
Belfeldia 2 redt punt in extremis 

Een lage temperatuur, een vies windje en hier en daar wat miezer: drie niet zo aangename 

ingrediënten om als een lachend veulentje door de wei te kunnen dartelen. Wat heet, het zijn 

perfecte ingrediënten voor een Spartaans gevecht. Vandaag, zondag 3 december 2017, heeft PSV 

weer geluk tegen Sparta, duurt het nog 2 dagen voordat de Goedheiligman weer huiswaarts keert en 

hierdoor de pietendiscussie weer voor een klein jaartje in de kiem smoort en staat de wedstrijd 

Belfeldia 2 – SVH'39 2 op het programma. 

Ut Twed staat na 8 wedstrijden te hebben gespeeld op een 3e plek met 18 punten. SVH staat na 

evenveel wedstrijden op een 4e plaats met 2 punten minder. Op het spel staat dus de 3e plaats. Om 

aansluiting te houden op de koplopers is verliezen geen optie voor il Gialloneri en is het zelfs zaak 

om te winnen. 

Tijdens de wedstrijdbespreking maakte der Bomber dit al gauw duidelijk aan zijn spelers. Het spel 

moest bovendien ook vele malen beter dan de vorige wedstrijden. Met slecht spel werd de winst 

wel opgehaald, maar dat zou vandaag niet genoeg zijn. Vertrouwen werd er geput uit de goede 

training van afgelopen donderdag, maar op zondag moet het pas echt gebeuren. Er werd wederom 

uitgegaan van eigen kracht met verzorgd voetbal, vroeg drukzetten en veel beweging zonder bal. 

Na hevig overlegd te hebben met Lord Bos, Bompa en de afwezige Roy the Legend stuurde der 

Bomber zijn manschappen in de volgende opstelling de ietwat gladde wei in: Herbert jr. in het doel, 

Schreuder, de Tank, Peulke en Mischa in de verdediging, de Roeije Lienenoetzetter, Kappie 

Klinsmann en Tattooboy op het middenveld en Träötje, Lange Tak en d'n Dave in de aanvallende 

linie. Op de miljoenenbank namen Speedy Specht, d'n Kelt en Kroppie plaats. RB Frenkie the Flying G 

was nog te vinden in de lappenmand en moest de wedstrijd missen. 

Vanaf het begin van de eerste helft was al snel te zien wie het spel ging maken en dat was SVH. SVH 

was feller, combineerde gemakkelijker en wisten wel de bal bij zich te houden. Het leverde de gasten 

al vele mogelijkheden op, maar Herbert jr. wist zich een goede sta in de weg te zijn en hield il 

Gialloneri zodoende in de wedstrijd. 

Het probleem bij ut Twed was dat de bal voorin veel te snel kwijt werd geraakt, spelers veel te veel 

stil stonden en uit positie liepen. Typerend was de manier hoe vaak en gemakkelijk de gasten via de 

flanken gevaarlijk konden worden. Dat SVH de score niet opende was een wonder te noemen en het 

leidde helaas ook niet tot een wake up call bij de jongens van geel en zwart.  

De geelzwarten leken maar wat aan te kloten en hoopten op een wonder die er ook nog eens kwam. 

Na een mooie strakke corner van de Roeije Lienenoetzetter kopte Kappie Klinsmann de bal tegen de 

keeper, maar kon Träötje in de rebound toeslaan: 1-0. Hoewel de voorsprong volledig tegen de 

verhouding in was, maalde er geen mens met een geelzwart hart erom. 

Er werd gehoopt op een verbetering van het spel aan Belfeldse kant na de voorsprong, maar het 

waren de gasten die de eerste helft bleven domineren. Het duurde zelfs maar een paar minuten, 

voordat de stand weer gelijk getrokken was. Wederom ging er weer van alles mis bij il Gialloneri na 

simpel inleveren en werd de tegenstander geen strobreed in de weg gelegd om de gelijkmaker 

binnen te werken: 1-1. 

SVH kreeg hierna nog een aantal mogelijkheden om op voorsprong te kunnen komen, maar de 

defensie wist nu wel de deur op slot te houden, waardoor de 1-1 ook de ruststand was. Tijd voor 

thee. 



In de rust werden strenge maatregelen genomen, waardoor alleen de basisspelers bij de bespreking 

konden zijn. Hierdoor was het onmogelijk voor de media om erbij te zijn, waardoor hier een 

plausibele hypothese gesteld wordt. Na verwachting zal der Bomber een hele tirade hebben 

gegeven over hoe spelers hun eigen team in de steek lieten door afspraken niet na te komen en 

totaal geen inzet en passie te tonen in de wei. De Roeije Lienenoetzetter en d'n Dave werden 

geslachtofferd en Speedy Specht en d'n Kelt kwamen binnen de lijnen. Schreuder leek met fysieke 

ongemakken rond te lopen, maar dat werd nog even aangekeken. De thee was ondanks een beetje 

aan de koude kant erg smaakvol en had een goed suikergehalte wat een 7,5 opleverde. 

De tweede helft begon zoals de eerste helft: SVH was de baas en ut Twed huppelde er vrolijk 

achteraan. Al snel bleek dat Schreuder niet fit genoeg was, waardoor Kroppie hem moest vervangen. 

Ut Twed kreeg langzaamaan wat meer grip op de wedstrijd en hierdoor ging het spel ook wat meer 

op en neer.  

Dat de twee ploegen wat meer aan elkaar gewaagd werden, leverden een aantal bizarre oftewel 

Kelderklassiaanse situaties op, waar meer knulligheid dan wat dan ook bij kwam kijken. Er werd tal 

van keren gevlagd voor buitenspel terwijl dit onmogelijk was en ook een aantal keren werd er 

slechts gefloten voor een overtreding terwijl daar best een gele kaart en dus een tijdstraf van 10 

minuten tegenover had mogen staan. 

Het meest opmerkelijke was dat de keeper van SVH in de fout ging en hierdoor de bal over de 

doellijn liet gaan, maar dit werd niet erkend door de scheidsrechter. In de tegenaanval werd wel 

gescoord door de gasten, waardoor il Gialloneri tegen een achterstand aankeken: 1-2. Dit tot woede 

van Belfeldse spelers, maar dit kon gepareerd worden door het feit dat de verdediging aan hun lot 

werd overgelaten, omdat de rest hun man liet lopen en nog steeds tegen de scheidsrechter bezig 

was.  

Opeens wisten de Spartanen van weleer weer even hoe je een wedstrijd moest domineren, maar dit 

was van korte duur en leek het erop dat er genoegen werd genomen met een verliespartij. Der 

Bomber poogde nog een laatste offensie door de Roeije Lienenoetzetter en d'n Dave weer in te laten 

vallen voor Tattooboy en Träötje en door met een driemans verdediging te gaan spelen. Een alles of 

niets offensief.  

Het leek zelfs nog even 1-3 te gaan worden, maar dit doelpunt werd terecht afgekeurd wegens 

buitenspel. Niet kort erna kon Kappie Klinsmann niet verder, waardoor Träötje weer terugkeerde in 

de wei om nog een laatste poging te wagen op eerherstel. 

De wedstrijd werd hierdoor ook grimmiger: d'n Dave en d'n Kelt hadden beiden last van kortsluiting, 

maar mochten van geluk spreken dat hun wangedrag niet leidde tot consequenties. Waar SVH het 

had over te veel tijd erbij trekken door de scheidsrechter, doordat de wedstrijd ook lang stil had 

gelegen wegens blessures, bleek dit het laatste wapenfeit te gaan worden voor il Gialloneri.  

Een veelbelovende aanval leek te stranden bij Träötje, maar de bal kwam perfect voor de voeten 

Golden boy Lange Tak die de bal met een enorm harde lel tegen de touwen aanknalde: 2-2. Hierna 

poogde SVH met een lange bal nog iets te forceren met de nummer 11, maar Man of the Match 

Herbert jr. gooide zichzelf er met man en macht voor. De nummer 11 bleef met enorme pijn op de 

grond liggen waarna de scheidsrechter het tijd vond om er een einde aan te maken, eindstand: 2-2. 

Mannen, het was beschamend slecht, maar het meeste pijn deed het gebrek aan inzet en passie. Dat 

hierna ook nog smerige overtredingen worden gemaakt om iemand daadwerkelijk te kunnen 

blesseren is dan nog het meest trieste van het hele verhaal. Hopelijk is nu alle onzin eruit, want we 



worden allemaal veel blijer wanneer we met een lach en een mooi drafje in de wei kunnen dartelen. 

Dus iedereen aan de verse munt/gemberthee, even af koelen en komende wedstrijd, de laatste voor 

de winterstop, weer domineren als ware Spartaanse krijgers in een wedstrijd waar de tegenstander 

opgevreten wordt waarna de oerkreet weer naar boven kan komen: No mercy, no prisoners! Dus ab 

die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

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

Weekblad De Derde Helft, waar hij tevens ook eindredacteur van is. Hoewel er in de naam Weekblad 

staat (en blijft staan) ontwikkeld De Derde Helft zich langzaamaan als waar mediacentrum, waarvoor 

we iedereen (lezers, mede-Spartanen en toeschouwers) willen bedanken voor hun bijdrage. Verder 

in Weekblad De Derde Helft: 

 De Roeije Lienenoetzetter als eventplanner: Belfeldia to Cheeta  

 Neuroloog dr. Jaco Pasman (RadboudUMC) over het voorkomen van kortsluiting tijdens een 

wedstrijd van ut Twed.  

 Lord Bos met heerlijke sportmaaltijd in Sinterklaassfeer: Koken met Lord Chef 

 Kroppie over alle acties van fastfoodketens per dag gecategoriseerd 

 Speedy Specht over zijn telepathische vermogen wanneer hij de besprekingskamer in mag 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


