
Wedstrijdverslag Veteranen 4 november 2017 

VV Belfeldia – MVC’19: 3 – 5 

Vandaag stond de wedstrijd tegen de veteranen uit Maasbree op het programma.  

De opstelling zag er als volgt uit: 

   Danny (K) 

   Mat    

Joop   Dennis   Ron 

Rob  Sjuul  Stephan Frank  

  Tom  David 

 

1e helft 

De veteranen van Maasbree waren gelijk vanaf het begin duidelijk beter wakker dan 
Belfeldia en begonnen sterk aan de wedstrijd. Toch was het veldspel van Belfeldia redelijk 
verzorgd en zaten er een paar leuke aanvallen tussen. Maar na 2 minuten zag Danny een 
schot van Maasbree net naast het doel gaan. Ook onze eigen veteranen lieten iets van zich 
zien met een schot van Stephan. Helaas moest na een counter Danny in de 14e minuut de 
bal uit het net halen. 0 – 1 voor Maasbree. De veteranen van Belfeldia pakten het echter 
goed op en zochten opnieuw de aanval met een mooi schot van Frank. In de 22e minuut 
kwam na een mooie aanval Stephan vrij voor de keeper en scoorde bijna met een mooie 
boogbal. Na nog een goede redding van Danny in de 33e minuut werd het tijd voor de thee. 

2e helft 

De tweede helft begon minder voor de “alte herren” want al na negen minuten maakte 
Maasbree de tweede goal. De veteranen herpakte zich en Stephan scoorde de 
aansluitingstreffer 1 – 2. Helaas scoorde Maasbree de 1 – 3 in de 18e minuut. Maar ook 
Belfledia liet van zich horen en David schoot de bal vol tegen de kruising aan. In de 20e 
minuut scoorde Belfeldia opnieuw de aansluitingstreffer met een loeihard schot van Stephan 
2 - 3. Hierna scoorde Rob helaas een eigen doelpunt waardoor de stand op 2 – 4 kwam. Een 
van de hoogtepunten van de dag kwam van Tom die met een lobje over de keeper een 
mooie goal maakte 3 – 4. Helaas konden de veteranen niet de aansluitingstreffer scoren 
maar zette de veteranen van Maasbree met 3- 5 de eindscore op het bord. 

 


