KMD 4- FC ’s Gravenzande 17 1-1
Het zijn weer spannende tijden, corona sluit tijden, het feest van de goedheiligman.
Zelfs het feest van de goedheiligman heeft zo te maken met de corona pandemie. Komen de
fluitpieten nog in actie op KMD of mogen ze vanwege de ander halve meter afstand niet komen van
de Sint. Ook de goed heilig man moet er op toezien dat zijn pieten deze corona-maatregelen goed
naleven.
Onze buurvereniging Quintus kwam van de week slecht in het nieuws vanwege het niet naleven van
deze regels, dus zal de Sint super streng moeten zijn tegen zijn pieten. Gelukkig mochten de
fluitpieten naar KMD en verzorgden ze weer een fijne ochtend voor de jongste voetballers. Met veel
strooisel en suikergoed werden menig buikje weer gevuld.
De mannen van KMD 4 hebben verleden week een barre winterse wedstrijd gespeeld en helaas
verloren. Deze week moeten de mannen tegen de nummer 1 van de ranglijst. Dit zijn tegenstanders
die vaak aanvallend willen spelen en dat ligt KMD 4 meer dan het verdedigende spel wat we verleden
week ervaarden.
Met genoeg spelers werd er nog even van veld gewisseld, de mannen moesten eerst op veld 1 maar
dat lag er wat troosteloos na de regenbuien van afgelopen tijd. Dus werd de gang ingezet naar veld 4,
waar de fluitpieten nog het een en ander aan strooigoed had achter gelaten. De vele kopmeeuwen
wisten dit lekkers wel te waarderen.
Maar de wedstrijd werd toch maar gestart, de meeuwen bleven ons de hele wedstrijd volgen om de
laatste kruidnoten van het veld te eten. De FC uit ‘s-Gravenzande begon heel goed aan de wedstrijd,
met veel wisselingen in de posities moesten ze de verdedigers van KMD een loer zien te draaien.
Helaas waren de mannen van KMD scherp en wisten ze de aanval van de FC redelijk goed te
ontwrichten. Met wat fysieke duels en wat stevig veldspel werden de spelers van de FC iets rustiger
en kon KMD steeds meer aan aanvallen denken. KMD groeide in de wedstrijd en wist nu ook
aanvallend kansen te creëren, en dit resulteerde in de 1-0 voor KMD. Zo trots als een pauw liepen de
mannen terug naar hun zijde van het veld, voorsprong tegen een veel jonger en sneller en beter
team. KMD wist zijn verdediging op orde te houden en kon zo de rust ingaan met een minieme
voorsprong.
De tweede helft moesten de wissels voor wat nieuwe energie zorgen, maar de FC ging weer als een
malle van start en hier kon KMD, middels een harde actie, geen hand op leggen. Vrije trap randje
zestien werd prachtig binnen geschoten, 1-1. Ongelooflijk zuur, maar enigszins terechte 1-1 stond op
het scorebord.
De mannen van KMD bleven wel goed en verzorgd veld spel verzorgen en kon zo bijna de 2-1 binnen
schieten, maar door te lang te wachten kon de doelman de kans onschadelijk maken.
De wedstrijd kabbelde maar voort en kleine overtredingen hier en daar legden het spel vaak stil.
De energie bij KMD raakte op en werd professioneel tijdrekken optie nummer 2. Totdat de goed
leidende René van Paassen het welletjes vond en blies voor het eindsignaal van deze beladen
wedstrijd.
Een punt was ons deel en zo hadden we door veel inzet de koploper op een gelijkspel weten te
houden.

Top inzet mannen, goed gespeeld, volgende week de altijd lastige uit wedstrijd van Naaldwijk.
We spelen om 14.00 uur.
Tot volgende week.

