
Spartaans Belfeldia 2 weet eindelijk weer wat winnen is 

Zondag 6 november, de dag dat Ajax en Feyenoord niet profiteren van de misstap van PSV, de dag 

dat het weer eens echt koud was en natuurlijk de dag van FCV 3 – Belfeldia 2. FCV kent tot nu toe 

een redelijk goed seizoen met 12 punten uit 5 wedstrijden en staat daarmee op de derde plaats. Ut 

twed is de rode lantaarndrager met 1 schamel puntje uit 6 wedstrijden. Het was dus hoog tijd dat de 

geelzwarten weer eens van zich lieten spreken.  

De tegenstander was ditmaal zorgvuldig onderzocht door een betrouwbare bron, aldus trainert der 

Bomber. De kans was aanwezig dat hun vaste keeper er niet bij zou zijn en natuurlijk wist der 

Bomber hun tactiek maar al te goed. Het was dus belangrijk dat de Gialloneri fel en met rust aan de 

bal gingen voetballen. 

Der Bomber stuurde zijn manschappen in de volgende opstelling de wei in: Roger ‘Herbert jr.’ Derks 

in het doel, de verdediging bestond v.r.n.l. uit Davey ‘Schreuder’ Schreurs, Kappie Frenkie, d’n Tank 

en Kroppie, op het middenveld stonden d’n Kelt, Klinsmann en Rick ‘Tostiboy’ Koster en de 

voorhoede bestond uit d’n Träot, Le Routinier en Lange Tak. Op de miljoenenbank zaten Dusza, the 

Boxer of Kraków en Jesper ‘Huibie 2’ Huibers.  

Belfeldia begon sterk aan de wedstrijd. Duels werden fel aangegaan en er werd naarstig op zoek 

gegaan naar het Vense doel. ’t Ven werd goed vast gezet en kregen hierdoor amper kansen. Dat FCV  

wel flink druk zette tot daaraantoe. Het leverde de gastheren niets op. De gasten kregen steeds meer 

kansen en het was simpelweg wachten totdat de Belfeldenaren zouden gaan scoren. Gelukkig 

gebeurde dit dan ook. Een prachtige aanval werd ingezet en in plaats van dat Tostiboy voor eigen 

succes ging legde hij de bal keurig in de voeten van de geheel vrijstaande Le Routinier en aarzelde 

niet: met zijn chocolade been deponeerde hij de bal weergaloos in de rechterbovenhoek, 0-1! 

De 0-1 gaf ut twed enorm veel vertrouwen. Het ging door met openingen zoeken, terwijl het ook 

handen en voeten nodig had om de gastheren niet in het spel te laten komen. Het was voor het eerst 

dat Belfeld op voorsprong kwam in de competitie, maar het speelde alsof het bovenaan meedraaide: 

met passie, vertrouwen en schwung. Dat bleek vooral toen zelfs Kroppie voorin te vinden was.  

Ook na de 0-1 bleven de Belfeldenaren geconcentreerd spelen en was het een aantal keren dichtbij 

een verdubbeling van de score. Lange Tak en Le Routinier schoten echter te slap in of te onbesuisd 

hoog over het doel. Uiteindelijk viel de 0-2 alsnog. Na een voorzet van Lange Tak, die slecht werd 

verwerkt door de keeper, kon Le Routinier de bal oppikken, draaien en een hoek uitkiezen, kassa! 

Niet veel later vond de scheidsrechter, die overigens prima floot, dat het tijd was voor een lekker 

bakkie thee.  

Der Bomber kon niet goed beschrijven hoe hij zich voelde, zo blij, trots en tevreden was hij na een 

geweldige eerste helft. Hij kon eigenlijk niets anders dan ons een compliment geven en hier en daar 

een paar aanwijzingen geven om het de tweede helft het nog beter te doen. Nadat kleine 

ergernissen, onduidelijkheden en dergelijke werden gedeeld, werd er alweer gefloten voor de 

tweede helft. Tostiboy en Dusza gingen zich aansluiten bij het 1e elftal. The Boxer from Kraków ging 

rechtsback spelen, Schreuder schoof door naar het middenveld.  

Met een aantal wijzigingen begonnen de gastheren uit ’t Ven een stuk beter aan de tweede helft. 

Belfeld wist geen raad met spel wat de gasten op de mat legden. Evengoed gaven de jongens van 

geel en zwart amper iets weg. De geelzwarten kregen echter een niet-gewenst doelpunt om de oren. 



Nadat de bal vanuit het middenveld hoog het strafschopgebied werd ingespeeld, vond een speler van 

’t Ven het nodig de bal op wonderlijke wijze in het doel te volleren: 1-2. 

Hoewel het zwaarder werd om de voorsprong vast te houden, kwamen de gialloneri weer steeds 

beter in de wedstrijd. Hoewel FCV veelal de bal had, werd Belfeldia erg gevaarlijk uit de counter. Het 

hielp ook wel dat de nummer 4 van FCV 10 minuten uit het veld moest na een grove charge. Hierdoor 

kon Belfeld zich weer in het spel spelen en de tegenstander langzaamaan kapot speelden. Het meest 

aparte is nog wel dat tijdens deze 10 minuten amper kansen te zien waren.  

Nadat het weer 11 tegen 11 was, bleef Belfeld goed en geconcentreerd spelen. Ook nadat Huibie 2 

het veld betrad voor Le Routinier. De Spartaanse achterhoede won bijna elk duel, waardoor de 

aanvallers lekker konden gaan aanvallen. Uiteindelijk leverde dit de bevrijdende 1-3 op. Nadat d’n 

Träot zich ontdeed van zijn directe tegenstander schonk hij Lange Tak een niet te missen kans die hij 

natuurlijk maar al te graag wilde verzilveren. 

De 1-3 bleek de beslissing voor de wedstrijd. FCV gaf zich verloren en Belfeldia wachtte rustig af tot 

het laatste fluitsignaal. Het had echter ook zomaar 1-4 of 1-5 kunnen zijn, maar de kansen waren niet 

aan d’n Träot en Huibie 2 besteed. Uiteindelijk maakte het niet zoveel uit, want Belfeldia 2 won haar 

1e wedstrijd van het seizoen. Aan de gezichten was goed te zien dat daar iedereen dolblij mee was. 

Met wilskracht, gogme en echt teamspel is deze prachtige 1-3 overwinning tot stand gekomen. Het 

blijkt maar wanneer deze ploeg met volle overtuiging en inzet een wedstrijd speelt het van iedereen 

in de competitie kan winnen. Nu we eindelijk weer weten hoe we moeten winnen, proeven we 

natuurlijk de smaak naar meer. Dus mannen, ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is voetballer en vaste verslaggever van Belfeldia 2 voor het weekblad 

de Derde Helft, waar hij tevens ook hoofdredacteur is. Nadat er een aantal problemen waren met de 

drukkerij loopt het nu allemaal weer op rolletjes en kunt u weer genieten van alle ins en outs 

omtrent Belfeldia en haar leden. Verder in het blad: 

- Lord Bos over zijn geadopteerde zoon Lord Bendtner, de Sheriff of Nottingham     

- Een uitgebreid interview met de nieuwe leider van ut twed: JvdB a.k.a. Ron Jeremy 

- Een emotioneel interview met Lange Tak over zijn afkickverschijnselen van cocaïne en 

Corona’s 

- Kappie Frenkie over zijn superhelden daden: the story of the flying G 

- Een ode aan de Spartaanse tijd  


