
Belfeldia 2 bespeelt SVC na dramatische 1e helft 

Een heerlijk zonnetje op het bolletje, een vochtige grasmat en een geduchte tegenstander. U raadt 

het al: het is weer zondag en dus weer tijd om als een jong veulen door de wei te dartelen. Vandaag, 

zondag 15 april 2018, mocht PSV zich kronen tot kampioen nadat Ajax compleet vernederd werd, 

wist onze Max 5e te worden ondanks een tijdstraf, heeft ons landje moeite met de handeling van hun 

mede NAVO-leden omtrent Syrië, zeuren nog steeds mensen over het leven in een NATUURgebied 

en stond natuurlijk de clash Belfeldia 2 – SVC 2000 2 op het programma. 

Na het schrappen van Leeuwen 2 in de competitie had SVC tot nu toe 21 punten bij elkaar gespeeld 

na 12 wedstrijden. Belfeldia stond na 10 wedstrijden op 22 punten. Bij winst kan ut Twed hoop 

blijven houden op het kampioenschap. Bij verlies kan de titel vergeten worden. Een interessant 

potje stond de toeschouwer dus te wachten. 

Tijdens de wedstrijdbespreking, met een lekker bakkie pleur, begon trainert der Bomber over het 

belang van deze wedstrijd en hoe veel moeite het de vorige keer kostte om van deze ploeg te 

winnen. Één voor één ging hij zijn pupillen voorbij om duidelijkheid te geven wat hij van elke speler 

verwachtte. Nadat iedereen vond dat alles duidelijk was, was het tijd voor de warming-up, of beter, 

was het tijd voor het ‘indartelen’. 

Na veel wikken en wegen met Lord Bos en Roy the Legend stuurde der Bomber zijn manschappen in 

de volgende opstelling de wei in: Bodrie op doel, Jantje, Peulke, de Tank en Kroppie in de verdediging, 

d’n Kelt, Kappie Klinsmann en Tattooboy op het middenveld en Jepser, Lange Tak en Speedy Specht in 

de aanvallende linie. Op de miljoenenbank namen Träotje, de Roeije Lienenoetzetter en A1-vedette 

Juulke plaats. D’n Dave/Graziano/Pretty Boy was afwezig en RB Frenkie the FLying G zit voorlopig met 

een nare liesblessure in de lappenmand. 

Ut Twed begon waanzinnig goed aan de wedstrijd, want na goed doorkoppen van Lange Tak na een 

ingooi van Kroppie kwam de bal bij Tattooboy terecht die de geheel vrij staande Speedy Specht bij de 

2e paal niet over het hoofd zag: 1-0.  

De snelle voorsprong gaven il Gialloneri in plaats van moed eerder gemakzucht, want ineens leek het 

alsof de Spartanen niet meer wisten wat voetballen was en werd de ploeg door SVC als speelbal 

gebruikt.  

Passes kwamen niet aan, ballen sprongen bij aannames minstens 2 meter van de voet en kreeg de 

tegenstander veel te veel ruimte. Elke bal die het middenveld of de voorhoede bereikte, kwam net zo 

hard weer terug en bleek de 1-1 dan ook slechts een kwestie van tijd. Na lang gekloot van ut Twed 

gaf Kroppie een klotepass, waardoor SVC er van tussen kon en de Tank aan de rem moest trekken, al 

ging de spits ook wel heel makkelijk naar grond: strafschop. Deze werd feilloos binnengeschoten: 1-1. 

Spelers van ut Twed hadden er flink de pest in, waardoor de vreugde alleen maar groter was na een 

Bergkampiaanse aanname van Jepser die een harde hoge bal uit de lucht plukt, de bal perfect klaar 

legde en de keeper op heerlijke wijze verschalkte. Een genot voor de kijker en ut Twed, want de 

tussenstand kwam op 2-1 te staan.  

Het fortuin bleek nog niet op, want na een afgeslagen kwam de bal voor de voeten van Kroppie die 

de bal in de lage hoek drukte: 3-1. 4 minuten van fortuin, want het spel was waardeloos en toch 

stonden i Gialloneri op voorsprong. Tijd voor thee! 

In de rust baalde der Bomber over het getoonde spel, maar uiteraard was hij blij met de tussenstand. 

Hij wilde echter wel een betere 2e helft zien, waarin het Belfeldse middenveld wel de baas was. De 



kwaliteit van thee stelde zwaar teleur en komt niet in de buurt van het hoge gemiddelde van de club. 

Ach ja, beter slechte thee dan geen thee en wordt het cijfer geschaald op een 4,5 voor de moeite. 

Tijd voor helft nummer 2. 

Zo slecht de 1e helft was, zo goed was de 2e helft. Vanaf het begin zaten de jongens van geel en 

zwart, ditmaal gekleed in het zwart, er kort op en liet de bal vlot circuleren. Het middenveld was in 

Spartaanse handen en de Roermondenaren werden volledig zoek gespeeld. Combinaties liepen nu 

wel soepel en na zo’n soepele combinatie gaf Speedy Specht de bal voor op de ingelopen Jepser die 

de bal met gevoel over de doelman in de rechterbovenhoek liftte: 4-1.  

De 4-1 gaf het team meer lucht, waardoor lekker kon gaan dartelen met nog frisse jongens. Kappie 

Klinsmann en de Tank mochten alvast van het zonnetje genieten en werden vervangen door de 

Roeije Lienenoetzetter en Träotje.  

Ut Twed had de wedstrijd stevig in handen en de ploeg had nog wel zin genoeg om de uitslag nog 

wat groter te laten worden. Na wederom een goede aanval leek Lange Tak het eindstation te worden 

van de aanval, maar de beste man werd onjuist bejegend, waardoor de scheidsrechter niets anders 

kon dan de bal op de stip te leggen. Jepser ging achter de bal staan en benutte deze door de keeper 

de verkeerde hoek in te sturen.  

Even later bleek Lange Tak iets meer last over te hebben gehouden en werd naar de kant gehaald ten 

faveure van Juulke. Het gaf de voorhoede nog meer diepgang en snelheid wat een hel voor de 

Roermondse defensie moest zijn geweest. Helaas kon Tattooboy de wedstrijd niet uitspelen en werd 

nog even vervangen door de weer opgelapte Lange Tak. 

Met een hattrick op zijn naam was Jepser natuurlijk al de gevierde man, maar ook als rechtshalf wist 

hij toch wederom het netje te vinden na een keurige aanval. Hierna vonden i Gialloneri het wel 

welletjes en dit gaf SVC de kans om nog een 2e doelpunt te maken al kwam de winst al lang niet meer 

in gevaar. Met het zonnetje op de kop en de punten al op zak waren de Spartanen stiekem erg 

opgelucht toen de scheidsrechter voor het laatste fluitsignaal floot, eindstand: 6-2. 

Het was een wedstrijd met hoge pieken, maar ook met enorm diepe dalen. De volgende keer laten 

we maar de diepe dalen achterwege, want Spartanen pieken alleen maar. Dus ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie   

De Spartaanse Machine Kroppie is voetballer en vaste verslaggever van ut Twed namens Weekblad 

De Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. Wegens het goede weer, zal deze editie enorm 

zonnig zijn. Verder in WDDH: 

- Kroppie over zijn eerste doelpunt bij ut Twed en zijn stoïcijnse manier van juichen 

- Jepser die voor even Jepser Bergkamp leek te zijn 

- Lord Bos maakt weer een overheerlijke sportmaaltijd in de rubriek Lord Chef 

- Kappie Klinsmann en de zoektocht naar de Kappieband 


