Zwakke eerste helft nekt Belfeldia 2
Zondag 18 september, de dag dat de kraker PSV – Feyenoord op het programma stond, de
dag van de najaarsmarkt, de dag na de Nach van ’t Limburgse Leed en de dag van Kwiek
Venlo 2 – Belfeldia 2 op Sportpark Hagerhof. De zon liet zich sporadisch zien, er viel geen
regen en toch warm genoeg voor een T-shirtje; op één haar na het perfecte voetbalweer.
Voor beide ploegen was het de 1e competitiewedstrijd van het seizoen. De Belfeldenaren
waren voor het duel vol vertrouwen na 3 ongeslagen bekerwedstrijden, waarvan er 2
werden gewonnen en 1 onbeslist bleef. Kwiek werd net als Belfeldia ook groepswinnaar in
het bekertoernooi, maar deed dit door 3 maal te winnen met 12 doelpunten voor en 8
tegen. Het was dus oppassen geblazen voor de Venlose aanval, maar hun defensie moest
uitgebuit kunnen worden.
Trainert der Bomber hamerde erop dat het belangrijk was de Venlonaren geen ruimte te
geven in de opbouw. Collectief drukzetten, kort dekken en snel omschakelen waren de kern
van het verhaal. Hij stuurde zijn mannen in de volgende opstelling de wei in: Jan ‘Jantje’
Paska in het doel, in de verdediging begonnen v.r.n.l. d’n Träot, d’n Tank, Kappie Frenkie en
Kroppie, op het middenveld stonden Klinsmann, d’n Kelt en Dawid ‘Dusza’ Duszynski, Voorin
begonnen Fleswerper Peulke, JvdB en Speedy Specht. Op de bank, die wederom weer
meerdere miljoenen waard was, begonnen Hossa, Le Routinier en Stan ‘Kratzie’ Krantzen.
D’n Dave fungeerde wederom als assistent-scheidsrechter en Tattooboy, met schoenen aan
waar Kroppie vol trots, bewondering en jaloezie naar keek, fungeerde als twaalfde man om
de Belfeldse equipe naar voren te sturen.
Meteen na het beginsignaal werd Belfeld gevaarlijk: na goed druk zetten van Peulke kreeg
JvdB een prachtige schietkans, maar hij schoot wild over. De toon leek gezet, leek. Hierna
kwam Kwiek steeds beter in de wedstrijd en nam het initiatief, wat door zijn snelle spelers
voor veel gevaar zorgde. Het was ook de thuisploeg die de score opende: na een mooie
lange bal liet Kroppie het afweten, waardoor de nummer 7 oog in oog kwam met Jantje en
faalde niet: 1-0. Dit bleek de opmars voor veel meer narigheden, want de thuisploeg kwam
al snel op 4-0, waarvan de 3-0 de mooiste was. Deze was in tegenstelling tot rest van de
tegendoelpunten gemaakt door goed combinatiespel in plaats van door een fout van
Gialloneri. Speedy Specht zorgde nog voor een beetje hoop door de 4-1 te scoren, maar al
snel liepen de gasten tegen de 5-1 aan wat tevens de ruststand was.
Dat ut Twed te veel ruimte weggaf en te veel fouten maakte was duidelijk, maar Kwiek was
ook een geduchte tegenstander volgens der Bomber. De tactiek werd enigszins aangepast en
Kroppie werd geslachtofferd voor Kratzie.
In de tweede helft kwamen de jongens van geel en zwart meer aan voetballen toe. Toch kon
er niet voorkomen worden dat de 6-1 viel, waardoor het echt over en uit was voor de
Belfeldenaren. Doordat Belfeldia wel wilde laten zien meer in zijn mars te hebben dan de
eerste helft en Kwiek het wat rustiger aan ging doen, kon Belfeldia meer en meer de aanval
zoeken en hierdoor de nodige kansen creëren.

Uiteindelijk kwam de beloning ook, na een goede aanval kon JvdB de bal oog in oog de bal
achter de Venlose keeper leggen en scoorde zo de 6-2. Belfeldia wilde meer en zocht er ook
naarstig naar. Hoewel de afwerking het liet afweten, kwam er hulp uit onverwachte hoek. De
nummer 10 van Kwiek, een beer van een vent die enigszins in de buurt kwam aan de kracht
onze eigen tank, besloot Dusza in het strafschop te lanceren. De scheidsrechter wees
resoluut naar de penaltystip. Speedy Specht eiste de bal op en deponeerde de bal
koelbloedig de hoek in: 6-3. Kort hierna floot de scheidsrechter voor het eindsignaal.
Een slecht begin van de competitie en een eerste helft waar niet over geschreven zou mogen
worden. Er zijn echter nog 19 wedstrijden te spelen, waardoor alles nog mogelijk is. Genoeg
reden om hard te blijven werken, te leren van de fouten en door te gaan tot het gaatje.
Volgende week zal er revanche gehaald moeten worden tegen Wittenhorst 5 op Sportpark
de Spil om 11.30 uur. Laat zij dan maar van onze koude kermis thuiskomen! Dus ab, die wei
in!
De Spartaanse Machine Kroppie
Praeses i.t.
De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer ook de vaste verslaggever van Belfeldia 2
voor het weekblad de Derde Helft, waar hij tevens ook de eindredacteur is. Het blad gaat
over alle ins en outs bij voetbalclub Belfeldia en zelfs dan nog dieper. Zo werd dankzij het
blad raadsels opgelost omtrent het verkrijgen van de status Legend, hoe zwaar het is voor
Kappie Frenkie om met vleugels te voetballen, het leven van Lord Bos en hoe voetballers af
en toe lijken op babypijlen.
Deze week in het blad:
-

Lord Bos over zijn geadopteerde zoon Lord Bendtner
Roy the Legend legt wederom zijn stappenplan uit om de status Legend te krijgen
Kappie Frenkie over zijn artiestennaam: RB Frenkie G
Peulke over een nieuwe Olympische sport in 2020: Fleswerpen
JvdB over zijn pornoverleden: Ron Jeremy is niet meer
Lange Tak over zijn verblijf in Mexico: Coke, corona en jalapeños

