
Belfeldia – Irene 

Op deze mooie en frisse zaterdag middag konden we weer aantreden om een pot tegen Irene te 

spelen, alles werd uit de kast gehaald om tegen de buren te winnen. 

In de voorbereiding allerlei informatie proberen in te winnen maar nergens was wat te vinden over 

deze veteranen van Irene, als spoken zwerven ze rond in dit Halloween weekend. 

 

Met 15 man hadden we ook een sterke bank bezetting, de opstelling was dan ook als volgt  
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En op de bank begonnen Robje, Jerome, Brad en Peter, laatstgenoemde heeft de eerste helft 

gevlagd. 

De beide ploegen begonnen sterk aan de eerste helft en Belfeldia kwam in de 10e minuut tot een 

aanval waarbij Stefan een voorzet gaf op Joey helaas kopte hij niet raak. 

Nog geen 2 minuten later kwam Jamal aan de bal en deze gaf een voorzet op Roger maar deze ging 

helaas voor langs en zo bleef de stand gelijk. 



Zo  bleef het een beetje op en neer gaan tot de 25e minuut , Jamal had de bal in de 16 meter en werd 

daar onder uit gehaald. 

De scheidsrechter floot direct voor een penalty en deze werd door Stefan gescoord 1-0. 

Nog geen 2 minuten verder in de wedstrijd had Stephan de bal en deze was bijna alleen voor de 

keeper en besloot om de bal af te geven op Jamal die gemakkelijk binnen kon tikken 2-0. 

De spelers van Irene vonden dat het buitenspel was maar de grensrechter vlagde pas nadat hij er op 

geattendeerd was en hierdoor liet de scheidsrechter zich niet van de wijs brengen, na onderling wat 

gesproken te hebben gingen we ook weer rustig  verder met de wedstrijd. 

Het werd tijd om te wisselen, Brad in de spits erbij en hij kreeg de bal op 20 meter voor het doel en 

met een perfect geplaatste bal die onhoudbaar was voor de keeper ging deze middels onderkant lat 

in het doel 3-0. 

Tijd voor thee. 

Peter werd gewisseld met vlaggen door Bert die toch niet ziek was en de 2e helft graag wou vlaggen. 

Na 4 minuten gespeeld te hebben in de 2e helft had Roger al een grote kans en Brad kopte hem ook 

al bij de keeper in de handen. 

Na 7 minuten had Jamal de bal en die gaf van links een mooie punter op Stefan die met een 

binnenkantje in een keer de bal over de keeper kreeg, wederom een onderkantje lat maar wat een 

mooie  4-0. 

Na 1 minuut spelen kwam Roger alweer voor de goal, Bam 5-0. 

Irene vond het tijd om wat terug te doen en deed een tegenstoot, Danny gleed uit en Irene kon hem 

binnenschieten 5-1. 

Roger kreeg met nog 12 minuten te spelen de bal in de voeten en wist Stefan goed te bereiken 

zodoende konden we de stand naar 6-1 brengen. 

Nadat puntertje van Jamal dacht stefan dat hij hem ook een voorzet moest geven en deze kwam dan 

ook met nog 5 minuten op de teller, Jamal schoot koelbloedig binnen en bracht de stand naar 7-1. 

Net voor tijd kreeg Irene het nog op de heupen en deed nog iets terug, ze wisten Danny nog 1 maal 

te verrassen en hierdoor brachten ze de eindstand op 7-2. 

 

Snel douchen en een biertje drinken , Jan en Stefan mannen van de wedstrijd. 

Max 2e en toch 1ste geworden, mooi weekend tot volgende week als we tegen HBSV kunnen 

aantreden. 


