Belfeldia 2 speelt gelijk in Spartaanse omstandigheden
Een bevroren grasmat, het kwik op -3 en een lekker zonnetje: een perfecte zondagochtend om een
potje te voetballen. Deze dag, 4 december, was er weer van alles. Zo was er een felle brand in
Waalwijk, is het nog een nachtje slapen voordat de Sint zijn pakjes aan zijn kleine kindertjes, die
zwarte piet graag zien verdwijnen, gaat verspreiden en natuurlijk voor de legendarische
toendrawedstrijd Belfeldia 2 – GFC’33 2.
De gasten uit Grubbenvorst hadden tot dusver 10 punten gehaald uit 8 wedstrijden. De
Belfeldenaren hadden een achterstand van 3 punten na evenveel duels. Het duel was dus een echte
zes-punten-wedstrijd. Bij winst van Belfeldia zouden de Gialloneri op gelijke hoogte komen, maar bij
verlies zou de achterstand oplopen naar 6 punten. Voor ut Twed genoeg redenen om deze wedstrijd
koste wat kost over de streep te trekken.
Trainert der Bomber had deze zondag een luxe probleem. Zo had hij 15 spelers tot zijn beschikking,
een behoorlijk aantal voor de jongens van geel en zwart. Na veel wikken en wegen met zijn
assistenten Roy the Legend, Lord Bos en de Ontembare Bongard stuurde hij zijn manschappen in de
volgende opstelling de wei in: Herbert Jr. in het doel, Schreuder, Kappie Peulke, de Tank en The
Boxer from Kraków in de defensie, d’n Kelt, Klinsmann en Tostiboy op het middenveld en d’n Träot,
Le Routinier en Lange Tak als aanvallende linie. Op de miljoenenbank zaten Roadrunner, Huibie 2,
Kroppie en natuurlijk de enige echte Tattooboy die weer zo blij was als een kind, nadat hij weer sinds
lange tijd en gras onder zijn schoenen kon ruiken en wellicht zijn rentree weer zou kunnen maken na
lang blessureleed. D’n Dave is helaas nog niet fit genoeg om weer speelminuten te maken en the
Flying G gaat met zijn liefje Shémalé, beter bekend als Thailand, verkennen.
Der Bomber was van mening dat er vooral gekeken worden naar de eigen krachten van het team dat
langzaam een geoliede vechtmachine aan het worden is. Zo staat de verdediging al enige tijd weer
solide, brengt het middenveld steeds meer combinaties op de mat en worden kansen ietwat vaker
afgemaakt. De Spartaanse omstandigheden zouden echter een zeer belangrijke rol kunnen gaan
spelen. De Gialloneri hebben echter al laten zien dat moeilijke omstandigheden prima te overwinnen
zijn na de wedstrijd tegen Wilhelmina waar de wind het spel bepaalde. Onnodige risico’s zouden
vermeden moeten worden, want deze zouden nu extra gevaarlijk kunnen gaan worden.
Na het eerste fluitsignaal was het enigszins aftasten van het veld en deden de twee ploegen niet al te
veel rare dingen. Het was een redelijk gelijk opgaand begin al leken de withemden iets dreigender te
zijn richting het doel van Herbert Jr. Tot hachelijke momenten leed dit echter niet.
Naarmate de wedstrijd vorderde kwamen de Gialloneri meer en meer in balbezit en kon er ook meer
gedacht worden om goedverzorgde aanvallen te produceren. Dit bleef echter vooral beperkt tot
denken en niet doen, want door erg rare keuzes, verkeerde aannames, onsecure passing en
behoorlijke miscommunicatie waren er weinig kansen dan wel mogelijkheden te vinden voor de
gastheren.
Zo wilde Lange Tak niet zelfzuchtig zijn, terwijl hij dat toch lekker had moeten doen, stuitte Le
Routinier op de doelman van Grubbenvorst en werd een iets te scherpe voorzet net gemist,
waardoor de ruststand logischerwijs op de brilstand bleef staan: 0-0.
Der Bomber vond dat er een paar spelers niet genoeg hun stempel op het duel drukte, maar dat
wanneer er een tandje bij wordt gezet de winst zeker haalbaar moest zijn. Zo moest iedereen de kop
omhoog hebben staan en met de overtuiging gaan voetballen, waarmee de laatste tijd werd
gespeeld. Na een lekker bakkie thee die wel erg lauw was en een peptalk verder stormden de

geelzwarten de kleedkamer uit om aan de tweede helft te beginnen. Er werd een wijziging
doorgevoerd: Roadrunner kwam binnen de lijnen ten koste van d’n Träot.
De tweede helft was nog geen minuut oud of de gastheren mochten al gaan juichen. Na een goede
voorzet van Schreuder kwam de bal bij Roadrunner die hem vervolgens ineens op de slof nam,
waarbij hij de paal raakte. Le Routinier was er echter als de kippen bij en knal de bal in de rebound
tegen de touwen: 1-0!
De voorsprong leek de jongens van geel en zwart niet veel goed te doen. Het kreeg nog wel wat
kansen, maar Grubbenvorst kwam steeds dichterbij het doel van Herbert Jr. Met Huibie 2 en Kroppie
als verse krachten voor Lange Tak en The Boxer from Kraków bleef dit spelbeeld echter onveranderd.
De druk werd voor de Gialloneri alsmaar groter en groter en werd de vraag niet als maar wanneer de
gelijkmaker zou vallen.
Die bleek niet veel later te vallen. Na een behoorlijke scrimmage in het doelgebied belandde de bal
net buiten de zestien, waar een speler van Grub hem gretig stond op te wachten. Hij gaf de bal een
lel en zag hem in de verre hoek onder Herbert Jr. binnenrollen: 1-1.
De druk van Grub bleef aan, maar mogelijkheden werden met kunst en vliegwerk vermeden. Even
leek d’n Kelt, na een schittermagische dieptepass van Tostiboy, het duel alsnog in het voordeel van
de geelzwarten te kunnen beslissen. Het schoot echter veel te wild, waardoor ze de bal over 2 weken
waarschijnlijk nog steeds niet gevonden. Uiteindelijk floot de scheids voor het einde van de
wedstrijd, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.
Het spel was niet goed, maar is ook enigszins te verklaren aan de Spartaanse omstandigheden, was
er te weinig rust aan de bal en werden duels te weinig gewonnen. Wederom maakte een enorme
werklust weer veel goed. Aan de andere kant is er een aanval van Grubbenvorst afgeslagen en zijn uit
de laatste drie competitieduels 7 punten gehaald, waardoor er een goed begin is gemaakt om een
prachtige killstreak neer te zetten. Dus mannen, ab die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer vaste verslaggever van ut Twed namens het
wekelijks terugkerende blad de Derde Helft, waar hij tevens ook eindredacteur is. Verder spreidden
er enkele geruchten rond over een communicatieve functie binnen de Belfeldse gelederen. Dit zijn
echter geruchten of het bod moet wel erg goed zijn, aldus SMK die bekend staat als een golddigger.
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