
Belfeldia 2 wint van rode lantaarn zonder te overtuigen 
Een kortstondige regenbui, een provisorisch sportpark met een hobbelige wei om in te dartelen. U 
raadt het al: het is weer zondag. Vandaag, 29 april 2018, wist onze Max weer niet de finishlijn te 
passeren, mag FC Twente echt afscheid nemen van de Eredivisie, was er enorme stroomstoring op en 
rondom Schiphol en stond natuurlijk de Bevo 2 – Belfeldia 2 op het programma. 

Bevo mag zich na het wegvallen van Leeuwen de nieuwe rode lantaarn noemen en hadden tot 
dusver 6 punten binnengehaald na 11 wedstrijden. Ut Twed is nog altijd in de race om het 
kampioenschap en had na 12 wedstrijden 28 punten. Op papier moet deze horde eenvoudig 
genomen worden door i Gialloneri, maar Bevo was er natuurlijk op gebrand om zo snel mogelijk van 
de laatste plaats af te komen.  

Tijdens de wedstrijdbespreking wilde der Bomber er op attenderen dat er vandaag van begin tot eind 
druk gezet en gedomineerd moest worden. Op deze manier kon de wedstrijd na de eerste helft al 
gespeeld zijn en kon er verder lekker gevoetbald worden om zo de overwinning veilig te stellen. Van 
essentieel belang was dat de spits als diepste man in de punt te vinden was en dat de lange bal te 
allen tijde eruit werd gehaald, zodat er constant druk op de achterhoede van de tegenstander kwam 
te liggen. 

Na lang wikken en wegen met Lord Bos en Bompa stuurde der Bomber zijn manschappen in de 
volgende opstelling de wei in: Herbert jr. in het doel, Jantje, de Tank, Peulke en de Roeije 
Lienenoetzetter in de defensie, d’n Kelt, Kappie Klinsmann en Tattooboy op het middenveld en 
Träötje, Lange Tak en Jepser in de voorhoede. Op dé miljoenenbank der miljoenenbanken zaten d’n 
Dave, Juulke en Kroppie. RB Frenkie Morpheus the Flying G en Bodrie zijn voorlopig nog geblesseerd 
en Speedy Specht moest op kraamvisite en natuurlijk op gesprek bij Jurgen Klopp in Engeland. 

Waar der Bomber allemaal tijdens de wedstrijdbespreking op hamerde werd in de hele eerste helft 
niet getoond. Er werd veel te veel achterin rond getikt, werden passes door het midden gewoon een 
stuk of honderd keer gegeven, kwam het meeste gevaar van de thuisploeg en werd te vaak gekozen 
voor de meest moeilijke oplossing. De neutrale kijker had zeer waarschijnlijk een enorme zaadpot 
genoemd, maar die waren zeer waarschijnlijk ook niet aanwezig. 

De eerste noemenswaardige gebeurtenis was een vervelende, want na een minuut of 20 was Träötje 
genoodzaakt de strijd te staken met een hamstringblessure. D’n Dave kwam binnen de lijnen en zou 
niet veel later meteen belangrijk zijn. D’n Dave ging op de brommer na een lange bal en legde terug 
op Jepser die met weer Bergkampiaanse actie zijn directe tegenstander te kijk zette en schoot met 
links de bal in de linkerbovenhoek: 0-1. Meer gebeurde er ook totaal niet op het veld, waardoor 
iedereen blij was dat de scheidsrechter voor het rustsignaal floot om gezamenlijk een lekker bakkie 
thee te consumeren.  

De thee was goed op smaak, had de juiste temperatuur, maar de suiker waren ze vergeten. Suiker is 
natuurlijk een essentieel ingrediënt in de thee, waardoor er niet hoger gegeven kan worden dan een 
7. De rest was nagenoeg wel van topkwaliteit.  

Verder was der Bomber absoluut niet tevreden. Bevo kreeg veel te veel ruimte, werd de lange bal er 
niet uitgehaald en weigerden de spitsen om in de punt van de aanval te blijven staan, waardoor het 
aanspeelpunt zoek was. Dat het 0-1 stond na 1 kans was natuurlijk lekker, maar hoort niet bij een 
ploeg die vecht om het kampioenschap. De tweede helft zou en moest dus beter. 



De tweede helft leek wat beter te beginnen voor de jongens van geel en zwart. Bevo werd eerder 
onder druk gezet, werden er meer duels gewonnen en liepen combinaties ook veel vlotter. Ut Twed 
leek meer zin te hebben om er een mooie voetbalmiddag te worden en linksback de Roeije 
Lienenoetzetter, zelfs Marcelo komt niet zo vaak in de zestien van de tegenstander, leek dit ook te 
bevestigen, maar kreeg het voor elkaar om de bal voor open doel naast het vangnet te krijgen. 

De misser was natuurlijk zowel frustrerend als lachwekkend, maar het leek ut Twed niet van de wijs 
te brengen. I Gialloneri drukten de tegenstander verder naar achteren kregen ook steeds meer 
mogelijkheden, waaruit een corner werd gegeven. De Roeije Lienenoetzetter krulde de bal keurig op 
het hoofd van Jepser, maar dankzij een laatste zetje van d’n Dave heeft d’n Dave eindelijk zijn 
doelpuntje te pakken, 0-2, en heeft dus net zo vaak gescoord als Kroppie die niet veel later het veld 
betrad voor d’n Kelt, Jantje schoof hierdoor een plekje op. 

Na de 0-2 poogden de gastheren er nog een offensief uit te pompen, maar kwamen van een koude 
kermis thuis. Na een snelle omschakeling van Belfeld kwam de bal bij Jantje die bal keurig in de lange 
hoek legde: 0-3. Juulke maakte niet veel later op bijna identieke wijze de 4-0, maar deed hij dit vanaf 
de andere kant na goed werk van Kappie Klinsmann. 

Hierna kregen i Gialloneri nog een aantal mogelijkheden op de 0-5, maar het scorebord bleef na het 
eindsignaal van de scheidsrechter op 0-4 staan. Niet denderend, maar toch weer 3 punten. 

Het was een slechte wedstrijd, maar de 3 punten werden wel netjes mee naar huis genomen. 
Volgende week mag er even gechilled worden, want zondag is er geen wedstrijd. Hierna weer 
opgeladen met passie, vechtlust en gogme op naar de volgende horde richting het kampioenschap. 
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 en chef Facebook is. Verder in WDDH: 

- Speedy Specht en de Roeije Lienenoetzetter over hun spannende boek ‘De Intikker’ 
- De Tank over zijn Wereldrecord aantal sprintjes trekken 
- Tattooboy over het winnen van een kopduel 
- Kroppie over zijn praktijken als seksgod 
- Jepser over zijn Bergkampiaanse invloeden 
- Lord Bos maakt wederom een heerlijke sportmaaltijd als Lord Chef 
- Lord Bos over de ongemakken van het bankje bij Bevo  
- Kappie Klinsmann over de zoektocht naar de officiële WDDH kappieband 


