
De Kuip lonkt voor Belfeldia 2 na het tonen van genade 

De poort open gemaakt laten krijgen door de Lord, naar het station worden gebracht door de 

Legend; Ondergetekende heeft niets te klagen over de loyaliteit en de eendracht van de leiding. De 

speciale behandeling was natuurlijk niet zomaar: dinsdagavond lekker knallen in het bekerduel 

Belfedia 2 – Kwiek Venlo 2 op Sportpark de Spil.  

Van te voren trok er een klein buitje over de velden, was het kwik op een aangenaam temperatuurtje 

blijven hangen en de wind hield zich lekker rustig. Ideale omstandigheden voor een zondag laat staan 

een dinsdag. Al in de middag werden de Spartanen van titaan al op scherp gezet door Kappie Frenkie 

met een zeer inspirerende en ontroerende toespraak. Hoe dan ook, de winst zal behaald worden. 

Met deze instelling begon trainert Der Bomber dan ook zijn speech. De Gialloneri moeten het nou 

eenmaal ook hebben van een over mijn-lijk-instelling, maar was het wel belangrijk dat zijn pupillen 

wel met de juiste tactiek de wei zouden betreden. Belangrijk was dat de linies kort bij elkaar bleven, 

zodat er weinig ruimte weg gegeven zou worden en dat er in de omschakeling snel gehandeld zou 

kunnen worden. Verder was het natuurlijk belangrijk, hoewel de tegenstander de thuisploeg al eens 

vernederd heeft, dat er van eigen kracht uit werd gegaan. De Belfeldse equipe is al enige tijd 

ongeslagen en een ware angstgegner geworden voor de ploegen die in de competitie boven haar 

staan. De droom om de bekerfinale te halen leefde namelijk zo bij iedereen, dat het met de motivatie 

wel goed zat. 

Der Bomber stuurde zijn manschappen na hevig overleg met Lord Boss, Roy the Legend en de 

Ontembare Bongard in de volgende opstelling de wei in: in het doel de Knuffel Marokkaan, de 

defensieve linie bestond uit Pienky, de Tank, Kappie Frenkie en Schreuder, op het middenveld 

begonnen D’n Kelt, Klinsmann en Tattooboy en de voorhoede werd ingevuld door Lange Tak, D’n 

Dave en Speedy Specht/Papa Rico. Op de bank, die weer meerdere miljoenen waard was, zaten D’n 

Träot, Roadrunner en Kroppie.  

De wedstrijd was nog amper begonnen of de eerste grote kansen waren er al voor de thuisploeg. Na 

een knappe actie schoot Tattooboy op de paal waarna Speedy Specht zo hard schrok dat hij de bal 

voor een geheel leeg doel alsnog naast kreeg. Hierna volgden er nog vele kansen, maar 

ondergetekende heeft er zoveel voorbij zien komen voor de Spartanen van titaan dat hij niet meer 

kan vertellen wie nou welke kans had laten liggen.  

Kwiek kreeg de bal en mocht proberen om door het Belfeldse blok heen te komen, maar veelal leidde 

dit tot enorme kansen voor de thuisploeg. Hoewel de Gialloneri veel kansen kreeg en onbenut liet, 

konden de gasten hier uiteindelijk van profiteren. Na meermaals slecht verdedigen, te laat zijn of niet 

fel genoeg verdedigen, kwam de bal bij de spits van Kwiek die eenvoudig wegdraaide en de bal keurig 

achter de Knuffel Marrokkaan deponeerde: 0-1. 

Het bracht de Spartanen van titaan even van slag, maar uiteindelijk bleven ze de meest gevaarlijke 

ploeg met snelle uitbraken alleen liet men na het leer tegen de touwen aan te knallen. Meerdere 

malen was de keeper al kansloos, maar kon een verdediger de bal op doellijn alsnog de bal ruimen.  

Tot ergernis van iedereen viel de gelijkmaker niet meer, zelfs na een lange tijd te hebben gespeeld 

tegen een tiental Venlonaren. Hierrdoor bleef de ruststand op 0-1 steken waar het eigenlijk al 5-1 

had moeten zijn. Tijd voor thee! 

Onder het genot van heerlijk bakkie thee, die goed van temperatuur was en veel suiker bevatte, 

baalde Der Bomber ervan dat de Spartanen van titaan nog niet gescoord hadden en zelfs een 



achterstand goed hadden te maken. Hij zou het zonde vinden als er niet gewonnen zou worden, 

want er werd goed gespeeld en er werd voor elkaar gestreden. Het werd alleen tijd dat het netje 

eens een keer ging bollen. Nadat de heren weer uitgerust en opgepept werden, was het alweer tijd 

om de tweede helft in te gaan.  

De begin van de tweede helft gaf hetzelfde toonbeeld als de eerste helft: Kwiek kreeg de bal en 

Belfeldia creëerde de kansen. Kort na rust werd Tattooboy noodgedwongen naar de kant gehaald en 

ging Roadrunner zijn taken waarnemen. De Belfeldenaren smachtten naar de gelijkmaker, maar op 

een of andere manier wilde het netje maar niet gaan bollen, totdat er een vrije trap genomen mocht 

worden. Na de vrije trap ontstond er een heuse scrimmage waarna D’n Dave vanuit de kluts de 

keeper liet vissen: 1-1. 

De treffer van D’n Dave zorgde ervoor dat hij 1-1 blijft lopen, waardoor hij een heuse reputatie kan 

gaan opbouwen en dat ondergetekende langzaam aan een nieuwe bijnaam moet gaan geven. Nee 

hoor, dan gaat hij naast zijn schoenen lopen. 

De treffer gaf de spelers weer hoop, maar begonnen toch enigszins op 2 gedachten te hinken. Ze 

wilden graag op voorsprong komen, maar wilden ook geen treffers tegenkrijgen. Hierdoor kwamen 

er meer gaten en werden de gasten af en toe ook gevaarlijk al bleven de Spartanen van titaan het 

meest gevaarlijk. Kort hierna kwam d’n Träot de gelederen versterken ten koste van de 

moegestreden Speedy Specht.  

De tijd begon langzaam te dringen voor de Gialloneri, want er hing een sfeertje in de lucht dat 

penalty’s de Belfeldenaren niet gunstig zouden gaan liggen. Het spel werd rommeliger en de 

spanning steeg. Ook de plaatsen waar de Gialloneri probeerde voor gevaar te gaan zorgen werden 

onzorgvuldiger gekozen, maar ineens kreeg Lange Tak het op zijn heupen. Met een prachtige knal in 

de rechterkruising liet hij de Venlose doelman volkomen kansloos en later bleek dit dan ook het 

schittermagische winnende doelpunt: 2-1! 

Met Kroppie voor Schreuder kreeg de defensie een verversing, maar kwam eigenlijk niet meer in de 

problemen. Sterker nog, de backs van ut twed kregen nog de beste kansen, maar ze schoten 

rakelings naast de vangnetten. De Spartanen van titaan wachtten met smacht op het eindsignaal en 

toen deze klonk viel de opluchting van de schouders en vlogen de armen in de lucht en klonk er een 

waar gejuich, eindstand: 2-1. 

Een wedstrijd met vele kansen, veel passie en strijd en ook nog eens flink veerkracht getoond. 

Hoewel de uitslag veel hoger had uit moeten vallen, is er terecht gewonnen met schittermagisch 

voetbal. Als dit ieder weekend op de mat wordt gelegd is geen doelstelling te hoog gegrepen. Dus 

mannen, ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

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

voor het weekblad de Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. Deze editie valt zoals voorspelt 

iets later bij u in de brievenbus wegens de dag en tijdsstip waarop bovenstaande wedstrijd is 

afgespeeld. De volgende editie zal naar verwachting weer op de vertrouwde tijdspanne bij u in de 

brievenbus vallen. Verder in de Derde Helft: 

- The Lord Bos over de transfer van zijn geadopteerde zoon Lord Bendtner: Van Sheriff of 

Nottingham naar Metro-Viking 

- Kappie Frenkie over zijn aanstaande carrière als voice-over 

- Faosse over zijn nieuwe baan als stuntman: Saltoboy 



- The Boxer from Kraków doet verslag vanuit Tenerife: Booze, Bitches and Bonje 

     


