
Belfeldia 2 moet lossen om 3e plek 

Een heerlijk zonnetje, een iets te droge grasmat en een tegenstander van wie gewonnen moet 

worden om de aansluiting te vinden om zicht te houden op plek 3. U raadt het al het is zondag. Deze 

zondag liet onze Max weer even zien hoe je moet racen, maar ook de wedstrijd Belfeldia 2 – IVO 3 

stond natuurlijk op het programma.  

Trainert der Bomber hield het kort tijdens de bespreking, omdat er aardig wat twijfelgevallen waren 

voor de Belfeldse oefenmeester. Belangrijk voor de trainert was dat zijn manschappen het veld 

compact hielden en de tegenstander weinig ruimte gaven om hun gewenste spel te kunnen spelen.  

Wegens het uitvallen van de Tank en Klinsmann werd er na hevig overleg tussen Lord Bos, Roy the 

Legend en de Ontembare Bongard besloot der Bomber zijn pupillen in de volgende opstelling de wei 

in te sturen: de Knuffel Marokkaan op doel, de verdediging bestond uit d’n Träot, Kappie Frenkie, 

Kroppie en The (Super) Butcher from Kraków, op het middenveld was er plaats voor Peulke, d’n Kelt 

en Tattooboy en voorin stonden Lange Tak, d’n Dave en Speedy Specht. Op de miljoenenbank 

begonnen Tostiboy en Le Routinier. 

De Gialloneri begonnen sterk aan het duel. De tegenstander werd meteen vastgezet en kreeg geen 

kans om de aanval te zoeken. Grote kansen leverde dit helaas nog niet op. Al vrij snel kregen de 

gasten meer ruimte en namen ook meer het initiatief over. De gastheren waren echter de eerste 

grote kans aangeboden kregen. Na een scherpe voorzet van Speedy Specht kwam d’n Dave in 

kansrijke positie, maar werd geschept door de keeper die met twee benen in kwam vliegen: 

strafschop. Speedy Specht eiste de bal op en schoot de bal halfhoog achter de Veldense doelman: 1-

0. 

Enigszins in het zadel geholpen, wisten de geelzwarten niet door te drukken, waardoor IVO een 

aantal goede kansen kregen op de gelijkmaker die dan ook uiteindelijk viel. Na slecht verdedigen, kon 

de mid-mid van IVO de bal in twee instantie achter de Knuffel Marokkaan krijgen, waarbij hij ook nog 

werd gehinderd door the Butcher, 1-1.  

De gastheren kregen hierna nog een aantal goede kansen en misschien wel de kans om weer op 

voorsprong te komen, maar Speedy Specht schoot echter niet met scherp. Het missen van deze kans 

kwam ut Twed duur te staan, want niet veel later kon een Veldense speler de bal vrij op doel 

schieten en schoot wel met scherp: 1-2. Tijd voor thee! 

Onder het genot van een lekker bakkie thee, die goed van temperatuur en smaak was en ook een 

goede thee/suiker ratio had, baalde der Bomber ervan dat de kansen die gecreëerd werden niet 

afgemaakt werden. Hierdoor maakte de ploeg het zichzelf erg lastig. Daarnaast moesten de linies 

korter op elkaar blijven om zo de gaten op het middenveld te kunnen compenseren. Om nog meer 

blessures te voorkomen werden Tattooboy en Lange Tak gespaard. Tostiboy en Le Routinier zouden 

hun taken overnemen.   

In de tweede helft was er vooral te zien dat de warmte grip kreeg op beide ploegen, waardoor het 

niet een echte titanenstrijd werd. Belfeld ging echter al vroeg op zoek naar de gelijkmaker en met 

succes. Na een goede dieptepass kon Speedy Specht alleen op de keeper afgaan, maar wist deze niet 

te passeren. Hij gaf hierdoor een niet te missen kans aan d’n Dave die natuurlijk niet faalde: 2-2. 

Ook na de gelijkmaker wisten de Gialloneri niet door te drukken. Ook niet nadat IVO tijdelijk met 10 

man kwamen te staan, werd er geen enkele kans afgedwongen. Het was zelfs IVO dat in ondertal de 

gevaarlijkste ploeg was. 



Nadat de gasten weer met 11 kwamen te staan, drukten ze weer verder naar voren en kwamen zelfs 

op voorsprong. Na een rommelige aanval gaf de linksbuiten de bal voor het doel, waarna de 

Veldense schaduwspits de 2-3 kon binnenglijden. Spijtig genoeg hadden de gastheren hiervoor aardig 

wat kansen gehad om zelf op voorsprong te komen. 

Na de 2-3 werd Lange Tak ten koste van the Butcher weer in het veld gebracht voor een slotoffensief. 

Tijdens dit offensief werden er weer meerdere kansen om zeep geholpen en tot overmaat van ramp 

besliste de Veldense spits, die het hele duel geen knikker had geraakt, het duel na een scherpe 

dieptepass: 2-4. 

Het geloof ebde langzaam weg bij de Gialloneri en IVO vond het wel welletjes, waardoor de 2-4 ook 

de eindstand was. 

Te veel ruimtes werden weggegeven, voetballend oogde het af en toe rommelig, maar er werd wel 

als leeuwen gevochten. De 3e plek is helaas te ver weg nu, maar dan moet het maar plek 4 worden. 

Tegen GFC’33 moet de moed en het gogme weer naar boven moeten komen, dus mannen ab die wei 

in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast speler ook de vaste verslaggever van ut Twed namens het 

weekblad de Derde Helft, waar hij tevens ook eindredacteur is. Wegens studiestress is het prachtige 

stuk proza hierboven een stukje korter dan normaal, waarvoor onze oprechte excuses. Verder in de 

Derde Helft: 

- De Tank over de upgrades aan zijn pantser, waardoor de Terminator een mietje lijkt 

- De Ontembare Bongard over het herstel van zijn huisje na de miljoenenschade: Bouwval 

gezocht 

  

 

 

 

 

 

 


