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Wederom ruime overwinning voor de  “Veeties” 
  
Vandaag stond voor de “Veeties” de trip “d’n berg op” op het programma, oftewel uit tegen 
VVV ‘03. Een leuke tegenstander waar we al jaren mooie en doelpuntrijke wedstrijden tegen 
spelen. 
Voorafgaand was het voor onze Twan weer puzzelen, alleen niet zoals verleden week 
vanwege een overschot aan spelers, vandaag waren er weer een aantal afwezigen. 
  
Met 13 man sterk echter alsnog naar Venlo afgereisd en we waren met name verheugd met 
de rentree van onze nestor Mattie. 
  
Op een mooie grasmat en met prachtig weer werd de wedstrijd aangevangen en eigenlijk 
had het na 5 minuten al 2-2 moeten staan. Aan beide kanten al gelijk 2 grote kansen, die niet 
benut werden. Kortom vanaf het begin een open wedstrijd. Mattie was er letterlijk en 
figuurlijk ondersteboven van. 
Belfeldia kreeg hierna een veldoverwicht en creëerde een flink aantal kansen. De lat (2x), de 
paal of de goed keepende doelman van “nul-dreej” stonden een doelpunt in de weg. Aan de 
andere kant was VVV’03 met een aantal uitvallen gevaarlijk voor het doel van Danny. 
Doelpunten konden niet uitblijven en uiteindelijk waren het de rood-witten uit Venlo die de 
score openden. Mark kon een diepe bal niet goed genoeg wegwerken en de rest van de 
Belfeldse achterhoede was verrast door de linksbuiten van VVV die de 1-0 scoorde. 
Lang kon VVV hier echter niet van profiteren. Nauwelijks een minuut later een hachelijke 
situatie voor het doel van VVV en uiteindelijk was het Jamal die de bal het beslissende tikje 
gaf, 1-1. 
  
Ook hierna nog een aantal kansen over en weer. De grootste voor VVV, maar Sjors kon op de 
doellijn redding brengen. 
  
Ruststand 1-1, maar het had ook al 4-6 kunnen zijn. Duidelijk was dat de verdedigers vroeger 
bij de lessen “Catenaccio” niet hebben opgelet, of zelfs gespijbeld! 
Gelukkig hebben wij onze eigen Trapatoni en die is meer van de Hollandse school, dus er 
werd aanvallend gewisseld in de rust. Rob Backes en Wouter erin voor Tom en Sjors. 
  
Nu blinken wisselspelers normaal niet echt uit in het geconcentreerd volgen en analyseren 
van de wedstrijd, maar wordt er eerder de nodige portie “sjaele wazel” verteld op de bank. 
Maar wat Rob en Wouter tijdens de eerste 35 minuten voor tactisch plan hebben bedacht 
bleek een masterpiece eerste klas te zijn. 
Belfeldia had na rust een nog groter overwicht en al gauw kwam de voorsprong voor 
Belfeldia op het scorebord. een korte corner werd vanaf de zijkant voorgegeven en Stefan 
kon bij de 2e paal binnenglijden. 
Net als verleden week tegen HBSV was dit het startsein voor het “Belfelds kwartiertje”. 
VVV’03 werd een kwartier lang helemaal zoek gespeeld en door doelpunten van Wouter 2x 
en nogmaals Stefan werd de voorsprong uitgebouwd naar 1-5. 
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Daarna nam Belfeldia wat gas terug, maar werd er ook wat zelfzuchtiger gespeeld. In plaats 
van de bal breed te spelen werd er te vaak voor eigen succes gegaan. 
VVV’03 kreeg nu ook weer wat kansjes en 1 van die kansen werd ook benut, 2-5. 
  
Hierna werd Belfeldia weer wat effectiever en konden Rob en Wouter hun masterplan 
verder uitvoeren. Ze scoorden elk nog 1 maal en kwamen zo op een assist en een 
doelpunt( Rob) en een assist en 3 doelpunten (Wouter) uit. 
Dit laatste leverde Wouter een uitverkiezing op tot assistent ceremoniemeester van de 
tombola. 
  
Uiteindelijk scoorde VVV’03 ook nog een keer en vond de goed leidende scheidsrechter het 
welletjes. Eindstand 3-7. Zoals altijd weer een leuke, sportieve en doelpuntrijke wedstrijd, 
die op een kwartiertje na goed tegen elkaar op ging. 
En ook zoals altijd bleek VVV ‘03 wederom een uitstekende gastheer in de 3e helft, waar 
onder het genot van de nodige (alcoholische) versnaperingen en de reeds genoemde 
tombola weer de nodige “sjaele wazel” werd verteld. 
  
Volgende week een thuiswedstrijd tegen Wittenhorst. 
 


