
Venray Veteranen – Belfeldia Veteranen   4-6 

Zaterdag 13 oktober, een uitzonderlijke mooie warme dag voor de tijd van het jaar. 
Veteranen met korte broeken en badslippers bij het vertrek bij Juliana, moet niet gekker worden. 
Volgens de lijst van Twan zouden er 13 spelers aanwezig moeten zijn om tegen Venray  
aan te treden, maar helaas waren het maar 11, net genoeg om naar het noorden te vertrekken. 
Achteraf bleek dit de gouden greep van Twan om maar met een elftal zonder wissels te gaan.  
Precies om 17.00, terwijl iedereen al ruim te voren al klaar was, werd door de scheidsrechter het 
startsein gegeven om aan de wedstrijd te beginnen. 
Het werd vanaf het begin duidelijk dat een lastige middag zou worden voor de geel zwarten. 
Venray had een leuk team met enkele goede spelers, en Belfeldia kwam er dus in de eerste helft er 
bijna niet aan te pas, mede door zelf slordig in de passing te zijn en door de kwaliteit van de  
tegenstander. 
Daarbij hadden we ook nog de pech dat Jerome en Arjan snel in de wedstrijd geblesseerd raakten. 
Logisch gevolg dat we met 2-0 achter kwamen. Belfeldia kwam sporadisch bij Venray voor het doel 
en hadden kleine kansjes, maar de achterstand was volkomen terecht. 
Net voor rust ging onze coach Twan ingrijpen : Met Jerome ging het echt niet meer, en werd hij 
verassend gewisseld met Ferry( lange kerel met donker haar ) en deze werd bij ons in de achterlinie 
gezet. Dat was alvast Twan Klok Act 1. 
Bij 2-0 klonk het rustsignaal en kwam de thee op tafel met wat verdachte poeder, die in de thee 
werd vermengd tot een wonderdrank. 
In de rust werd overlegd dat we moesten proberen de nederlaag zo laag mogelijk te houden, want 
over 3 punten mee haar huis nemen zou er een toch een klein wonder moeten gebeuren. 
Vervolgens Twan Klok Act 2 : Arjan gaf “helaas” de pijp aan Maarten, Sjaaf ging de kist in, en kwam 
Sander ( kleinere kerel met donker haar en paar flinke tatoes ) het middenveld versterken. 
Weet dus niet wat er in de rust is gebeurd, maar de tweede helft ging dus heel anders wat iedereen 
verwacht had.  Belfeldia, op dat moment met een team van eigen spelers 
(Sjaaf/Mattie/Peter/Ron/Tom/Gerard/Stefan) en gastspelers(Jemal/Sander/Ferry/Geert), tapte 
uit een compleet ander vat en al heel gauw kwam de aansluitingstreffer door Jemal: 2-1 
De tegenstander was volledig van slag en was de controle over de wedstrijd compleet kwijt en kon 
het tij niet meer keren. Een hoeksschop werd door onze Venrayse gastspeler Ferry snoeihard 
afgewerkt : 2-2. 
Daarna kwam de ene na de andere mooie aanval waarbij de doelpunten in een heel kort tijdbestek 
vielen: 2-3 door Geert, 2-4 en 2-5 door Tom en met afsluiter 2-6 door Stefan. 
De voorsprong had nog hoger kunnen zijn, maar Belfeldia kreeg genade met Venray, ze lieten de 
Pielhazen terugkomen in de wedstrijd. Deze maakten hier dankbaar gebruik van en maakten nog 2 
doelpunten en dat resulteerde uiteindelijk tot de einduitslag : 4-6 
Mannen gefeliciteerd met deze overwinning ontstaan door  de mentale veerkracht. 
Mental coach Twan bedankt voor de zeer tactische wissels. 
Uiteraard een groot dank aan tegenstander Venray voor het uitlenen van Ferry en Sander. 
Maar de grootste dank aan Ferry en Sander, om met volle overgave en inzet voor Belfeldia te spelen. 
 


