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“Veeties” winnen 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen. 
  
afgelopen zaterdag stond dan eindelijk de 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen van de “alte 
Herren” van Belfeldia op het programma. Vorige week hadden we helaas nog moeten 
afzeggen vanwege spelerstekort. Ditmaal had leider Twan wat extra versterking kunnen 
regelen. Zo stond Ruudje “Zlatan” Teeuwen weer op het veld, net als Daan Hendriks die naar 
eigen zeggen de laatste keer dat hij gespeeld had nog ten tijde van de oude kantine was. 
  
Van de voormalige “mini F-jes” kwam Rik ons vandaag ondersteunen. Tegenstander vandaag 
was IVO, altijd een leuke en sterke tegenstander. Ook bij IVO waren er wat personele 
problemen, zo was de man met de tenues op vakantie naar Berlijn en stonden de Veldense 
tenues bij aankomst in Belfeld nog in Velden. 
Omdat Belfeldia enkel vervangende shirts kon regelen, maar geen broeken en kousen, werd 
er een koerier vanuit Velden gebeld en konden we met enige vertraging aan de wedstrijd 
beginnen. Geluk hierbij was, dat op dat tijdstip ook het zonnetje weer was gaan schijnen. 
  
De wedstrijd begon wat onwennig en voorzichtig aan beide kanten. De 2 teams waren goed 
aan elkaar gewaagd. IVO probeerde de geel/zwarten gelijk onder druk te zetten, mede door 
wat mannetjes door te schuiven, Belfeldia kon zich hier echter regelmatig goed onderuit 
voetballen 
Na ruim 20 minuten viel het 1e doelpunt. Opnieuw was de verdediging van IVO ver 
doorgeschoven. Stefan Engelen had dit ook in de gaten, dus toen hij de bal kreeg 
aangespeeld, kon hij met een subtiele steekbal Jamal de diepte in sturen. Jamal faalde oog in 
oog niet en scoorde de 1-0. 
  
Niet veel later opnieuw een counter van Belfeldia en ditmaal was het Pascal die de bal hard 
achter de keeper schoot. 
IVO had een veldoverwicht, maar was met name met schoten van afstand en hoge ballen 
gevaarlijk. 
  
Toch viel net voor rust nog de “Anschlusstreffer”. Ditmaal werd 1 van de IVO spitsen 
diepgestuurd. De spits was ook nog eens eerder bij de bal dan Danny en kon ondanks 
verwoede pogingen van Hessel de 2-1 op het bord brengen, tevens de ruststand. 
  
“Zlatan” was toen al gewisseld, misschien toch nog een beetje in de war van de AC Milan 
shirts van de tegenstander. Ondanks dat leider Twan tevreden was in de rust, werd toch nog 
een dubbele wissel toegepast. Robje kwam in het veld voor Pascal en andere Stephan voor 
andere Rob. 
  
Na rust hetzelfde spelbeeld, ware het niet dat IVO nu ook veel betere kansen kregen. Het 
veldoverwicht van IVO leverde hun maar 1 doelpunt op. een van de corners werd 
binnengekopt door een van de twee boomlange centrale verdedigers. Dat het bij slechts 1 
doelpunt voor IVO bleef na de rust, mogen de Veldense voorwaartsen zich aanrekenen. Zij 



 

 

Business Standard 

verschenen een aantal keren vrij voor Danny, maar die wist even zo vaak goed redding te 
brengen, iets wat hem na de wedstrijd tot “man of the match” maakte 
  
Belfeldia bleef ook gevaarlijk op de counter en kreeg een aantal kleine kansen. Ook Belfeldia 
wist na rust nog 1 keer het net te vinden. Pascal wilde inlopen bij een lage voorzet vanaf de 
zijkant en werd daarbij net voldoende aan zijn arm getrokken om niet bij de bal te kunnen 
komen. Helaas voor de Veldense rechtsback had ook “Schiri” Jan dit gezien en kon hij niet 
anders dan de bal op de stip leggen. De toegekende penalty werd door Daniel benut. 
  
Eindstand derhalve 3-2 in een gelijkopgaande en sportieve wedstrijd met 2 voetballende 
ploegen. 
  
Na de wedstrijd werd Daan gelijk een contract aangeboden voor de rest van het seizoen na 
zijn feilloos debuut. En uiteraard bij ons wel een vast contract en niet van die variabele 
contracten waarmee de Essents en Eneco’s van deze wereld je proberen af te schepen. 
En zoals gebruikelijk werden in de 3e helft weer de laatste roddels, sterke verhalen en 
“sjaele waazel” verteld en konden de “veeties”  gerust gaan slapen en afwachten hoe erg de 
spierpijn op zondag zou gaan worden 
Voor volgende week heeft TSC afgezegd, maar proberen we op deze kermiszaterdag nog een 
vervangende tegenstander te vinden. En als dit niet lukt maken we er een onderlinge pot 
van en gaan we daarna met z’n allen naar de kermis. 
 


