Belfeldia 2 wint onder tropische omstandigheden
Een heet zonnetje op het bolletje, een enorme plakaat zweet onder de oksels en een wei waar
heerlijk in gedarteld kan worden. U raadt het al; het is weer zondag! Vandaag, zondag 27 mei 2018,
kon onze Max zich toch nog in de punten rijden, was de kater bij Liverpool groot na het verliezen van
Salah en de Champions League finale en was de feestvreugde in Madrid nog groot na de 3e
Champions League titel in evenveel seizoenen en stond natuurlijk de wedstrijd Belfeldia 2 - Bevo 2 op
het programma.
Bevo had na 16 wedstrijden gespeeld te hebben 12 punten en speelt nergens meer voor aangezien
de compititie nog maar uit 10 teams bestaat. Belfeldia had na 16 wedstrijden 35 punten bij elkaar
geraapt en kan net als Bevo de competitie lekker uit spelen na averij opgelopen te hebben tegen
Hebes (6-4 verlies) en SVH (3-3) aangezien Haelen en MMC niet meer in te halen zijn. Alleen om het
seizoen nog wat extra glans te geven (6 maanden ongeslagen met bij vlagen prachtig voetbal en
lange tijd concurrent voor de titel geweest) zou het mooi zijn om de laatste 2 wedstrijden met mooi
voetbal af te sluiten.
Onder heet genot van een heerlijk bakkie pleur, alsof het nog niet warm genoeg was in de
bestuurskamer, luisterden i Gialloneri naar hun trainert der Bomber. Hij had echter niet heel veel te
vertellen, maar zette zijn spelers wel even een spiegel voor. De laatste 2 wedstrijden waren namelijk
van een slecht niveau en werden afspraken niet nagekomen. Met een andere aanpak hoopte der
Bomber zijn spelers wel te motiveren. Hoog druk zetten, kort dekken, een hoge balcirculatie en goed
combinatiespel was nog altijd het devies.
Na hevig overleg met de teammanagers (volgens de voetbalapp) Lord Bos en Bompa stuurde der
Bomber zijn pupillen in de volgende opstelling de wei in: Herbert jr. in het doel, Jantje, Peulke, de
Tank en de Roeije Lienenoetzetter in de defensie, Kelt, Kappie Klinsmann en Tattooboy in het midden
en Jepser, Lange Tak en Speedy Specht in de aanvallende linie. Op de miljoenenbank zaten Kroppie
en 2 A1-vedetten Max 'Angelus Maximus' Engelke en Wout 'Five-O' Peulen.
De eerste helft was een helft van een laag niveau. Het baltempo lag laag en beide ploegen waren in
no time de bal alweer kwijt aan de tegenstander. Er waren weinig loopacties, combinaties of andere
zaken wat de neutrale toeschouwer graag ziet in een wedstrijd. De hitte was hier deels
verantwoordelijk voor, want zelfs zittend of staand langs de kant was al geen pretje. Het is dan ook
niet verbazend te noemen dat de Spartanen in het veld hier lichtelijk door geraakt werden.
Tot dusver waren de Spartaanse aanvallers nog erg ongelukkig geweest. Ballen sprongen van de voet,
passes kwamen niet aan en de schoten op doel misten kracht en precisie. Alsof dat nog niet genoeg
was, leek het trio ook nog eens vaker buitenspel te lopen dan dat ze aanspeelbaar waren. Uiteindelijk
bleek dat met name Speedy Specht iedereen voor de gek hield, want na een afgeslagen corner nam
hij de bal aan en schoot uit de draai de bal op schitterende wijze de lange hoek in: 1-0.
Veel meer spectaculairs gebeurde er niet meer dus was de 1-0 ook tevens de ruststand. Tijd voor
thee! Wegens uiteenlopende zaken was er geen panel bereid gevonden om de thee te beoordelen,
waardoor het voor het eerst dit seizoen geen theereeten gegeven kunnen worden.

Ook werd de pers in de kleedkamer geweigerd, waardoor niet bekend is wat hier gezegd werd. Wel
schijnt de Tank aangegeven te hebben dat er toch wat storingen en problemen waren met zijn
pantser, waardoor Kroppie zijn taken zou gaan overnemen in de 2e helft.
De 2e helft was nog amper bezig of ut Twed mocht alweer gaan juichen. Nadat Jepser diepgestuurd
werd, bleef de pechvogel van de eerste helft uiterst koelbloedig en schoof de bal beheerst langs de
doelman: 2-0. Hierna was het tijd voor Angelus Maximus en Five-O om hun kunsten te vertonen.
Jepser en Kelt mochten even bijkomen van de hitte.
I Gialloneri hadden nu dus een comfortabele voorsprong, maar de doelman van Bevo vond dat ut
Twed nog wel een cadeautje kon gebruiken. Hij schoot de bal ala Karius tegen Lange Tak aan en kon
hierna de bal rustig in het doel tikken: 3-0.
Beide ploegen begonnen na de 3-0 minder te lopen, maar doordat I Gialloneri meer gas terugnamen
werden ze toch hier en daar gevaarlijk. Toch was ut Twed dat even aan toonde hoe dodelijk de ploeg
kan zijn. Met een lange haal van Kroppie verdween Speedy Specht van zijn tegenstander, zette de bal
laag voor die Lange Tak koeltjes in de korte hoek tikte: 4-0.
Een 4-0 voorsprong in de hitte is wat te gortig. Dat Peulke gedacht hebben, voordat hij de bal
panklaar voor de Beringse spits legde die de bal wel schitterend over Herbert jr. heen stifte: 4-1. De
andere spits van Bevo dacht vast dat hij ook mooi kon scoren, want na iets te veel ruimte gekregen te
hebben, sneedt de spits naar binnen en krulde de bal de lange hoek in 4-2.
Zou ut Twed het zichzelf nog moeilijk maken? Het antwoord was nee, want hierna maakten i
Gialloneri nog de 5-2 en de 6-2 door toedoen van Speedy Specht en . Het had echter ook gewoon 102 kunnen staan, maar doeltreffendheid en effectiviteit is niet zo het motto van i Gialloneri. Na het
fluitsignaal van de uitstekend fluitende scheidsrechter was iedereen blij om verlost te zijn van de
brandende zon. Eindstand 6-2.
Het was een slopende wedstrijd, maar de 3 punten werden weer megenomen. Nu nog het
kampioenschap bij Haelen door de neus boren en dan kunnen we zeker met een heerlijk gevoel de
zomer in onder het genot van veel bier en natuurlijk veel vrouwen. Dus ab die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is naast Giallonero de vaste verslaggever van ut Twed namens
Weekblad De Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur en mediamanager is. Er gaan enkele
geruchten rond dat ut Twed volgende jaar warmloopshirt krijgt van WDDH. Beide partijen vragen
echter om geduld en rust, zodat er naar verschillende opties gekeken kunnen worden. Daarnaast is
er tragisch nieuws omtrent het elftal aangezien de Roeije Lienenoetzetter zijn laatste wedstrijd voor
ut Twed heeft gespeeld. Wij wensen hem veel plezier tijdens zijn Asia Tour en wensen hem veel
succes om komend jaar wél de Venloop uit te kunnen lopen. Verder in WDDH:
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Ontucht in Belvend: Heeft de Roeije Lienenoetzetter een broertje in Beringen?
Träötje en Graziano Steegh opgepakt in België na een uit de hand gelopen Bunga Bunga party
De Tank en Kroppie die zich hard maken voor een persoonlijke verzorgster met 2 pluspunten
De Roeije Lienenoetzetter over het verminken van een van de spelers van Bevo
Kappie Klinsmann die na komende dinsdag al vakantie heeft

