
Belfeldia 2 laat 2 punten liggen door eigen toedoen 

Zondag 25 september, de dag na een hele heftige kermisavond onder het motto Rock ’n 

Rollercoaster, de dag dat Feyenoord met 5-0 wint van Roda en de dag van Belfeldia 2 – 

Wittenhorst 5. De dag begon koud, maar al tijdens de warming up was al te merken dat het 

een hele warme dag zou worden. Helaas had Kappie Frenkie hier zich niet op gekleed en 

kwam dus met een dikke trui op Sportpark de Spil aanzetten.  

Belfeld was nog puntloos en had een negatief doelsaldo van 3. Wittenhorst daarentegen had 

haar eerste wedstrijd gewonnen van GFC met 3-1. Het was echter de eerste wedstrijd van 

het seizoen dus had het nog niet veel impact op de competitie. Het kampioenschap wordt 

immers niet na de eerste wedstrijd uitgereikt, maar tegen het einde van de competitie. Met 

deze wijsheid ging de dag van start. 

Der Bomber stuurde zijn mannen in de volgende opstelling de wei in: Jantje in het doel, in de 

driemansverdediging stonden v.r.n.l. Peulke, Kappie Frenkie en Kroppie, op het middenveld 

stonden Klinsmann, Marvin ‘Waggie’ Wagimin, d’n Kelt en Dusza, in de voorhoede stonden 

Sjerpen Daes, JvdB en Speedy Specht. Op de bank, die aardig wat miljoenen waard was, 

begonnen Jens ‘JvdB2’ van den Bongard, d’n Träot en Davey ‘’t Loupende PlekPlaetje’ van 

den Beucken. Le Routinier, d’n Dave en Tattooboy deden wederom niet mee door zware 

blessures. D’n Tank was afwezig, omdat hij het heugelijke feit had om zijn jongste zoon 

welkom te heten op deze wereld. Zijn naam was al snel gekozen: Tank jr. II. Zijn roepnaam 

zal echter Lucas zijn.  

De trainert wees erop dat het enorm belangrijk was dat de lange bal eruit gehaald zou 

worden, omdat er slechts 3 personen in de verdediging stonden. Daarnaast was het van 

belang om de bal het werk te laten doen. Door de 3-4-3 opstelling zou het middenveld meer 

ruimte krijgen om te kunnen combineren en ook kansen te creëren. De keerzijde was dat de 

achterhoede fragieler zou worden, waardoor balverlies een doodsteek zou kunnen 

betekenen. 

De wedstrijd was nog amper begonnen of de afspraken werden al geschonden: na 2 minuten 

konden de gasten rustig de lange bal geven en kon de snelle nummer 7 ontsnappen. Weinig 

uitleg is nodig om te kunnen vertellen dat hierdoor de 0-1 op het scorebord kwam. Der 

Bomber besloot kort hierna om 4-3-3 te gaan spelen. Het was echter spijtig dat één speler 

volkomen over het hoofd werd gezien en hierdoor rustig de 0-2 kon binnenkoppen na een 

gegeven hoekschop. De Gialloneri raapte zich op en ging op zoek naar een ommekeer.  

De ommekeer leek er te komen na een goede aanval waar JvdB het eindstation was: 1-2. De 

gastheren kwamen beter in de wedstrijd, maar vergaten de trekker over te halen na een 

handvol goede mogelijkheden.  

Een gemiste kans, want na enig fortuin en te vroeg uitkomen van Jantje kon wederom de 

snelle nummer 7 van de gasten simpel de 1-3 op scorebord zetten. Ut twed bleef kalm en 

ging door wat het wilde: scoren. Na een afgeslagen corner van Speedy Specht gebeurde het 

dan eindelijk. D’n Kelt controleerde de bal op de borst en knalde het leer tegen de touwen: 

2-3. Dit was tevens de tussenstand. 



In de rust was der Bomber vooral ontevreden over het verdedigende werk: lange ballen 

werden er niet uitgehaald en sommige spelers moesten wat peper in hun derrière stoppen 

om feller te zijn in de duels. Het zag er nogal slap en gezapig uit volgens de oud-spits die 

donderdags op de training liet zien het kunstje nog niet verleerd te zijn na een prachtig 

doelpunt. Waggie werd uit voorzorg gewisseld voor ’t Loupende Plekplaetje en JvdB2 

wisselde Peulke af. 

De tweede helft begon meteen moeizaam voor de geelzwarten. De Horstenaren zetten goed 

druk en Belfeldia gaf zichzelf niet de gelegenheid verzorgd op te bouwen, waardoor het een 

rommelige tweestrijd werd. Na een goede counter wist Wittenhorst er zelfs 2-4 van te 

maken. Het meest pijnlijke was dat Kroppie de bal veroverde en meteen de aanval wilde 

zoeken, maar dat er balverlies geleden juist op het moment dat daar absoluut geen rede 

voor was. Niet veel later werd Klinsmann geslachtofferd voor d’n Träot. 

Wat de jongens van geel en zwart daarna deden verdiende absoluut niet de schoonheidsprijs 

en qua strijdkracht was het ook belachelijk, maar door individuele genialiteiten kwamen ze 

toch weer in de wedstrijd. Na een prachtige pass werd ’t Loupende Plekplaetje gelanceerd 

en zorgde met een droge knal voor de 3-4. Er was weer hoop.  

Na lang geknommel van beide zijden werd het tijd voor meer voetballend vermogen in het 

team, waardoor de sterk spelende Kroppie zijn plaats logischerwijs moest afstaan aan Peulke 

wiens techniek minstens 88 keer beter is dan die van de Spartaanse Machine.  

De wissel leverde echter niet meer voetbal op, maar werden de ballen wel meer in het 

strafschopgebied van Wittenhort gepompt. In de laatste minuut leverde een prachtbal de 

inleiding van de gelijkmaker. Speedy Specht kon de perfect op maat getrapte bal op waarde 

schatten, de bal aannemen, naar binnen snijeden en heerlijk binnenknallen, waardoor hij de 

eindstand op het scorebord zette: 4-4. 

De doelpunten werden te makkelijk weggeven, er werd veel te weinig strijd geleverd, het 

tempo was schandalig laag en afspraken werden niet nagekomen. Toch werden er 4 

prachtige doelpunten gemaakt door goed combinatiespel. Het duel bestond voor Belfeldia 2 

uit uitersten. Er mag meer pit in de ploeg, maar de veerkracht was om naar huis te schrijven. 

Dat men spreekt over blijdschap na het behalen van een puntje zegt meer over de valse start 

dan over de capabiliteit van de tegenstander. Wederom is er nog niets vergeven en moet er 

geleerd worden van de fouten, maar ook gekeken worden naar de positieve kanten van de 

wedstrijd. Dus mannen: Ab, die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

Praeses i.t. 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast speler vaste verslaggever van Belfeldia 2 voor het 

weekblad de Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. De Derde Helft kent al enige tijd 

een tekort aan personeel dankzij de enorme vraag naar het weekblad. Het is echter zwaar 

voor Kroppie om alles zelf te doen en zoekt hij dus nieuwe enthousiaste medewerkers. Hij 

doet bovendien het verzoek om alle vertegenwoordigde teams van Belfeldia om verslagen te 

schrijven, zodat er een prachtige bundel kan worden gemaakt. 



Verder in het weekblad de Derde Helft: 

- Lord Bos over zijn andere geadopteerde zoon Lord Heskey 

- D’n Kelt over zijn nieuwe status: Van cultheld naar Keltheld 

- Der Bomber over bezopen glazen van de tafel tikken op de Belfeldse Kermis 

- Peulke over zijn liefde voor Sandra van Sandra en Marco 

- Tattooboy over zijn passies naast voetbal: FIFA, tattoos en in de botsauto rijden met 

Lord Bos als passagier.   


