
DVO ’32 6- KMD 4 1-0 

 

Nederland huilt, het was vrijdagmiddag, de donkere wolken pakken zich samen om een pak water 

over ons uit te storten. 

De wolken huilen om de angst wat ons te wachten staat tijdens de gevreesde persconferentie die 

onze volksvertegenwoordiger zal gaan houden. 

Angst is het grote woord, welke maatregelen worden nu dit keer van ons verwacht en zal de voetbal 

er ook van langs krijgen. 

De grote stadions in dit land moeten al dicht blijven voor supporters en bij de kleine voetbalclub om 

de hoek worden nu beveiligers ingezet om publiek te weren. 

Geen fijne tijden, de inkomsten dalen per sportclub, de verwachtingen zijn niet rooskleurig. 

Nadat de maatregelen ons verteld waren heeft de regen ons land in zijn houdgreep vast. 

De vrijdagavond huilt de hemel er driftig op los en dit is vaak geen goed teken voor de voetbal van 

komende zaterdag. 

En inderdaad de ene na de andere afgelasting, de bui die vrijdagmiddag gestart is, is nog niet gestopt. 

En dan over de komende maatregelen, kroegen en sportclubs en restaurants moeten om 17.00 uur 

sluiten om verspreiding van corona tegen te gaan. 

Als bezoeker van een horeca kan ik wel vertellen dat dit de meest ongeloofwaardige domme 

maatregel is die er genomen wordt. 

Zelfs mensen die dronken aan een bar zitten, komen niet op deze domme ondoordachte ideeën. 

Dit betekent dat de wedstrijd die om 16.15uur begint, niet uitgespeeld kan worden vanwege het 

tijdslot. 

In de tijd voor 17.00 uur kan dus blijkbaar het virus zich niet verspreiden, jammer dit. 

De hemel huilt nog steeds over het idee dat deze maatregelen zondag al ingaan. 

KMD 4 moest nog wel even aantreden vanmiddag, want deze wedstrijd kon wel zijn doorgang 

vinden. 

Natuurlijk vragen wij ons af, hoe dan? 

Kunstgras is het veld waar we onze kunsten op mogen vertonen en dat met ijskoude wind en regen. 

Vandaag de degradatiekraker tegen de nummer 10 van de ranglijst. 

Met genoeg spelers wordt de wedstrijd gestart en gaande de eerste helft is de kou soms niet te 

handelen, de spieren zijn te koud om goede acties goed af te kunnen ronden. 

De verse wissels moeten wat nieuwe energie brengen in  wedstrijd, maar ook deze spelers hadden 

snel in de gaten dat de kou de grootste tegenstander van deze dag zou gaan worden. 

Kansen kreeg KMD voldoende om de score te openen, maar pech was ons deel deze eerste helft. 

Ook DVO kreeg hele kleine kansen, alleen was voor hun het hek achter het doel al vrij lastig om te 

raken. 

Gezien de rij ballen die in de sloot lagen kon je wel inschatten dat afronden niet hun sterkste kant 

was, dus er moest toch gewonnen kunnen worden. 

De rust stand was 0-0 en snel even opwarmen in de kleedkamer met een wel verdiend bakkie thee. 

De tweede helft hadden we wind mee en was zowaar de regen gestopt. 

Nu was de temperatuur veel beter om te spelen dan in de eerste helft. 

En dit was voor beide partijen wel zichtbaar, KMD verloor te veel de bal op het middenveld en daar 

werd verleden week de wedstrijd gewonnen. 

DVO ging steeds gevaarlijker naar het doel van KMD spelen en kreeg grote kansen om te scoren. 

En als je zelf niet scoort, doet de tegenpartij dat, 1-0 achter. 

KMD wist hier zelf geen antwoord op te geven, zelfs door direct na  het doelpunt 1 op 1 te gaan 

spelen. 

Het spel werd niet beter van KMD en wist in deze partij niet te scoren. 



Verloren in een ongekend zware partij voetbal, hopelijk kunnen we volgende week dit weer recht 

zetten, in de thuiswedstrijd tegen FC ‘s-Gravenzande. 

Voordat we volgende week starten gaan we eerst de KNVB informeren hoe te handelen na 17.00 uur 

als onze wedstrijd dan nog bezig is. 

Dit nieuws volgt later. 

Tot volgende week. 


