
Belfeldia JO19-1 vergeet zichzelf te belonen 
 
De buitentemperatuur neemt steeds verder af en langzaamaan wordt het vriespunt bereikt. Dit is 
ietwat vergelijkbaar met de het spel en de prestaties van Belfeldia JO19-1 want de resultaten waren 
de afgelopen weken niet goed met als dieptepunt de 4-0 nederlaag tegen koploper HBSV JO19-1. Tijd 
voor de Belfeldse gladiatoren om de rug te rechten.  
 
Afgelopen zaterdag stond opnieuw een kraker op het programma. Nummer twee Belfeldia JO19-1 
speelde namelijk een thuiswedstrijd tegen Kessel JO19-1, de huidige nummer drie van de competitie. 
Na een week niet trainen, onder andere vanwege de weersomstandigheden, was iedereen weer 
blessurevrij maar bestond wel het risico dat de spelers uit het ritme waren. Iedereen behalve Daan 
‘’Schiëper’’ van Leuven (vanwege een familiefeest) was aanwezig en na de tactische bespreken werd 
begonnen met de warming-up. De spelers oogden ondanks het feit dat zij niet hadden getraind zeer 
gedreven en dit beloofde veel goeds. Aan het eind van de warming-up bleek dat Max ‘’Spreakbuus’’ 
Gerards toch niet fit genoeg was om te kunnen starten. De trainers Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ 
Driessen, Stan ‘’Staninho’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoëgheid’’ begonnen hierdoor met de volgende elf 
spelers. 
 

 
 
Op de miljoenenbank namen Max ‘Spreakbuus’’ Gerards, Bram ‘’Das Phantom’’ en Yassine 
‘’Dribbelear’’ Ifkiren plaats. 
 
De geel-zwarten trokken de lijn van de warming-up door en begonnen sterk aan de wedstrijd. Via de 
rechterkant van het veld ging de bal naar Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. Hij gaf de bal strak voor op 
Juul ‘’Sid’’ Jacobs maar die schoot de bal over het doel. Vlak hierna gaf Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ 
een prachtige dieptebal op Juul ‘’Sid’’ Jacobs. Hij liep door richting het doel maar schoot de bal 
uiteindelijk voorlangs. Inmiddels was ook Jesper ‘’Pruus’’ Huibers gearriveerd. Het was lang 
onduidelijk of hij überhaupt bij de wedstrijd aanwezig kon zijn (vanwege een open dag) maar hij kon 
dus toch op de reservebank plaatsnemen. De uitploeg kwam er zo nu en dan gevaarlijk uit en dit 
leidde onder andere tot een corner. De corner kon worden weggewerkt en dit leidde tot een counter 
van de Belfeldenaren. Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris kon vanaf de linkerkant richting het doel 
rennen maar ook hij schoot de bal voorlangs. De gevaarlijkste speler bij Kessel JO19-1, de nummer 



tien, draaide net voor rust weg bij zijn directe tegenstander Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen en haalde 
vervolgens verwoestend uit. Gelukkig voor de geel-zwarten spatte de bal uiteen op de lat. Hierna 
konden de spelers en het publiek de warmte op gaan zoeken want de scheidsrechter floot voor het 
rustsignaal. 
 
De trainers gaven aan dat het spel van de Belfeldenaren naar behoren was. Toch hadden de spelers 
zichzelf moeten belonen met één of meerdere doelpunten. Verder moesten ze geconcentreerd 
blijven want de tegenstander kwam er af en toe gevaarlijk uit. Jesper ‘’Pruus’’ Huibers kwam het veld 
in voor Kyle ‘’The Black Pearl ‘’Erdkamp en nam plaats in de punt van de aanval. 
 
In het begin van de tweede helft ging de wedstrijd wat meer gelijk op. Kessel JO19-1 had iets meer 
balbezit dan in de eerste helft maar zij werden alleen met afstandsschoten gevaarlijk. Aan de andere 
kant werd Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris weggestuurd en hij kon alleen richting het doel lopen. Hij 
zag de uitkomende doelman op zich afkomen en probeerde de bal eroverheen te lobben. Dit lukte 
hem maar de bal rolde net langs de verkeerde kant van de paal. Ook Juul ‘’Sid’’ Jacobs kon niet veel 
later alleen richting het doel rennen maar de keeper kon uiteindelijk redding brengen. Hierbij raakte 
hij wel licht geblesseerd. In de laatste tien minuten gingen de geel-zwarten nog op jacht naar de 
overwinning. Bram ‘’Das Phantom’’ Groot was inmiddels al in het veld gekomen en ook Yassine 
‘’Dribbelear’’ Ifkiren werd er voorin bijgezet. In de laatste minuut kregen de Belfeldenaren nog een 
corner. De bal werd voorgezet en een speler van de thuisploeg kopte de bal richting de rechterhoek. 
Een speler van Kessel JO19-1 kon nog net voor de lijn redding brengen. Hierdoor stond na iets meer 
dan negentig minuten nog steeds de brilstand op het bord en moesten de Belfeldenaren genoegen 
nemen met een punt. 
 
Al met al hebben de spelers van Belfeldia JO19-1 een verdienstelijke wedstrijd gespeeld maar helaas 
hebben zij zichzelf niet kunnen belonen met doelpunten en drie punten. Eens zien of volgende week 
wel gescoord kan worden en of dan weer eens drie punten bijgeschreven kunnen worden. Op 
zaterdag 19 november staat de competitiewedstrijd Venray JO19-3 – 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:  Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen. 
Auteur:   Stan ‘’Staninho’’ Krantzen. 
 
 


