
KMD 4- Schipluiden 7 6-0 

 

Tranen staan in mijn ogen als ik weer moet lezen dat KMD zijn deuren gaat sluiten om zogenaamde 

bezoekers te weren vanwege het coronabesluit van onze regering. 

Iets waar KMD al jaren trots op is, fijne bezoekers ontvangen en verwelkomen, mag niet meer. 

Het is hetzelfde als tegen de horeca zeggen dat ze niet meer gastvrij mogen zijn. 

KMD staat symbool voor gastvrij zijn en een hoop uitspelende verenigingen binnen en buiten het 

Westland weten dat en komen graag naar Wateringen. 

Nu hebben we geen bezoekers en gasten meer op ons mooie sportpark. 

Dan zijn de donkere dagen voor kerst ineens eenzaam op je mooie sportpark. 

Maar we mogen nog steeds voetballen en dat gaan we zeker met volle overgave doen. 

Eerst maar eens de koppies gaan tellen, hoeveel spelers hebben we vandaag. 

Volle bak, geen afmelder, zou dat met de corona te maken hebben? 

De tegenstander van deze week is Schipluiden, ook een tegenstander waar we al jaren tegen mogen 

voetballen. 

Op het sportpark gearriveerd blijkt dit ineens een onneembare vesting te zijn. 

Beveiliging aan het hek, QR code laten scannen en stempel, dan pas mag je verder. 

Jeetje ik had echt het idee “Hoe hebben we dit zover laten komen, dat je niet vrij meer bent om naar 

jouw cluppie te gaan en binnen te komen.”. 

Maar goed, de koppies zijn geteld en we zijn met veel vandaag. 

KMD begint goed aan de wedstrijd, maar maakt toch zijn eerste foutjes, van droog veld naar een nat 

veld  is heel even omschakelen. 

KMD wist dit snel om te zetten en ging snel van start door het middenveld over te nemen. 

Elke bal die Schipluiden had op het middenveld werd netjes door KMD overgenomen. 

Toch wist Schipluiden de eerste kans te krijgen en deze kans werd zwak in geschoten. 

Keeper schiet uit, spits kopt door en Malcolm ramt hem in het doel. 

Simpel maar erg effectief. 

KMD 1-0 voor en ging snel voor de 2-0, maar de mooiste van de middag was van de voet van Teun. 

Vrije trap randje zestien en strak in het winkelkruis geplaatst, prachtig doelpunt. 

KMD controleerde de wedstrijd tot nu toe en wist de achterhoede van Schipluiden kapot te spelen. 

Met gevolg een uitgespeelde kans met een mooi intikkertje, 4-0. 

Mooie stand om aan de thee te gaan, maar dat valt niet mee met een afgesloten clubhuis. 

Dus het wachten op de thee duurde toch weer net even te lang, maar de rust werd benut om wat 

verse krachten in het veld te zetten. 

De verse krachten wisten binnen de minuut van de tweede helft de 5-0 binnen te schieten. 

KMD heerst ook nu weer het gehele spel en wist elke bal en aanval af te pakken en om te draaien 

naar een zeer grote kans voor KMD. 

Het mocht niet zo zijn elke keer, de keeper van Schipluiden wist zijn doel weer even schoon te 

houden, maar kort voor het einde van de wedstrijd werd toch uiteindelijk de 6-0 binnen geschoten. 

En zo had KMD 4 zijn tweede overwinning binnen gehaald en bleven de 3 punten op ons sportpark. 

De man of the match werd in de kleedkamer verkozen en dat was Teun, hij was vandaag fit en scherp 

in zijn spel. 

Volgende week hopelijk weer zo een mooie pot neer zetten mannen. 

Volgende wedstrijd is DVO 32 uit. 

Tot volgende week. 

 


