
Wedstrijdverslag KMD 35+2 – MVV’27 35+1 (uitslag: 4-6): 
 
Het is bijna 5 december en de Sint is weer in het land, 
Gelukkig hebben wij Mike, dus is er niets aan de hand. 
Maar na Carlos Santa hebben wij nog een eigen Goedheiligman, 
Die ook heel goed cadeautjes weggeven kan. 
Toch kan onze stand-in goalie best lekker keepen, 
Dus moeten we met zijn allen niet zo miepen. 
Ga er maar eens aan staan, zo gemakkelijk is het niet. 
En we vergeven hem, wij zijn niet zo hypocriet. 
Iedereen maakt fouten, daarvan moet je leren, 
En het gewoon opnieuw proberen. 
Vandaag lukte lang niet alles en kwamen we snel met 0-2 achter, 
De tegenstander was net iets doordachter. 
Daar dacht Hansie Hansie toch anders over, 
Normaal gesproken is hij niet zo’n uitslover. 
Maar die corner schoot hij er wel in een keer in, 
En we kregen allemaal ineens weer zin. 
Eerst moesten we achterin nog een keer knoeien, 
Maar daarna ging Dennis de Mennis zich er mee bemoeien. 
Samen met Arnaud Tesla boog hij de achterstand om, 
Toen Arnaud op weg was naar de 4e keek hij nog eens achterom. 
Was het nu wel of geen buitenspel, 
En de tegenstander reageerde fel. 
Maar Bickel de scheids kende het doelpunt toe, 
In de rust dronk MVV toen onze thee maar op, nou moe. 
In de 2e helft waren zij ons weer de baas, 
En oefende Mike weer voor Sinterklaas. 
Was die bal echt onhoudbaar? 
Volgens hem kwam die heel hard, echt waar. 
En stond de gelijke stand van 4-4 op het bord, 
Daarna kwamen wij steeds een mannetje tekort. 
Een bal op de lat, een redding, een foute uittrap, 
En het stond ineens 4-5, het is geen grap. 
De eindstand was 4-6, en de wedstrijd was gespeeld, 
Ik vond het geflatteerd, of heb ik het me verbeeld? 
We hebben de kansen gehad, maar moeten ze wel maken. 
Ook voorin kunnen we niet blijven verzaken. 
Arnaud Tesla heeft gestreden als een Viking, 
En raakte flink geblesseerd bij een botsing. 
Naar het zich laat aanzien, valt het allemaal mee, 
Maar hoe het zonder hem moest, geen idee. 
Aanvallend konden we geen vuist meer maken, 
Alleen Hansie kon de bal nog een keer goed raken. 
Maar strandde op de keeper helaas, 
Zo komt er een einde aan mijn relaas. 
Iedereen bedankt voor een enerverend voetbaljaar, 
Ondanks alles fijne feestdagen en alvast een gelukkig Nieuwjaar! 
Volgend jaar nieuwe kansen en met frisse moed, 
Blijf vooral gezond, kijk maar hoe je het doet. 
Arnaud Tesla ook een voorspoedig herstel, 
Enne Maiky, zorg goed voor Betonnie, jouw tijd komt nog wel. 



 


