
Wedstrijdverslag Venlosche Boys – Belfeldia, 1 oktober 2016 
 
Dat we deze keer vroeg op moesten was wel te merken… de verslaggever van vandaag had zich 
namelijk samen met een paar moeders verreden. Hij wist wel de weg, maar ze stonden bij de Quick 
Boys in plaats van de Venlosche Boys. Maar gelukkig waren ze nog op tijd. 
 

Na het fluitsignaal gaat Belfeldia 
onder leiding van aanvoerder Lucas 
direct in de aanval. Met als resultaat 
al in de 3e minuut een goal van Roel.   
 
De boys van Venlo komen op de goal 
af, maar onze keeper Tren pakt de 
bal bij de voeten weg. In de 5e 
minuut scoort Luca en is het 0-2. 
Maar de boys van Venlo weten het 
doel ook te vinden en scoren 2 keer 
achter elkaar en het staat 2-2.  
 

Tren weet het doel goed vrij te houden. In de 10e minuut scoort Venlo weer en staat het 3-2. Er volgt 
een dubbele wissel en Luuk en Babien verruilen het veld voor Clim en Solana. In de 15e minuut maakt 
Venlo het 4-2 en nog geen minuut later staat het al 5-2. 
 
Belfeldia laat zich niet kennen en ze gaan op het doel af. Babien en Lucas doen hun uiterste best om 
de boys van Venlo bij het doel weg te houden. Belfeldia blijft druk zetten en Clim schiet net naast het 
doel. Direct daarna scoort Luuk en staat het 
5-3. De volgende aanval van Belfeldia gaat 
Clim vanuit het middenveld als een speer 
naar voren en schiet de bal schitterend 
binnen.  
 
Na de rust maakt Tren plaats voor Luca in het 
doel. Belfeldia zet direct druk in de 2e helft 
met Solana in de aanval. Al snel maakt Tren 
de gelijkmaker.  
 
In de verte horen de ouders langs de kant een piepend geluid. Ze weten niet wat ze zien als daar een 
kar vol met koffie het veld op komt gehobbeld. Terwijl er volop koffie wordt besteld scoort Venlo 2x 
en staat het 7-5. Er is weer een dubbele wissel.  
Belfeldia voetbalt heel even met 8 spelers, want Babien is niet van het veld te krijgen. 
 

Jayson houdt het overzicht en laat de boys 
niet zomaar voorbij. Ondertussen laten de 
boys van Venlo nog een paar knappe 
schwalbes zien. Belfeldia laat zich niet 
kennen en gaat weer in de aanval. Roel 
schiet vol op het doel, maar de keeper 
houdt ‘m tegen.  
 
Luca is niet bang voor de bal en weet de 
bal een paar keer goed in zijn handen te 
krijgen. In de laatste minuten scoort Venlo 

helaas nog 3x en staat het 10-5.  
 
Super gespeeld! Op naar het volgende duel 


