
Belfeldia – Blerick Uitslag: 5-5   Datum:21-10-2017 
Zaterdag 21 oktober thuis tegen Blerick. 
Een nogal onbekende tegenstander. Dat bleek al in de eerste minuten. 
We werden nogal verrast door de snelheid van enige tegenstanders en konden na 2 minuten al weer de 
aftrap verzorgen. 
Blerick zat gelijk in de wedstrijd en Belfeldia nog niet helemaal. 
De voorsprong werd dan ook door Blerick, na een minuut of 15, uitgebouwd naar 0-2. 
We kwamen langzaam aan toch ook op gang. 
Na een minuut of 20 werd een mooie aanval vanuit het middenveld opgezet. 
Via David werd Joey in de gelegenheid gesteld om de aanval doeltreffend af te ronden. 1-2. 
Lang plezier hadden we niet van deze goal want een minuut later scoorde Blerick alweer de 1-3. 
De reactie van Belfeldia kwam niet veel later door een goal van Stefan op assist van David. 
Bij een stand van 2-3 werd er gerust. 
Na de pauze was het Blerick dat weer beter uit de startblokken kwam en er binnen enkele minuten 2-4 
van wist te maken. 
We kregen al gauw de kans om vanaf 11 meter weer de "aansluitingstreffer" te maken maar vanaf de 
penaltystip schoot Joey rakelings naast. 
Belfeldia moest het toegestroomde publiek toch iets meer laten zien. 
Dat werd ingezet door  David, die vanaf de linkerkant naar binnen trok en verwoestend uithaalde. Het 
stond 3-4 en de spanning was te snijden. 
Ik heb Stefan al vele jaren hele mooie doelpunten zien maken, maar de 
4-4 was een ontzettend mooie. 
Een boogbal van een meter of 20-25 van het doel, die precies in de bovenhoek paste. De keeper kon de 
bal alleen nakijken en uit het net halen. 
De spanning zou tot de laatste minuut aanhouden. 
Vlak voor tijd maakte Blerick nog snel de 4-5. 
Maar door een, zeker geen buitenspel, goal van David werd de eindstand 5-5. 
Deze wedstrijd was reclame voor het veteranenvoetbal. 
Spanning, sportiviteit en beide teams die elkaar de ruimte gaven om te voetballen. 
 
Jan nog bedankt voor het leiden van de wedstrijd. 
Hopelijk heb je ook kunnen genieten. 
En zeker wilde ik Tom bedanken, die onder de lat moest staan bij gebrek aan keepers. 
 


