
Belfeldia moest deze zaterdagmiddag aantreden tegen de mannen van HBSV. HBSV was vanwege een 
feestavond met een zeer uitgebreide selectie. Belfeldia moest het doen met 14 namen 
 
Ruud en Twan hadden voor de volgende 11 gekozen 
 
                                Danny 
 
John                      Sjors                      Ron 
                               Peter 
Robje    Stephan               Stefan  Jamal 
                Rob                        Dennis 
 
Tom, Gerard en Rob S. mochten de bank warm houden. 
 
Belfeldia begon goed aan de wedstrijd. Vrijwel direct was er een mooie uitbraak over links, waardoor 
Dennis alleen op doel mocht afstomen, maar in plaats van de keeper te omspelen, probeerde Dennis het 
met een hoge krulbal naar de verre hoek, helaas naast. 
 
Niet veel later, wederom een uitbraak over links, een puntgave voorzet van Jamal, en uitstekend binnen 
gekopt door Rob B. 0 – 1.  
 
Echter, vanaf toen nam HBSV het initiatief over. In de 8e minuut werd Danny verschalkt, 1-1. 
Hbsv was vele malen beter en troefde Belfeldia op alle plaatsen af. Na ca 20 minuten moest Rob B. met 
een blessure naar de kant, enkele ogenblikken later gevolgd door Sjors, in hun plaats kwamen 
respectievelijk Tom en Gerard. Het spelbeeld bleef echter hetzelfde. Vlak voor rust resulteerde dit dan 
ook in de verdiende 2 – 1 voor HBSV. Danny had nog een antwoord op een uitstekend en vlammend 
schot maar moest in de rebound het antwoord schuldig blijven.  
 
Rust.  
 
Rob S. kwam in plaats van Peter. En de 2e helft tapten de geel-zwarte mannen uit een ander vaatje. 
HBSV had inmiddels ook een hele rits wijzigingen doorgevoerd, dus of het nu aan Belfeldia lag of aan 
HBSV is de vraag, maar feit is dat de Belfeldenaren vele malen beter voor de dag kwamen als in de 
eerste helft.  
 
Na 4 minuten in de 2e helft viel reeds de gelijkmaker, Jamal zette een corner voor, welke vervolgens 
werd ingeschoten, de keeper liet los, en Tom schoot de 2 – 2 binnen. 6 minuten later werd het zowaar 2 
– 3, Jamal. 
 
4 minuten later kwam Belfeldia goed weg, Danny hield met enkele goede safes de voorsprong voor 
Belfeldia vast. 
 
Het slotakkoord kwam op nam van Rob S. Een voorzet van links van Tom op Robje, werd door Robje nog 
niet binnen gewerkt, maar Rob S. scoorde in de rebound.  
 
Wederom een mooie overwinning, en een zekerheidje dat de Veteranen in 2018 in elk geval geen 
uitwedstrijd meer verliezen daar ze de komende weken alleen nog thuisduels afwerken. 
 


