Belfeldia 2 vergeet meer te scoren bij klinkende overwinning
Zondag 11 september, de dag die na 15 jaar nog altijd een zwart randje meedraagt. Met ook
nog eens de dreigingen van het afgelopen jaar kunnen we van geluk spreken dat we het nog
altijd over voetbal kunnen hebben. Er werd namelijk weer gevoetbald met het prachtige
affiche HEBES 2 – Belfeldia 2 op sportpark vv HEBES. De gastheren hadden 3 punten na twee
bekerwedstrijden. De geelzwarten waren nog ongeslagen en koploper in de poule met 4
punten door van Haelen te winnen en gelijk te spelen tegen RKSVO. Winst zou voor beide
ploegen doorbekeren betekenen.
Na een korte trainerswissel, we dachten al dat der Bomber ook al gezwicht was voor het
grote geld, was de technische staf wederom compleet en kon er gekeken worden naar de
tegenstander van vandaag. Via postduif Speedy Specht werd er geconstateerd dat de
tegenstander 4-4-2 spelen met snelle buitenspelers. Trainert der Bomber hamerde vooral op
dat er snel gehandeld moest worden in de omschakeling, want hier zouden de kansen liggen
voor de geelzwarten. Met goede moed werd er afgereisd naar een of ander klein dorpje
achter Roermond waar de internetontvangst veel te slecht was volgens vele
hipstermedespelers met een zonnebanktint.
Der Bomber stuurde zijn mannen in de volgende opstelling de wei in: Roger ‘Herbert Jr.’
Derks in het doel, Klinsmann rechtsback, Bram ‘Pienkie’ Peulen en Kappie Peulke centraal
achterin en birthdayboy d’n Tank linksback. Op het middenveld stonden JvdB, d’n kelt en
Faosse respectievelijk links, midden en rechts geposteerd. De voorhoede bestond uit Speedy
Specht, Lange Tak en Rick ‘Sjerpen Daes’ Koster. Op de bank begonnen Hossa, RB Frenkie G
en Kroppie. U kunt wel zien dat de pareltjes op de bank begonnen, wat een namen zeg!
Het begin van de wedstrijd ging redelijk gelijk op met een licht veldoverwicht voor de
geelzwarten. Ut twed liet de bal soepel rondgaan en HEBES was vooral aan het loeren op de
counter. Hoewel de Gialloneri een veldoverwicht hadden, was de grootste kans voor HEBES.
Na balverlies op het middenveld en door een prachtige steekbal kon de rechtsbuiten zo
alleen op de keeper afgaan. Herbert Jr. bleef echter koel en blokkeerde de bal dankzij een
katachtige redding. Ut twed had hiervoor ook wel kansjes gehad, maar was het schot op doel
te slap, te ver van richting of kwam de eindpass net niet goed aan.
Toch konden de jongens van geel en zwart als eerste juichen. Na een prachtige aanval over
vele schijven behield JvdB het overzicht en legde de bal af op Sjerpen Daes die hierna de bal
prima afdrukte en zo voor de 0-1 zorgde. Na het doelpunt kwamen de Gialloneri nog beter in
de wedstrijd en kregen ook meer ruimte van de gastheren. Niet veel later na het
openingsdoelpunt werd Speedy Specht weggestuurd, maar in plaats zijn man eruit te rennen
en de bal in de kruising te knallen, nam hij genoegen met een corner. Het bleek een gouden
zet. Speedy Specht nam zelf de corner, maar in plaats van de bal voor te geven, krulde hij het
leer alsnog de kruising in: 0-2. Hier hield de 1e helft nog niet op voor de equipe van der
Bomber. Belfeldia bleef doordrukken en kon al snel de 0-3 vieren. JvdB zag Speedy Specht
voor het doel staan en pompte de bal de 16 in. Speedy Specht verraste de keeper volkomen
door de bal te laten lopen, waardoor de keeper voor de 3e keer kon gaan vissen.

In de rust liet der Bomber weten erg tevreden te zijn over het spel en de stand. Het bleef wel
echter zaak om de wedstrijd goed uit te voetballen en hopelijk nog wat meer doelpunten te
maken. Net na de start van de 2e helft werd d’n Tank uit voorzorg naar de kant gehaald. Zijn
vervanger was ‘werkpaard’ Kroppie die zijn eerst minuten ging maken van het seizoen. Niet
veel later werd JvdB een vervroegde publiekswissel gegund ten faveure van Hossa. Belfeldia
werd meer vastgezet door de roodhemden, maar bleef erg gevaarlijk. Na enorme kansen
voor Lange Tak, Sjerpen Daes, Speedy Specht, d’n Kelt en Faosse was het een wonder dat het
bij 0-3 bleef.
Na al het gemis van de gasten, kwam HEBES beter in de wedstrijd en kon het de eer nog
redden door in ieder geval er 1-3 van te maken. Het was echter Pienkie die de heren van
HEBES moest helpen om de slappe vrije trap te promoveren tot doelpunt. Tot slot kreeg
HEBES nog de kans om uit een corner te scoren, maar de man bij de 2 e paal stond goed
opgesteld en kon de bal ruimen, waarop de goed fluitende scheidsrechter floot voor het
einde van de wedstrijd.
Hoewel de tweede helft moeizamer ging, was de uitslag meer dan terecht. Men toonde
strijd, felheid en de passing verliep zeer soepel. Af en toe worden de ballen te slap
ingespeeld, men loopt nog veel met de bal of wil men het veel te mooi doen. Als het lukt is
het mooi, maar functionaliteit is het belangrijkste. Het is echter wel zo dat er een mooi
seizoen voor de boeg staat als het getoonde spel van vandaag de maatstaf is voor de rest
van het seizoen. Daar kunnen we maar op één manier voor zorgen, en dat is: Ab, die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
Praeses i.t.
De Spartaanse Machine Kroppie is speler en vaste verslaggever van ut twed van Belvend
voor het weekblad de Derde Helft, waar hij tevens ook eindredacteur is.
Verder in de Derde Helft:
 Birthdayboy d’n Tank over hoe je nou echt zelf de slingers op moeten hangen als er een
feestje is met bijgevoegde beelden van het feest zelf (beelden kunnen schokkend zijn
voor vriendinnen/vrouwen/verloofden en kinderen onder de 18 jaar).
 Roy the Legend over het ontwijken van je kinderen en toch een Legend blijven
 Pienkie over zijn zangkunsten: Hoe word je een gillende keukenmeid?
 Lord Bos over het leven als the Duke of Reuver.
Mocht u graag nog andere thema’s o.i.d. in het blad zien verschijnen kunt u altijd een e-mail
sturen naar Kroppie@dederdehelft.nl. Voor andere nieuwtjes kunt u terecht op de site:
www.weekbladdederdehelft.nl.

