
Belfeldia 2 laat geen spaan heel van Kwiek Venlo 2 

Een prachtige zomerse dag in oktober, een wei waarin prima gedarteld kan worden en een 

tegenstander uit de stad. U raadt het al; het is weer zondag! Vandaag, zondag 14 oktober 2018, is de 

dag na de historische 3-0 overwinning van Oranje op het land dat nog steeds onze fietsen leent, 

worden er aanhoudingen gedaan na mishandeling in Alphen a/d Rhijn en staat de clash Belfeldia 2 – 

Kwiek Venlo 2 op het programma.  

Ut twed heeft na 3 wedstrijden pas 1 schamel puntje bij elkaar gesprokkeld en is terug te vinden op 

de 8e plaats, terwijl de ploeg eigenlijk voor het kampioenschap wil gaan spelen. Kwiek heeft na 1 

wedstrijd nog geen punten weten te behalen en staat 9e. Er staat dus een echte kelderklasseduel op 

het programma. 

Onder het genot van een bakkie pleur begon trainert der Bomber met goed en slecht nieuws. Het 

goede nieuws was dat onze veteraan RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G vader was geworden 

van zijn zoon Morpheus jr., waar we hem en zijn betere wederhelft van harte mee feliciteren en 

natuurlijk heel veel geluk toewensen. Het slechte nieuws was dat the Lord in zijn woning ongelukkig 

ten val is gekomen en hierdoor met spoed naar het ziekenhuis moest. Onder omstandigheden gaat 

het goed met the Lord of Belvend/the Duke of Ruiver, maar zal lange tijd moeten revalideren. Wij 

wensen hem veel beterschap en een spoedig herstel.  

Over de wedstrijd was der Bomber zeer duidelijk: voetballen met veel lopende mensen, een hoge 

balcirculatie, hoog druk zetten en natuurlijk fel en kort op de man zitten in de verdediging. Verder 

moesten risico’s vermeden worden, want de punten tellen nu harder dan het spel. Het wordt 

namelijk tijd dat zijn Spartanen gaan winnen en zo de weg naar boven gaan vinden. 

Na veel wikken en wegen met Bompa en the Legend werden de krijgers in de volgende opstelling de 

wei ingestuurd: Op doel Roger ‘Herbert jr.’ Derks, in de verdediging Rob ‘Jantje’ van Dijk, Lars 

‘McNugget’ Peulen, Rutger ‘Tank’ Boomars en David ‘Kroppie’ Kropfeld, op het middenveld Max 

‘Maximus’ Geraats, Yannick ‘Kappie Klinsmann’ en Mitch ‘il Silenzio’ Denissen en voorin Bart ‘Vrank 

Barten’ Vranken, Sjoerd ‘Detective Bosje’ Bosman en Ricardo ‘Speedy Specht’ Spee. 

Op de miljoenenbank was er plaats voor de uit Mexico teruggekomen Luuk ‘Meijer’ Coumanns, 

Thuur ‘Träötje’ Peeters, Juul ‘Sid’ Jacobs en Noud ‘Buurjong van Lobke’ Konings. Ramon ‘Tattooboy’ 

Huibers was niet fit genoeg evenals RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G en Tom ‘Vedetti’ 

Kessels en was Bas ‘Foux’ Houx afwezig. 

I Gialloneri begonnen goed aan het duel. Ze hanteerden een hoog baltempo, zetten de Venlose 

verdediging constant onder druk en controleerde de wedstrijd. Er werden hier en daar 

mogelijkheden gecreëerd, maar uiteindelijk hadden ze de hulp nodig van een Belfeldenaar in Venlose 

dienst. Speedy Specht gaf laag voor op Bosje, maar Brian Rheis kwam er tussen. In plaats van de bal 

te ruimen verschalkte hij echter zijn eigen doelman en broertje Dean: 1-0. 

Waar normaal gesproken de openingstreffer als een verlossing zou moeten aanvoelen, leek het alsof 

ut Twed verkrampte. Kwiek kreeg meer ruimte geboden en werd een aantal keren gevaarlijk. Het 

was dat Kroppies tegenstander, de nummer 7, vanuit elke stand op goal schoot in plaats van 

dichterbij het doel van Herbert jr. te komen, waardoor een tegendoelpunt uitbleef. 

Kappie Klinsmann ging voor de pauze al uit het veld met waarschijnlijk een lichte blessure en werd 

vervangen door Buurjong van Lobke die in de spits ging spelen en Detective Bosje schoof een linie 



naar achteren. Vlak voor rust hadden beide ploegen nog kansen op een doelpunt, maar de 1-0 bleef 

de tussenstand. Tijd voor thee! 

De thee was desbelfeldiaans. Waar normaal een goede smaak, goede temperatuur en een fatsoenlijk 

suikergehalte wordt geserveerd, was het ditmaal weinig smaakvol met weinig suiker. Hierdoor kon 

het testpanel slechts een 5,5 gegeven worden voor de moeite, want men blijft dankbaar voor de 

vrijwilligers die deze batties thee wilden zetten.  

Der Bomber was niet geheel tevreden over de eerste helft. Zijn peloton ging te veel mee in het lage 

tempo van Kwiek, waardoor zij mee konden voetballen. Wanneer dit zou gebeuren en men solide 

bleef spelen dat de 3 punten gegarandeerd in eigen huis bleven.  

In de tweede helft was het duidelijk wie heer en meester was: ut Twed. De Venlonaren werden 

gedecideerd van Herbert jr.’s doel geweerd en kregen de Spartanen ook meer kansen. Vlak na rust 

konden jongens van geel en zwart weer juichen, nadat Detective Bosje op aangeven van wederom 

Speedy Specht tekende voor de 2-0. 

De 2-0 leek ook voor Kwiek het signaal, dat de punten in Belfeld bleven. De Spartanen, die bekend 

staan geen genade kent en geen gevangene neemt (no prisoners no mercy!), wilden de stand echter 

uitbreiden. De Buurjong van Lobke zag zijn kans schoon om eens een doelpuntje mee te pikken, wat 

hij uiteindelijk ook deed op aangeven van wederom Speedy Specht: 3-0.  

In de tussentijd hadden Vrank Barten, il Silenzio en Detective Bosje het veld verlaten voor Meijer, 

Träötje en Sid. Deze mannen wilden ook even laten zien, dat het sambavoetbal van ut Twed niet 

verleerd zijn. Na goed werk van Meijer zag Träötje zijn kans schoon om de 4-0 binnen te tikken. Deze 

telde echter niet wegens buitenspel, maar niet veel later kreeg hij zo’n zelfde kans en deze keer telde 

het doelpunt wel: 4-0. 

Hierna probeerde Kwiek nog een doelpunt mee te pikken, maar de gladiatoren in de verdediging 

hadden hier geen zin in en zo was het wachten totdat de uitstekend fluitende scheidsrechter blies 

voor het laatste signaal en de eerste overwinning van ut Twed van het seizoen, eindstand 4-0. 

Eindelijk een overwinning en het spel was zeker naar behoren. Er werd echter nog te vaak naar de 

moeilijke oplossing gezocht en wilde men met hakkentricks en buitenkantjes de show stelen al ging 

dit veel te vaak fout. Hou het eenvoudig en blijf strijden dus ab die wei in! 

De Spartaanse Machine 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast Giallonero, Spartaan en Gladiator ook verslaggever van ut 

Twed namens Weekblad De Derde Helft waarin hij de Belfeldse strijdkrachten nauw op de voet volgt. 

Nog steeds is WDDH op zoek naar een nieuwe werknemers om andere teams te volgen. Ook gaat 

WDDH beginnen met het geven van mediatrainingen. Voor interesse kunt u mailen naar 

weekbladdederdehelft@hotmail.com of stuur een privébericht via onze facebookpagina. Verder in 

Weekblad De Derde Helft: 

- Tank, Tattooboy, Kelt en Speedy Specht die vaderlijke tips geven aan RB Frenkie Morpheus 

Henkie the Flying G sr. 

- Buurjong van Lobke over het hebben van een plank voor z’n kop 

- Een reportage over de krijgers van ut Twed en hun schandalen buiten het veld (alleen voor 

Goldmembers) 

- De gevolgen voor het pantser van de Tank na de toespraak van Donald Trump tijdens de 

NAVO-top: een pantser upgrade met ingebouwde grab-‘m-by-the-pussymodus. 
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