
 

 Belfeldia JO19-1 met het “vliegtuig” op pad? 
  
Op 22 april stond de wedstrijd tegen America/Meterik JO19-2 in de planning. Dus even snel de 
vliegtickets pakken en vertrekken? Niet na een gedegen wedstrijdbespreking bij Belfeldia zelf. Deze 
werd gedaan door Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen waarbij er weer op gehamerd werd om direct 
de tegenstander goed vast te zetten en goed fel te zijn. Hij stuurde de volgende 11 het veld in: In het 
doel Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote. De verdediging Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, Timon ‘’De 
Muur’’ Hahury, Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen en Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven. Het middenveld 
bestond uit Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen, Stas ‘’Piëters’’ Peeters en Emil ‘’Polska’’ Rukat, in de 
aanval begonnen we met: Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, Bram ‘’Das Phantom’’ Groot en Jesper 
‘’Pruus” Huibers. Op de bank namen Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, Juul ‘’Sid’’ Jacobs en Hussein ‘’De 
Man van Glas’’ Rahmani plaats. Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp is nog steeds geblesseerd.  
Na ietwat slappe warming-up begonnen we ook niet helemaal zoals gevraagd. Er werd wel 
geprobeerd om via goed rondspelen de aanvallers te vinden, maar dit lukte maar mondjesmaat. We 
kregen daarom ook niet veel goede aanvallen op de mat, een grote kans voor Bram ‘’Das Phantom’’ 
Groot. En dit tegen een toch erg zwakke tegenstander. Deze tegenstander kreeg ook nog een paar 
kansjes bij onze goal, maar onder andere ook door goed keeperswerk van Stijn ‘’De Hand van God’’ 
Testroote bleef onze goal schoon. Gelukkig konden we toch nog een keer scoren via een wel goede 
aanval. In de 19e minuut scoorde Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris via een kluts met  Bram ‘’Das 
Phantom’’ Groot en de keeper, 0-1. Een typerende goal voor de eerste helft. Hier bleef het dan ook 
bij, natuurlijk veel te weinig gezien het klassenverschil met de tegenstander. 
In de rust gaf Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen een donderspeech met een paar aanvullingen van 

Mark “de Hoëgheid” Erdkamp, dat het flink beter moest en dat we hier dik moesten kunnen 
winnen. Dus na de rust flink aan de bak. Het was dan ook even stil bij de thee. 
Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, Juul ‘’Sid’’ Jacobs en Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani werden in 
gebracht voor Bram ‘’Das Phantom’’ Groot, Jesper ‘’Pruus” Huibers en Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen. 
De aanval kreeg toen een flinke impuls en Juul ‘’Sid’’ Jacobs scoorde vlak na rust al de 0-2 na een 
voorzet van Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards kon Juul ‘’Sid’’ Jacobs op goal af en scoren. Even hierna ging 
het combineren wat stroever maar 10 minuten later was het binnen korte tijd 3x raak. Hierbij was 
het 2x een een-tweetje tussen Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris  en Juul ‘’Sid’’ Jacobs en een keer een 
eigen actie van Juul ‘’Sid’’ Jacobs, die de verdediging en de keeper te kijk zette, 0-5.  
Hierna bleven deze twee bezig. Zeker voorzien van goede passes vanuit het middenveld waar Max 
‘’Spreakbuus’’ Gerards een goede partij speelde. Maar ook Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen en Stas 
‘’Piëters’’ Peeters waren nu goed van de partij. Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris scoorde zo de 0-6, 0-
7, 0-8 na voorzetten maar ook eigen acties. Hij werd hierna ook gewisseld voor Bram ‘’Das Phantom’’ 
Groot. Het slotakkoord was voor Juul ‘’Sid’’ Jacobs die na een eigen actie de 0-9 scoorde. Toch kregen 
we nog 2 kansen maar Bram ‘’Das Phantom’’ Groot had zijn dag niet. We wilden hem als team al 
“man of the match” maken, als hij de 10e goal zou scoren, maar ja niet dus. 
 
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: lastig om te bepalen en daarom meerdere: Juul ‘’Sid’’ Jacobs, Max ‘’Spreakbuus’’ 
Gerards, Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris en wellicht nog wel iemand.  
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 
 

 


