
Belfeldia 2 wint seizoensafsluiter geflatteerd van VCH 

Een heerlijke zon en dito temperatuur, een tegenstander met een alcoholwalm uit de poriën en een 

weide waarin prima gedarteld kon worden. U raadt het al: Sunday, Spartanday! Vandaag, zondag 19 

mei 2019, is de day-after van een super geweldig Eurovisiesongfestival (ondergetekende kent de hele 

plaat niet en wil dit overigens graag zo houden, viel er weinig te beleven zonder F1 of Eredivisie en 

stond de seizoensafsluiter voor ut Twed op het programma: Belfeldia 2 – VCH 4. 

I Gialloneri heeft na 15 wedstrijden 22 punten verzameld en staat daarmee op een 4e plaats. VCH 

staat na 12 wedstrijden 5e met 19 punten. Uiteindelijk staat de 4e plek op het spel en bij winst heeft i 

Gialloneri net wat meer zekerheid op het behoud van de 4e plek. 

Onder het genot van een heerlijk bakkie pleur begon der Bomber zijn speech. Hij vond dat zijn 

krijgsmacht er alles te doen stond om het onderonsje te winnen. Ten eerste om lekker de zomerstop 

in te gaan en ten tweede om ervoor te zorgen dat de 4e plaats een zekerheidje zou zijn. Vroegtijdig 

druk zetten, kort dekken en combinaties zoeken in hoog tempo moest er toe leiden dat ut Twed als 

winnaar uit de wei stapte. 

Na lang wikken en wegen met the Lord en the Legend stuurde der Bomber zijn krijgsheren in de 

volgende opstelling de wei in: Bodrie op doel, Kuëb, McNugget, Tank en Kroppie in de achterhoede, 

Captain Wallie/Kappie Klinsmann, Foux en il Silenzio in het middenrif en Jepser, Buurjong van Lobke 

en Speedy Specht in de voorhoede. Op het miljoenenbankie zaten Tattooboy, Sid, Träötje en Meijer. 

Vedetti en Herbert jr. zitten in de lappenmand, evenals RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G die 

vandaag de eervolle taak had om als grensrechter te fungeren. Vrank Barten had het of heel druk of 

had zich wel erg verslapen, maar hij liet de wedstrijd aan zich voorbij gaan. 

De eerste helft was nog maar net begonnen of VCH nam het initiatief op zich. Met het promillage nog 

ver boven de 0,5 was dit een knappe prestatie van de bezoekers, maar vooral iets om voor te 

schamen als jonge frisse en fruitige Spartanen. Voorin werden veel onnodige meters gelopen, was er 

totaal geen coaching vanuit de ploeg en stonden die oet Blierick in no time voor het Spartaanse doel. 

Daar stond echter Bodrie nog als sta-in-de-weg, want voorbij Bodrie kwamen ze niet.  

Zo slecht het spel van i Gialloneri was, zo goed waren ze in de afronding. Na een snelle uitbraak gaf 

Speedy Specht de bal diep op Buurjong van Lobke die zijn directe tegenstander op snelheid klopte en 

op sluwe en fraaie wijze de bal tegen touwen werkte: 1-0. Geheel tegen de verhouding in, maar niet 

minder welkom. 

Hoewel het 1-0 stond, kon ut Twed absoluut niet achterover gaan leunen. Steeds wist VCH een man-

meer-situatie te creëren, waardoor er steeds veel dreiging uit de ploeg kwam. Af en toe leken de 

gasten kinderlijk eenvoudig door de Spartaanse verdediging te snijden alsof er een mes door een 

pakje boter ging. Bodrie keepte echter sterk en hield nog een paar gevaarlijke ballen uit het doel. 

Na wat falen met zijn pantser was Tank genoodzaakt de strijd te staken. Träötje was zijn vervanger 

en Kroppie schoof door naar het midden. Iets daarvoor had laatstgenoemde nog voor wat heibel 

gezorgd, nadat hij een opmerking plaatste over het schijnheilige gedrag de tegenstander wat bij hun 

uiteraard in het verkeerde keelgat schoot. Achja, als men het niet kan winnen op argumenten dan 

maar op volume. 

Op een gegeven moment leek ut Twed zelfs de score te verdubbelen, maar een goede voorzet van 

Buurjong van Lobke was niet aan Speedy Specht besteed die de bal van dichtbij meters over het doel 



schoot. Hij kan het nog gooien op het feit dat hij afwerkte met zijn chocoladebeen. Niet veel later 

floot de scheids voor rustsignaal, tijd voor thee! 

Hoewel het testpanel aardig wat theetjes heeft gedronken, wist het panel na enige tijd niet meer of 

het überhaupt thee heeft gedronken. Niet memorabel, gewoon degelijk, thee is thee en verder niet 

zeiken. De thee krijgt als eindcijfer een 7 en bedanken we namens de ploeg de theemakers voor een 

lekker bakkie thee. 

Der Bomber was niet echt tevreden over het getoonde spel. Sterker nog, het was raar geweest 

wanneer de trainert wel tevreden was. Het stond echter 1-0 en wordt een potje voetbal nog altijd 

bepaald door het aantal doelpunten. Niks weggeven was dus het devies en hopelijk in de counter nog 

toe kunnen slaan. Kuëb ruimde het veld en werd vervangen door Meijer.  

De tweede helft leek wat beter te gaan voor de Belvendse peleton. Hoewel VCH nog geregeld voor 

gevaarlijke situaties zorgde, leek ut Twed meer grip op de wedstrijd te hebben en creëerde het ook 

meer kansen. Wat heet, na wederom een snelle aanval kon Speedy Specht op zijn doel af en 

verschalkte de keeper uiteindelijk: 2-0. 

Met een 2-0 achterstand deed VCH nog wel een poging om de aansluitingstreffer te maken, maar 

wanneer kansen voor het open doel niet afgemaakt worden, wordt het een moeilijke kwestie. VCH 

leek vrij snel de feiten tegen de neus gedrukt, maar Speedy Specht kreeg in een één-tegen-één 

situatie met de Blerickse keeper kortsluiting in het hoofd. Speedy Specht dacht met een lobje te gaan 

scoren, maar bij een doelman van 2,24 meter hoog bleek zijn gedachte niet de waarheid te worden. 

De doelman ving de bal kinderlijk eenvoudig en bleef dus in de wedstrijd. 

Langzamerhand begonnen er steeds meer blauwhemden in de Blerickse voorhoede te lopen. 

Hierdoor kwam er meer ruimte voor ut Twed in de omschakeling die er op snelheid vrij eenvoudig 

doorheen kwamen. Uiteindelijk hadden i Gialloneri een beetje hulp nodig van VCH om verder uit te 

lopen. Een verre uittrap van Bordie werd slecht gepareerd door de verdediging van de gasten. Sid 

strafte de fout onverbiddelijk af: 3-0. 

Wedstrijd gelopen, taak volbracht, maar ut Twed zorgde er nog voor dat VCH de gifbeker helemaal 

leeg dronk. Na wederom een snelle uitbraak van de Spartanen, doordat VCH open huis hield, wilde 

Speedy Specht zijn tweede van de dag maken, maar zijn schot werd gekraakt. In rebound kreeg de 

man nu wel een goede ingeving door de geheel vrijstaande Meijer in te spelen die ook nog een duit 

in het zakje deed: 4-0. 

Dit was ook het laatste wapenfeit van de middag, want na het doelpunt floot de scheidsrechter voor 

het einde van de wedstrijd, eindstand 4-0. Hierdoor is de kans aannemelijk dat de ploeg als 4e 

eindigt.  

Hoogstaand was het voetbal niet. Het was eigenlijk zeer mager wat er in de wei getoond werd. 

Desalniettemin 4 doelpunten erin geprikt, geen doelpunten geïncasseerd en de 3 punten gewoon in 

eigen huis gehouden. Voor de toeschouwer was het zeer waarschijnlijk niet om aan te zien, maar met 

zo’n weer is dit vaak het geval.  

Terugkijkend op het seizoen werd er bij tijd en wijlen prachtig voetbal gespeeld, waarbij de 

tegenstander van het kastje naar de muur werd gestuurd. Ook werden er wedstrijden gewonnen 

door slecht voetbal, maar was er wel de wil om te winnen. Toch waren er ook wedstrijden, met name 

in het begin van het seizoen, waar een voorsprong kinderlijk eenvoudig werd verspeeld. 



Wanneer deze wedstrijden (IVO uit en thuis, Wittenhorst uit en thuis, Boekoel thuis en VCH uit) 

werden gewonnen, zouden we nu met 42 punten bovenaan staan en was het nog maar de vraag of 

Irene kampioen zou worden. Ook hadden de Spartanen dan wat vaker hun vrouwen kunnen 

verwennen. Dit zou voer voor volgend seizoen moeten zijn. Dus voor nu boen uw schoeisel, repareer 

uit pantser, slijp uw wapens en dan ab, nao de zomer weer die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast Houder van de Goddelijke Manen, zoon van Mars en Venus, 

evenbeeld van Da Vinci en Michelangelo, (half-)god, ladiesman, eeuwige student, Giallonero, 

Gladiator, Spartaan, Viking en machine ook vaste verslaggever van ut Twed namens Weekblad De 

Dere Helft. Zeer waarschijnlijk is dit de laatste editie van het seizoen en willen wij hierbij alle 

Spartanen, Gialloneri, Gladiatoren en Vikingen van de Belvendse weides bedanken voor wederom 

een prachtig seizoen. Zonder deze krijgers kunnen er ook geen mythes en legendes ontstaan en 

beschreven worden.  

Om het seizoen passend af te sluiten zal in de editie van deze week teruggekeken worden op de 

rubrieken van het afgelopen seizoen: 

- Het nieuwe stripboek over de avonturen van Meijer: Meijer en het gevulde bierglas 

- Foux over zijn hoofdrol in de nieuwe blockbuster: the Foux and the Furious 

- Träötje over de zoektocht naar zijn träötje in: Van Träötje nao Täötje 

- Tattooboy, Bodrie en Speedy Specht over de beste route bij Leurs 

- Tank over zijn pantserupgrades met een grab-‘em-by-the-pussy-modus  

- Il Silenzio over zijn wereldrecord Decibels produceren 

- Kappie Klinsmann over zijn gedaantewisselingen naar Captain Wallie 

- Die Bomberinne over het gouden geslachtsdeel van haar man der Bomber 

- RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G over toch een keer belangrijk zijn voor het team 

- Sid over de nieuwe Ice Age 7: Spartan Winter 

- Alle krijgers van peloton ut Twed over geflitst worden in de Gallie 

- De hitjes van ZZN (Zanger Zonder Naam) als Hee Jong! en Mecroni! 

- Een terugblik op de Sinterklaasintocht in Eindhoven waarbij de anti-pieten blij waren dat de 

jong jonge van Charleroi er niet bij waren 

- McNugget over de perfecte gefrituurde kip-maaltijd 

- Speedy Specht over zijn bezigheden wanneer hij wordt ingehuurd om ‘glazen te wassen’ 

- Kroppie over zijn legende als zoon van Mars en Venus, halfgod van oorlog en liefde, Houder 

van de Goddelijke Manen 

- Vrank Barten voor al uw verhuizingen   

  

 


