Belfeldia 2 vergeet de kansen af te maken
Een overheerlijke zon op het bolletje, een wei waar lekker in gedarteld kan worden en een tijdstip
wat maar mooi de dag in tweeën breekt. U raadt het al; het is weer zondag!
Vandaag, zondag 30 september 2018, wist Max Verstappen alsnog 5e te worden, protesteerden
actievoerders tegen het afschieten herten in Oostvaardersplassen, is de kermis terug in ons
pittoreske dorp en stond de wedstrijd IVO 3 – Belfeldia 2 op het programma.
IVO had 1 punt overgehouden aan de vorige wedstrijd en Ut Twed had verloren. Het onderlinge
verschil is dus slechts 1 punt en is er, mede doordat het seizoen net begonnen is, nog alles mogelijk.
Winst vandaag zal in ieder geval revanche betekenen op vorig weekend en ziet het er op de ranglijst
ook weer iets beter uit.
Onder het genot van een heerlijk bakkie pleur begon Bompa de wedstrijdbespreking. Deze was van
redelijk korte duur, waardoor alleen stilgestaan werd bij de tactiek. Combineren vanuit achteren met
opkomende mensen en veel diepte zou IVO bestreden moeten worden. Nogmaals werd er gewezen
op het te laat komen van mensen, aangezien de groep zelf aangegeven heeft hier aan te storen en
het nog wel eens moeilijk is voor mensen om tijd te komen.
Na veel wikken en wegen besloten trainert der Bomber, the Lord en Bompa hun pupillen in de
volgende opstelling de wei in te sturen: Roger ‘Herbert jr.’ Derks op doel, Daniël ‘Danny’ Cuypers,
Lars ‘McNugget’ Peulen, Rutger ‘de Tank’ Boomars en Rob ‘Jantje’ van Dijk in de verdediging, Tom
‘Kelt’ Keltjens, Yannick ‘Kappie Klinsmann’ Klijnman en Bas ‘Foux’ Houx op het middenveld en Ramon
‘Tattooboy’ Huibers, Sjoerd ‘Detective Bosje’ Bosman en Noud ‘Buurjong van Lobke’ Konings in de
aanval.
Op de miljoenenbank zaten Thuur ‘Träötje’ Peeters, Mitch ‘Il Silenzio’ Denissen, Wout ‘Five-O’
Peulen, Ricardo ‘Speedy Specht’ Spee en David ‘Kroppie’ Kropfeld. RB Frenkie Morhpeus Henkie the
Flying G is helaas nog steeds geblesseerd net als Bob ‘Bodrie’ Driessen.
Het niveau van de 1e helft was er een om van te schrikken. Er werd traag gevoetbald, weinig
gecombineerd en enorm veel balverlies geleden. Van beide ging er veel fout, waardoor de wedstrijd
zeer rommelig en chaotisch was. I Gialloneri hadden veelal de bal, maar wisten niet echt kansen te
creëren. Een paar keer werden ze wel gevaarlijk, maar stond er niemand voor de goal na een
prachtige voorzet, was de kaats niet secuur genoeg waardoor er niet op doel gevuurd kon worden of
werd de moeilijkste optie gekozen.
Dat de score na 45 minuten nog onveranderd was, was dan ook geen verassing. Tijd voor Thee! Een
streng panel had zich vandaag gebogen over de thee van IVO. Qua temperatuur was hij goed, want
beter te heet dan te koud, maar qua suikergehalte en met name qua smaak was de thee eigenlijk niet
te pruimen, waardoor een 4,5 als theereeting wordt gegeven. We gaan ervan uit dat de
theebrouwers de tijd uit het oog verloren waren en zo op het allerlaatste moment nog snel iets in
elkaar flansten, zonder succes.
Trainert der Bomber was niet tevreden over het getoonde spel. Het tempo lag veel te laag, waardoor
IVO in de wedstrijd werd gehouden aangezien zijn pupillen fitter en sommigen ook knapper waren
dan de tegenstander. Door het tempo te verhogen met meer lopende mensen in de bal op het
middenveld en minder lange ballen moest de overwinning wel afgedwongen worden. Danny en
Buurjong van Lobke bleven in de kleedkamer achter en werden vervangen door Five-O en Speedy
Specht.

De 2e helft begon beter voor i Gialloneri. De jongens van geel en zwart waren feller en speelden op
hoger tempo dan in de 1e helft. Het leverde al gauw kansen op, maar konden niet verzilverd worden
door Detective Bosje en Kelt. Ut Twed had uiteindelijk, naar het schijnt, een onterecht gegeven
strafschop nodig om op voorsprong te komen. Tattooboy werd in een 1 tegen 1 situatie naar de
grond gewerkt door de keeper, die van geluk mocht spreken dat hij geen kaart kreeg. Volgens de
spelers van IVO was de overtreding buiten de zestien, maar de bal werd toch op de stip gelegd. Foux
benutte de strafschop: 0-1.
Later werden Kroppie, Il Selenzio en Träötje binnen de lijnen gebracht voor de Tank, Kappie
Klinsmann en Tattooboy. In de tussentijd was er geel uitgedeeld aan de linksachter van IVO, nadat hij
de doorgebroken Detective Bosje onderuit bracht. Tegen 10 man werden er genoeg kansen
afgedwongen, maar ze werden of niet nauwkeurig genoeg afgewerkt of zat er een Veldens been
tussen. De grootste kans was een rebound van Speedy Specht, maar uit een nog wat lastige hoek
schoot de beste man de bal tegen de paal. De bal wilde er maar niet in.
Na weer tegen 11 man te staan, had Ut Twed nog steeds het overgewicht, maar werden er niet echt
hele grote kansen meer gecreëerd. Er werd meer en meer geschopt door IVO, maar blijkbaar mocht
het allemaal van de scheidsrechter. De spijker werd op zijn geslagen, nadat een speler van IVO de bal
tegen de hand van Kroppie aan schoot die netjes tegen Kroppies lichaam zat. De strafschop werd
verzilverd: 1-1. Niet veel later floot de scheids af, waardoor de wedstrijd in een gelijkspel eindigde.
Het spel was in de 2e helft beter dan de 1e helft, maar wanneer de kansen niet afgemaakt worden,
kun je eens tegen de lamp aan lopen. Het moet echter nog beter willen we weer net als vorig jaar
voor het kampioenschap gaan. Dus de pantsers aan en ab die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is naast ladiesman, levensgenieter en Corpsbal ook voetballer en
verslaggever van ut Twed namens Weekblad De Derde Helft. Weekblad De Derde Helft is dit seizoen
op zoek naar het liefste een mooie schone dame die naast mooi zijn ook filmpjes en foto’s kan maken
om zo ons mediabezigheden uit te breiden. Verder in Weekblad De Derde Helft:
-

Een uitgebreid verslag over het wangedrag van de gehele selectie
Kroppie doet een boekje over zijn verlegde grenzen die nooit meer opgezocht worden
McNugget over zijn naamsverandering
Luuk ‘Lange Tak/Meijer’ Coumanns als Snapchatking in Mexico

