
Belfeldia 2 verliest kansloos van koploper door zichzelf 

Een temperatuurtje om lekker aan het zwembad te gaan liggen, een brandende zon op het bolletje 

en een gortdroge wei, waarin niet geheel flexibel in gedarteld kon worden. U raadt het al; het is 

tweede paasdag, Spartanday! Vandaag, 22 april 2019, wordt bekend gemaakt dat de buxus (voor de 

Leurs-gangers) echt uit de mode zijn, loopt het dodenaantal na de aanslagen in Sri Lanka nog steeds 

op, rekenen verzorgingstehuizen onterecht kosten voor openbaring overledene aan nabestaanden 

en stond de derby Belfeldia 2 – TSC ’04 2 op het programma. 

Qua stand staan de ploegen nog steeds hetzelfde als vorige week toen beide teams elkaar ook 

tegenkwamen in Tegelen. Deze wedstrijd werd na ongeregeldheden aan Tegelse kant gestaakt, 

waardoor de 1-2 voorsprong van Belfeldia nog niet omgezet is na een overwinning voor ut Twed. 

Winnen zou wederom kunnen leiden tot ongeregeldheden en zou het stukken moeilijker worden 

voor TSC om nog kampioen te worden. 

Onder het genot van een lekker bakkie pleur begon der Bomber zijn wedstrijdspeech. Allereerst 

waren veel spelers vandaag verhinderd vanwege paas- en werkverplichtingen, waardoor Herbert jr. 

werd opgetrommeld als voetballer aangezien hij door een blessure dit seizoen niet meer in staat is 

om te keepen en werd een oude legende gevraagd om de krijgsmacht te versterken. Deze oude 

legende, genaamd de Ontembare Bongard, traint wekelijks nog met de Spartanen mee, waardoor 

aanpassing niet nodig hoeft te zijn. Door blessures bij Herbert jr. en de Knuffel Marokkaan was 

Bodrie genoodzaakt om bij het eerste elftal te keepen, waardoor de reus a.k.a. Speedy Specht zijn 

rentree onder de lat maakte. Met een 100% score aan clean sheets gingen i Gialloneri de strijd aan. 

Vrank Barten kwam overigens te laat binnen. 

Na veel wikken en wegen tussen Bompa, the Legend en der Bomber werden de volgende krijgsheren 

de wei ingestuurd: Speedy Specht op doel, Kuëb, Tank, McNugget en Kroppie in de achterhoede, 

Kappie Klinsmann, Foux en Huibie II op het middenveld en Meijer, Buurjong van Lobke en de 

Ontembare Bongard in de voorhoede. 

Na het fluitsignaal van de uitstekend fluitende scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd trok 

TSC meteen het initiatief naar zich toe. Ze waren veelal in balbezit, combineerde vrij soepeltjes en 

wisten ze vrijwel iedere keer de vrij man in balbezit te krijgen. Daarnaast was het aan Belvendse kant 

allemaal wel wat gezapig. De bal was men vrij snel kwijt, passes kwamen niet aan en werd er weinig 

gedaan aan opkomende mensen aan de bal.  

Bij de eerste echte aanval van TSC was het ook meteen raak. Een voorzet vanaf rechts viel precies 

tussen de verdedigers door, waarop de linksbuiten de bal in de rechterbovenhoek deponeerde: 0-1. 

Niet veel later viel ook de 0-2, nadat een voorzet na een corner niet goed verwerkt kon worden door 

Foux, waardoor een Tegelenaar de bal van dichtbij kon binnen tikken: 0-2. Tussendoor moest Huibie 

II even bijkomen, nadat hij een veel te hoog been in het gezicht kreeg. 

Het ging nog van kwaad tot erger, want na een ‘Grandeletje’ van Speedy Specht was het nog een 

koud kunstje voor de Tegelenaren om de 0-3 tegen de touwen te schieten. Hoewel het een fout was, 

mogen we het onze keeper van vandaag het niet veel aan rekenen. We mogen immers blij zijn dat de 

beste man het doel wil verdedigen. 

Niet veel later maakte de scheidsrechter een einde aan de eerste helft. Tussenstand: 0-3. Tijd voor 

thee!  



De thee was naar verluid pas 2 minuten voor de rust gemaakt aangezien de thee veel te licht was en 

hierdoor smakeloos. Wat betreft het panel was de thee desbelfeldiaans, waardoor het niets anders 

kon doen dan 5, 5 voor de moeite geven en de theemakers bedanken voor de thee. Slechte thee is 

immers beter dan geen thee. 

In de rust was der Bomber redelijk tevreden over het getoonde spel. De 0-3 achterstand was enorm 

geflatteerd, maar dat kun je verwachten wanneer er persoonlijke fouten worden gemaakt bij de 

doelpunten. De fouten hadden echter prima voorkomen worden, wanneer er in een eerder stadium 

wat kordater verdedigd zou worden. Kuëb werd gewisseld ten faveure van Vrank Barten die als 

rechtsbuiten ging voetballen. Buurjong van Lobke ging als rechtsback voetballen.  

In de tweede helft had TSC ook het betere van het spel, hoewel het eigenlijk niet echt gevaarlijk 

werd. Voor de neutrale supporter zou het een enorm saaie wedstrijd zijn geweest, omdat er naast de 

fouten maar bar weinig werd gecreëerd door de dorpsrivalen. De Tank moest echter na verloop van 

tijd aan de handrem trekken om een kans te voorkomen, waarvoor hij iets te zwaar, met geel, 

bestraft werd. In de daarop volgende vrije trap werd de bal iets te moeilijk voor Speedy Specht 

binnen geschoten: 0-4.  

Hierna was de wedstrijd zo goed als gespeeld en vonden beide ploegen het wel welletjes. Met 10 

man poogde ut Twed aan damage control te doen. Hier werd het een handje geholpen, nadat de iets 

zwaardere speler bij TSC te hard door ging op Foux en hiervoor de gele prent kreeg. Herbert jr. kwam 

nog binnen de lijnen voor Meijer. 

Met 10 tegen 10, 10 tegen 11 en 11 tegen 11 veranderde er maar bar weinig aan het spelbeeld. Wel 

hadden de Ontembare en Huibie II beiden een kans gekregen op de ere treffer, maar beide kansen 

werden niet verzilverd. 

Met 0-4 tussenstand en de hitte waren beide ploegen vrij content over het feit dat de scheidsrechter 

affloot. Ut Twed deed zichzelf enorm tekort en gaf de dorpsrivaal 3 punten cadeau, eindstand: 0-4.  

Het was een slechte wedstrijd van beide kanten, maar bovenal een foutenfestijn van onszelf. 

Natuurlijk hielp de hitte en het lage aantal aan personeel niet mee, maar dat zou geen excuus 

hoeven zijn. Het is echter helaas al gebeurd, maar de grote nederlaag had niet gehoeven. Het is te 

hopen dat de resterende 8 minuten niet uitgespeeld hoeven te worden, want niemand heeft zin in 

een tegenstander die gaat schelden, gaat natrappen en een vlag in het gezicht van de scheids gooit 

wanneer ze op achterstand komen. Komende zondag staat de uitwedstrijd tegen VVV ’03 2 op het 

programma, waardoor we de kater van nu kunnen wegspoelen. Dus vecht als krijgers, strijd als 

heersers en voetbal als gladiatoren! Ooraaaah! 

Spartaanse Machine Kroppie 

Spartaanse Machine Kroppie is naast ladiesman, orakel, Giallonero, Spartaan, Gladiator, eeuwige 

student en god ook de vaste verslaggever van ut Twed namens Weekblad De Derde Helft waarvan hij 

tevens eindredacteur is. Binnenkort, rond het einde van het seizoen, zullen weer de WDDH-feesten 

van start gaan. Wilt u meehelpen organiseren of heeft u hèt thema in pacht of wilt u gewoon feesten 

als god/ladieman/student? Neem dan contact op via weekbladdederdehelft@hotmail.com en wie 

weet wordt u de party animal van de avond! Verder in WDDH: 

- WDDH presents: Radje draaien 2.0 (speciale dank aan Maximus en Kroppie) 

- Speedy Specht over jeugdidool Grandel 

- Tattooboy met zijn burgerenclave over de beste route bij Leurs 

- Buurjong van Lobke over zijn tactieken betreft het veroveren van het hart van Träötjes zusje. 
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- Een diepte interview met the Lord: van het leven op rolletjes naar het leven op krukken 

- Vrank Barten en Kroppie over het meest nutteloze lichaamsdeel van de man: de tepel 

 

  


