
Belfeldia 2 verspeelt winst in extremis 

Een lekker zonnetje op het bijna uitgebruinde bolletje, een fijn geprepareede wei en spelen in een all-

black tenue: drie perfecte ingrediënten om de voorbereiding van het nieuwe seizoen af te sluiten. Deze 

zondag, 17 september 2017, is eigenlijk de perfecte uitbrakdag na de 'Nach van 't Limburgse Leed', maar 

met Belfeldia 2 - VVV '03 2 was er een te mooi affiche om in het warme nest te blijven liggen. 

Vorige wedstrijden van ut Twed werden met wisselende resultaten afgesloten. Zo werd er op hoog 

niveau voetballes gegeven aan Oostrum en Wittenhorst, maar werden il Gialloneri te kijk gezet door de 

veti's van SVEB. Als er gekeken wordt  naar de laatste wedstrijd tegen '03 en als er een patroon in de 

resultaten van het huidige seizoen getrokken kan worden, zullen de jongens van geel en zwart hun borst 

nat kunnen gaan maken.     

Trainert der Bomber gaf tijdens de wedstrijdbespreking aan dat er vroegtijdig druk gezet moet worden 

en dat er van achteruit opgebouwd moet worden. Door middel van veel bewegenzonder bal en verzorgd 

combinatievoetbal zou dit bewerkstelligd moeten worden. 

Na hevig overleg tussen Der Bomber, Lord Bos en Le Routinier werden de volgende spelers de wei in 

gestuurd: Bodrie op doel, RB Frenkie the Flying G, Peulke, JvdB en Pienky in de Spartaanse achterhoede, 

d'n Kelt, Birthdayboy Kappie Klinsmann en Waggie op het middenveld en Traötje, d'n Dave en  Speedy 

Specht in de aanvallende linie. Op de uitpuilende miljoenenbank zaten de Tank, Lange Tak en Kroppie. 

De Roeije Lienenoetzetter, die na een jaartje voor het grote geld gegaan te zijn, viel in de warming-up uit 

met een blessure en Tattooboy was samen met zijn betere wederhelft en Tattoobaby op vakantie. 

Aan het begin van de wedstrijd werden de intenties van de tegenstander al gauw duidelijk; ver inzakken 

en proberen vanuit de counter toe te slaan. Hierdoor werden il Gialloneri gedwongen het spel te maken 

en gaten te zoeken, waar de ploeg vrijwel altijd moeite mee heeft. Het leidde tot een vrij rommelige 

eerste helft, waarin veel balverlies en weinig verzorgde aanvallen centraal stonden.  

Ut twed creëerde meer kansen dan '03, maar vaak was de inzet te laconiek en te slap of was de laatste 

pass niet zuiver genoeg. Dat de titanen Spartanen hulp kregen van de tegenstander op voorsprong te 

komen, was dan ook een fijne bijkomstigheid. Speedy Specht werd van achter in het strafschopgebied 

gelanceerd en de daarop volgende strafschop werd feilloos binnengeschoten door Waggie: 1-0. Vrij snel 

hierna moest JvdB de strijd staken na het omslaan van zijn enkel. De Tank werd zijn vervanger, tot 

ongenoegen van de spits van '03. 

De treffer gaf de thuisploeg een extra boost, maar echt overtuigen deden de Spartanen niet. Het tempo 

lag veelal te laag en werd er te weinig overzicht gehouden. Toch wisten de jongens van geel het zwart 

de voorsprong te verdubbelen. Na een afgemeten vrije trap van Waggie kwam de bal panklaar op het 

hoofd van d'n Kelt die bal in de linker bovenhoek deponeerde: 2-0. 

Niet veel later kwam d'n bejubelde Kelt in een kwader licht te staan. Een onbesuisde en onnodige 

ingreep van achteren resulteerde in de tweede penalty van de dag. Dit keer was het '03 die mocht 



aanleggen. In eerste instantie keerde Bodrie de inzet, maar moest zich gewonnen geven na de rebound: 

2-1. Niet veel later was het tijd voor een bakkie thee.  

Normaal gesproken zouden hier de aanpassingen, de peptalk van der Bomber en de kwaliteit van de 

thee aan bod komen. Helaas werd de pers dit maal geweerd, waardoor dit gebaseerd moet worden op 

geruchten. Dit gerenomeerde stuk prosa baseert echter zijn feiten alleen op first hand informatie, 

waardoor hier geen mededelingen over worden gedaan. Wat hier allemaal voorgevallen is, vindt u in 

andere rubrieken. Hierover later mee. 

Het spelbeeld in de tweede helft was eigenlijk hetzelfde als die van de eerste helft. Voor de onpartijdige 

kijker was het namelijk niet een geheel aangename wedstrijd om naar te kijken. Dat Belfeld echter 

kansen genoeg kreeg om de voorsprong uit te breiden deed tot lange tijd niets veranderen aan de 

tussenstand.  

Om een nieuw elan toe te voegen aan de worstelende ploeg werden Pienky en Träotje vervangen voor 

Lange Tak en Kroppie. Het spelbeeld veranderde niet echt en het leek erop of de thuisploeg het wel 

welletje vond en al genoegen nam met een 2-1 overwinning. Dit leek werkelijkheid te worden, nadat de 

Spartanen tegen 10 man kwamen te voetballen door een tijdstraf van 10 minuten.  

Het was echter niet het geval. Uitgerekend op het moment dat de Venlonaren weer met 11 man op het 

veld kwamen, werd er door alles en iedereen verzaakt en kregen ze de 2-2 als cadeau. Dat dit ook nog 

eens in de laatste minuut is, maakte de schande eigenlijk alleen nog maar erger. Vlak na de aftrap 

besloot de scheidsrechter dat het wel welletjes was en floot voor het eindsignaal, waardoor de 

eindstand op 2-2 kwam te staan. 

Het was geen goede wedstrijd, maar het aantal kansen, het balbezit en het spelbeeld gaf aan dat we wel 

de betere ploeg waren. Dat beide doelpunten cadeautjes waren, weet iedereen en dit mag dan ook niet 

meer gebeuren. Er moet een meer Spartaanse mentaliteit aan licht gebracht worden: 'No prisoners, No 

mercy'  (de Tank). Voor het doel moet meer gekilled worden en mag het over het algemeen feller. Al 

heeft ondergetekende al vertrouwen er in dat het Spartaanse bloed volgende week tijdens de eerste 

competitewedstrijd weer in volle glorie door de aderen van onze manschappen zal stromen. Dus Ab, die 

wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer ook de vaste verslaggever van ut twed namens 

weekblad de Derde Helft, waar hij tevens hoofdredacteur en editor is. Na een lange zomerstop kunt u 

iedere week weer smachten naar het moment dat dit prachtige tijdschrift weer bij u thuis op de mat 

valt. Dit jaar wil het Derde Helft-team graag uitbreiden en is dan ook naarstig op zoek naar 

verslaggevers, statistici, voetbalkenners en columnisten. Mocht u interesse hebben kunt u altijd mailen 

naar info@dederdehelft.nl. Een afgeronde opleiding aan de basisschool is een pré.  

Verder in weekblad de derde helft: 

- RB Frenkie the Flying G over het afstaan van zijn band: 'de jeugd heeft de toekomst' 



- De Tank over zijn no mercy beleid: Death or the gladiols! 

- Kappie Klinsmann over het skippen van zijn eigen verjaardagsfeestje georganiseerd door ut     Twed 

- Speedy Specht over zijn rol als Papa Rico 

- Vlagger Hossa over zijn aanstaande MMA Fight tegen de leider van '03: Hossafighter on Tour 

- Lord Bos over zijn nieuwe kookrubriek: Lord Chef 

-  De Roeije Lienenoetzetter over zijn jaar als geldwolf 

- Alle geruchten op een rijtje over wat er gebeurd zou kunnen zijn tijdens de rust in de kleedkamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


