
Belfeldia 2 haalt genadeloos uit tegen Hebes 2 

Een aangenaam temperatuurtje, een natte wei en een vooraf geduchte tegenstander; drie prachtige 

ingrediënten om zondagochtend rond te gaan dartelen in de wei. Op deze dag, 8 oktober 2017, vecht 

onze Max zich na de 2e plek, wordt er goud gewonnen op het shorttrack door Knegt en staat natuurlijk 

de clash Belfeldia 2 -Hebes 2 op het programma. 

Belfeldia heeft na de winst op SVC 2000 nog de volle buit te pakken en gaat tegen de tegenstander van 

vandaag op zoek naar wederom de winst. Hebes heeft een punt meer, maar heeft ook een wedstrijd 

meer gespeeld. Winst voor de ploegen zou aansluiting met de bovenste regionen beteken. 

Tijdens de bespreking vooraf was trainert der Bomber duidelijk. Een sterke tegenstander stond il 

Gialloneri te wachten. Het zou namelijk gaan om een mede-uitdager voor het kampioenschap. Doordat 

ut Twed aardig titelaspiraties heeft, wil der Bomber zich niet meer aanpassen aan de tegenstander en 

volledig uitgaan van eigen kracht. Goed combinatiespel met het zoeken naar de ruimte zou hierin sleutel 

moeten zijn.  

Volgens scout d'n Kelt was dit een tegenstander van wie gewonnen moest worden. Volgens de scout lag 

hun kracht vooral in de snelle voorhoede, maar kon de ploeg pijn gedaan worden in de defensie en op 

het middenveld. Aan ut Twed de taak om hiervan te kunnen profiteren. Dit zou volgens de technische 

staf, bestaande uit der Bomber, Roy the Legend, Lord Bos en Le Routinier/Metten door de volgende 

mannen in de wei moeten gebeuren: Bodrie op doel, in de defensie JvdB, Peulke, de Tank en RB the 

Flying G, op het middenveld d'n Kelt, Kappie Klinsmann/Captain Wallie 2.0 en de Roeije Lienenoetzetter 

en voorin Träotje, Lange Tak en Speedy Specht. Op de miljoenenbank, die weer met vele miljoenen in 

waarde was gestegen, zaten d'n Dave, Tattooboy en Kroppie. 

Hoewel het aan begin van de wedstrijd nog een beetje aftasten was, namen de jongens van geel en 

zwart meteen het initiatief en kregen ook de gelegenheid om vrijuit te kunnen voetballen. Er waren al 

vroeg in de wedstrijd mogelijkheden voor de Belfeldse equipe, maar werd er te slecht omgesprongen 

met de mogelijkheden. Uiteindelijk kreeg Kappie Klinsmann 2.0 het op zijn heupen en bediende hierop 

Lange Tak die niet twijfelde: 1-0. 

Hierna kwamen er meer kansen voor il Gialloneri, maar dan liep er een eigen speler (Lekker Kelt) in de 

weg, werd er voor eigen succes gegaan of was de afronding te slordig. Na een schwalbe van JvdB kreeg 

de verder uitstekend fluitende scheidsrechter het briljante idee om een indirecte vrije trap te geven op 

de rand van de 16-meter. Nadat Kelt de bal toucheerde deponeerde de Roeije Lienenoetzetter de bal 

beheerst in de korte hoek: 2-0. 

Hoewel Lord Bos van mening dat de ploeg er nog niet was, al waren ze al een tijdje aan het voetballen, 

gingen de Spartanen op zoek naar de 3-0. Hoewel hij bijna op prachtige wijze de bal in de kruising zag 

vliegen, kon d'n Kelt de bal tegen de touwen schieten na een technisch hoogstandje van veldmaarschalk 

Kappie Klinsmann: 3-0. Hoewel d'n Kelt een kleine au overhield aan zijn doelpunt kon de scout wel 

verder spelen na een kusje te hebben gekregen van de verzorgster van Hebes 2, kamelenteen incluis. 

Hierna was het al gauw tijd om voor de regen te schuilen en een lekker bakkie thee te drinken.  



Hoewel wederom de pers niet welkom was tijdens de rust, maar het schijnt dat er wederom het een 

ander gezegd is in de wandelgangen. Spelers en staf houden echter hun kaken stijf op elkaar en 

ontkennen elk voorval. Wel wilden de spelers mededelen, dat de thee op perfecte drinktemperatuur 

was en het suikergehalte met preciesie was samengesteld, al met al een 8,5. 

Na de pauze gingen de geelzwarten onverstoord door met de jacht op doelpunten. Hebes werd alleen 

wat volhardender om de eerste helft van zich af te spelen. Het spel ging wat meer op en neer, maar de 

Roeije Lienenoetzetter was hier niet van onder de indruk en schoot in tweede instantie raak, waardoor 

ut Twed uitliep naar een 4-0 voorsprong. 

Der Bomber vond dit een perfect moment om spelers rust te gunnen of een publiekswissel te geven, 

want Peulke, Träotje en de Roeije Lienenoetzetter werden vervanger voor respectievelijk Kroppie, d'n 

Dave en Tattooboy. Ook met deze mannen in de ploeg gingen il Gialloneri door en vergrootten zelfs de 

voorsprong, nadat de keeper van Hebes opzichtig blunderde na een schot van d'n Kelt, die de keeper 

ook bedankte voor zijn bijdrage: 5-0. 

Na de 5-0 leek het alsof de jongens van geel en zwart ervan schrokken, dat Hebes nog tegenstribbelde, 

want na een snelle aanval van de bezoekers werd het zowaar 5-1. De vermoeidheid leek er bij de ploeg 

in te sluipen, waardoor il Gialloneri onnodig achteruit moest gaan lopen bij een vrijwel gespeelde partij.  

Het verder na achter lopen, weerhield ut Twed er niet van om verder uit te lopen. Na een flitsend snelle 

aanval soleerde Speedy Specht door de defensie van Hebes en maakte zo de 6-1. Niet veel later werd de 

kleine snelheidsduivel diep gestuurd door Lange Tak en schoot de bal feilloos binnen: 7-1. Hierna was 

echt gedaan en blies de scheids voor het laatste fluitsignaal, waardoor de eindstand op 7-1 kwam te 

staan. 

7 doelpunten maken, geen genade tonen en voor elke meter blijven knokken. Heren, hulde! Volgende 

keer nog de nul houden en dan is dit stukje totaal nutteloos. Dus ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer en vaste verslager van ut Twed namens het 

weekblad De Derde Helft ook de eindredacteur van dit weekblad en houder van de gloednieuwe 

facebook-pagina waar u op de hoogte gehouden kunt worden voor het laatste nieuws omtrent ut Twed 

en wellicht andere ploegen uit Belvend en omstreken. Verder in weekblad De Derde Helft: 

- De Tank over wat er gebeuren gaat met zijn hightech pantser na het aftreden van Minister Hennis 

(defensie) 

- Scout d'n Kelt over de wedstrijd die hij bekeken heeft: Hebes D3 - SVC 2000 D6 

- Een reportage over Träotje als performer: Träotje on Tour 

- Wederom Träotje, maar nu over zijn broertje: MiniaThuur 

- Lord Bos over zijn steeds groeiende familie met onder andere Lord Bendtner, Lord Heskey en Lord 

Nelom en de gerechten die hij ze voorschoteld in: Koken met Lord Chef  

- Speedy Specht over de wederzijdse liefde met zijn schoeisel: Leerfetisj 



- Nogmaals Kelt over zijn gehavende vingertje na iets te gulzig bezig zijn geweest met vingerverven 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


