
Belfeldia laat geen spaan heel van de rode lantaarn 

Een bewolkte dag, een aangenaam temperatuurtje en een veldje waar je niet met een keu tegen de 

biljartballen wil stoten. U raadt het al: het is weer zondag! De dag dat Feyenoord zich blameert, maar 

belangrijker de dag voor de clash Belfeldia 2 – Venlose Boys 3. 

Belfeldia staat 9e met 18 punten uit 16 wedstrijden en moet nog een aantal wedstrijden vol aan de 

bak om degradatie te kunnen ontlopen. De Boys uit Venlo hebben slechts 5 punten na 19 

wedstrijden en kunnen zich al gaan richten op de 5e klasse. Voor de Gialloneri is het dus zaak om de 

punten in eigen huis te houden. 

De wedstrijdbespreking begon enigszins jolig, want de tegenstander van vandaag zou niet compleet 

afreizen naar Sportpark de Spil en moest Ut Twed ook nog eens een grensrechter ter beschikking 

stellen. Na al het gelach, werd er duidelijk dat hoog gevoetbald moest worden en dat het spel van de 

tegenstander snel ontregeld moest worden. 

Na hevig overleg tussen de Der Bomber, Lord Bos, Roy the Legend en de Ontembare Bongard werden 

de Spartaanse titanen in de volgende opstelling de wei ingestuurd: de Knuffel Marokkaan op doel, 

D’n Träot, Peulke, de Tank en The Boxer from Kraków in de verdediging, D’n Kelt, Kappie Klinsmann 

en Tattooboy op het middenveld en Lange Tak, D’n Dave/Graziano en Speedy Specht/Papa Rico in de 

voorhoede. De miljoenenbank werd warm gehouden door Dusza, Kroppie en jawel, de Ontembare 

Bongard. 

Waar der Bomber graag zijn manschappen verzorgd ziet voetballen, kwam er in de 1e helft hier 

weinig van terecht. Het spel was onrustig, onzorgvuldig en erg rommelig. Passes kwamen niet goed 

aan, ballen sprongen van de voet en er werd amper gecoacht door de geelzwarten. Het was echter 

dat de gasten hier amper iets tegenover kon stellen. Ze werden wel een aantal keer gevaarlijk, maar 

de Knuffel Marokkaan liet niet met zich spotten. 

Sporadisch waren er een aantal leuke aanvallen te zien, maar wilden de jongens van geel en zwart 

het te mooi doen en zagen de doelpogingen er eerder lomp uit dan als een technisch hoogstandje. 

Toch mochten de Gialloneri uiteindelijk juichen. Na een mooie aanval en een perfecte voorzet van 

Speedy Specht van rechts kan Lange Tak de bal in de verre hoek koppen: 1-0. 

Na het openingsdoelpunt begonnen de geelzwarten beter te voetballen, maar viel er verder geen 

doelpunten er meer bij te rekenen. Tijd voor thee. 

Onder het genot van een heerlijk bakkie thee (goede smaak, goede temperatuur en lekker sterk, 

eindcijfer: 8,4) baalde der Bomber en de rest waarschijnlijk ook van het getoonde spel. De 

buitenkantjes, rare hackentricks e.d. moesten weggelaten worden en zou er weer normaal op z’n 

Belvends gevoetbald moeten worden. 

Na de thee kwamen de Spartaanse titanen beter uit de kleedkamer. De coaching was een stuk beter, 

werd er veel degelijker gevoetbald en verdubbelden de gastheren al snel de score. Na en snel 

uitgevoerde counter stuurde Speedy Specht met hulp van een Venloos been d’n Dave/Graziano 

alleen op de doelman af die de bal keurig tegen de touwen schoot, 2-0! 

Nu was het tijd voor gallery play zo leek het. Dat dit tegelijk was met inbrengen van Dusza, de 

Ontembare Bongard en Kroppie voor Klinsmann, Speedy Specht en The Boxer form Kraków was 

waarschijnlijk puur toeval, alhoewel… 



De tegenstander werd alsmaar vermoeider, terwijl de Belfeldse machine net pas begon warm te 

lopen. Hoewel de gasten er nog een paar keer er door heen kwamen, werden de doelpogingen 

vroegtijdig onschadelijk gemaakt of was het de Knuffel Marokkaan die de bal er wel uit haalde.  

Belfeldia drukte de tegenstander steeds verder naar achteren en kreeg ook steeds meer kansen. 

Dankzij de snelheid voorin en de Spartaanse stijl van verdedigen achterin, kon het middenveld lekker 

zijn gang gaan, wat een aantal mooie combinaties opleverde. Zo ook bij de 3-0. Na goed samenspel, 

kwam de bal bij Graziano op rechts die een afgemeten voorzet op Dusza gaf. Deze man kopte de bal 

wonderschoon binnenkant paal het doel in.  

Na de 3-0 kregen de verdedigers het ook op hun heupen. Na een prachtige solo van de Tank wilde de 

man niet zelfzuchtig zijn en schonk het doelpunt aan Lange Tak. Ware het niet dat ‘Goldfinger’ de bal 

niet verwachtte en op erg lullige wijze de kans om zeep hielp. Niet veel later soleerde Kroppie 

richting doel en die was niet zelfzuchtig, maar in plaats van de bal netjes in de verre hoek te 

deponeren, schoot hij met een losse flodder. Hierdoor eindigde de bal heel sukkelig naast het doel. 

‘Als Kroppie en de Tank het niet kunnen, dan moet ik het maar doen,’ aldus d’n Träot. Na een strak 

genomen hoekschop door Dusza, was het dankzij de afleidingsmanoeuvre van d’n Träot dat 

Tattooboy de bal op heerlijke wijze de bal in de kruising kon jagen, 4-0. Dat Tattooboy vooral blij was 

met zijn eerste fatsoenlijke schot liet hij maar al te goed merken, tot hilariteit van de spelers op het 

veld en de toeschouwers. 

Na de 4-0 vond iedereen het wel welletjes en was het ook al vrij snel tijd voor de scheidsrechter om 

voor het einde te blazen. 

4 doelpunten gemaakt en een clean sheet. Normaal een prima prestatie alleen weet iedereen dat het 

voetbal veel beter moet, willen we tegen een betere tegenstander ook een positief resultaat boeken. 

Met nog 3 wedstrijden te gaan, tegen Kwiek (thuis), VCH (uit) en VVV’03 (thuis) moeten er nog 6 

punten gepakt worden om helemaal zeker te zijn van lijfsbehoud. Dus mannen, ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

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

weekblad de Derde Helft, waar hij tevens ook eindredacteur is. Na een aantal weken reces te hebben 

gehad, is het blad nu weer helemaal terug. Verder in de Derde Helft: 

- Lord Bos over zijn zoon Lord Bendtner: ‘Wanneer Lord Bendtner scoort, houdt de keeper zijn 

doel niet schoon.’ 

- Kroppie over zijn nieuwe schoenen: ‘Zonder bloed aan de schoenen is het maar raar 

voetballen.’   

- Tattooboy over zijn perfecte schot die hij toch helemaal verkeerd raakte 

- De Tank over het tegelijkertijd verslaan van Chuck Norris en de Terminator na de upgrades 

aan zijn pantser 

-  The Flying G over het punten pakken als grensrechter 

- De Knuffel Marokkaan over zijn nieuwe fiets die hij vandaag gekocht heeft 

 

 


