
Wedstrijdverslag Belfeldia F2 – Sparta’18 F4 

Vandaag mochten onze jongens en meisjes eindelijk weer de wei in. De eerste wedstrijd van de 

tweede seizoenshelft, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Thuis tegen Sparta’18 en hometown van onze 

hoofdtrainer. Sjors “Zaerum” kon als enige de gasten verstaan en met ze praten. Hij liet dit dan ook 

niet na, want bij de bespreking van Sparta had hij het glas al tegen de muur van de kleedkamer gezet 

om hun tactiek met ons te delen. Wij trainers laten niets aan het toeval over.  

Enfin, na het eerste fluitsignaal vlogen onze toppers uit de startblokken. In de eerste minuten goed 

verdedigend werk van Luuk. Luuk zou deze morgen een mooie pot voetballen, lekker fel en bij de les. 

Het is wel eens anders geweest. Als reden hiervoor gaf hij aan dat hij eindelijk eens op tijd naar bed 

mocht. Dus morgen weer op tijd het nestje in Luuk! Wat volgde was een klasse redding van goalie 

Siem. Niet lang erna een mooie actie van Clim, geeft ‘m voor aan Roelie Boelie die het koelbloedig 

afmaakt: 1-0 voor de Gialloneri! 

Wat volgt is oogstrelend voetbal: mooie dribbels van Lucas en Dean, snoeihard verdedigend werk 

van Babien “Il Padrino” en een afgemeten voorzet van Ibrahim. Dean schiet zelfs een gat in de lucht! 

Solana strooit met mooie passes 

In de rust maken we ons dan ook niet druk als technische staf. Met dit spel is het slechts een kwestie 

van tijd dat we de score minimaal zullen verdubbelen. Als we direct na rust de gelijkmaker om de 

oren krijgen, staan wij en onze jongens en meisjes weer met beide benen op de grond. Er moet 

gewerkt worden, duels moeten we winnen, alleen dan zullen we als overwinnaar uit deze strijd 

komen. De jongens van Sparta zijn dit gewend, het oogstseizoen in de agrarische sector komt eraan, 

kortom de gasten uit Sevenum weten wel wat pezen is. Niet wat slim voetballen is blijkt, want na 

enkele omzettingen door de technische staf lopen we comfortabel uit naar, 2-1, 3-1 en ten slotte 4-1. 

Doelpuntenmakers: Luuk, Clim en een eigen goal. 

De eerste overwinning is een feit, geweldig! En 

direct koploper, wat willen we nog meer. 

Komende zaterdag spelen we uit tegen Helden F3, 

een tegenstander die we niet mogen en zullen 

onderschatten. Ook weer een tegenstander van 

“dae kangk de maas”, altijd lastig. 

Tot gauw xxx Jullie reporter 


