
Belfeldia JO19-1 dendert na rust over Blerick JO19-2 heen 
 
 
De goede start van het seizoen is ook bij het bestuur van Belfeldia niet onopgemerkt gebleven. 
Afgelopen week werden de spelers dan ook beloond met nieuwe tassen en trainingspakken. Ook de 
trainers kregen vanwege al het harde werk een jas en trainingspak. Wij willen zowel het bestuur als 
onze sponsor Van Gorp Greenfood, hiervoor hartelijk bedanken. Ook willen wij John Caris bedanken 
die voorafgaand aan de warming-up de traditionele teamfoto’s maakte. 

 
Na twee goede overwinningen in de competitie stond afgelopen weekend de derde 
competitiewedstrijd op het programma. Blerick JO19-2 kwam op bezoek in Belfeld. Iedereen was 
aanwezig en op volle oorlogssterkte kon de tegenstander worden bestreden. De trainers Roger 
‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan ‘’Staninho’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoëgheid’’ begonnen met de 
volgende elf spelers: 
 

 
 
Op de miljoenenbank namen Hussein ‘’de Man van Glas’’ Rahmani, Juul ‘’Sid’’ Jacobs, Stas ‘’Piëters’’ 
Peeters en Bram ‘’Das Phantom’’ plaats. 



De Belfeldenaren begonnen furieus aan de wedstrijd en dit leidde al meteen tot een enorme kans. 
Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ sloop door de verdediging heen en werd op brute wijze onderuit gehaald. 
De scheidsrechter floot voor een penalty en Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, die in de vorige wedstrijd 
twee keer scoorde vanaf de stip, ging acht de bal staan. Hij nam een goede aanloop maar schoot de 
bal vervolgens huizenhoog over het doel. In het restant van de eerste helft konden de geel-zwarten 
geen vuist maken en werden nauwelijks kansen gecreëerd. In de laatste minuut van de eerste helft 
kopte Jesper ‘’Pruus’’ Huibers een lange bal over de uitkomende doelman maar zijn inzet belandde 
op de paal. Hierdoor stond na de eerste helft de brilstand op het bord.  
 
In de rust werd aangegeven dat het spel versneld moest worden. De spelers moesten vaker gebruik 
maken van combinaties en ook moest de bal laag worden gehouden. Alleen wanneer deze taken 
goed werden uitgevoerd, kon het veldoverwicht omgezet worden in doelpunten. 
 
De geel-zwarten kwamen als herboren uit de kleedkamer en Juul ‘’Sid’’ Jacobs, inmiddels ingevallen 
voor Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp kon alleen op de keeper af. Met een reflex kon de keeper de bal 
tegenhouden en was de kans verkeken.  Toch zou dit het begin zijn van een ware aanvalsgolf. 
 
Na zwak uitverdedigen van de uitploeg, kon Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris met de bal het 
zestienmetergebied instormen en hij schoot de bevrijdende 1-0 binnen! Hij vierde dit doelpunt met 
een ware oerkreet. 
 

 
                  Jeffrey ''De Witte Keniaan'' Caris na de 1-0! (foto gemaakt door John Caris) 

 
Vanaf dat moment was de ban gebroken en niet veel later werd de score verdubbeld. Juul ‘’Sid’’ 
Jacobs kon na een klutsbal alleen op de keeper aflopen. Hij ging niet voor eigen succes maar gaf de 
bal breed op de mee opgekomen Emil ‘’Polska’’ Rukat die koelbloedig de bal binnen schoot. Hierna 
volgde een klein déjà vu moment. Opnieuw kon Juul ‘’Sid’’ Jacobs alleen op de keeper afgaan maar 
nu gaf hij de bal breed op Jesper ‘’Pruus’’ Huibers, die daarmee de wedstrijd in het slot gooide (3-0). 
 
De thuisploeg wilde de score nog verder uitbreiden en na opnieuw geschutter in de verdediging van 
de Blerickenaren kon Juul ‘’Sid’’ Jacobs richting het doel lopen. De keeper, niet bepaald klein van 
stuk, wilde koste wat het kost voorkomen dat opnieuw zou worden gescoord en zette zijn gewicht in 
de strijd. Met een enorme bodycheck werkte hij de aanvaller van Belfeldia tegen de grond en kregen 
de geel-zwarten weer een penalty. Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers ging opnieuw achter de bal staan 
en bleef nu wel koel, 4-0!  



Stas ‘’Piëters’’ Peeters, inmiddels in het veld gekomen voor Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, kwam op het 
middenveld in balbezit en met een fantastische dieptebal kon Juul ‘’Sid’’ Jacobs opnieuw richting het 
doel rennen. Dit keer besloot hij voor zijn eigen kans te gaan. Met een sierlijke voetbeweging ging de 
bal over de keeper heen en belandde het voorwerp in het netje, 5-0!  
 
Het slotakkoord was voor Jesper ‘’Pruus’’ Huibers. Juul ‘’Sid’’ Jacobs kwam vanaf de zijkant naar 
binnen en probeerde met een slap schot de keeper te passeren. Het leek alsof de keeper de bal 
rustig kon oppakken maar toch kon hij de bal niet klemmen. Jesper ‘’Pruus’’ Huibers was er als de 
kippen bij en kon de bal beheerst in het doel werken. De tegenstander stond op dat moment al een 
tijdje niet meer met elf spelers op het veld want vanwege blessures konden twee personen niet meer 
verder voetballen. Hierna gebeurde niets noemenswaardigs meer en niet veel later floot de 
scheidrechter dan ook voor het laatst. 
 
Al met al kon worden aangetoond dat de tegenstander helemaal kapot was gespeeld. Het is dan ook 
een zeer verdiende overwinning, waarbij wel gezegd moet worden dat het spel in de eerste helft 
ondermaats was. Echter hebben de spelers hier een passend antwoord op gegeven en werd de 
tegenstander na rust te kijk gezet. Volgende week staat in het kader van de amateurbeker de 
wedstrijd Vesta JO19-1- Belfeldia JO19-1 op het programma.  
 
Volg Belfeldia JO19-1 op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit  
legendarische team! 
 
Man of the match:  Juul ‘’Sid’’ Jacobs. 
Auteur:   Stan ‘’Staninho’’ Krantzen. 
 
 


