Belfeldia 2 wint met grote cijfers in Boukoul
Een heerlijke zon op het bolletje, een dorp waardoor het pittoreske Belvend zelfs groot lijkt en een
onchristelijk laat tijdsstip voor ut Twed om nog te gaan dartelen in de wei. U raadt het al; it’s Sundag,
Spartanday! Vandaag, 12 mei 2019, behaalt onze Max voor de 2e keer dit seizoen een podiumplaats
door als 3de te eindigen in de GP van Spanje, prolongeert Manchester City (of het is Mensjester
Sittie?) de titel in de Premier League, breken steeds vaker mazelenepidemieën uit door een te lage
vaccinatiegraad en stond de wedstrijd Boekoel 1 – Belfeldia 2 op het programma.
Ut Twed staat na 14 wedstrijden op 19 punten en staat hierdoor op een 5e plaats. Winnen kan de 4e
plaats betekenen. Boekoel stond na 13 wedstrijden op de 9e en, na terugtrekking van Kwiek en ’03,
de laatste plaats. Het heeft welgeteld 6 punten bij elkaar gespeeld waarvan 1 punt tegen de
Spartanen.
Later als normaal begon trainert der Bomber zijn wedstrijdspeech terwijl er werd genoten van een
heerlijk bakkie pleur. De heenwedstrijd in Belvend verslikten i Gialloneri zich in de tegenstander van
vandaag na een beschamende 0-0 waar ze nog blij mochten zijn met 1 punt. Met alle respect, ut
Twed was aan zichzelf verplicht Boukoul te overklassen. In tegenstelling tot de vorige tweestrijd
tegen elkaar was nu zaak hoog druk te zetten. Niet winnen zou worden gezien als een blamage.
Na lang wikken en wegen tussen der Bomber, Bompa, the Legend en the Lord werden de volgende
Spartaanse krijgers 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 aanval. Op het miljoenenbankie zaten Träötje, Meijer en Jepser. Tattooboy,
Vedetti, Herbert jr. en RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G zitten in de lappenmand en Vrank
Barten was bezig met verhuizen.
De eerste helft was nog maar net begonnen of ut Twed werd al helemaal naar achteren gedrukt.
Boekoel kreeg veel te veel ruimte en kon de bal eenvoudig rond spelen. De gevaarlijkste kansen
waren echter voor ut Twed, maar mede door te veel stilstand bij de creatieve spelers leek het
aanvallende samenspel helemaal nergens op. Het had echter na 20 minuten voetballen al 0-3
kunnen staan, maar de kansen werden of niet goed uitgespeeld of stond de beoogde afmaker
buitenspel of werd de bal slecht ingeschoten.
Boekoel werd langzamerhand wel gevaarlijker. Veelal kwam de ploeg vanaf rechts met 3 man erdoor
tegen 2 van Belvend. Hierdoor kwam hun rechtsbuiten veelal aan de bal en legde de bal steeds terug
op de 16. Steeds werd de trekker overgehaald, maar erg secuur stond het vizier bij de gasten niet.
Uiteindelijk kon ut Twed toch juichen. Na knullig balverlies van Boekoel konden de Spartanen snel
schakelen en kreeg Sid een niet te missen kans die hij ook benutte: 0-1. De voorsprong was op basis
van de kansen terecht, maar erg overtuigend zag het er ook niet uit. Dat bleek helemaal toen de
centrale middenvelder van Boekel er doorheen kwam en afgestopt moest worden door McNugget.
Hoewel de overtreding buiten de 16 was, gaf de scheids een strafschop tot ongenoegen van de
Spartanen. De scheids, die zichzelf nog eens tegensprak, was niet van mening te veranderen en nadat
het cadeautje binnengeschoten werd door Boekoel, kreeg Foux nog de gele kaart na vulgair
taalgebruik. Stand 1-1 en met 10 man verder.
Met 10 man was ut Twed ineens de betere ploeg en zo bleek maar weer dat de bereid tot werken,
strijden en combineren een kwestie is van instelling, bravoure en passie. In de problemen kwamen i
Gialloneri niet meer en was het rustsignaal niettemin een welkome luxe, tijd voor thee!

De thee was dan wel van een prima smaak en temperatuur, maar de suiker moest er zelf aan
toegevoegd worden. Dit is hetzelfde wanneer de eter nog zout en peper moet toevoegen in een 3sterrenrestaurant. Hierdoor kan er niet hoger dan een 6 gegeven worden en bedanken we de
theemakers voor het bakkie thee. Der Bomber was uiteraard niet tevreden over het spel en de stand.
Speedy Specht, Sid en Kroppie werden gewisseld voor Jepser, Meijer en Träötje.
Met een geheel nieuwe voorhoede, Buurjong van Lobke ging op de linksbackpositie voetballen, ging
het voetballen een stuk beter. De bal werd beter in de ploeg gehouden en Boekoel kwam er minder
vaak voetballend uit zoals in de eerste helft. Ut twed had uiteindelijk een goedmaker nodig van de
scheids. Jepser werd ondersteboven gelopen en de scheids gaf in een vele ogen een makkelijk
gegeven strafschop. Foux schoot de 11-meter feilloos binnen: 1-2.
Het bleek een beginnende opmars voor i Gialloneri. De gladiatoren kregen meer uitgespeelde kansen
en de aanvallen liepen ook veel soepeler. Wederom werd Jepser onjuist afgestopt in de 16 en kreeg
ut Twed weer een penalty. Foux legde weer aan, maar de keeper had dit keer een antwoord. Al was
de bal niet heel goed ingeschoten, was het toch een wonder dat de keeper de bal klemvast had.
Dat het een wonder genoemd mocht worden, bleek even later na een vrije trap voor i Gialloneri.
Foux de standaardsituatiespecialist, schoot de bal strak over de muur en liet de keeper kansloos.
Ofja, kansloos, een iets meer keeper had de bal gehad: 1-3.
De voorsprong was comfortabel, maar voor de krijgsmacht was het nog niet genoeg. Na een soepele
aanval werd de bal voorgelegd op Träötje. Na de aanname kapte hij zijn directe tegenstander knap
uit, had de hoek voor het kiezen en schoot de bal strak in de korte hoek: 1-4.
De wedstrijd leek zo wel klaar, maar Boekoel weigerde zich nog op te geven. Vaker dan men lief was,
dook Boekoel op voor het doel van Bodrie. Een behoorlijk aantal kansen werden nog vakkundig om
zeep geholpen door de thuisploeg, maar de 2-4 kwam er uiteindelijk wel. Niet veel later viel de 3-4
nog bijna na zwak verdedigen door de Spartanen. Een injectie van de Boekoelse hoop zou nog een
hels einde van de wedstrijd kunnen beteken.
Het kwam er echter niet van, want doelpunt van Jepser maakte aan alles een einde. Na een snelle
counter van ut Twed kwam Jepser voor het doel en aarzelde niet: 2-5 en de beslissing van de
wedstrijd. Boekoel gaf hierna wel de moed op, maar was de gifbeker nog niet helemaal leeg voor de
gastheren. Uit een vrije trap, waar de muur slecht stond, maakt Foux zijn hattrick compleet en
poogde Träötje de keeper nog een redding te gunnen, maar de bal rolde tergend langzaam tegen de
touwen wat de wedstrijd na een 2-7 stand bracht.
De scheids verloste uiteindelijk de thuisploeg uit haar leiden door voor het einde van de wedstrijd te
fluiten, eindstand 2-7.
We kunnen er lang en breed over spreken, maar het eigenlijk een zeer zwakke wedstrijd. Met name
in de eerste helft hebben we laten zien, dat we te allen tijde voorop in de strijd moeten, willen we de
tegenstander overklassen. Hoewel we vaardig genoeg zijn op het veld kunnen we het ons niet
permitteren en op halve kracht te proberen. Daarnaast mag er van geluk gesproken worden, dat
Boekoel geen echte afmaker in de gelederen had anders was de uitslag zeer waarschijnlijk uitgevallen
in Boekoels voordeel. Volgende week wacht de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen VCH 4
en die willen we natuurlijk op een waardige manier winnen, zodat we nog kans houden op een 4e
plaats. Dus boen uw schoeisel, repareer uw pantser, slijp uw wapens en ab die wei in!
Spartaanse Machine Kroppie: Houder van de Goddelijke Manen

Spartaanse Machine Kroppie is naast langstudeerder, evenbeeld van Narcissus, zoon van Mars en
Venus in menselijke vorm, ladiesman, Spartaan, Gladiator, Viking en Houder van de Goddelijke
Manen verslaggever van ut Twed namens Weekblad De Derde Helft speciaal voor de Legendes en
Mythes in de Belvendse weides. Om ons Legends- en Myths Unit te versterken zijn we op zoek naar
fotografen, verslaggevers en natuurlijk dappere strijders voor merchandising. Solliciteren kan via
weekbladdederdehelft@hotmail.com. Volgende week is alweer de laatste uitgave van het seizoen,
waardoor we rustig aan een nieuw team kunnen bouwen. Verder in WDDH:
-

Tank, Bodrie en Tattooboy en het Orakel van MegaPark: Vollgas in Malle!
McNugget met een Cruyffiaans citaat: Elke kip heeft een hotwing, maar niet elke hotwing
heeft een kip
Foux over de nieuwe blockbuster: The Foux and the Furious
Träötje over zijn cursus blazen
Meijer over het stripboek gebaseerd op zijn leven: Meijer en de geleegde glazen
Sid over de nieuwe film Ice Age 7
De stille mythe van i Silenzio
De politie over record aantal boetes in een week tijd na het installeren van een flitspaal in de
Gallerie die op een te hoge drinksnelheid controleert en de toegenomen file aan de bar
hierdoor.

