
Wedstrijdverslag KMD 35+2 – FC ‘s-Gravenzande 35+1 (uitslag: 2-3): 
 
Het was voor aanvang van de wedstrijd een weerzien van oude bekenden, zo leek het, want 
menigeen stond gezellig te kletsen. Daardoor begonnen we niet scherp aan de wedstrijd en na 1 
minuut en 14 seconden lag ie er bij ons al in. Het was slap, slecht en we moesten blijkbaar nog aan 
elkaar wennen met Dennis de Mennis op de goal, die daarna overigens een puike wedstrijd keepte. 
Na onnodige discussies in het veld en 2 blessures bij de tegenstander, kwamen we langzaam in de 
wedstrijd en konden we de achterstand tot de rust beperken tot 1 doelpunt. Maar meteen na de rust 
ging het weer mis, bij een corner die uitstekend werd ingeschoten door die kale van ’s Gravezooie. 
Toch gaven we niet op, integendeel, op aangeven van Petje schoot Arnaud Tesla raak: 1-2. Kom op, 
allemaal een tandje erbij en dan moet het lukken, maar helaas viel het doelpunt aan onze kant weer 
bij een corner, dat is dus driemaal: 1-3. Het werd nu een pot, waarbij de Breeje Durpers alles op slot 
gooiden en rustig gingen rondspelen, waarbij ze hun klasse etaleerden. Het was nu wachten op een 
foutje en toen die kwam en wij de bal hierbij op hun helft onderschepten, kon Mike voorzetten, 
waarna Sander een doelpunt maakte: Mooi man! Dit was zijn eerste doelpunt bij de Veteranen 
volgens mij, wat hem op de Betonnie kwam te staan. Meer zat er niet in vandaag tegen een goede 
tegenstander, maar een punt had misschien wel verdiend geweest. Na afloop was het best saai in de 
half gevulde kleedkamer en werd de 3e helft node gemist, helaas, maar zo is het nu eenmaal. 
Achteraf waren we best content met de wedstrijd, waarin we elkaar respecteerden en wat mij 
betreft mogen er meer van zulke wedstrijden volgen. Houd de moed er in, want de punten komen 
echt wel en zo niet dan hebben we het ook naar onze zin, toch? 
 

 


