
Belfedia 2 steelt 3 punten bij Venlose Boys 

Zondag 13 november, de dag dat Rosberg F1-kampioen kan worden, de dag van Luxemburg – Oranje, 

maar bovenal de dag van Venlose Boys 3 – Belfeldia 2 op Sportpark de Alde Wielerbaan. Nadat er 

vorige week op schittermagische wijze de eerste overwinning van het seizoen werd geboekt, leefden 

de jongens van geel en zwart met vertrouwen naar deze clash toe. Hoewel Belfdia 2 slechts 4 punten 

bij elkaar sprokkelden, gaf het getoonde spel van vorige week het idee dat er meer te halen valt in 

deze competitie. Venlosche Boys had na 5 wedstrijden spelen 2 punten in hun bezit. U ziet het al, een 

belangrijke pot in de onderste regionen. Winnen de Gialloneri, dan lopen ze uit naar een voorsprong 

van 5 punten. Verliezen ze, dan springen de Boys over hen heen met een punt voorsprong. Een 6 

punten wedstrijd dus, en fin. 

Der Bomber stond zijn mannen met een goed humeur zijn spelers toe te spreken. Volgens hem was 

het zaak hen kort te dekken, op hoog tempo te spelen en natuurlijk een enorme drive van het team 

nodig om dit team te kunnen bestrijden. Hoewel de Belfeldenaren zeer waarschijnlijk een betere 

conditie hebben, hebben de gastheren meer ervaring tot hun beschikking. 

De trainert stuurde zijn manschappen in de volgende opstelling de wei in: Herbert jr. op doel, in de 

verdediging v.r.n.l. Kroppie, d’n Tank, Kappie Frenkie en the boxer of Kraków, op het middenveld was 

er plaats voor Schreuder, Klinsmann en Peulke en in de voorhoede stonden d’n Träot, Le Routinier en 

Lange Tak geposteerd. Op de miljoenenbank zaten Jelle ‘Sid’ Jacobs en Huibie 2 van de A1. Tostiboy 

kwam met enige vertraging de bank opvullen. 

Het begin van de wedstrijd ging aardig gelijk op. Beide teams tasten elkaar een beetje af en hier en 

daar werden de ploegen dreigend zonder echte kansen of mogelijkheden te creëren. Langzaamaan 

werd het duidelijk dat de gastheren steeds meer de bal hadden en naarstig op zoek gingen naar een 

voorsprong. Het vizier stond echter niet goed bij de Venlonaren, want Herbert jr. hoefde amper in te 

grijpen bij de doelpogingen van de boys.  

Belfeldia ging steeds slordiger voetballen. Passes kwamen niet meer aan, de tegenstander kreeg veel 

te veel ruimte en de bal kon niet rustig in de ploeg gehouden worden. Hoewel Venlose Boys niet goed 

omging met haar mogelijkheden, was er geen goed gevoel bij de gasten. Dat Lange Tak ook nog eens 

geblesseerd uitviel, leek het Belfeldia het ook allemaal niet mee te zitten. Sid kwam in het veld voor 

Lange Tak en het bleek ook nog eens een gouden wissel. Na een schittermagische actie van Sid, waarbij 

2 spelers en de keeper het nakijken gaf, schonk hij Le Routinier een niet te missen kans: 0-1. 

Het doelpunt was gezien het spelbeeld redelijk tegen de verhoudingen in, maar niet minder welkom. 

Anderzijds kan men ook stellen dat dit de beste kans tot nu toe was. Hoewel de voorsprong de 

Belfeldse ploeg vertrouwen gaf, werd het spel van de gasten er niet beter op, maar kon er gelukkig 

uitgekeken worden naar de thee tijdens de rust. Ruststand: 0-1. 

Vol verwachting werd de thee verwacht, maar hier kwam niets van terecht. Ben je de grootste club 

van Venlo e.o. en verzuim je dat uit te stralen in je service. Vuile pauperclub. Gelukkig maakten de 

hitsige dames in de kantine veel goed. 

Onder het genot van geen thee, maar water gaf der Bomber aan dat er hard gewerkt wordt en dat de 

voorsprong zeker lekker voelde, maar dat het spel niet om over naar huis te schrijven was. In de tweede 

helft zal dit dus beter moeten, door korter en feller te verdedigen en door de duels te winnen en 

natuurlijk om de 0-2 binnen te schieten. Dan zou het namelijk zomaar beslist kunnen zijn. Na een lange 

pauze, want de mannen houden van het koude weer, werden de neuzen weer dezelfde kanten opgezet 

en werd er begonnen aan de tweede helft. 



In de tweede helft was meteen duidelijk dat de Boys koste wat kost niet wilden verliezen. Ze gingen 

namelijk nog aanvallender en met meer pressie spelen. Hierdoor werden de Gialloneri alleen nog 

gevaarlijk via de counter. De Venlonaren kwamen steeds dichterbij Herbert jr., maar grote kansen 

bleven uit. Belfeld kreeg het moeilijker en moeilijker. Dat ook de balvaste Le Routinier uitviel, maakte 

het allemaal niet makkelijker voor de jongens van geel en zwart. Huibie 2 nam zijn plaats in.  

Hoewel de boys Belfeldia steeds verder naar achter drukten, werden ze vooral gevaarlijk via 

standaardsituaties. Doordat de bal te hoog werd gegeven, er een verdediger tussenkwam, Herbert jr. 

subliem redde of omdat ze in Venlo gewoon niet houden van koppen konden deze mogelijk 

onschadelijk gemaakt worden.  

Nadat Tostiboy het veld betrad om Schreuder af te lossen, lagen er ook steeds meer kansen voor de 

Gialloneri. Met d’n Träot, Tostiboy, Sid en Huibie 2 stonden er 4 thunderbolts op het veld, waardoor 

er snel gecounterd kon worden. Dit gaf veel kansen, maar of het doel was te klein of de doelman kreeg 

hem met enig fortuin tegen zich aan, waardoor de tweestrijd enorm spannend bleef. 

Het werd zelfs zo spannend, dat het echt billenknijpen werd voor de gasten. Dankzij formidabele en 

schittermagische reddingen van Herbert jr. hield de Belfeldse achterhoede de nul en kroonde hij zich 

terecht tot man of the match. Eindstand: 0-1. 

Hoewel het spel bedroevend was, werd er wel voor elke meter gestreden. Dat er daarnaast voor het 

eerst de nul wordt gehouden zegt ook al veel. Ook is er een eeuwenoude regel in het voetbal: als je je 

slechte wedstrijden wint, kun je mee doen om het kampioenschap. Laten we het hier nog maar even 

niet over hebben, want zullen er meerdere wedstrijden in winst omgezet moeten worden. De toon is 

gezet. Nu doorpakken en de tegenstander het nakijken geven. Dus heren, ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer ook vaste verslaggever van Belfeldia 2 namens het 

weekblad de Derde Helft, waar hij tevens ook hoofdredacteur is. Aangezien er steeds vaker de oproep 

is gedaan, dat de rubrieken ook online gelezen kunnen worden, zijn we in overleg met het dagelijkse 

bestuur van Belfeldia om aan deze behoefte te kunnen voldoen. Tot dan moet het doen met de titels 

van deze rubrieken.  

Verder in weekblad de Derde Helft: 

- Lord Bos over de persoon die tegelijk Robin Hood is én de Sheriff van Nottingham is: Lord 

Bendtner 

- Roy the Legend zal wederom het stappenplan uitleggen hoe je een legende kan worden 

- Een openhartig interview met JvdB over zijn nieuwe status binnen ut Twed, het 

noodgedwongen einde van zijn prachtige carrière bij Belfdia en natuurlijk zijn nieuwe 

bijnaam die nog verzonnen moet worden 

- Kappie Frenkie over zijn toetreding bij Nitro Circus: The Flying G 

- Der Bomber over de copyright van zijn spel: Bomberman 

 

 

  


