
Belfeldia 2 wint geflatteerd van Kessel 

Wisselvallig weer, veel jolijt en een soppige wei: drie heerlijke ingrediënten om op de zondag weer 

fijn met zijn allen in de wei te gaan dartelen. Vandaag, zondag 12 november 2017, gaat Max voor zijn 

kansen in de GP van Brazilië, komt iedereen bij van het gezuip van de 11e van de 11e en wordt er 

gewaarschuwd voor code geel door het KNMI, maar bovenal stond de wedstrijd Belfeldia 2 – Kessel 

2 op het programma.  

Vanuit de geschiedenisboeken blijkt dat Kessel een van de angstgegners is van il Gialloneri. Na 5 

wedstrijden staat Belfeldia 3e met 9 punten. Kessel staat op 6 punten na evenveel wedstrijden. Bij 

winst voor il Gialloneri behoudt de ploeg zicht op de nieuwe koploper Haelen en MMC Weert. Bij 

verlies komt Kessel op gelijke hoogte en kan de 3e plek in gevaar komen. Winnen is dus een must 

voor de jongens van geel en zwart. 

Tijdens de wedstrijdbespreking herhaalde trainert der Bomber wat zoals gewoonlijk zegt: uitgaan 

van eigen kracht, de tegenstander vastzetten en verzorgd combinatiespel. Onderschatting tegen een 

ploeg als Kessel zou funest kunnen zijn voor de ut Twed. Inzet en focus zullen dus belangrijk zijn, 

want onoplettendheid wordt vaak bestraft door dit soort ploegen. Daarnaast werd het 

gesuggereerd, dat er zomaar van systeem gewijzigd kon worden. Hier werd ook uitleg aan gegeven 

door der Bomber. 

Na hevig overleg met Lord Bos, Roy the Legend en Bompa stuurde der Bomber zijn manschappen in 

de volgende opstelling de wei in: Herbert jr. op doel, JvdB, Peulke, de Tank en Pienky in de 

verdediging, d'n Kelt, Kappie Klinsmann en de Roeije Lienenoetzetter op het middenveld en Träötje, 

d'n Dave en Speedy Specht in de voorste linie. Op de belachelijk dure bank (waarde: € 5 mld) zaten 

G-Cleffa, Niels "Fantaboy" Kessels, Lange Tak en Kroppie. 

Vanaf het begin was al gauw duidelijk dat dit niet de beste wedstrijd van Belfeldia zou worden. Het 

tempo was te laag, ballen sprongen veel te ver van de voeten af en de passing veel te onzorgvuldig. 

Het leek alsof de equipe uit Belvend niet geheel bij de les was    

Het was dan ook niet geheel raar dat een uitstekende kans voor Träötje tot niets leidde en dat 

Herbert jr. gedwongen werd om zijn goede reflexen en duikvaardigheden getest werden. De 

Belvendse keeper zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de Belvendse ploeg in de wedstrijd bleef. 

Het al met blessures geteisterde Belfeld kreeg voor het rustsignaal weer een extra bezoeker in de 

lappenmand. Kappie Klinsmann kreeg te veel last aan zijn hamstrings en moest vervangen worden 

door de van 1e geleende G-Cleffa, de man die bekend staat om zijn schitterende linkerbeen waar hij 

alleen op kan staan. Met G-Cleffa in de gelederen leek de ploeg van der Bomber iets meer schwung 

te krijgen, al bleef de ruststand hetzelfde als aan het begin van de wedstrijd, 0-0. Tijd voor thee! 

In tegenstelling tot de wedstrijd tegen MMC Weert werd de pers vakkundig verweerd uit de 

kleedkamer. Der Bomber sprak hier zijn manschappen toe dat Kessel een te nemen horde moet zijn 

en dat er meer rust aan de bal moet komen, waardoor het veel gemakkelijker voetballen wordt voor 

il Gialloneri.  

Verder wilden de spelers en staf niet verder uitweiden over wat er allemaal binnen de vier muren 

gezegd werd. Het schijnt dat G-Cleffa zijn ongenoegen uit zou hebben gesproken over het feit dat hij 

niet de aanvoerdersband kreeg, maar Kappie Peulke deze om zijn arm kreeg. Daarnaast waren de 

recensies over de thee niet mals. Zo was de thee koud, veel te slap en bezat het niet de juiste 

thee/suikerratio, waardoor de thee als niet-Belfeldiaans genoemd kon worden en dat daardoor het 



een magere 5 als cijfer kreeg. Al werd er snel aan toegevoegd dat dit waarschijnlijk een incident zou 

zijn. 

In de rust werden er twee wissels doorgevoerd: Träötje en d'n Dave werden aan de kant gehaald en 

kwamen Lange Tak en Fantaboy binnen de lijnen. Hierdoor gingen il Gialloneri in een 4-4-2 opstelling 

spelen, waar normaal de 4-3-3 formatie als heilig beschouwd wordt. Kroppie zou alleen spelen in 

hoge nood aangezien zijn ribben nog niet geheel hersteld waren na een ongelukkige val op de 

training en de daarop volgende wedstrijd tegen MMC Weert. 

Ut Twed had bij aanvang van de tweede helft moeite met de gekozen tactiek. Het middenveld zocht 

naar een goede afstemming en het oppakken van zijn directe tegenstander, waardoor Kessel een 

aantal keren gevaarlijk konden voor het doel van Herbert jr. 

Naarmate de wedstrijd vorderde, kregen de gastheren de overhand en kwamen de kansen er ook. 

Waar Speedy Specht nog opzichtig faalde na een puike actie en dito pass van JvdB, wist golden boy 

Lange Tak zijn eerste kans om te zetten naar een voorsprong door de bal koelbloedig tegen de 

touwen te schieten in een één-tegen-één situatie met de Kesselse keeper: 1-0. 

Niet veel erna kon de Tank, met nieuw pantser/schoeisel, niet verder waardoor McRib Kroppie toch 

binnen de lijnen moest verschijnen. Het was te verwachten dat er nu een Kesselse storm zou gaan 

aanbreken, maar alleen een slechte terugspeelpass van Kroppie met het hoofd zorgde nog voor echt 

gevaar.  

Het leek er zelfs erop dat Kessel ut Twed graag een handje wilde gaan helpen met het verzekeren 

van de winst en de drie punten. Eerst werd Pienkie volledig vrijgelaten bij de tweede paal, maar de 

beste man kreeg het voor elkaar om op Kelderklassiaanse wijze de bal over en naast het doel te 

schieten. Hierna verspeelde de achterhoede van Kessel kinderlijk de bal en gaf zelfs een perfecte 

steekbal op Speedy Specht die het buitenkansje niet onbenut liet: 2-0.  

Hierna werd het zelfs nog 3-0, nadat d'n Kelt de bal waardeloos voorzette en met enorm veel fortuin 

het leer in de verre hoek zag binnen vallen. Zowel de 23 man die binnen de lijnen liepen als de 

toeschouwers konden niet wijs gemaakt worden dat dit een bekeken doelpoging was, al zal d'n Kelt 

er de komende drie weken er nog steeds over hebben. 

Na twee prachtige cadeau's van Sinterkessel kwam er nog een slotakkoord. Een voorzet van Lange 

Tak was op zoek naar een geelzwart shirt, maar omdat deze niet bereikbaar was, vond de nummer 

10 van Kessel het beter om de bal dan maar zelf binnen te koppen, wat hij overigens uiterst secuur 

deed. Hierdoor kwam de eindstand op het bord: 4-0. 

Een zwakke partij waar het gif en venijn ontbrak, maar de drie punten werden wel binnenshuis 

gehouden en werd de nul achterin behouden. Al met al dus een prima zondag en kon er gezellig nog 

even nagepilst worden in de kantine de Spil. Volgende week wacht de derby tegen Reuver 2 die 

natuurlijk gewonnen moet worden. Dus mannen, ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is voetballer en vaste verslaggever van ut Twed namens Weekblad 

De Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. Verder in Weekblad De Derde Helft: 

 De Tank over de hightech snufjes van zijn nieuwe pantseronderdelen 

 Kappie Klinsmann over zijn alter ego Captain Wallie 

 Lord Bos maakt weer een heerlijke voedzame maaltijd voor na de wedstrijd in Lord Chef 

 Träötje, Speedy Specht en topfavoriet Pienkie strijden deze week om de Misser van de Week 


