
Belfeldia 2 doet zichzelf tekort 

Een heerlijk zonnetje, een ietwat koel windje en een uur minder slaap dan normaal was het 

weer zover: eindelijk zondag. Zondag 26 maart zal de dag zijn waarop de baan van Danny 

Blind op het spel staat, Max Verstappen als 5e eindigt in de eerste grand prix race van 2017, 

de Venloop plaatsvond en last but not least de clash tussen Belfeldia 2 – Baarlo 3. 

Na een ijzersterke reeks verslikte de Gialloneri zich in een zeer zwak FCV, waardoor de 

achterstand op de 3e plaats 7 punten werd. Tel hier een 5-1 vernedering erbij op tegen de 

tegenstander van vandaag en er hoeft eigenlijk niets meer gezegd te worden om een op en 

top gemotiveerd Belfeld te zien. Tot dusver speelden de Spartaanse titanen 14 punten bij 

elkaar. Baarlo stond iets hoger genoteerd met 19 punten. Mochten de Spartaanse titanen 

doen wat het zou moeten doen, zou het verschil worden tot 1 punt.  

Trainert der Bomber zou graag willen zien dat er revanche genomen wordt op de vorige 

ontmoeting, maar ook op de laatste wedstrijd. Als het team weer met de spirit zou spelen als 

tegen Kwiek en zorgvuldig met de kansen om zou gaan, moest en zou er een overwinning 

gehaald worden. En eerlijk is eerlijk, niets voelt zo lekker als een klinkklare overwinning. 

Verder was het belangrijk dat de Baarlose balcirculatie in een vroeg stadium verstoord zou 

worden, de linies kort op elkaar werden gehouden en dat het positiespel zorgvuldig werd 

uitgevoerd. 

Na hevig overleg met de Ontembare Bongard, Roy the Legend en Lord Bos stuurde Der 

Bomber zijn Spartaanse strijders in de volgende opstelling de wei in: In de goal de Knuffel 

Marokkaan, achterin stonden Pienky, Cappie Frenkie, de Tank en Kroppie, op het 

middenveld werden d’n Kelt, Klinsmann en Tattooboy geposteerd en in de voorhoede was er 

plaats voor Lange Tak, d’n Dave en Tostiboy. Op de miljoenenbank was er plaats gemaakt 

voor Papa Rico/Speedy Specht, Le Routinier en Peulke. D’n Träot koos voor het geld, 

waardoor hij deze zondag bij het eerste te zien is. 

De partij was slechts enkele minuten bezig of het was al te zien wat voor dag het zou 

worden; veelal was de positionering goed en waren de spelers strijdlustig, maar het oog 

allemaal veel te rommelig. Ballen werden zwak ingespeeld, een goede aanname was er niet 

te bekennen en het aantal bruikbare ballen die d’n Dave heeft gekregen kon je niet tellen. Ze 

waren er simpelweg niet. Het mocht dan ook überhaupt een wonder genoemd worden dat 

er in de 1e helft twee keer gescoord werd.  

Het eerste doelpunt werd gemaakt door Lange Tak die na een fout van de keeper het laatste 

zetje kon geven aan de bal, waardoor de bal op een wel heel lullige wijze het doel binnen 

rolde. De Gialloneri waren er echter niet minder blij mee, 1-0.  

Niet veel later zorgde een Belfelds blok ervoor dat de bal pal voor de voeten kwam van een 

Baarlose speler, die normaliter 1 kilometer buitenspel had gestaan, en faalde niet oog in oog 

met de Knuffel Marokkaan: 1-1. 

Een aantal kansen voor de Gialloneri leverden niets meer op, waardoor 1-1 de ruststand 

was. Tijd voor Thee! 



Onder het genot van een lekker bakkie thee, goede temperatuur, uitstekende smaak en een 

goed suikergehalte, baalde der Bomber er van dat Spartaanse titanen het zichzelf erg 

moeilijk maakte en dat het spel vele malen beter zou moeten. Secuurder passen was nu het 

credo. Er werd 1 wissel toegepast: Pienky maakte plaats voor zijn neef Peulke, waardoor het 

aantal Peulens op het veld gelijk bleef.   

De tweede helft was net als de 1e helft ook niet van een hoog niveau, maar nu had Belfeldia 

de touwtjes stevig in handen. Het bepaalde niet alleen het tempo, maar ook het aantal 

kansen. Dit bleef helaas erg laag, maar als slotakkoord van zijn optreden ging Tattooboy de 

combinatie aan met d’n Kelt, die een heerlijke steekbal gaf, en kon zo al slalommend de 2-1 

tegen de touwen schieten. Hierna kreeg hij meteen een publiekswissel. Speedy Specht nam 

zijn taken waar. 

Met de voorsprong op zak vergat de thuisploeg het af te maken, waardoor het na slecht 

verdedigen zomaar 2-2 stond. Hierna speelden de ploegen vooral op niet verliezen en leek 

de vermoeid er bij beide teams er in te schieten, waardoor de eindstand 2-2 bleef. 

Het was een rommelige pot, maar de drie punten hadden gewoon in Belfeld moeten blijven. 

Door dit resultaat is het gat tussen Belfeldia en de derde plaats nu gegroeid tot 9 punten en 

is de degradatiestreep weer een stuk dichterbij. Het wordt dus nu echt tijd op te stoppen  

met excuses zoeken en er gewoon 100% er voor gaan. Spartanen strijden namelijk niet 

alleen, maar met zijn allen. Dus ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

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

namens het weekblad de Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. Verder in de Derde 

Helft: 

- D’n Träot over het volgen van het geld in plaats van het hart 

- De Tank over het vernieuwen van zijn Pantser: Tanks bloeden niet 

- Lord Bos over de ruzie tussen zijn twee geadopteerde zoons: Lord Bendtner vs. Lord 

Heskey 

- Tattooboy over de nieuwe Tattoo van zijn pas geboren kroost: Tattoobaby 


