
Belfeldia 2 wint ook zijn slechte wedstrijden 

Een koude wind, een gladde grasmat en geblesseerde meegereisde speler die een toch iets te grote 

kater had: wederom drie heerlijke ingrediënten om weer als een jong veulendoor de wei te 

galoperen. Deze dag, zondag 26 november 2017, is op Bali een vulkaan uitgebarsten, racet onze Max 

voor spek en bonen mee tijdens de laatste Grand Prix van het seizoen en staat in het teken van de 

wedstrijd Heythuijsen 2 - Belfeldia 2. 

Ut Twed staat na 7 wedstrijden 3e met 15 punten; 3 punten minder dan MMC en 6 punten minder 

dan koploper Haelen die vandaag tegen elkaar moesten. Heytse heeft na 7 wedstrijden 8 punten, 

maar is tot zover de enige ploeg die van MMC heeft kunnen winnen. Het zal dus een zware taak 

worden voor il Gialloneri om de 3 punten in de tas mee naar huis te nemen. 

In de wedstrijdbespreking begon der Bomber over de waarnemingen van scout d'n Kelt na de 

wedstrijd van HEBES 2 - Heytse 2. Uit de analyse kwam naar voren dat de ploeg fysiek sterk zijn, 

maar erg wisselvallig presteren. Der Bomber wil graag zien dat zijn mannen hun eigen spel gaan 

spelen met veel balbezit en een hoge balcirculatie in aanvallend opzicht en snel druk zetten in 

verdedigend opzicht. Hier ligt namelijk de kracht van il Gialloneri zoals ook te zien was in de tweede 

helft tegen Reuver, waar Reuver bij tijd en wijle zoek werd gespeeld. 

Na hevig overleg tussen der Bomber, Lord Bos, Roy the Legend en Bompa werden de volgende 

spelers de wei ingestuurd: Herbert jr. op doel, Träötje, Kappie Peulke, McvanDaijcko en Kroppie in 

de verdediging, op het middenveld d'n Kelt, de Roeije Lienenoetzetter en Huibie 2 en in de 

voorhoede Lange Tak, Anaconda Debo en Speedy Specht. Op de miljoenenbank was er plaats voor 

de Tank, d'n Dave, Tattooboy en Klinsmann. RB Frenkie the Flying G kampte met een liesblessure en 

Tattooboy en Klinsmann zouden alleen bij hoge uitzondering de wei betreden om zo volgende week 

weer helemaal fit te kunnen worden. 

In de eerste paar minuten leken de ploegen nog een beetje af te tasten, maar daar kwam al snel 

verandering in. Nadat Speedy Specht diep werd gestuurd door Anaconda Debo werd de rappe 

linkspoot omver gegleden, waardoor de thuisploeg 10 minuten met 10 minuten verder moesten.  

Het leek de Belfeldse equipe niet veel goed te doen, want Heytse kwam veel te makkelijk onder de 

druk uit. Heytse moest uiteindelijk toch te veel ruimte weggeven, waardoor il Gialloneri meer op de 

aanval konden gaan spelen. Het leidde zelfs tot succes, want Anaconda Debo werd gevonden in het 

strafschopgebied en schoot via een been van Heytse de bal in het doel: 0-1. Een voortvarende start 

met dank aan de aanvoerder van Heytse die zijn ploeg benadeelde door zijn charge. Niet veel later 

was het weer 11 tegen 11 op het veld. 

Met de voorsprong op zak wilden de jongens van geel en zwart graag deze uitbreiden, maar het 

samenspel was slap, het tempo lag te laag en de slag op het middenveld werd steeds meer uit 

handen gegeven door ut Twed. Hoewel ut Twed veelvuldig in balbezit was, werden duels te 

makkelijk verloren, kwamen passes niet aan en werd er te vaak voor de moeilijke weg gekozen door 

de pupillen van der Bomber. Kansen kwamen er echter niet voor Heytse, omdat de defensie van ut 

Twed wel goed stond. 

Meerdere malen schreeuwde der Bomber zijn ongenoegen over het spel van zijn mannen, maar dit 

leidde er helaas niet toe dat de geelzwarten een tandje erbij zetten, waardoor er meer gas gegeven 

zou kunnen worden. Het bleef echter een saaie wedstrijd voor de neutrale kijker, waardoor met 

name de toeschouwers, die in de kou stonden, blij waren dat de scheidsrechter na 45 minuten een 



einde maakte aan de eerste helft. De spelers, de arbitrage en de toeschouwers konden hierdoor 

even lekker de warmte opzoeken onder het genot van een warm bakkie thee. 

In de kleedkamer kwamen de spelers er al gauw achter dat de thee niet van bijzondere kwaliteit 

was. De thee had een bedenkelijke kleur voor een thee en was het gebrek aan suiker een aderlating. 

Doordat de temperatuur wel van hoog niveau was, werd besloten dat de thee toch een 6 kreeg. 

Verder had der Bomber er de pest in dat het niveau van de wedstrijd veel te laag was voor de 

kwaliteiten van de ploeg en eiste meer inzet en dat de afspraken in de tweede helft werden 

nagekomen.  

Dat de pers in de kleedkamer binnen was gekomen, was merkwaardig want de journalist in kwestie 

had zich namelijk incognito gekleed door een geelzwart shirt te dragen met zwarte broek en sokken. 

Ut Twed zal volgende week zijn beveiliging moeten verbeteren wil dit niet meer voorkomen. Der 

Bomber bracht geen wijzigingen aan voor in de tweede helft. 

De tweede helft begon qua spel stukken beter voor de Belfeldse equipe. Het baltempo lag hoger, 

duels werden gewonnen en werd sporadisch prachtige combinaties gemaakt en dito passes 

gegeven. Het leverden il Gialloneri meerdere kansen op, maar of werd de bal vergeten, was de 

eindpass niet goed of werd het overzicht niet goed bewaard. Dat uitgerekend een corner nodig was 

om de voorsprong te verdubbelen tegen een fysieke sterkere tegenstander mag merkwaardig 

genoemd worden. De Roeije Lienenoetzetter gaf een goede bal voor het doel en werd via de rug van 

de tegenstander gepromoveerd tot doelpunt: 0-2. 

De 0-2 gaf de gasten meer vertrouwen en werden er ook meerdere kansen gecreëerd, maar Speedy 

Specht was zelfzuchtig waar hij de bal af moest geven en schoot Lange Tak de bal voorlangs. 

Daarnaast vergat Speedy Specht de bal na een dieptepass van Kroppie waar meer in had gezeten, 

maar laten we hier het veld maar de schuld geven. 

De 0-2 gaf il Gialloneri ook het gevoel dat ze er waren, waardoor onoplettendheid in de ploeg sloop, 

waardoor er onnodig druk op de achterhoede kwam te staan. Der Bomber vond het hierdoor tijd 

voor verse krachten. Kroppie en Speedy Specht werden geslachtofferd ten faveure van rots in de 

branding de Tank en d'n Dave. 

Het spelbeeld bleef door de wijziging redelijk hetzelfde al kreeg d'n Dave een prachtige kans op de 0-

3: d'n Dave werd prachtig diep gestuurd, maar in de 1 tegen 1 situatie met de keeper wist hij het 

hoofd niet koel te houden en was de inzet een prooi voor de keeper van Heytse. Het bleek zelfs de 

opmars voor een offensief van de gastheren. 

Ut Twed kwam amper nog van eigen helft af en wanneer dit wel gebeurde was de ploeg de bal ook 

zo weer kwijt. De aansluitingstreffer hing in de lucht en deze leek er ook te komen na een hakbal van 

een speler van Heytse die al juichend weg liep. Hij had echter geen rekening gehouden met een 

geweldige redding van Herbert jr. die de bal klemvast in zijn handen wist te grijpen en zo zijn ploeg 

op de been hield. 

Het voorval schudde il Gialloneri niet wakker, waardoor er meer hachelijke momenten waren voor 

het doel van Herbert jr. Het werd zelfs nog veel erger, nadat een corner niet werd weggewerkt en 

zelfs op de lat werd geschoten door d'n Dave. Hierdoor kreeg Heytse dé kans om de 

aansluitingstreffer binnen te werken die niet gemist werd: 1-2. 

Met nog een paar minuten op de klok konden il Gialloneri zich tijdig herpakken, waardoor er met 

knijpende billen de winst werd gepaktg, eindstand: 1-2. 



Het spel was niet om aan te zien en eigenlijk mag er van geluk gesproken worden dat het tot een 

overwinning heeft geleid. Het is echter wel weer zo dat er van de kampioensschaal gedroomd mag 

worden, wanneer zulke wedstrijden gewonnen worden. Doordat Haelen van MMC Weert verloor 

vandaag is de achterstand op de 2 koplopers verkleind naar 3 punten, waardoor weer alles mogelijk 

is, maar is achterstand van naaste belager SVH'19 slechts 2 punten. Dus mannen ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

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

De Derde Helft, waar hij tevens ook eindredacteur is. Verzoekjes, verslagen, filmpjes en dergelijke 

kunnen ingezonden worden via weekbladdederdehelft@hotmail.com. Verder in Weekblad De Derde 

Helft: 

 De gesteldheid van RB Frenkie the Flying G, die zwaar aangeslagen leek na een dolle avond 

 Scout d'n Kelt met een gehele analyse over Heytse 

 Bompa over zijn aspiraties om vlogger te worden van ut Twed 

 Wanneer het uitstapje van ut Twed naar de heropende Cheeta zal plaatsvinden 

 Tattooboy over zijn kwaliteiten als verzorger/heite-daesen-spotter 

 De Roeije Lienenoetzetter als nacht dj: Dj Quetilla 
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