
Belfeldia, 15-09-2018 

Wedstrijdverslag Belfeldia – Grashoek 

 

In de aanloop naar de wedstrijd zat ozze Twan met de handen in het haar. Nog maar tien man op de 

lijst. Er was al sprake om de wedstrijd af te zeggen. Met man en macht werd er naar spelers gezocht, 

zodat er toch gespeeld kon worden. 

Gelukkig werden Yamal en John bereid gevonden om te voetballen en Niels om te keepen. Nog wel 

door Danny gevraagd. Maar dat bleek een gouden greep, wat later zal blijken. 

Dus met 13 man konden wij aan de wedstrijd beginnen. De eerste helft waren Danny en Rob reserve. 

Twan waarschuwde ons voor de tegenstander, want die hadden blijkbaar een paar nieuwe krachten 

erbij en schuwden ze niet om het duel in te gaan. 

De wedstrijd was amper 3 minuten oud of Robje moest het veld verlaten. Voor hem kwam Rob in het 

veld. De eerste goeie kans was voor Stefan, maar die ging helaas over. In de 7de minuut kregen wij 

een corner van links die werd genomen door Joey. Een super corner die over de hele verdediging 

heen ging en bij Rob terecht kwam. Bij de tweede paal en nog koud in het veld, ging de bal met het 

eerste balcontact er in één keer in. 

In de 15de minuut vrije trap voor Belfeldia, net buiten de 16. Geslepen als Stefan is, krulde hij de bal 

in de linker benedenhoek, terwijl Grashoek zich nog aan het opstellen was. Protest aan het adres van 

de scheids mocht niet baten. Tenslotte had de scheids niet aangegeven om op het fluitje te moeten 

wachten. 

Nog voor de rust mocht Stephan aan den lijve ondervinden dat de waarschuwing van Twan niet uit 

de lucht gegrepen was. In een gevecht om de bal haalde een Grashoekspeler vol uit en Stephan zette 

een blok, wat hem een behoorlijke trap tegen de schenen opleverde. 

Met 2-0 gingen wij de rust in. De verdediging om Rik stond goed en liet weinig kansen toe. Niels was 

een solide sluitpost. 

De tweede helft kwam Danny in het veld. Al gauw had Belfeldia weer het overwicht. In de 50ste 

minuut werd Joey door Yamal diep gestuurd en werd de aanval mooi afgerond met de 3-0. 

In de 60ste minuut werd Joey weer door Yamal bediend en mocht hij ook de 4-0 aantekenen. 

En alsof het zo moest zijn werd Stephan weer stevig aangepakt door een speler van Grashoek. 

Dan was het einde wedstrijd. Grashoek overtuigend met 4-0 verslagen. 

Niels had voor het eerst dit seizoen in een thuiswedstrijd de nul gehouden, wat hem later ook de titel 

‘Man of the Match’ opleverde. 


