Belfeldia 2 verslaat koploper in penaltyfestijn
Een aangenaam temperatuurtje, overheerlijke broodjes en een tegenstander waar nog een appeltje
te schillen valt. U raadt het al; het is weer tijd om als jong veulentje in galop door de wei te dartelen.
Vandaag, zondag 11 maart 2018, zal Sven Kramer ontroond worden als koning van het allround
schaatsen, lopen EU-landen belasting mis door sjoemeldiesels en kreeg de Chinese president Xi
toegang tot onbeperkt aan de macht te blijven, maar bovenal stond het prachtige affiche Belfeldia 2
– MMC Weert 3 op het programma.
Belfeldia sprokkelde in 9 wedstrijden 19 punten bij elkaar en staat hiermee op een 3e plaats.
Koploper MMC had al 27 punten bij elkaar gespeeld, maar had ook een wedstrijd meer gespeeld.
Voor il Gialloneri was de taak dan ook eenvoudig om nog aanspraak te kunnen maken op het
kampioenschap: winnen. De heenwedstrijd werd in het voordeel beslist door de ploeg uit Weert,
waardoor de spelers en staf enorm gemotiveerd waren om revanche te nemen.
De staf vond dat ut Twed wel wat extra motivatie konden gebruiken, waardoor het team verwend
werd met een heerlijke brunch. Dit bleek de sfeer goed te doen, maar na de maaltijd begon het
serieuzere werk. In de wedstrijdbespreking gaf trainert der Bomber aan dat deze wedstrijd van
enorm belang was voor de rest van het seizoen. Winst zal namelijk aansluiting betekenen met MMC
en Haelen, terwijl verlies een gevecht om de 3e plek zal ontstaan. Vanuit een gesloten organisatie de
tegenstander pijn doen, de kracht van de tegenstander, was het devies voor Belfeldse equipe.
Na hevig overleg met Bompa Metten, Lord Bos, Roy the Legend besloot der Bomber zijn
manschappen in de volgende opstelling de wei in te sturen: Herbert jr. op het doel, Jantje, Peulke, de
Tank en RB Frenkie the Flying G in de verdediging, d’n Kelt, Kappie Klinsmann en Tattooboy op het
middenveld en Lange Tak, d’n Dave en Speedy Specht in de voorhoede. Op de miljardenbank, die qua
waarde hoger was dan het kapitaal in het veld, zaten Jepser/Huibie I, Träötje, Roadrunner, de Roeije
Lienenoetzetter en Kroppie.
Il Gialloneri begonnen goed aan de wedstrijd. Ze waren veel in balbezit, zaten kort op de
tegenstander en bij tijd en wijlen leken er grote kansen te komen voor ut Twed, maar te scherpe
voorzetten en te weinig concentratie bij de schutters werden deze niet verzilverd. De druk op het
Weertse doel werd steeds groter en uiteindelijk moest er een overtreding in de zestien op Speedy
Specht gemaakt worden om hem af te stoppen: penalty. De beste man ging zelf achter de bal staan,
maar schoot de bal niet goed genoeg in, waardoor de Weerste keeper de bal kon keren. In de
rebound leek Tattooboy alsnog de ban te breken, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Hierdoor
bleef de stand 0-0.
Speedy Specht leek een tijdje van slag te zijn, maar bleef net als alle andere Spartanen strijden voor
de winst. Ut twed kreeg nog een tegenslag te verwerken, want Tattooboy was genoodzaakt de strijd
te staken nadat hij verkeerd geland was en hier een blessure aan de schouder/bovenarm aan
overhield. De Roeije Lienenoetzetter zou de honneurs voor hem gaan waarnemen.
De eerste helft ging voorbij en zo werd het dus tijd voor een overheerlijk bakkie thee. Helaas was er
geen testpanel aangewezen door het blad, waardoor niet duidelijk werd welk cijfer de Belvendse
thee waard was, maar als de thee zo goed was als zijn reputatie dan zou het sowieso een 7,5/8
moeten zijn.
Volgens geruchten, wederom werd de pers geweerd uit de kleedkamer, toonde der Bomber zich
strijdvaardig en was er dan ook heilig van overtuigd dat zijn mannen alsnog de winst veilig zouden
gaan stellen. Gewisseld werd er niet aan Belfeldse zijde. Wel waren de wisselspelers, met name

Kroppie, hun ogen uit aan het kijken naar al het vrouwelijke schoon dat voorbij kwam lopen. Kroppie
was zelfs zo onder de indruk, dat hij als vanouds de snoeptrommel erbij wilde halen.
In de tweede helft lieten il Gialloneri wederom een prima indruk achter. De ploeg ging zelfs meer
vooruit voetballen wat het vermaak goed deed. Wederom klopte ut Twed aan bij het Weertse kamp
en wederom was er een overtreding nodig om een Spartaan, dit maal Jantje, af te stoppen. Bij
toeschouwers en spelers was er twijfel waar de overtreding gemaakt werd, maar de scheidsrechter
wees voor de tweede maal naar de strafschopstip. Dit maal ging Jantje achter de bal staan en schoot
het cadeautje genadeloos binnen: 0-1.
De beslissing viel niet bij even goed, maar de wijze waarop dit duidelijk werd gemaakt aan de
scheidsrechter resulteerde in een verbanning van 10 minuten voor een Weertse speler. Met één man
minder werd de koploper gevaarlijker dan de gehele wedstrijd voor het moment. De Spits van MMC
bleek een enorm plaag te zijn voor de Belfeldse defensie, maar hielden met af en toe meer geluk dan
wijsheid stand.
Nadat het spelersaantal weer in evenwicht was, drongen de Belfeldenaren weer aan met Roadrunner
en Jepser in gelederen ten koste van Speedy Specht en Lange Tak. De twee wisselspelers vonden
elkaar naar verloop van tijd blindelings en gaf Jepser Roadrunner een mooie kans om de voorsprong
te verdubbelen, wat hij ook deed. De scheidsrechter had echter alweer gefloten voor een strafschop,
omdat net voor het doelpunt Jepser werd getorpedeerd. Jantje ging weer achter de bal staan en
faalde wederom niet: 0-2. Hierdoor werd hij verheven tot ChristiJantje Penaldo.
Om d’n Dave rust te gunnen en omdat RB Frenkie the Flying G niet verder kon na op het oog een
hamstringkwetsuur kwamen Träötje en Kroppie ook nog binnen de lijnen. Ut Twed was naarstig op
zoek na de genadeklap, maar moest behoedzaam zijn op tegenstoten van MMC. De Spartaanse
defensie en dito keeper bleven echter redelijk eenvoudig op de been en kon Träötje met de armen in
de lucht en een sprongetje de 3-0 vieren, nadat hij geklungel in de Weerste defensie genadeloos en
oogstrelend afstrafte door uit de draai te scoren.
Het doelpunt betekende uiteindelijk ook het einde van de wedstrijd, eindstand: 3-0.
De wil was er, de concentratie was er en bij tijd en wijlen was er ook oogstrelend voetbal. De 3
punten blijven lekker in de Spil en is het zaak om het vizier te verzetten naar Haelen 2 dat volgende
week zondag op bezoek komt. Winnen betekent dat de achterstand op MMC en Haelen verkleind
worden naar slechts 2 punten, maar bij verlies kan Haelen weglopen van ons en MMC. Dus ab die wei
in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie voetballer en verslaggever van ut Twed namens Weekblad De Derde
Helft, waar hij tevens eindredacteur is en acteert als trouwe partner van de Spartaanse Gialloneri
gesmeed uit titanium. Verder in Weekblad De Derde Helft:
-

Jantje over zijn transformatie naar ChristiJantje Penaldo
Lord Bos als kok sportief met wederom een heerlijke sportmaaltijd
Speedy Specht over het schoeisel van zijn breurke d’n kelt
Kroppie over zijn roman ‘In de ban van de snoepjestrommel’
Tattooboy met een aangrijpend verhaal over zijn vernielde stulpje, nadat zijn zoontje
‘Tattookid’ binnen vuurwerk ging afsteken wegens zijn 1-jarige bestaan
De aanvoerder van de A1, over de magie van de WDDH-kappieband waar hij zaterdag mee
gespeeld had.

