Belfeldia 2 houdt één punt over na matig duel
Een heerlijk glinsterende ochtendzon op het bolletje, een wei waar elk veulentje al dartelend opbloeit
en een tijdsstip waarbij lekker uitgeslapen worden. U raadt het al; het is weer zondag. Vandaag, zondag
16 september 2018, is de dag na ‘Nach van ’t Limburgse Leed’, wordt onze Max op de GP van Singapore
2e en is het vliegverkeer in Azië ontregeld door tyfoon Mangkhut, maar bovenal stond het bekerduel
Belfeldia 2 – SVH’39 2 op het programma.
SVH had na 2 bekerduels 4 punten en kon bij winst nog kans maken op verder te bekeren. Ut Twed
had na 2 duels 3 punten en was zo goed als zeker al uitgeschakeld, want de kans was klein dat Susteren
bij Altweerterheide punten zou verspelen. Een lekker potje ballen en fit aan de competitie beginnen
was dan ook vooral het devies.
Tijdens is er het een en ander veranderd binnen de selectie van de jongens van geel en zwart. Zo heeft
het 1e elftal een nieuwe trainer, zijn er nieuwe spelers van de eigen jeugd en van buiten de grenzen
van Belvend aangetrokken, zijn er een aantal spelers vertrokken en is trainert Dennis ‘der Bomber’
Reijnout in het buitenland.
Hierdoor ziet ut Twed er weer iets anders uit en stuurde trainert ad-interim David ‘Bompa’ Metten na
hevig overleg met Jac ‘the Lord’ Bos en Roy ‘the Legend’ zijn manschappen in de volgende opstelling
de wei in: Danny ‘De Vet’ Janssen in het doel, Rob ‘Jantje’ van Dijk, Rutger ‘de Tank’ Boomars, Kappie
Lars ‘Peulke’ Peulen en Sjoerd ‘Detective Bosje’ Bosman in de verdediging, Tom ‘Kelt’ Keltjens, Yannick
‘Wallie Klinsmann’ Klijnman en Mitch ‘Il Silenzio’ Denissen op het middenveld en Juul ‘Sid’ Jacobs, Bart
‘Vrank Barten’ Vranken en Noud ‘’Konings in de aanval. Op de miljoenenbank begonnen Bas ‘Foux’
Houx, Wout ‘Five-O’ Peulen, Ramon ‘Tattooboy’ Huibers, Ricardo ‘Speedy Specht’ Spee en David
‘Kroppie’ Kropfeld. Thuur ‘Träötje’ Peeters kreeg een weekendje vrij af, Tom ‘Vedetti’ Kessels en Luuk
‘Lange Tak’ Coumans waren afwezig en RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G zit nog in de
lappenmand.
Belangrijk voor Trainert Bompa was dat de buitenspelers en de halfspelers het veld breed hielden bij
balbezit en dat er door goed combinatiespel SVH afgetroefd wordt. Veel beweging van spelers is wel
vereist.
De wedstrijd was nog niet lang bezig of het beoogde spelbeeld kwam er niet echt uit. SVH speelde
zorgvuldiger, maar het grote probleem aan Belfeldse kant was dat zodra de bal over de middenlijn ging
de bal verloren werd. Hierdoor moesten de Spartanen te vaak achteruit lopen. Tot echte kansen
kwamen de gasten uit Herkenbosch niet. Sterker nog, de beste kans van de eerste helft was voor ut
Twed. Na een mooie vrije trap hoefde Detective Bosje de bal alleen nog de bal binnen te tikken, maar
blijkbaar was de bal toch lastiger in het doel te krijgen, want zijn inzet ging over.
Hierna kregen I Gialloneri nog een paar mogelijkheden om de score te openen, maar de eindpass kwam
telkens niet aan. Gezien de kwaliteit van de wedstrijd haalden de meeste toeschouwers opgelucht
adem toen de scheidsrechter floot voor het rustsignaal, tussenstand 0-0. Tijd voor thee!
De pers werd vandaag geweerd uit de kleedkamer, maar volgens een betrouwbare bron was de thee
zeer goed van smaak, was het suikergehalte nagenoeg perfect, maar was de thee niet heet genoeg en
thee moet nou eenmaal heet zijn (het zijn niet voor niets anagrammen van elkaar). Hierdoor is het
eindcijfer een keurige 7. Verder bleven Wallie Klinsmann, Il Silenzio en Sid achter in de kleedkamer en
werden vervangen door Speedy Specht, Foux en Tattooboy.

Ook in de 2e helft kwam ut Twed maar moeilijk uit de startblokken. De passing was onzorgvuldig, lange
ballen kwamen niet aan en oogde allemaal wat rommelig in de opbouw. Na verloop van tijd ging het
van kwaad tot erger en was in 2 minuten tijd 0-2 voor SVH. Eerst scoorde het uit-team de 0-1 vanuit
een wel heel gemakkelijk gegeven strafschop, nadat Kappie Peulke de bal tegen de arm aan kreeg en
niet veel later was Detective Bosje niet secuur in de passing en kon de nummer 9 vrij simpel richting
de goal dribbelen en maakte het koeltjes af: 0-2.
Hierna reageerde Bompa door Five-O en Kroppie binnen de lijnen te brengen voor Vrank Barten en de
Tank. I Gialloneri poogden wat meer naar voren te voetballen met meer pressie. Niet dat er ineens
beter gevoetbald werd, maar Belfeld kreeg wel meer kansen en kwam door toedoen van Foux op 1-2.
Kappie Peulke legde een vrije trap op het hoofd van Foux die kundig de bal binnenkopte.
De jongens van geel en zwart geloofden weer in een beter resultaat en ging dan ook meer op zoek
naar de gelijkmaker die er uiteindelijk ook kwam. Na goed doorlopen van Jantje en keurig de vrije trap
op zoeken, wist Jantje zelfs een penalty te versieren. Kelt, voor de laatste keer dit seizoen, ging achter
de bal zijn en mistte opzichtig door in de hoek te schieten waar de keeper al een half uur in lag.
Matchwinnaar Foux liep echter goed door en verzilverde de rebound: 2-2.
Hierna ging het spel nog een beetje op en neer, maar gescoord werd er niet meer waardoor de
eindstand op 2-2 bleef steken. Beide ploegen zijn hierdoor uitgeschakeld in het bekertoernooi en
kunnen zich nu gaan richten op de competitie.
Het spel was van een zeer laag niveau en qua strijd kan het ook nog vele malen beter. Volgende week
beginnen we weer aan de competitie tegen Wittenhorst 5 en dan is het van belang dat we er staan.
Dus ab die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer ook de vaste verslaggever van ut Twed namens
Weekblad De Derde Helft waar hij tevens eindredacteur is. Daarnaast staat deze man bekend om zijn
liefde voor snoepjes en is een ware corpsbal. Van heden zal er wekelijks weer een prachtige editie bij
u op de mat vallen. Bij op- of aanmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met
weekbladdederdehelft@hotmail.com. Verder in Weekblad De Derde Helft:
-

The Lord of Belvend over zijn behouden titel The Duke of Ruiver na zijn verhuizing
The Legend met zijn stappenplan: How to become bigger than Zlatan
Kroppie over zijn snoepjes van de afgelopen zomer
RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G over zijn nieuwe naam Henkie
Il Silenzio over het sparen van zijn stembanden in het veld
Kelt over het feit dat hij zijn laatste strafschop ooit in een wedstrijd van ut Twed heeft gezet
Noud Konings en Kroppie over de zoektocht naar de perfecte bijnaam
Jantje over zijn lievelingsdier: de stervende zwaan
De Tank over de nieuwe geheime update aan zijn pantser door het Ministerie van Defensie
Speedy Specht en de illusie van op tijd komen
Der Bomber en zijn betere wederhelft over hun gezinsuitbreiding, waarmee wij hen natuurlijk
van harte feliciteren en veel geluk toewensen

