
 

 Belfeldia JO19-1 weer thuis 
  
Na 2 wedstrijden uit eindelijk weer eens thuis en lekker weer geconfronteerd worden met de iets 
minder dan uitmuntende veldcondities. Wellicht zal in de toekomst de gemeente Venlo eens geld 
gaan uitgeven voor goed onderhoud. De vijfde wedstrijd van het voorjaar alweer tegen Bevo! Deze 
tegenstander stond niet direct in de planning als een zware broeder. Toch werd er door Roger 
‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen erop gehamerd om direct de tegenstander goed vast te zetten. 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, Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani en 
Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven. Het middenveld bestond uit Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen, Max 
‘’Spreakbuus’’ Gerards en Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen, in de aanval begonnen we met: Jeffrey ‘’De 
Witte Keniaan’’ Caris, Bram ‘’Das Phantom’’ Groot en Juul ‘’Sid’’ Jacobs. Op de bank namen Stas 
‘’Piëters’’ Peeters, Emil ‘’Polska’’ Rukat en Jesper ‘’Pruus” Huibers plaats. Kyle ‘’The Black Pearl’’ 
Erdkamp is nog steeds geblesseerd.  
Na een goede warming-up begonnen we niet helemaal zoals gevraagd. Ondanks het vooraf vertelde 
werden er niet goed aangesloten en dus lange ballen gespeeld. Het spel was slordig. Toch kreeg 
Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen de bal op het middenveld en hij speelde door naar Juul ‘’Sid’’ Jacobs, 
die een van zijn ouderwetse acties deed en scoorde, 1-0. Gelukkig was de tegenstander niet van dat 
niet niveau dat we in de verdediging direct in paniek moesten raken. Toch hadden ze een snelle 
aanvaller, die vooral Timon ‘’De Muur’’ Hahury bezig hield.  
Even later kon Juul ‘’Sid’’ Jacobs weer binnentikken (2-0) op voorgeven van Emil ‘’Polska’’ Rukat, die 
snel moest invallen omdat het niet ging met Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards. Hierna gebeurde er niet 
veel meer tot de rust, buiten wat gevaarlijke momenten voor onze goal. Toch knalde Jeffrey ‘’De 
Witte Keniaan’’ Caris voor de rust de 3-0 binnen na een lange bal van Hussein ‘’De Man van Glas’’ 
Rahmani.  
In de rust vertelde Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen dat het echt niet goed ging met ons spel. We 
stonden wel voor maar dat had meer met de zwakte van de tegenstander te maken. Dus werd er 
goed spel gevraagd, rondspelen en goed aansluiten van het middenveld.  
Juul ‘’Sid’’ Jacobs maakte na rust zijn hattrick vol na een mooie pass van Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ 
Caris, 4-0. Even later gevolgd door een goed genomen penalty van Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, die 
hij mocht nemen nadat Bram ‘’Das Phantom’’ Groot was gevloerd, 5-0. Bram ‘’Das Phantom’’ Groot 
had zijn dag niet, hij miste nogal wat kansen, maar werkte wel keihard. Ondanks dat de tegenstander 
nauwelijks dreigend was, scoorde ze plotsklaps toch de 5-1 en werd het even gevaarlijk. 
We keerden het tij en we scoorden de 6-1 door Juul ‘’Sid’’ Jacobs op aangeven van Jesper ‘’Pruus” 
Huibers. Jesper ‘’Pruus” Huibers en Stas ‘’Piëters’’ Peeters waren in de loop van de wedstrijd 
natuurlijk ook ingevallen. Dit was de eindstand van een wedstrijd met een goede uitslag maar zonder 
goed voetbal of alleen bij vlagen. 
 
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: Juul ‘’Sid’’ Jacobs.  
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 

 

 


