
 

 

Business Standard 

Belfeldia veteranen - HBSV veteranen uitslag 7-1 

Datum: 15-10-2022 
Belfeldia veteranen boeken ruime overwinning 
  
Na de 2 terechte nederlagen van de afgelopen weken tegen Blerick en Baarlo kwam vandaag 
de formatie van HBSV op bezoek. De vorige wedstrijd tegen HBSV verleden jaar leverde een 
ruime nederlaag op, dus de geel/zwarten hadden op een aantal vlakken iets goed te maken. 
  
Dat iedereen gebrand was op een goed resultaat bleek wel uit het ruime aantal 
aanmeldingen vandaag. leider Twan zal zich niet hebben kunnen heugen dat hij uit zoveel 
spelers kon kiezen en deelde derhalve vantevoren royaal ADV-dagen uit. 
Voordat de wedstrijd begon meende Joey nog even een bal richting De Sprunk te schieten. 
Ook hier toonde Twan zich van zijn beste kant door de bal te gaan halen (wat niet is gelukt). 
Hierdoor miste hij echter wel de aanvang van de wedstrijd. De geel/zwarten maakten hierop 
zelf maar de opstelling. Een gouden greep, want toen Twan 2 minuten na het eerste 
fluitsignaal weer terug was had Wouter de 1-0 al gemaakt. 
  
Hierna zagen we een wedstrijd die goed tegen elkaar op ging. Belfeldia kreeg een aantal 
goede kansen, maar ook HBSV had mogelijkheden op de gelijkmaker. Beide keepers 
verhinderden echter vooralsnog meer doelpunten. De gelijkmaker viel echter alsnog. De 
Belfeldse achterhoede speelde teveel op 1 lijn, dus dat moest een keer moest een keer fout 
gaan, 1-1. 
  
Dit was echter wel de wake up call voor Belfeldia, want hierna stond het iets beter. HBSV 
kreeg nog een aantal kansen, die het niet wist te benutten. Aan de andere kant legden de 
Belfeldianen een aantal prachtige aanvallen op de mat en voorheen was het zeer effectief in 
het afmaken van de kansen. Door doelpunten van nogmaals Wouter, Joey, Stefan Engelen, 
Rob Hermans en een eigen goal wist Belfeldia de score uit te bouwen naar 6-1 bij rust. 
  
In de rust kon er derhalve alleen maar tevredenheid zijn met het vertoonde spel. Er werden 
nog wat puntjes op de i gezet en met een aantal wissels werd de 2e helft aangevangen. 
  
Deze 2e helft stond het in de achterhoedes bij beide partijen beter. Het niveau van de 1e 
helft werd niet meer gehaald, waardoor het ook allemaal wat slordiger werd. Een aantal 
kleinere kansen werd er aan beide kanten nog wel uitgespeeld, gescoord werd er echter 
alleen nog maar door Jamal, die een afgemeten voorzet van Joey binnenkopte. 
’ 
  
Eindstand derhalve 7-1, maar gezegd dient te worden dat deze sportieve wedstrijd zeker niet 
zo eenzijdig was dan de uitslag doet vermoeden. Een ruime overwinning dus voor de 
“veeties” die daarna nog lang werd nagevierd in de goed gevulde kantine. 
  
Volgende week gaan we “de berg op” naar de “veeties” van VVV’03 
  
 


