
Belfeldia 2 wint derby met ruime cijfers 

Een frisse wind, de zon achter de wolken en een onchristelijk vroeg tijdsstip. U raadt het al; het is 

weer zondag! Vandaag, zondag 28 oktober 2018, strijdt onze Max voor de winst in de Formule 1, 

verliest de mooiste club van de wereld de klassieker met ruime cijfers, wordt er in Leicester gerouwd 

om de helikoptercrash van afgelopen zaterdag en staat de derby Reuver 3 – Belfeldia 2 op het 

programma. 

Reuver en ut Twed hebben beiden 4 punten alleen heeft Reuver een wedstrijd minder gespeeld. De 

winnaar van de derby slaat een gat van 3 punten en krijgt zo langzaamaan de top 4 in zicht. 

Daarnaast wil men nooit een derby verliezen al is het maar om de eer en het genoegen. Een pittig 

potje voetbal stond de toeschouwers dan ook te wachten. 

Onder het genot van een bakkie pleur, erg prettig op zo’n frisse dag, begon trainert der Bomber de 

wedstrijdbespreking over de kwaliteiten van DKV (drie kilometer verderop). Met name de voorhoede 

en het middenveld zijn sterk bezet bij de oranjehemden, waardoor de verdediging en het middenveld 

van de Spartanen verdedigend beter werd afgesteld. Ook moesten de voorhoedespelers er alles aan 

doen dat de lange bal niet gegeven kon worden door de Reuverse defensie. 

Na veel wikken en wegen tussen der Bomber en the Legend, Bompa en the Lord waren afwezig, 

werden de volgende krijgers de wei in gestuurd: Herbert jr. in het doel, Jantje, Captain McNugget, 

Tank en matchwinnaar Five-O in de verdediging, Maximus, Foux en il Silenzio op het middenveld en 

Daniël ‘Kuëb’ Cuypers, Buurjong van Lobke en Speedy Specht in de aanval. 

Op de miljardenbank zaten Vrank Barten, Goldenboy Meijer Coumans, Träötje/Trompethuur en 

Kroppie. Vedetti Kessels, RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G sr. en Tattooboy zitten nog in de 

lappenmand en verkochten Klinsmann en Kelt hun ziel om bij het eerste elftal mee te gaan. Leiders 

Bompa en the Lord waren beiden afwezig. 

I Gialloneri begonnen goed aan het duel. Er werd fel verdedigd, vlot gecombineerd en kregen de 

aanvallende gladiatoren aardig grote kansen voor hun neus geschoteld. De eerste grote kans ging er 

ook meteen in. Na een snelle uitbraak van het Spartaanse peloton kwam Buurjong van Lobke er goed 

door vanaf links en speelde op het juiste moment Kuëb aan die de bal alleen nog binnen hoefde te 

lopen: 0-1.  

Hierna kregen de Belfeldse krijgers nog een aantal grote kansen, maar konden Buurjong van Lobke, 

Speedy Specht en Kuëb het leer niet tegen de touwen schieten. Tussendoor was il Silenzio, 

gewoonlijk een timide jongen, even klaar met zijn tegenstander en liet hem letterlijk bloeden na een 

ongelukkig duel. Na wat plakband kon zijn tegenstander wel gewoon verder. 

Doordat ut Twed de kansen niet afmaakte, kregen de gastheren zowaar ook nog hoop op de 

gelijkmaker. Twee maal kwamen de geelzwarten met de schrik vrij, want twee maal raakten de 

Reuvernaren het houtwerk. Eerst redde de paal en niet veel later spatte een prachtige vrije trap 

uiteen op de lat. Hierdoor kon de Belfeldse krijgsmacht opgelucht adem halen en met een 0-1 

voorsprong de rust in gaan. Tijd voor thee! 

De thee was geen memorabele thee, maar smaak en temperatuur waren prima, waardoor de thee 

een 7 krijgt en danken wij de club voor haar gastvrijheid en het testpanel voor haar objectieve blik. 

Iets van DKV kan normaal gesproken nooit goed zijn….. 

 



Der Bomber was tevreden over het spel van zijn krijgers, maar baalde van het aantal gemiste kansen. 

Hoewel men op voorsprong stond, was een grotere marge absoluut geen overbodige luxe. In een 

derby kan immers van alles gebeuren. Kuëb bleef in de kleedkamer achter en werd vervangen door 

Meijer Coumans. 

In de tweede helft lieten de Spartanen zich van een mindere kant zien. Het speltempo lag veel lager 

en werd er niet meer zo kort gedekt. Hierdoor kon de uitslag nog alle kanten opgaan. Kort na 

startsignaal van de tweede helft zette Five-O een correct maar stevig blok, waardoor de net 

ingevallen rechtsback van Reuver alweer de strijd moest staken. Zeer waarschijnlijk zou het gaan om 

een beenbreuk. We wensen hem een spoedig herstel toe en hopelijk zien we hem weer in de return. 

Het spel lag hierdoor een tijdje stil, waardoor het ritme een beetje uit het spel werd gehaald. 

Met meer geluk dan wijsheid lukte het de Belfeldenaren dan toch om de voorsprong te verdubbelen. 

Speedy Specht legde aan voor een vrije schop en draaide de bal voor het doel. Niemand raakte de bal 

aan, waardoor de keeper werd verrast en dan ook opzichtig blunderde: 0-2. 

Met de voorsprong steviger in handen zou men meer daadkracht verwachten van ut Twed, maar het 

omgekeerde gebeurde. Sterker nog, binnen enkele minuten hadden de oranjehemden het verschil 

weer teruggebracht naar 1 doelpunt, nadat een speler van Reuver ongehinderd van dichtbij kon 

uithalen: 1-2. 

In de tussentijd gingen Buurjong van Lobke en Maximus van het veld af en werden vervangen door 

Träötje en Vrank Barten. Het leek de ploeg weer een beetje schwung te geven, want het mooiste 

doelpunt werd rond deze gemaakt. Na een weer snelle aanval legde Speedy Specht de bal panklaar 

op het hoofd van Meijer Coumanns die de bal in de verre hoek kopte: 1-3. 

Hierna ging het snel, want niet veel later maakte Meijer Coumanns zijn tweede van de dag en de 1-4. 

Ook kwam Speedy Specht nog een keer op het wedstrijdformulier, nadat hij aantekende voor de 1-5. 

Het spel was over en uit en het beide ploegen wachtten dan ook op het eindsignaal van de 

scheidrechter, zodat de punten mee naar Belfeld konden. Eindstand 1-5. 

Het begin was zeer goed, maar bij tijd en wijlen leek het even of de ondergrens bereikt ging worden. 

Als het even minder gaat, wordt er te weinig op inzet gecorrigeerd. Desalniettemin werd er ook 

prachtig gecombineerd en werden er heerlijk doelpunten gemaakt. Nu nog het vizier iets scherper en 

de einduitslag had nog hoger uit kunnen vallen, want het kan altijd beter. Volgende week komt 

Boekoel 1 op bezoek dus poets uw schoenen, verstevig uw pantser en ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast playboy, gladiator, Giallonero, Spartaan en krijger ook 

verslaggever van ut Twed namens Weekblad de Derde Helft, waar hij i Gialloneri nauw op de voet 

volgt. WDDH zoekt nog altijd enthousiaste en talentvolle verslaggevers om niet alleen verslagen van 

ut Twed, maar ook van andere teams te publiceren. Ben of ken jij een journalist in wording? Neem 

dan contact op met redacteur Kroppie via weekbladdederdehelft@hotmail.com of laat een berichtje 

achter op de facebookpagina. Verder in WDDH: 

- Hoe het konijn van Träötje erbij ligt met de kerst 

- Il Silenzio over de kwaliteiten van zijn grote zus (mannelijke Goldmembers only) 

- De betere wederhelft van der Bomber, die Bomberinne over de gouden pik van haar man 

- De reactie van Specht Facilities BV nadat Wikileaks de absurde voorwaarden in het contract 

als hoofdsponsor  

mailto:weekbladdederdehelft@hotmail.com

