
Slecht Belfeldia JO19-1 wint ruim van MVC’19 JO19-2 
 
Liefde, geluk en familie. Dit zijn belangrijke woorden die in de 
afgelopen week duidelijk naar voren zijn gekomen. Er vond 
namelijk een bijzondere gebeurtenis plaats binnen Belfeldia 
JO19-1. Trainer Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen en zijn 
vriendin Marsha Elgers zijn maandag 21 november 2016 om 
15:36 uur de trotse ouders geworden van hun dochtertje Fenna. 
Moeder en kind maken het goed en zijn inmiddels weer thuis 
nadat zij een nachtje in het ziekenhuis moesten blijven. Op 
zaterdag werden de aanwezigen door de kersverse vader verrast 
met beschuit met muisjes en zo werd de gebeurtenis prachtig 
gevierd. Wij, Stan Krantzen, Mark Erdkamp en alle spelers van 
Belfeldia JO19-1, wensen het gezinnetje veel geluk en een hoop 
liefde toe.              Vader Roger samen met dochter Fenna 

  
Ondanks alles moest er ook gewoon worden gevoetbald. Er stond namelijk een uitwedstrijd tegen 
MVC’19 JO19-2 op het programma. De overwinning van vorige week moest een goed vervolg worden 
gegeven. Echter waren er wel enkele blessures te vermelden want Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp 
en Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers waren niet fit genoeg om te kunnen beginnen. De trainers Roger 
‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan ‘’Staninho’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoëgheid’’ Erdkamp stuurden 
uiteindelijk de volgende elf spelers het veld in: 
 

 
 
Op de miljoenenbank namen Juul ‘’Sid’’ Jacobs, Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, Kyle ‘’The Black Pearl’’ 
Erdkamp en Bram ‘’Das Phantom’’ Groot plaats. 
 
Nadat de scheidsrechter had gefloten voor het begin van de wedstrijd werd duidelijk dat de 
Belfeldenaren nog niet helemaal bij de les waren. Na drie minuten kreeg de thuisploeg een vrije trap 
en de bal ging via een aanvaller in het doel. Echter werd dit doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. 
Het was van beide kanten een rommelig begin maar na een kwartier spelen opende Belfeldia JO19-1 



de score. Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris controleerde een lange bal, glipte voorbij zijn 
tegenstander, kwam vanaf de rechterkant naar binnen en schoot de bal in de lange hoek binnen.  
Hierna kregen onder andere  Emil ‘’Polska’’ Rukat, Jesper ‘’Pruus’’ Huibers en Wout ‘’Peuluhmenke’’  
Peulen enkele mogelijkheden om de score te verdubbelen maar deze kansen waren niet aan hen 
besteed. Even later kregen de geel-zwarten een penalty toegekend. Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards werd 
onderuitgehaald en Mitch ‘’De Zwieger ‘’Denessen ging achter de bal staan. Hij bleef kalm en schoot 
de bal rustig binnen, 0-2! Net na dit doelpunt arriveerden enkele bijzondere supporters van Belfeldia 
JO19-1. Drie jongedames uit Maasbree moedigden namelijk niet ‘’hun’’ dorpsgenoten aan maar de 
geel-zwarte gladiatoren. Na afloop van de wedstrijd hadden zij een meet and greet met enkele 
spelers van Belfeldia JO19-1 en konden zij met hun helden op de foto, handtekeningen vragen en 
andere zaken doen (of niet Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris?  ). 
 

 
 
In de rust werd aangegeven dat de score hoger had moeten zijn en dat het positiespel nog kon 
worden verbeterd. Toch stond een verdiende voorsprong op het bord en daar waren de trainers 
tevreden over. 
 
Belfeldia JO19-1 kwam sterk uit de kleedkamer. Bram ‘’Das Phantom’’ Groot was inmiddels binnen 
de lijnen gekomen maar een één-op-één kans met de keeper kon hij niet verzilveren. In de 54ste 
minuut raakte Stas ‘’Piëters’’ Peeters ook nog eens de lat. Zo zat het de geel-zwarten niet mee en 
bleef het slechts 0-2 waardoor de thuisploeg nog steeds kon hopen op een resultaat. Stijn ‘’De Hand 
van God’’ Testroote werd bij een uittrap teruggefloten door de scheidsrechter omdat hij de bal 
buiten het strafschopgebied met de hand zou hebben beroerd. De daaruit volgende vrije trap ging 
huizenhoog over. De thuisploeg kreeg nog een tweetal mogelijkheden maar deze afstandsschoten 
gingen ver naast het doel. 
 
In de laatste tien minuten werd het veldspel van de Belfeldenaren weer beter en vlak voor het 
eindsignaal werd de score nog verder uitgebreid. Jesper ‘’Pruus’’ Huibers gaf de bal middels een 
sliding voor het doel en daar stond Bram ‘’Das Phantom’’ Groot helemaal vrij. Hij dacht niet na en 
schoot de bal onberispelijk hard in het doel, 0-3! Meteen hierna volgde het eindsignaal van de 
scheidsrechter. 
 

 



Ondanks de matige wedstrijd is deze tegenstander vrij eenvoudig opzij gezet. Er staan nu nog twee 
competitiewedstrijden op het programma en volgende week zullen de geel-zwarten aantreden tegen 
Venlosche Boys JO19-2. Op sportpark ‘’De Spil’’ zal om 14:30 uur worden afgetrapt. 
Volg Belfeldia JO19-1 op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit  
legendarische team! 
 
Man of the match:  Emil ‘’Polska’’ Rukat. 
Auteur:   Stan ‘’Staninho’’ Krantzen. 
 
 


