
 

 Belfeldia JO19-1 met een nieuwe uitdaging 
  
De tweede wedstrijd van het voorjaar tegen RKSVN en tijd om de nare nasmaak van de vorige 
wedstrijd weg te spoelen. Omdat bij Belfeldia erg druk gewerkt werd, was er geen plaats voor de 
wedstrijdbespreking. Dan maar direct naar onze nieuwe uitdaging. Bijna niemand van ons was ooit in 
Neer geweest. We konden hier op het hoofdveld spelen wat er goed uit zag. 
Na een week niet getraind te hebben vanwege de slechte weersomstandigheden was het lastiger een 
goede opstelling klaar te maken. Toch is het ons gelukt en Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen 
vertelde deze met de opmerking dat we vorige week redelijk goed gespeeld hadden en hier ook zo 
aan de slag moesten. Echter de kansen nu wel afmaken en goed letten op de afvallende ballen.  
De opstelling: 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 Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, in de aanval begonnen Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ 
Caris, Jesper ‘’Pruus” Huibers en Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. Op de bank namen Juul ‘’Sid’’ 
Jacobs, Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani en Bram ‘’Das Phantom’’ Groot plaats. Emil ‘’Polska’’ 
Rukat was er niet, verslapen??  Zo toon je geen teamgeest! 
Na een goede warming-up begonnen we goed aan de wedstrijd. En weer begon Jeffrey ‘’De Witte 
Keniaan’’ Caris sterk. In 4e minuut kwamen we al met 0-1 voor te staan. Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ 
Caris werd door een mooie voorzet van achteruit door Max in stelling gebracht. Hij ging zijn directe 
tegenstander voorbij, omspeelde de keeper en schoof de bal in de lange hoek binnen vanuit spitse 
hoek. We probeerden ook hierna de druk te blijven opvoeren. Echter verloren we steeds meer op het 
middenveld en voorin, waardoor de druk op onze verdediging steeds groter werd. Echte grote 
kansen waren er niet, maar wel veel overwicht op het middenveld. Toch werd het na een uitbraak 
van RKSVN 1-1. Stijn leek erg sterk uit te komen op hun vrijkomende man, maar het gladde veld deed 
hem uitglijden en op een schlemielige manier kwam de tegenstander op gelijke hoogte door de bal 
langs de glijdende Stijn te schuiven. Verder was er nog een redelijke goede uitbraak van ons te 
noteren, wat geen goal opleverde, voor we aan de rust konden beginnen. 
 In de rust gaf Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen aan meer druk op de tegenstander te zetten op het 
middenveld en ook goed aan te sluiten van alle linies. Nu werden zij te vaak gevaarlijk door hun vrij 
snel gespeelde lange bal naar voren. Hun diepste spits was een erg gevaarlijke goed rondlopende en 
technische jongeman. We kregen dan ook moeilijk vat op hem.  
Daar aan beide kanten de ruimtes kleiner werden gemaakt door de verdediging, was het  moeilijk om 
echte kansen te creëren. Wat Juul ‘’Sid’’ Jacobs, halverwege de 2e helft ingevallen voor Kyle ‘’The 
Black Pearl’’ Erdkamp, ook probeerde maar het meeste gevaar kwam toch van Jeffrey ‘’De Witte 
Keniaan’’ Caris af. En omdat het gevaarlijker was voor ons doel dan bij RKSVN, ging Timon ‘’De Muur’’ 
Hahury meer naar achter spelen en vulde Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers het middenveld meer aan. 
Tevens kwam Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani erin voor Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven en Bram 
‘’Das Phantom’’ Groot voor Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen. Jesper ‘’Pruus” Huibers ging op de plaats 
van Mitch spelen en Bram in de spits.  
Helaas viel er toch nog een goal te noteren. Stas‘’Piëters’’ Peeters was bij het uitverdedigen niet 
scherp genoeg en zijn tegenstander ontfutselde hem de bal en gaf direct voor aan hun  beste spits, 
die in één keer op doel volleerde, onhoudbaar voor Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote, 2-1.  
Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen viel even later nog in voor de moe gestreden en licht geblesseerde 
Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris. Wij kregen bij een corner nog een grotere kans maar die ging er 
niet in en zo eindigde de wedstrijd weer in een kleine nederlaag. Deze was wel beter te verdragen 
dan de vorige vanwege de betere tegenstander. Dan maar volgende week proberen na wel getraind 
te hebben hopelijk. Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp was naderhand wel erg gefrustreerd, omdat hij 
niet vrijwillig aan de kant bleef. Hij bleek weer erger geblesseerd te zijn geraakt en zal misschien 
langer uitvallen. 



Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match:  Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris.  
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 

 

 


