
Belfeldia JO19-1 verliest tweede bekerwedstrijd 
 
Nadat de eerste bekerwedstrijd werd gewonnen, stond afgelopen weekend de tweede 
poulewedstrijd op het programma. Vesta JO19-1 uit Melick was de tegenstander. Met een selectie 
die bestond uit dertien spelers werd de reis gemaakt. Bram ‘’Das Phantom’’ kon niet aanwezig zijn en 
ook Emil ‘’Polska’’ Rukat was afwezig. Dit kwam met name door hemzelf want hij had zich verslapen 
(hij werd pas wakker om twee uur ’s middags). 
 
De trainers Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan ‘’Staninho’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoogheid’’ 
Erdkamp begonnen met de volgende elf: Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote in het doel, in de verdediging 
Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, Timon ‘’De Muur’’ Hahury, Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen en Daan 
‘’Schiëper’’ van Leuven, op het middenveld ‘’Stas ‘’Piëters’’ Peeters, Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards en Mitch 
‘’De Zwieger’’ Denessen en in de aanval Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp, Juul ‘’Sid’’ Jacobs en Jesper 
‘’Pruus’’ Huibers. Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris en Hussein ‘’Man van Glas’’ Rahman startten als wissel. 
 
Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat het geen makkelijke middag zou gaan worden. De 
Belfeldenaren begonnen slap aan de wedstrijd. Veel passes kwamen niet aan en ook werden bijna alle 
duels verloren. Ondanks het matige spel kregen de geel-zwarten enkele mogelijkheden. Zo kon Kyle ‘’The 
Black Pearl’’ bijvoorbeeld vanaf de linkerkant opstomen richting het doel maar werd hij op het laatste 
moment met een correcte tackle verdedigd. Toch werd niet ongeschonden de rust gehaald. De 
tegenstanders uit Melick kregen namelijk één kans en die ging er ook in. Door een slechte kaats van Mitch 
‘’De Zwieger’’ Denessen kon een aanvaller alleen op Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote afgaan en 
scoorde hij beheerst de 1-0. Hierdoor gingen de geel-zwarten met een achterstand de rust in. 
 
In de rust werden er verschillende verbeterpunten vermeld door de trainers. Zo moesten de duels feller 
worden aangegaan. Verder moest de passing beter want veel ballen kwamen niet aan.  
 
De tweede helft verliep totaal anders dan de eerste vijfenveertig minuten. Hussein ‘’Man van Glas’’ 
Rahmani, inmiddels ingevallen, nam vanaf de rechterkant van het veld het doel met een fenomenaal 
schot onder vuur. Helaas spatte zijn schot uiteen op de lat. Hierna veranderde de sfeer rondom het duel. 
Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen gaf de bal met een lobje diep op Stas ‘’Piëters’’ Peeters maar een 
tegenstander hield de bal met de hand tegen. De scheidsrechter gaf voordeel maar omdat de snelheid 
van de bal enorm vertraagde, was hier nauwelijks sprake van en was deze grote kans verkeken.  
Een aantal minuten later schoot een speler uit Belfeld de bal richting het doel. De keeper liet de bal los en 
Jesper ‘’Pruus’’ Huibers was attent en schoot de bal richting de zijkant van het veld naar Juul ‘’Sid’’ Jacobs. 
Hij kapte vervolgens twee tegenstanders uit en gaf een voorzet op Jesper ‘’Pruus’’ Huibers die daar nog 
stond. Net toen hij de bal in het doel wilde koppen, floot de scheidrechter af en gaf hij een vrije trap aan 
het thuisteam. Kennelijk had hij een overtreding gezien van Jesper ‘’Pruus’’ Huibers en hiermee wekte hij 
verbazing bij zowel het uitteam als het thuisteam. Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen uitte op een nette 
manier zijn frustratie en de scheidrechter was hier niet van gediend. Na een korte discussie bleef de 
arbiter bij zijn besluit en werd de gelijkmaker afgekeurd. In het verdere verloop lukte het de geel-zwarten 
niet meer om te scoren en werd de wedstrijd uiteindelijk verloren. 
 
Een matige eerste helft en pech in de tweede helft heeft uiteindelijk tot de eerste nederlaag van het 
seizoen geleid. Zaterdag 29 oktober kan er revanche worden genomen en wel op vv Reuver JO19-1. Op 
sportpark de Dijckerhof zal de wedstrijd beginnen om 15:00 uur. De burenruzie die met name voor Roger 
‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen persoonlijk zeer belangrijk is en die hij absoluut winnend wil afsluiten. 
 
Volg Belfeldia JO19-1 op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit  
legendarische team! 
 
Man of the match:  Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen. 

Auteur:   Stan ‘’Staninho’’ Krantzen. 


