Belfeldia 2 wint overtuigend van het verkeerde geelzwart
Een strak blauwe lucht, een lekker temperatuurtje en weitje waar heerlijk in gedarteld kan worden. U
raadt het al; It’s Sunday, Spartanday! Vandaag, 7 april 2019, werden er in Rwanda de
volkerenmoorden van precies 25 jaar geleden herdacht, doodt een olifant een stroper, wordt de
Marathon van Rotterdam georganiseerd, zeurt de Britse premier May nog altijd over haar Brexit en
stond de derby der geelzwarten, Belfeldia 2 – VVV’03 2 op het programma.
I Gialloneri had na 11 wedstrijden een schamele 13 punten bij elkaar gespeeld en staat hiermee op
een 6e plaats, al mag de ploeg zich nog niet helemaal rijk rekenen. ’03 had na 9 wedstrijden slechts 4
punten en mag zich met een 10e plaats de rode lantaarn noemen. Winst voor ut Twed zou afstand
van de onderste zone betekenen en aansluiting bij de top 5 betekenen.
Onder het genot van een heerlijk bakkie pleur begon der Bomber zijn wedstrijdspeech. Waar men
harde woorden en een passievol verhaal zou verwachten, kwam bedrogen uit. Zijn krijgsmacht kreeg
de mededeling dat zowat alle keepers van de selectie wel iets hadden, geschorst of geblesseerd,
waardoor noodgedwongen een veldspeler moest gaan keepen. Van alle spelers zou de kleinste man
van het veld Speedy Specht de legendes van Bordie en Herbert jr. doen vergeten. Uiteraard werd het
hierdoor wat joliger, maar stond het spelen van het eigen spel voorop.
Na flink wikken en wegen werden de volgende krijgers door der Bomber en Bompa de wei
ingestuurd: Speedy Specht op doel, Kuëb, Captain Nugget, Five-O en Kroppie in de verdediging,
Tattooboy/Tete, Foux en il Silenzio op het middenveld en Träötje, Meijer en Vedetti in de aanval. Op
het miljoenenbankie was er plaats voor Buurjong van Lobke, Sid, Vrank Barten en Herbert jr. die
eventueel wel kan voetballen, maar niet kan keepen. RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G zit
nog al die tijd in de lappenmand en waren Klinsmann, Jantje en Bodrie mee met het 1e wegens
personele problemen bij het 1e elftal.
Vanaf het begin van de wedstrijd was het duidelijk wie de overhand had en dat was ut Twed. De bal
ging redelijk soepel rond tot aan het 16-metergebied. Vanaf daar werd het erg druk en was er weinig
ruimte om een slot te lossen. Anderzijds kreeg Speedy Specht amper iets te doen in het doel, want
’03 was al vrij snel de bal kwijt.
Veelal kwamen de ballen van ut Twed in de laatste fase van de aanval niet helemaal waar ze moesten
komen. Ze werd er een aantal keren hoog over geschoten. Het dichts bij een doelpunt was Foux die
eerst een bal maar rakelings over kopte en even later de bal met gevoel tegen de paal aan schoot. In
de rebound kon Vedetti de bal niet tussen de palen krijgen, waardoor het op 0-0 bleef staan.
Hier kwam echter verandering in. Na een goeie dieptepass op Träötje, waar de grensrechter ervan
overtuigd was dat het buitenspel was, werd de bal tot corner verwerkt. De corner van Vedetti werd
op de het hoofd van Foux gelegd, die hem hard binnenkopte: 1-0.
Na de 1-0 lieten de Spartanen de touwtjes wat meer vieren. Hierdoor kreeg ’03 wat meer
gelegenheid om aan aanvallen te denken al leidde dit niet tot grote kansen. Ut Twed kreeg nog wel
een domper te verwerken, nadat Vedetti ongelukkig terecht kwam in een duel. Gevreesd wordt voor
een langdurige blessure. Sid kwam voor hem binnen de lijnen. Niet veel later was het rust en dus tijd
voor thee!
Het bakkie was van een vrij lage temperatuur en de smaak en het suikergehalte hadden beter
gekund. Het was toch nog een prima bakkie waardoor het panel een 6,5 als eindcijfer gaf en de
theemakers van harte willen bedanken voor het bakkie. Der Bomber vond dat er meer doelpunten

gemaakt moesten worden, zodat de wedstrijd over en uit is. Dit mocht namelijk niet meer uit handen
gegeven worden. Er werden nog geen wissels doorgevoerd.
In de tweede helft was het wederom I Gialloneri die de dienst uitmaakten. Het was niet eens zo dat
ut Twed geweldig voetbal liet zien, maar de Venlonaren waren simpelweg niet in staat om enigszins
een vuist te kunnen maken, waardoor de voorspoong ook maar echt in gevaar kwam.
De stand werd zelfs verdubbeld, nadat Meijer met een leep balletje over de keeper heen het net wist
te vinden: 2-0. Hierna koos ’03 om meer risico’s te nemen door met 4 voorhoede spelers te gaan
spelen die niet al te beweeglijk waren. Hierdoor kreeg de Belvendse krijgsmacht meer ruimte op het
veld. Voor Träötje en il SIlenzio was het toen wel tijd om op adem te komen. Buurjong van Lobke en
Vrank Barten waren hun vervangers.
Met twee frisse spelers binnen de lijnen bleef het spelbeeld onveranderd. Ut Twed bepaalde het
tempo en al helemaal of de score nog zou uitlopen of niet. Dat ’03 eindelijk een kans kreeg had dan
ook niet te maken met het creëren van een kans, maar van een mislukt schot van de verder
uitstekend keepende Speedy Specht.
Hierna kwam Herbert jr. nog binnen te lijnen om als rechtsbuiten even te laten zien hoe er nou
gevoetbald moest worden. Vaak pretenderen keepers dat ze dit kunnen, bij Herbert jr. is dat ook zo,
aldus Herbert jr. Hoewel ’03 probeerde iets te creëren ging de bal uiteindelijk aan de andere kant
weer het doel in. Na een goede aanval werd Buurjong van Lobke het eindstation die van dichtbij en
met behulp van zijn tegenstander de 3-0 maakte.
’03 had de moed al opgegeven, maar Vrank Barten besloot dat 3-0 niet voldoende was. Na een goede
voorzet van Herbert jr. schoof de invaller de bal op zeer fraaie wijze de bal in de verre hoek en liet de
keeper volledig kansloos: 4-0.
Hierna vonden beide ploegen het wel oké, al gaf Kroppie het publiek nog iets om naar te kijken, want
tot schrik van iedereen dolde hij zijn tegenstander en opende daarna prachtig met een crosspass. Het
enige wat miste was dat de voortzetting niet tot een doelpunt leidde. Enkele minuten later vond
scheidsrechter Jan het welletjes en floot voor het einde van de wedstrijd, eindstand 4-0.
Het was niet de beste pot om naar te kijken en ook niet de best gespeelde pot. Toch lekker 4 keer het
netje laten bollen al had dit aantal veel hoger mogen zijn. Het meest positieve is de winst, want de
punten waren hard nodig om de onderste regionen te vermijden. Volgende week wacht koploper
TSC, waardoor de borst alvast goed nat gemaakt mag worden. Dus boen uw schoeisel, onderhoudt
uw pantser en ab die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is ware Uomo Universale. Naast Giallonero, Spartaan, Gladiator,
Ladiesman, gladde boy en ijdeltuit is hij de vaste verslaggever van ut Twed namens Weekblad De
Derde Helft. Na een 2 maanden durende storing zijn wij weer wekelijks up to date om u alle reilen en
zeilen over de legendes en mythes op de Belvendse weide te verslaan. In deze editie willen we graag
onze steun en toeverlaat bieden aan Il Capitano van het eerste elftal en wensen hem veel succes en
een spoedig herstel. Verder in WDDH:
-

Träötje, Meijer en Kroppie namens FC ’t Benkske over hun basisplaatsen
Five-O over zijn successen bij de ladies
Wederom Five-O met een uitgebreid interview
Buurjong van Lobke over zijn carrière als paparazzo van de Belvendse Privé
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Een nieuwe aflevering van de hitserie: Van Träöt nao Täöt, wao is Träöt zien Träöt.
Five-O en Buurjong van Lobke over de pikante uitgelekte foto’s
Kroppie over de evolutie in zijn leven: van god naar onder de duim

