Belfeldia 2 wint stormachtig duel
Zondag 20 november, de dag dat Sinterklaas een bezoekt doet aan Belfeld, de dag van de
Dolbergshow en de dag van het bekerduel Belfeldia 2 – Wilhelmina 2 op Sportpark de Spil. De twee
teams staan beide in de dezelfde klasse alleen in een andere competitie. Belfeldia is de laatste tijd
bezig aan een goede reeks, waardoor het na de slechte start de weg naar boven heeft gevonden.
Wilhelmina is haar competitie een middenmoter waar het soms overtuigend wint en soms even
kansloos onderuitgaat. Het team maakte al vele doelpunten, waardoor de Belfeldse defensie
gewaarschuwd was.
Der Bomber zag het bekerduel voornamelijk als een oefenduel. Natuurlijk zou winst wenselijk zijn,
maar de competitie krijgt logischerwijs de voorkeur. De trainert wilde vooral de goede reeks
doorzetten en gaf extra aandacht aan het aanvalsspel aangezien in de laatste partij legio
mogelijkheden en kansen werden gemist. Hierdoor bleef de wedstrijd tot het einde spannend, maar
had het al veel eerder beslist kunnen worden. Zaak was voor deze wedstrijd om defensief sterk te
zijn en door inzet, gogme en goed teamspel de tegenstander het favoriete spel van de Gialloneri op
te leggen. Uiteraard zal er opgepast moeten worden met de wind die een cruciale rol zou kunnen
gaan spelen.
Der Bomber stuurde zijn manschappen in de volgende opstelling de wei in: Herbert jr. in het doel, in
de viermans-achterhoede stonden v.r.n.l. The Boxer of Krakòw, Kappie Frenkie, Kroppie en Dusza, op
het middenveld was er plaats voor Peulke, Klinsmann en Faosse en in de voorhoede waren d’n Träot,
Bosje en Lange Tak geposteerd. Op de miljoenenbank zaten Schreuder, Tostiboy en d’n Kelt. De Tank
was afwezig vanwege het dopen van Tank jr. II en Tattooboy, d’n Dave en Le Routinier zitten in de
lappenmand. Le Routinier zal hoogstwaarschijnlijk de volgende wedstrijd er weer bij zijn en gelukkig
zijn d’n Dave en Tattooboy weer te bezichtigen op het trainingsveld.
De wedstrijd was nog maar net begonnen of de geelzwarten stonden al met 0-1 achter. De nummer
7 en aanvoerder van de gasten kreeg de bal op eigen helft en zag Herbert jr. iets te ver voor zijn doel
staan en schoot de bal op prachtige wijze binnen. Het leek invloed te hebben op de Belfeldse equipe.
De passing was slordig, de aannames slecht en er werd veel te veel ruimte weggegeven.
De openingsfase was dus duidelijk voor de gasten. Ze speelden frivool en draaiden behendig weg bij
hun tegenstanders. Het leverde Wilhelmina een aantal aardige kansen op, maar sluitpost Herbert jr.
stond wederom als een snoek te duiken en daardoor de ballen tegen te houden. De grootste kans
voor de gasten kwam met enig fortuin. Kroppie en Kappie Frenkie gleden beiden alsof ze schaatsen
aan hun voeten hadden gebonden, waardoor de nummer 11 alleen op de keeper af kon lopen.
Herbert jr. bleef echter uiterst kalm en kon de speler naar buiten drijven, waardoor de hoek te
moeilijk werd voor de keeper. Hierdoor kon Kroppie, die dankzij de wind snel terug kon sprinten, de
bal naast het doel kijken.
Na enige tijd kregen de gastheren steeds meer de bal en het initiatief. Hoewel het nog niet erg
vlekkeloos liep, kwamen de jongens van geel en zwart meer tot aanvallen en kon het zo ook
dreigender worden. Het zorgde ook voor een aantal goede mogelijkheden alleen was de voorzet net
te scherp of te hard of kon er een Weerts been tussen komen. Het werd al gauw duidelijk voor de
Gialloneri dat de Weertse keeper een erg zwakke doelman was. Hier werd ook steeds meer gebruik
van gemaakt, doordat er meer doorgelopen werd op de keeper wat een aantal hachelijke situaties
opleverde voor de gasten.
Door het betere spel van de Belfeldenaren was het langzaamaan wachten op de gelijkmaker. Die leek
er te komen, nadat de Lange Tak de bal binnen kon lopen na een van de beter aanvallen van Belfeld.

Er werd echter terecht hands geconstateerd door de assistent-scheidsrechter. Na enige protesten
van Weertse kant liet de jonge scheidsrechter, die uitstekend floot, zich hierin mee gaan. Het
doelpunt werd dus helaas niet geannuleerd.
Nadat het aan de gelijkmaker geroken had, voerden de gastheren de druk op. Het leverde een aantal
goede kansen op. Na een vrije trap van Dusza ging de doelman niet vrijuit, waardoor er 5 Gialloneri
de bal in konden koppen. Het was echter de verkeerde man die hem kopte, want de bal ging erg ver
langs het doel. Het bleek een opstap naar de gelijkmaker, want niet veel later gaf Dusza weer een
lange bal richting d’n Träot die goed doorliep op de keeper en zo de bal panklaar legde voor Bosje: 11.
Belfdia probeerde het duel te controleren, maar door aardig wat slordige momenten moesten allen
zeilen bijgezet worden om een Weertse aanval er uit te halen. Belfeldia leek op slag voor rust nog
een grote kans te kunnen creëren, maar helaas voor Faosse liet zijn hamstring zijn actie niet toe. De
scheidsrechter koos er wijselijk voor om hier meteen een theetje bij te nemen. Ruststand: 1-1.
De trainert der Bomber was niet geheel tevreden over het spel. Hoewel de 0-1 niet echt iemand aan
te rekenen was, kon het spel vele malen beter. Faosse die noodgedwongen niet verder kon, werd
vervangen door Tostiboy. Verder kwamen Schreuder en d’n Kelt binnen de lijnen ten koste van The
Boxer of Krakòw en d’n Träot.
De eerste paar minuten van de tweede helft waren niet om aan te zien. De bal werd op het
middenveld onderschept en drie tellen later werd er een achterbal gegeven. Dit wel 10 minuten lang.
Naarmate de wedstrijd vorderde werd het echter een hoekschop in plaats van een achterbal. Dusza
nam de corner om hem zo indraaiend voor het doel te krijgen. Dusza dacht er echter anders over
door in plaats van de bal voor te geven, maar hem binnenkant paal binnen te laten vallen: 2-1.
Het gaf de Gialloneri het laatste zetje om verzorgend voetbal te gaan spelen. Het zal ook
meegespeeld hebben dat de Weertse wissel niet helemaal uitpakte zoals de trainer van de gasten
gehoopt zou hebben. De Belfeldenaren domineerden het spel, maar gaven de gasten af en toe een
mogelijkheid weg. De Gialloneri waren naarstig op zoek naar de beslissende 3-1 en die kwam er ook.
Na een prachtige combinatie uit de kluts tussen Peulke en d’n Träot, die binnen de lijnen was
gekomen voor Lange Tak, kon Träotje alleen op de doelman af en faalde niet door de bal in de lange
hoek te deponeren: 3-1.
Hierna volgden er nog een aantal goede mogelijkheden en kansen voor il Gialloneri, maar deze
leverden geen doelpunten meer op. Het leek er even op dat Kroppie een prachtig doelpunt ging
maken, maar gelukkig voor zijn ego ging zijn inzet van 40 meter rakelings naast. Eindstand 3-1.
Wederom winst en wederom kwam dit tot stand door hard te werken, gogme en teamspel. Het team
groeit en laat een echte winnaarsmentaliteit zien. Het spel kan echter nog vele malen beter. Het
belangrijkste is dat er een goede reeks staat en dat die uitbreiding nodig heeft. Nu eerst even een
weekje rusten, waarna de competitie weer hervat wordt tegen GFC ’33 2 op Sportpark de Spil,
aanvang 11.30 uur. Dus spehlerboys: ab, die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer ook vaste verslaggever van ut Twed voor het
weekblad de Derde Helft, waar hij tevens hoofdredacteur is. Hoewel er hard wordt gewerkt om een
breder publiek aan te spreken, moet u het hier mee doen. Om aan de vraag te kunnen voldoen wordt
er ook hard gezocht naar nieuwe krachten binnen het mediateam. U kunt uw cv plus motivatie
sturen naar weekbladdederdehelft@alsikinje.com. Verder in ons vernieuwde weekblad:

-

Lord Bos over weer wonen in ‘zijn’ Belfeld: The Lord Returns
Kappie Frenkie over zijn bestaan als human canonball: The Flying G
JvdB over zijn nieuwe status en bijnaam: De ontembare Bongard
D’n Träot vertelt over zijn heerlijke ontbijtjes bij de familie Gerritzen op zondag
Lange Tak over zijn afkickproces van Coke, corona’s en jalapeños
De Tank over de beste wijze van dekken: soixante-neuf, missionnaire of faire le chien

