Belfeldia 2 vergeet derby vroegtijdig te beslissen
Een heerlijk zonnetje op het bolletje van de toeschouwer, een ietwat hobbelige wei om als een
oververhit veulentje te dartelen en een tegenstander uit een dorpje verderop. U raadt het al; het is
weer zondag. Vandaag, zondag 22 april 2018, staat de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord op het
programma, weet Belfeldia 3 weer eens wat winnen is na een 5-1 overwinning, gaan er geruchten
rond dat Reuver failliet is en dat Arsene Wenger toch niet helemaal vrijwillig weggaat bij zijn Arsenal
en staat natuurlijk de derby tussen Belfeldia 2 een vv Reuver 2 op het programma.
Reuver heeft na 12 wedstrijden 10 punten bij elkaar weten te voetballen en zit de ploeg volgens de
eigen trainert in een flow. De ploeg is terug te vinden op een 7e plaats. I Gialloneri heeft na 11
wedstrijden 25 punten en bij winst zal de ploeg vv Haelen voorbij op de ranglijst gaan aangezien deze
ploeg vandaag niet hoeft te spelen. Met slechts 13 tegendoelpunten heeft ut Twed overigens de
beste defensie van competitie. Winst voor de geelzwarten betekent dat de strijd om het
kampioenschap nog open ligt en is de streekgenoot over 2 wedstrijden dan ook echt vernederd.
Trainert der Bomber koos tijdens de wedstrijdbespreking voor een andere aanpak. Er werd geen
bakkie pleur geschonken en was het plan dat met 2 voetballende backs er meer wisselwerkingen op
het veld mochten plaatsvinden en dat het baltempo hierdoor hoger zou moeten liggen en hierdoor
Reuver kapot zou worden gespeeld. In verdedigend opzicht zou er afgeweken moeten worden van de
afgelopen weken: vroeg druk zetten en de tegenstander de Belvendse wil opleggen.
Na hevig wikken en wegen met Bompa Metten (tevens de assistent-scheidsrechter vandaag vanwege
de afwezigheid van Hossa), Lord Bos en 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 de Roeije
Lienenoetzetter in de verdediging, d’n Kelt, Kappie Klinsmann en Tattooboy op het middenveld en
voorin Träötje, Lange Tak en Jepser. Op de miljoenenbank/in de miljoenenstoelen zaten Juulke,
Speedy Specht en Kroppie. RB Frenkie Morpheus the Flying G zit spijtig genoeg nog in de lappenmand
en mooiboy Graziano/d’n Dave werd voor een recordprijs verhuurd aan Belfeldia 1 (fustje bier is ook
goed).
De jongens van geel en zwart begonnen zeer gedreven aan de wedstrijd. Ze hanteerden een hoog
baltempo, waren fel in de duels en zetten vroeg druk waaronder Reuver zich niet uit kon voetballen.
Het was dan ook volledig terecht dat i Gialloneri al vroeg op voorsprong kwamen. Na een goede
aanval waar de trekker niet werd overgehaald, kwam de bal bij Jantje schoot de bal beheerst in de
verre hoek. De keeper probeerde in een uiterste poging de bal te keren, maar kon slechts de nog de
bal in de verre hoek duwen: 1-0.
Belfeld was nog niet onder de indruk van de voorsprong en bleef nog steeds gas geven. Wederom
werd Reuver vroegtijdig onder druk gezet en kwam niet onder de druk uit. Wat heet, Kappie
Klinsmann kon randje zestien de bal overnemen van een Reuverse speler, legde de bal meteen
panklaar en krulde de bal op schitterende wijze in de rechterbovenhoek: 0-2.
Hierna vergat de ploeg door te drukken en ging het ook een stuk slechter spelen, waardoor iedereen
heel blij was toen de eerste helft erop zat. Tijd voor thee!
De thee was dit keer niet lang genoeg ingetrokken, maar omdat het suikergehalte en de
drinktemperatuur ideaal waren, komt het toch op een voldoende uit: een 6,5.

Verder was der Bomber niet tevreden, omdat Reuver geheel onnodig in leven werd gehouden en dat
Reuver er nog alles aan zou doen om het weer een echte wedstrijd te laten maken. Speedy Specht
kwam binnen de lijnen ten faveure van Jepser.
De tweede helft was nog amper 10 minuten oud of ut Twed had al menigeen kans om zeep
geholpen. Zo telde het publiek al de 3-0, maar in drie instanties wisten i Gialloneri niet tot scoren te
komen. Men kan dit gooien op goed keeperswerk van de Reuverse doelman, maar de toeschouwer
zou toch over de nalatigheid van de Belvendse spelers beginnen in deze scrimmage.
Het spel golfde wat meer op en neer en de gaten op het veld werden ook groter. Reuver werd zelf
ook gevaarlijker hierdoor, omdat de oranjehemden veel te veel ruimte kregen van de gastheren. Met
name de afstand tussen verdediging en aanval werd te groot, waardoor het middenveld dit nog
amper kon belopen. Der Bomber greep in en bracht Kroppie binnen de lijnen voor d’n Kelt en de
Roeije Lienenoetzetter schoof door naar het middenveld. Even later kwam Juulke binnen de lijnen
voor Kappie Klinsmann en ging Juulke op de plaats spelen van Träötje, ging Träötje naar de
rechtsbackpositie en schoof Jantje door naar het middenveld.
Met de wissels veranderde er niet heel veel aan het spelbeeld, maar kreeg ut Twed enorm veel
waanzinnig grote kansen. Zo miste Tattooboy voor open doel, dook Speedy Specht onder de bal door
en wist Lange Tak het net ook niet te vinden na tweemaal een tegen een met de keeper te hebben
gestaan. De grootste zeperd kwam echter op Speedy Specht: de beste man had de bal voor het
intikken op een meter afstand, maar kreeg de bal vakkundig over het doel gewerkt. De echte
verdediger zou jaloers zijn op zo’n verdedigende actie.
Door het gemis van de kansen kwam Ut Twed nog goed weg, want een een tegen een situatie met
Herbert jr. werd afgefloten wegens buitenspel. Anders zou het nog billenknijpen zijn geworden voor i
Gialloneri. Hierna gebeurde er eigenlijk niets meer noemenswaardig, waardoor alle spelers enorm
blij waren dat de scheidsrechter floot voor het einde van de wedstrijd en zo verlost waren van de
hitte op het veld, eindstand: 2-0.
De wedstrijd begon zo heerlijk en uiteindelijk werd er ook verdiend gewonnen. Voor de volgende
keer gewoon net als tegen SVC 2000 wat efficiënter omgaan met de kansen en had de overwinning
een stuk minder moeite gekost. Komende tijd maar weer goed trainen op afwerken en dus ab die wei
in!
De Spartaanse Machine Kroppie
Mediamagnaat de Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer ook vaste verslaggever van Ut
Twed namens Weekblad De Derde Helft. Er gaan geruchten rond dat De Spartaanse Machine
langzaamaan de concurrentie met John de Mol aangaat en zouden er al afspraken zijn gemaakt over
het overnemen van Voetbal International door WDDH. Hier wil het blad geen uitspraken over doen
en komt er meer duidelijkheid aan het einde van het voetbalseizoen. Verder in WDDH:
-

Speedy Specht over de moeilijkheid van intikkers
RB Frenkie Morpheus the Flying G als Matrixgod
Bodrie over het verband tussen in de tuin werken en naar geblesseerd raken
De technische staf over voetbalvrouwen bij de dug-out
D’n Dave over zijn droogte op het veld (tussen de lakens zou het vast goed zitten)

