
Belfeldia 2 neemt 3 punten mee uit Hout-Blerick 

Een zonnetje op het bolletje, een lage temperatuur, een koude wind en een wei waar ver heen 

gewandeld moest worden om te kunnen dartelen. U raadt het al; het is weer zondag. Vandaag, 

zondag 18 november 2018, kwam Sinterklaas een bezoek brengen aan het pittoreske Belvend, gaat 

het alleen maar over de uit de hand gelopen demonstraties over Zwarte Piet, is iedereen euforisch 

over Oranje na een goede wedstrijd tegen de wereldkampioen en staat natuurlijk de wedstrijd HBSV 

3 – Belfeldia 2 op het programma. 

HBSV heeft na 5 wedstrijden voetballen 10 punten en staat hiermee op een keurige 4e plaats. Ut 

Twed heeft na 6 wedstrijden voetballen slechts 6 punten en staat hiermee op een 6e plaats. Deze 

duivelse praktijken (666) kunnen verholpen worden bij winst, want dan wordt het verschil met de 

equipe uit Hout-Blerick maar 1 punt en sluit dan aan bij de subtop. 

Helaas niet onder het genot van een heerlijke bakkie pleur begon trainert der Bomber de 

wedstrijdbespreking. Het schijnt dat de Zwarte Pieten de koffie mee hadden genomen om zo warm 

te blijven tijdens de intocht en zo lang ze ons hierdoor extra mooie cadeaus geven, zijn wij de 

beroerdste niet.  

Der Bomber wilde niet al te veel ingaan op technische aspecten van de tactiek. Wel werd er weer 

voor gekozen om pas later druk te zetten en hierdoor meer op de omschakeling te gokken. Verder 

werden de standaard zaken besproken met enige wisselingen in details. Zijn krijgers zijn namelijk 

jong en slim van geest en weten zich dus snel aan te passen. 

Na hevig overleg met Bompa en the Legend werden de volgende Spartanen de wei ingestuurd: 

Bodrie op doel, Kuëb, McNugget, Tank en Kroppie in de verdediging, Kappie Klinsmann, Foux en il 

Silenzio op het middenveld en Sid, Buurjong van Lobke en Speedy Specht in de voorhoede. 

Op het bankie met een gemiddelde waarde van 1,2 mld euro zaten Träötje, Meijer en Tattooboy. 

Vedetti, Herbert jr., cultheld RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G zaten in de lappenmand en 

Vrank Barten was afwezig. Andere vaste namen speelden mee met het eerste elftal (en wonnen plots 

met 1-2). 

Het was in de eerste helft al vrij duidelijk wie de dienst uit maakte: i Gialloneri. Achterin stond het 

nagenoeg potje dicht en er lag veel ruimte op het middenveld om aan aanvallen te denken. Door de 

snelheid voorin bij de gladiators leverde bijna elke aanval wel tot een gevaarlijke situatie, maar 

hadden ze een penalty nodig om op voorsprong te komen. Sid schoot de bal tegen een Hout-

Blerickse hand en scheidsrechter gaf hier vrij gemakkelijk een penalty voor die feilloos werd 

binnengeschoten door Foux: 0-1. 

Hierna werd het lachen geblazen, want Kroppie kreeg de bal vol op zijn niet te missen neus. Na wat 

wonderwater was dit ook weer snel verholpen.  

Hier en daar kwam HBSV er gevaarlijk door, maar steeds zat er een Spartaans been tussen of was de 

passing niet nauwkeurig genoeg bij de gastheer. Na een van zo’n aanvallen schakelden i Gialloneri 

razendsnel om via il Silenzio die een prachtige steekbal gaf op Sid. Sid wist wel raad met dit balletje 

rondde beheerst af 0-2. 

Niet veel later vond de scheidsrechter het te koud worden en was het tijd om te gaan rusten. Tijd 

voor thee! De thee was van een zeer hoge kwaliteit, want de temperatuur, het suikergehalte en de 

smaak waren allen 3 in de juiste proporties. Hierdoor kon het panel niet anders dan de thee een 9 

geven. Hulde en dank voor de vrijwilligers die deze heerlijke thee gezet hebben. 



Der Bomber was content met de tussenstand, maar vond dat zijn peloton te laat druk zette op de 

Hout-Blerickse verdediging en hierdoor onnodig kansen weg zou gaan geven. Kroppie gaf aan last te 

hebben van zijn hamstrings, waardoor er zeer waarschijnlijk al een wissel zou moeten plaats vinden. 

Voorlopig bleef het ongewijzigd. 

Niet veel later in de tweede helft kon Kroppie de strijd staken, maar niet voordat hij nog even 

opzichtig door de benen werd gespeeld. Meijer kwam voor hem in de plaats en Buurjong van Lobke 

ging achterin voetballen. Enkele minuten erna kwam Träötje de wei in voor Sid en kwam Tattooboy 

voor il Silenzio. 

Ut Twed speelde een prima tweede helft. Het had namelijk weinig nog te duchten van de 

tegenstander en er werden genoeg kansen gecreëerd om de marge te vergroten. Toch werd er te 

vaak voor eigen succes gegaan in plaats van de bal af te spelen of was de laatste pass van een 

belaberde kwaliteit. Speedy Specht kreeg nog de beste kans, maar de hoofdsponsor van de club kon 

de bal in 2 instanties niet voorbij de doelman krijgen. 

Ook schoot Meijer nog prachtig op doel, maar was de redding van de keeper waarschijnlijk nog 

mooier. Het leek dus op een 0-2 te eindigen, maar Foux dacht hier anders over. Een goede voorzet 

vanaf rechts werd tegendraads door Foux ingekopt en liet de keeper kansloos: 0-3. Niet veel later 

vond de scheidsrechter het wel genoeg geweest en blies voor het laatste fluitsignaal, eindstand: 0-3. 

Heerlijk gestreden achterin, lekker gedomineerd op het middenveld en lekker aangevallen voorin. 

Het was gewoon een lekkere overwinning die niet meer dan dik verdiend was. Wel werd er vaak te 

veel ruimte weggeven aan de tegenstander, waardoor één goede pass ook voor een enorme domper 

had kunnen zorgen. Dus clean your amor, prepare your sword and fight for Sparta! Oftewel boen uw 

pantser, zet uw schoeisel in het vet en dan weer ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast playboy, kroegtijger, Spartaan, Galadiator en Giallonero ook 

vaste verslaggever van ut Twed namens Weekblad De Derde Helft waarvoor hij alle ins en outs van i 

Gialloneri nauw op de voet volgt. Ook willen we iedereen bedanken voor de aanmeldingen om mee 

te werken aan een epische WDDH. Verder in WDDH: 

- Kroppie en de gesteldheid van zijn kapper (ja het wordt weer tijd) 

- Speedy Specht en het nut van spugen (Goldmembers only) 

- Tank over de nieuwe upgrade aan zijn pantser: infraroodlasers speciaal ontworpen tegen 

vrouwelijke kledij en een secuurder afgestelde grab ‘em by the pussy-modus 

- Buurjong van Lobke over het vermijden van discussies met Kroppie 

- McNugget over de do’s en don’ts met betrekking tot kip 

- Träötje met een nieuwe trompetsolo op de vastelaovendskraker Hee jong! 

- Demonstranten in Eindhoven die blij waren dat er geen supporters van Charelois bij waren 

 

 

 

 

 


