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Belfeldia veteranen - Venl Boys veteranen uitslag 7-1 
Datum: 12-11-2022 

Wederom ruime overwinning voor “veeties” 
  
Vandaag stond de wedstrijd tegen de “Boys” uit Venlo op het programma. De laatste jaren is 
dit steeds een pittige tegenstander gebleken. De Belfeldenaren waren daarom allemaal (14 
man sterk, Ruudje kon zelfs bardienst pakken) ruim op tijd aanwezig voor een 
geconcentreerde warming up. 
Helaas om kwart voor vier nog geen “Boy” te bekennen. Een telefoontje naar Venlo leerde 
dat men uitging van een aanvangstijd van 17.00u. We spelen toch al jaren om 16.00u. 
  
Afijn, Belfeldia extra gebrand op een goede pot en zat al aan de thee toen de wedstrijd nog 
moest beginnen. 
De wedstrijd ontplooide zich al gauw identiek aan de vorige weken. Belfeldia steekt in 
bloedvorm en binnen 8 minuten hadden we al zeker 3 goede kansen gehad. Vele aanvallen 
rolden op het doel van de Venlose keeper, die het eerste kwartier nog zijn doel schoon kon 
houden met goede reddingen. Daarna moest hij toch capituleren. Bij het uitverdedigen 
speelde hij de bal in de voeten van Sjors. Die bedacht zich geen moment en kon in een half 
leeg doel binnenschieten. 1-0 
  
Een minuutje later de eerste kans voor de “Boys”. Wel een grote kans maar Tom redde 
bekwaam. Daarna was het weer Belfeldia wat de klok sloeg en het moet gezegd, er werden 
een aantal prima aanvallen op de mat gelegd. De 2-0 en 3-0 volgden al snel en in beide 
gevallen 2 prachtige voorzetten (Jamal en Sjors) die werden binnengekopt door Wouter. 
  
In de 25e minuut kwam de Anslusstreffer. Een afstandsschot was Tom te machtig, 3-1. Weer 
een minuut later, Wouter schot op de paal, nog een minuut later, doelpunt Jamal maar 
buitenspel. Weer 3 minuten later, Jamal met zijn 2e assist en Wouter kon zijn hatrick 
voltooien. 4-1 bij rust. Genoeg te beleven, Belfeldia oppermachtig. Uw razende reporter kon 
met een gerust hart van een alcoholische versnapering gaan genieten bij Ruudje aan de bar. 
  
Maar dan plots onze Trapatoni ook aan de bar. Die hoort daar op dit tijdstip nog niet te 
staan, er moet iets aan de hand zijn. Mark en Rob H licht geblesseerd en Luc moest een paar 
kanonskogels gaan afvuren in De Hamar. Ruudje toch omtrekken gaf Trapatoni aan. Gevolg, 
uw razende reporter moest de bardienst overnemen en kon de 2e helft slechts van op 
afstand verder volgen. Het schijnt uiteindelijk 7-1 geworden te zijn met doelpunten van 
Jamal, Joey en Daniel. 
Dus wederom een ruime overwinning, dat hadden we vantevoren niet verwacht tegen de 
“Boys”. Zij zelf schijnbaar ook niet. Er was er zelfs 1 bij die was zo onder de indruk, die 
bestelde na afloop zelfs Spa Blauw. Moest zeker weer ergens de goedheiligman moeten 
gaan uithangen. 
  
Volgende week stond oorspronkelijk DEV-Arcen op het programma. Omdat zij niet genoeg 
spelers hebben, is er een andere tegenstander gezocht en niet de minste. We gaon noar 
Naer haer. 
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RKSVN heeft normaliter een sterke ploeg, weten de geel-zwarten de reeks ook tegen Naer 
voort te zetten? 
 


