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Na de euforie van de glorieuze overwinning van vorige week moesten onze mannen en 

vrouwen weer aantreden. De uitwedstrijd tegen Helden stond op het programma. Nu 

heeft Geert het niet zo op die van aan de andere kant van de Maas, dus hij is er niet bij. 

Sjors en Luc staan er dus alleen voor. Luc heeft er daarom meteen een hard hoofd in.  

Nog voordat de haan ook nog maar eraan denkt om te kraaien moeten we al verzamelen. 

Er zijn dan ook heel wat uigskes die op half zeven hangen. Maar met de overwinning van 

vorige week nog in de benen is de stemming desondanks uitstekend. Het zunke sjient en 

we hebben de wind mee. Wat kan ons gebeuren? In opperbeste stemming besluit Luc 

dan ook de toeristenroute richting Helden te nemen. Totaal ontspannen komen we aan. 

Nu nog een kleedlokaal zoeken. Danny zegt dat Richard dat wel even uitzoekt. Na drie 

rondjes om het gebouw te hebben gelopen, hebben we nog geen lokaal gevonden. 

Uiteindelijk blijkt het gewoon de eerste deur te zijn, zoals Luc ook al meteen duidelijk 

probeerde te maken, maar goed. Het mag de pret niet drukken. Na een uitstekende 

warming up bekijken de trainers onze tegenstander. Wat ze hier aan de andere kant van 

de Maas te eten krijgen is ons een raadsel. Blijkbaar zitten er andere petatte in de 

Heldense gronk want die mannen zijn gemiddeld twee koppen groter. Met de opmerking 

dat Messi ook niet de grootste is proberen we de moed er nog in te houden.  

Na het fluitsignaal lijkt het erop dat de slag op het middenveld gestreden gaat worden. Er 

wordt flink gebikkeld. Roel, Clim en Lucas proberen zich flink sterk te maken maar de 

Heldenaren blijken toch moeilijk aan de kant te zetten. Babien en Solana laten zien de 

fysieke strijd niet te schuwen. Tren houdt ons in de goal nog een paar keer in de 

wedstrijd maar uiteindelijk breekt de verdediging onder de zware druk, 1-0. Vanaf dat 

moment geit ut hel. Luuk is na zijn superwedstrijd vorige week naast zijn schoenen aan 

het lopen. Hij merkt al snel dat deze houding op dit niveau genadeloos afgestraft wordt. 

Helden loopt al snel uit. De Belfeldenaren proberen de schade nog te beperken. Roel rent 

zich kapot maar blijkt toch achter de feiten aan te lopen. Lucas beseft dat hij toch nog 

wat meer sjpek met eier moet eten om het tegen deze reuzen op te kunnen nemen. 

Siem zou het met zijn indrukwekkende fysiek moeten kunnen maar lijkt geïntimideerd 

door het vroege tijdstip en de druk vanuit de twellefde man op de tribune.  

Dean blijft op een geulke azen en weet een spaarzame kans op schitterende wijze te 

verzilveren. Hij kijkt erbij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Joep loopt 

schade op aan zijn gevaarlijke rechter been maar verbijt de pijn. Wel een vrije trap voor 

Belfeld. Een vrije trap?? De verwarring en de chaos is compleet. Wat is een vrije trap? 

Wie moet wat doen?? De trainers proberen tevergeefs de orde te herstellen. Er wordt 

naar elkaar gekeken en zenuwachtig door elkaar gerend. Roel begint te onderhandelen 

met Siem, de dames Solana en Babien staan gezellig te keuvelen en Luuk verkeert nog 

altijd in hogere sferen na zijn geweldige pot van vorige week. Gelukkig houdt Clim niet 

van dat gepolder, ziet de bal panklaar liggen en pötert hem keihard in de kruising.  

Uiteindelijk hebben we een Heldens lesje in fysieke kracht gekregen. Dat zijn wijze lessen 

voor de toekomst. En terwijl de trainers nog aan het napraten zijn met de elders, zijn 

onze Belhamels lekker aan het spelen en hebben nergens last van. Gelijk hebben ze.  


