
 

 Belfeldia JO19-1 in het voorjaar zonder de Stan “Staninho” Krantzen 
  
Na de winterstop startten we de eerste wedstrijd zonder onze Stan “Staninho” Krantzen. Hij is voor 
een lucratieve aanbieding vertrokken naar Houston in de USA. We wensen hem ook nog in dit verslag 
veel succes in dit land far west. Zijn taken als verslaggever zal waargenomen worden door Mark “de 
Hoëgheid” Erdkamp. Stan valt natuurlijk niet te vervangen. Voor de technische staf is het natuurlijk 
ook een aderlating, maar we pikken het wel op. 
Nu de wedstrijd! Weer tegen de Venlosche Boys JO19-2. Met maar één training de week tevoren te 
hebben gehad, leek het wel een beetje op de voorbereiding in het najaar tegen dezelfde 
tegenstander. Bij de wedstrijdbespreking vertelde Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen dat we goed 
moesten opletten bij deze tegenstander en niet in dezelfde valkuil te lopen als in het najaar. Niet uit 
de tent laten lokken en direct volle bak ertegenaan gaan. Met de volgende opstelling begonnen we: 
In het doel startte Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote. De verdediging werd gevormd door Timon 
‘’De Muur’’ Hahury, Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen en Daan ‘’Schiëper’’ 
van Leuven. Het middenveld bestond uit Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen, Stas ‘’Piëters’’ Peeters en 
Emil ‘’Polska’’ Rukat en in de aanval begonnen Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, Jesper ‘’Pruus” 
Huibers en Juul ‘’Sid’’ Jacobs. Op de bank namen de licht geblesseerde Kyle ‘’The Black Pearl’’ 
Erdkamp, Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani en Bram ‘’Das Phantom’’ Groot plaats. Max 
‘’Spreakbuus’’ Gerards hielp bij de JO17 van Belfeldia uit en nam laterna op de bank bij ons plaats. 
Na een gedegen warming-up begonnen we goed aan de wedstrijd. Vooral Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ 
Caris begon sterk en bracht met zijn acties de verdediging van de Venlosche Boys in rep en roer. 
Jesper ‘’Pruus” Huibers sleurde voorin ook erg veel en zorgde daarbij voor enkele openingen. Echter 
enkele afvallende ballen werden door het middenveld van ons niet snel genoeg opgepikt, waardoor 
de tegenstander zich toch onder de druk van Belfeldia kon uit voetballen. Toch bracht zo’n actie van 
Jeffrey ons de eerste goal. Nadat Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris werd neergelegd in het 
strafschopgebied, werd de penalty, toegekend door een souverein leidende scheidsrechter Bram 
Peulen, met een beetje geluk goed genomen door Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, 1-0. Hierna volgde 
een flink aantal kansen voor Belfeldia, waaronder nog een bal op de lat. De belangrijkste en grootste 
kansen waren wellicht wel die van Stas ‘’Piëters’’ Peeters, die vrijstaand voor de goal kon binnen 
knikken, maar de bal gered werd door de keeper, en Juul ‘’Sid’’ Jacobs, die een paar keer vrij voor de 
keeper werd gezet vanuit het middenveld maar helaas de keeper van de Venlosche Boys geen een 
keer wist te passeren. Wellicht miste hij wedstrijdritme na zijn blessure in de winterstop. Voetbal is 
soms veiliger dan skiën. Verdedigend hadden we de zaken goed op orde. Echter een keer ging het 
mis. De bal werd snel van links naar rechts gespeeld, waarbij onze verdediging werd verrast en de bal 
werd toen tegen de looprichting van Stijn ‘’Hand van God’’ Testroote ingeschoten en dus was er geen 
houden aan voor Stijn, 1-1. Totaal onverdiend, omdat het pas het eerste schot op goal was. 
In de rust gaf Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen de opdracht door te gaan met het creëren van 
kansen, maar ook geconcentreerd te blijven.  Mark “de Hoëgheid” Erdkamp meldde hierbij dat ze 
ook goed op de afvallende ballen moesten letten en meer te coachen onderling. 
Op naar de tweede helft werd Juul ‘’Sid’’ Jacobs gewisseld voor Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. 
Deze begon direct goed met een actie waarbij 3 tegenstanders dolgedraaid werden, maar zijn goede 
voorzet werd voor de goal helaas niet binnen gekopt door Jesper ‘’Pruus” Huibers. Er volgde nog 
enkele aanvallen, maar ook deze leverde niks op. Stas ‘’Piëters’’ Peeters werd gewisseld voor Bram 
‘’Das Phantom’’ Groot en ook Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani kwam in het veld voor Emil 
‘’Polska’’ Rukat. Met Jesper op het middenveld samen met Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen en in de 
spits Bram werd er nog meer druk naar voren geforceerd. De Venlosche Boys, die in de 2e helft voor 
meer onrust zorgde in de verdediging van Belfeldia, waren ook nog op voorsprong gekomen na een 
uitbraak van hen. Hierbij was de bal van links naar rechts lang onderweg, maar kon door een speler 
van hen over Stijn ‘’Hand van God’’ Testroote heen gekopt worden in de goal van Belfeldia, 1-2. Stijn 
was hierdoor erg gefrustreerd omdat hij geen echte redding heeft hoeven of kunnen uitvoeren. 



Deze wedstrijd leek weer een kopie te worden van de najaarswedstrijd. Veel kansen voor Belfeldia 
maar het efficiënte afmaken door de Venlosche Boys. Toen eindigde gelukkig de wedstrijd in 2-2 in 
de laatste minuut. Zou het ons nu weer lukken? Voor nog meer druk te krijgen werd Juul ‘’Sid’’ 
Jacobs nog ingebracht. Echter kon nog maar één grote kans gecreëerd worden: De bal werd vanuit 
links voorgegeven in de laatste minuut van de wedstrijd. De bal werd echter door de vrijstaande 
Bram ‘’Das Phantom’’ Groot iets te slap ingeschoten, waardoor de keeper toch nog redding bracht. 
Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp had deze bal wellicht ook kunnen binnentikken, omdat hij achter 
Bram stond. 
Jammer, onverdiend verloren met dat kan gebeuren met voetbal. Een volgende wedstrijd de kansen 
beter benutten en we kunnen dan ook 3 punten bijschrijven. 
De volgende tegenstander is helemaal nieuw voor ons en is uit Neer, waar we zaterdag 11 maart 
heengaan. 
 
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match:  was lastig maar de keuze is op Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris gevallen, hoewel 
Jesper ‘’Pruus” Huibers met zijn werklust en drive ook een flinke duit in het zakje deed.  
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 

 


