
 

Business Standard 

Belfeldia veteranen - Blerick veteranen uitslag 0-3 
"Veeties" verliezen van Blerick veteranen 
 
Vandaag stond voor de "Veeties" de wedstrijd tegen de veteranen van Blerick op het 
programma. Het was al weer even geleden dat we tegen Blerick hadden gespeeld, maar 
ervaringen uit het verleden leerden dat dit vaak intensieve wedstrijden zijn. 
En ook vandaag konden de geel/zwarten de borst nat maken, want de wit/zwarten uit 
Blerick waren met een sterke delegatie afgereisd. 
 
leider Twan, die zelf het volgende uitstapje aan het regelen was en derhalve afwezig 
vandaag, had weer voor voldoende spelers gezorgd. Vandaag met aanvulling van Mike en 
Mo zelfs met 15 spelers. Ruudje offerde zichzelf op, door de kantinedienst voor zijn rekening 
te nemen! 
 
Gelukkig was het ook nu weer net op tijd gestopt met regenen, waardoor we met een 
aangenaam temperatuurtje de wedstrijd konden starten.  
net als de vorige wedstrijd tegen IVO waren het ook nu weer 2 ploegen die met technisch 
voetbal het spel naar zich toe probeerden te trekken. Dit leverde in het begin een 
evenwichtig spelbeeld op met kansen over en weer. 
Belfeldia was met name via hoge ballen gevaarlijk, Blerick probeerde het meer met snelle 
uitvallen. 
 
Uiteindelijk was het Blerick dat de score wist te openen, al ging hier een zeldzame "flater" 
(Friese vertaling voor "fout") van onze Hessel aan vooraf. Wellicht verblind door de zon 
trapte hij naast de bal en had de Blerickse spits vrije doorgang naar Danny, 0-1. 
 
Belfeldia was hierdoor toch wel van slag. Even later een diepe bal via hun rechterkant. 
Danny had in de gaten dat de rechterspits de bal laag ging voorzetten op de vrijstaande 
linkerspits. Zijn interceptie viel echter precies voor de voeten van de centrumspits, die 
hiermee zijn 2e "makkie" van de middag kon scoren. 
Even later bijna een kopie van de 0-2. nu kon de bal vanaf de rechterzijkant worden breed 
gelegd en binnengetikt. 0-3, wat ook de ruststand was. 
 
Na rust ging het spel weer meer tegen elkaar op. Kansen waren er wederom over en weer. 
Zo raakte Blerick de paal en onze Jerome de lat. 
Door vermoeidheid en onnauwkeurigheid werd het spel er echter niet beter op en aan beide 
kanten wilde de bal er simpelweg niet meer in. 
 
Toen derhalve het klokje van Zwitsers precisie van Jan de 35 minuten had bereikt, klonk dan 
ook het (op een enkeling na) verlossende eindsignaal. Tijd voor de 3e helft  
 
Al met al een verdiende overwinning voor Blerick. Ofschoon zwaar geholpen door Belfeldia 
hadden zij de betere kansen vandaag. 
 
 
Volgende week spelen we tegen een voor ons onbekende tegenstander, RKDSO in Lomm. 


