
 

 Belfeldia JO19-1 in hun mogelijke “kampioenswedstrijd”? 
  
Op 6 mei stond de wedstrijd tegen Roggel JO19-1 in de planning. Deze wedstrijd stond in het kader 
van een nog mogelijk kampioenschap in deze poule. Hiervoor moest er wel gewonnen worden. 
Na een gedegen wedstrijdbespreking werden de volgende spelers door Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ 
Driessen het veld ingestuurd: 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,  Max 
‘’Spreakbuus’’ Gerards en Emil ‘’Polska’’ Rukat, in de aanval begonnen we met: Jeffrey ‘’De Witte 
Keniaan’’ Caris en Juul ‘’Sid’’ Jacobs. Op de bank namen plaats: Bram ‘’Das Phantom’’ Groot, Jesper 
‘’Pruus” Huibers en Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani plaats.  
Na een goede warming up kon in een lekker zonnetje gevoetbald worden. We combineerden 
achterin en op het middenveld goed rond. Echter konden de aanvallers niet gevonden worden. Deze 
liepen te weinig op de bal af of stonden te weinig aanspeelbaar vrij. De verdediging van Roggel stond 
dan ook als een huis. Aansluiten van het middenveld was ook niet goed. Echter ook Roggel kon niet 
veel potten breken, omdat onze verdediging ook goed stond. Zodoende waren er weinig tot geen 
kansen te noteren. Bij Roggel eentje die gemakkelijk onschadelijk werd gemaakt door Stijn ‘’De Hand 
van God’’ Testroote en bij ons was er een grotere kans, omdat de bal van Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ 
Caris via het been van een tegenstander op goal afging en maar net door hun keeper overgetikt kon 
worden. En dat was in de 1e helft. 
In de rust werd door Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen de verdediging gecomplimenteerd, echter 
de aanval werd niet voldoende gezocht. Daarom de omzetting door Bram ‘’Das Phantom’’ Groot en 
Jesper ‘’Pruus” Huibers in te brengen om met 3 aanvallers te voetballen (de niet in de wedstrijd 
zittende Juul ‘’Sid’’ Jacobs werd eruit gehaald),  
Echter bij het begin van de 2e helft ging het helaas direct fout in de verdediging. Via wat fysieker 
voetbal kwamen de aanvallers van Roggel 3x binnen 10 min. door de verdediging heen en kon ook 
Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote niks uitrichten hiertegen. Stand 0-3 en de wedstrijd was 
gespeeld. Toch werd er geprobeerd om nog zaken recht te zetten. Hussein ‘’De Man van Glas’’ 
Rahmani werd ingebracht voor Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven, die erdoor zat. Even later werd ook Juul 
‘’Sid’’ Jacobs weer ingebracht voor Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, die ook niet in de wedstrijd 
kwam. Er kwam wel wat druk, maar geen grote kansen en derhalve stond de eindstand dan toch al 
vast. Jammer zeker geen kampioenschap en dus dan maar werken aan een zo goed mogelijke uitslag 
voor in de rest van de competitie. 
 
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: Geen kampioenschap en dus wellicht niet gepast om een man of the match uit te 
roepen, hoewel de verdediging grotendeels van de wedstrijd wel goed stond. 
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 
 

 


