
Belfeldia 2 wordt geklopt op inzet en effectiviteit 

Een stevig windje, een lekker zonnetje op het bolletje en een wei waar heerlijk in gedarteld kan 

worden: drie prachtige ingrediënten om op zondag het niveau van de Kelderklasse te ontstijgen. 

Deze zondag, 29 oktober 2017, gaat Max op zoek naar de winst, is er nog steeds ophef rondom 

Catalonië en is er onrust over het anti-radicaliseringsplan van de reeds overleden burgermeester 

Eberhart van der Laan en staat de titanenstrijd tussen Belfeldia 2- Haelen 2 op het programma. 

Beide ploegen hadden tot deze wedstrijd nog alle wedstrijden gewonnen en draaien hierdoor 

bovenin mee. Ut Twed staat wel een plek hoger, omdat het een beter doelsaldo heeft. Haelen heeft 

echter nog geen tegendoelpunt hoeven verwerken, waardoor het een spannende wedstrijd zou 

kunnen worden. 

Il Gialloneri konden echter veel vertrouwen halen uit de vorige wedstrijd tegen Leeuwen 2. Deze 

wedstrijd werd met maar liefst 11-0 buitgemaakt. In deze wedstrijd stond de geweldige prestatie 

van Jeffrey 'Golden Boy' Caris centraal. De beste man wist tijdens zijn debuut voor ut Twed maar 

liefst 4 keer het net te vinden, waarvan de laatste van wonderbaarlijke schoonheid was. Speedy 

Specht wist in dit duel een hattrick te maken, Tattooboy maakte er twee en Traötje en d'n Dave 

mochten er ook een bijschrijven. De thee in de rust werd beoordeeld met een 8. 

Tijdens de wedstrijdbespreking werd meteen duidelijk waar trainert der Bomber wilde zien. Strijd, 

passie en verzorgd voetbal. Er moest voor de winst gegaan worden en verlies moest koste wat kost 

vermeden worden. Na hevig overleg tussen zijn kompanen Roy the Legend, Le Routinier en Lord Bos 

werden de volgende mannen de wei in gestuurd: Herbert jr. op doel, JvdB, Peulke, de Tank en de 

Roeije Lienenoetzetter in de achterhoede, d'n Kelt, Kappie Klinsmann/Captain Wallie 4.0 en Mischa 

op het middenveld en D'n Dave, Lange Tak en  Speedy Specht in de voorhoede. Op de miljardenbank 

was plaats gemaakt voor RB Frenkie the Flying G, Tattooboy, Traötje en Kroppie. 

Vanaf het begin van de wedstrijd was goed te zien dat Haelen met meer agressie speelde, waar de 

jongens van geel en zwart veel moeite mee hadden. Het was echter Belfeldia die de eerste kans 

kreeg en wat voor een. Speedy Specht was de keeper al voorbij, maar zag zijn inzet ternauwernood 

van de doellijn gehaald zien worden door een attente verdediger. Het had de 1-0 moeten zijn, maar 

het werd de kleine snelheidsduivel niet gegund. 

Naarmate de wedstrijd vorderde, namen de gasten meer en meer het initiatief. Dit leidde tot veel 

balverlies, slordige passing, eenzijdige duels in het voordeel van Haelen en slechte aannames. De 

voorhoede had er moeite mee de verdediging in toom te houden en de ballen bij zich te houden, 

waardoor het kapstok-effect teniet werd gedaan.  

Het duurde lang, voordat er een kans te aanschouwen was. Het niveau van de wedstrijd was matig 

en dat was goed te zien bij, nadat er op knullige wijze de weg vrij werd gemaakt voor Haelen om de 

0-1 tegen de touwen te werken. Hierbij stonden de verkeerde keuzes maken centraal. Dit was tevens 

de ruststand.  

Wederom werd de pers niet toegestaan tijdens de rust, waardoor het een raadsel is hoe nou de 

kwaliteit van de thee daadwerkelijk was. Aangezien de thee van Belvendse makelij was, is de kans 

groot dat hier een hoog cijfer mee gepaard gaat. Traötje, Tattooboy en RB Frenkie the Flying G 

werden ingebracht ten faveure van Speedy Specht, D'n Dave en Mischa. 



Wat er tijdens de rust gezegd is door der Bomber is niet duidelijk, maar dat de Belfeldenaren beter 

uit de startblokken kwamen dan tijdens de eerste helft was een feit. Er werd beter afgejaagd en ook 

beter rondgespeeld.    

Het leek een goed voorteken, leek, want de eerste kans van de gasten lag er meteen in. Een snelle 

uitbraak van Haelen leidde tot een goed uitgespeelde kans en werd koelbloedig afgemaakt: 0-2. Niet 

veel later kon de moegestreden Tank op adem komen en werd vervangen door Kroppie. 

Of het aan zijn aanwezigheid of zijn irritante geschreeuw lag (wat we overigens ook totaal niet willen 

weten) kwam er iets meer schwung (beiden dus niet) in de ploeg en werd jacht gemaakt op de 

aansluitingstreffer. Deze bleef lange tijd uit, waardoor d'n Dave in de ploeg kwam voor de 

geblesseerde Kelt en het alles of niets-tactiek werd geïntroduceerd.  

Met pompen of verzuipen drukte de Belfeldse equipe de gasten achteruit en na een schandalige 

overtreding mocht de Roeije Lienenoetzetter voor de 3e keer achter de bal gaan staan voor een vrije 

trap. Zoals het spreekwoord gaat, schoot de Roeije de bal uiterst secuur in de verre hoek, waardoor 

er meer hoop bij il Gialloneri kwam: 1-2. Hierna werd Tattooboy nog weggestuurd door Kroppie, 

maar de doelman van Haelen stond sterk te keepen en wist ook Tattooboy van scoren te 

weerhouden.   

Het enige wat de gasten nog konden was ruimen en dit werd in de slotfase helaas te vaak gedaan, 

waardoor il Gialloneri het onderspit moesten delven, eindstand: 1-2. 

Het was geen goede wedstrijd qua spel en inzet, maar bij vlagen zijn ze wel getoond. Het verlies is 

zonde en zuur, waardoor dit waarschijnlijk de laatste keer zal zijn, dat de ondergrens is 

overschreden. Dus de koppen omhoog, het gaas er op en dan volle bak tegen MMC Weert. Dus ab, 

die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

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

Weekblad De Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur van is. Onze excuses voor de mediastilte 

van afgelopen 2 weken, maar dat zal hieronder in de rubrieken duidelijk worden waarom. Verder in 

Weekblad de Derde Helft: 

 Kroppie over het trotseren van de Friese cultuur in: Fierljeppen voor dummies 

 Captain Wallie over zijn alcoholpromillage van 4.0 in: K.O. in Ventjeloco 

 Wederom Captain Wallie over het al dan niet uit de kast komen 

 D'n Dave over zijn mannelijkheid na de wederopstanding van zijn baardje 

 Lord Bos met weer een fantastische sportmaaltijd in: Koken met Lord Chef 

 Roy the Legend over hoe je de status tot Legend kunt verdienen: niet dus   


