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Met een deels vernieuwde selectie waarin we helaas we afscheid hebben moeten nemen van de 
superscoorder Bram ‘’Das Phantom’’ Groot en onze robuuste verdediger zonder blikveld soms 
Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani, gingen we weer aan de slag! Nieuw zijn Koen “Lil Penske” 
Schroembges, een aanvaller op links en linksverdediger Robin “de Spijker” Nagel. Echter deze laatste 
raakte ook weer snel geblesseerd. Nog steeds langdurig geblesseerd is Kyle ‘’The Black Pearl’’ 
Erdkamp, werkend aan zijn herstel. En ook Juul ‘’Sid’’ Jacobs raakte helaas geblesseerd in de eerste 
(beker)wedstrijden. De laatste bekerwedstrijd tegen TSC’04 was dan ook een echte wedstrijd waarin 
moest worden geknokt met positief gevolg (3-1 winst) waardoor we in de 2e ronde kwamen. Tegen 
VCH hadden we al gewonnen met 6-4. 
In de eerste competitiewedstrijd tegen HBSV, 1-2 winst, was het probleem van het voorjaar nog niet 
getackeld: het scorend vermogen wat wel eens erg kon achterblijven. Op de app kwam al langs dat er 
eigenlijk met 10-1 gewonnen had moeten worden. Maar daar kan de verslaggever niet over 
oordelen, daar hij er niet bij was. 
 
De tweede competitiewedstrijd op 30-09-17 tegen IVO was dan ook iets waar wel naar uit gekeken 
werd. Echter vanwege blessures werd ook de hulp ingeroepen bij de JO-17 en Yassine Ifkiren en Levi 
Driessen hielpen ons uit. In deze wedstrijd begonnen we met de volgende 11: 
Keeper 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, Jesper ‘’Pruus” Huibers en Koen “Lil 
Penske” Schroembges. Op de bank: Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards (licht geblesseerd en de hulp vanuit 
de JO-17 Yassine en Levi. Dit alles bedacht door het trainingskoppel Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ 

Driessen en Mark “de Hoëgheid” Erdkamp, die gelukkig aanvulling hebben gekregen 
(vanwege het vertrek van Stan Krantzen als leider) met Luc “de Zeeuw”de Maaijer. Een 
goede aanvulling zal blijken. 
In de 2e helft startte Max toch maar helaas bleek hij niet erg fit en kon maar kort meedoen. En ook 
Yassine en Levi kwamen aan het voetballen.  
De wedstrijd zelf was nog niet helemaal goed. We wonnen wel uiteindelijk met 4-0 maar het hadden 
er 10 moeten zijn volgens de tegenstanders zelfs. Hierin scoorde Jeffrey 3x oa. door een mooie 
voorzet van Koen en Jesper en een mooie steekbal van Max, maar ook werden er flink veel mooie 
kansen gemist. Daniël mocht ook nog een keer scoren vanaf de penaltystip. 
Het was een gelukkig rustige wedstrijd na de zware pot hieraan vooraf. 
Volgende keer een uitgebreider verslag! 
 
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: Wellicht deze keer Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen door goed middelveld werk en 
door de 3 goals Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris. 
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 
 

 


