
Belfeldia JO19-1 speelt in extremis gelijk 
 
De laatste tijd is goed te merken dat de winter dichterbij komt. De temperatuur duikt constant onder 
nul, het krabben van de autoruiten moet steeds vaker worden gedaan en de trainingen worden zo nu 
en dan afgelast vanwege de kwaliteit van het veld. Ondanks deze barre omstandigheden moet er 
toch gewoon worden gevoetbald.  
 
In het sinterklaasweekend stond voor Belfeldia JO19-1 namelijk een thuiswedstrijd tegen Venlosche 
Boys JO19-2 op het programma. Een wedstrijd tussen de nummer twee en vier van de competitie op 
dat moment. In de laatste thuiswedstrijd van 2016 waren alle spelers erop gebrand om de drie 
punten in Belfeld te houden. Iedereen was dan ook aanwezig waardoor er enkele belangrijke en 
moeilijke keuzes moesten worden gemaakt met betrekking tot het basiselftal. Uiteindelijk stuurden 
de trainers Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan ‘’Staninho’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoëgheid’’ 
Erdkamp de volgende elf spelers het veld in: 
 
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 Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen 
en Jesper ‘’Pruus Huibers en in de aanval begonnen Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, Bram ‘’Das 
Phantom’’ Groot en Juul ‘’Sid’’ Jacobs.  
 
Op de bank namen Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp, Stas ‘’Piëters’’ Peeters, Hussein ‘’De Man van 
Glas’’ Rahmani en Emil ‘’Polska’’ Rukat plaats. 
 
De Belfeldenaren begonnen furieus aan de wedstrijd en binnen drie minuten stond de thuisploeg al 
met 1-0 voor. Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards gaf vanaf het middenveld een fantastische bal over de 
verdediging heen naar Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris. De linksbuiten liep het strafschopgebied 
binnen en schoot de bal diagonaal tegen de touwen. Ook hierna had Belfeldia JO19-1 het beste van 
het spel en de ploeg uit Venlo werd van het kastje naar de muur gestuurd.  
 
Ondanks dit enorme veldoverwicht, viel niet veel later uit het niets de gelijkmaker. Wout 
‘’Peuluhmenke’’ Peulen had de bal in het eigen strafschopgebied in zijn bezit maar verloor die daar 
aan een tegenstander. De aanvaller bedacht zich geen enkel moment en schoot de bal met een 
prachtig boog over Stijn ‘’Hand van God’’ Testroote in het doel, 1-1. 
 
De Belfeldenaren waren hierdoor behoorlijk van slag en het veldoverwicht was compleet verdwenen. 
Ook moest enkele spelers noodgedwongen worden gewisseld. Zo kwam onder andere Stas ‘’Piëters’’ 
Peeters het veld in voor de geblesseerd geraakte Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards. Toch was de thuisploeg 
nog dicht bij een nieuwe voorsprong. Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris rende zijn directe 
tegenstander voorbij en gaf vanaf de linkerkant een voorzet. De bal kreeg een rare curve en kwam op 
de bovenkant van de lat terecht. Hierdoor zochten de geel-zwarten met een gelijkspel de kleedkamer 
op.  
 
Tijdens de rust werd aangegeven dat het spel wisselvallig was. Goede momenten werden namelijk 
afgewisseld met enkele slordige acties. Het team moest zich dan ook herpakken en op jacht gaan 
naar de overwinning.  
 
Vanaf het eerste fluitsignaal van de tweede helft was het niet de thuisploeg maar Venlosche Boys 
JO19-2 dat het spel dicteerde. Zij creëerden de nodige kansen want de geel-zwarten speelden 
afwachtend, slap en bovendien stond het organisatorisch niet goed. Nadat de thuisploeg bij een 
aanval de bal kwijtraakte, tastte Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers mis bij een lange bal waardoor een 



aanvaller alleen op het doel kon afrennen. Stijn ‘Hand van God’’ Testroote kwam uit zijn doel maar 
bij het schot maakte hij zich opeens heel klein. De bal belandde hierdoor vrij simpel in het doel, 1-2.  
 
Belfeldia JO19-1 ging op jacht naar de gelijkmaker waardoor de ruimtes achterin groter werden. De 
uitploeg kreeg hierdoor een aantal mogelijkheden om de wedstrijd in het slot te gooien. Dit 
gebeurde niet en dan zal je altijd zien dat het andere team dan scoort. Dit was ook vandaag het 
geval. 
 
In één van de laatste minuten van de wedstrijd haalde Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen uit vanaf een 
meter of twintig en de keeper kon de bal ternauwernood keren. Echter had hij de bal niet klem en 
Jesper ‘’Pruus’’ Huibers stormde op de bal af. Hij bedacht zich geen moment en schoot de bal in het 
doel. Een vreugde-uitbarsting was het gevolg en niet veel later floot scheidsrechter Jagt voor de 
laatste keer waardoor beide teams genoegen moesten nemen met een punt. 
 
Belfeldia JO19-1 heeft in deze wedstrijd niet alleen tegen Venlosche Boys JO19-2 gevoetbald maar 
ook tegen zichzelf. Uiteindelijk mag het team blij zijn met de late treffer en het gelijkspel maar het 
spel moet constanter zijn en organisatorisch moet het beter. Volgende week staat de laatste 
competitiewedstrijd op het programma. Helden JO19-2 is dan de tegenstander en de wedstrijd zal 
aanvangen om 15.00 uur te Helden. Hopelijk wordt er dan een overwinning behaald waardoor de 
spelers en de staf met een goed gevoel de winterstop in kunnen gaan. 
 
Volg Belfeldia JO19-1 op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit  
legendarische team! 
 
Man of the match:  Timon ‘’De Muur’’ Hahury. 
Auteur:   Stan ‘’Staninho’’ Krantzen. 
 
 


