Belfeldia 2 strijdend als Spartanen ten onder
Een lekker tijdsstip, wisselvallig weer en een wei van plastic: dit waren de drie ingrediënten voor de
titanenstrijd tussen MMC Weert 3 en Belfeldia 2. Op deze dag, 5 november 2017, meldde de
afgezette Catalaanse leider Puidgemont zich bij de Belgische politie, werd Mathieu van der Poel
goud gewonnen op het EK veldrijden en meldde de rapper Sean Combs/Puff Daddy/P. Diddy dat hij
nu aangesproken wil worden met de naam LOVE (ohne gein, bron: NU.nl).
Beide ploegen zijn erg goed begonnen aan het seizoen. MMC wist tot nu toe alle duels te winnen en
ut Twed op een verliespartij na ook. Ut Twed heeft 3 verliespunten minder, waardoor bij winst de
achterstand op MMC gereduceerd kon worden tot 3 punten aangezien MMC een wedstrijd meer
gespeeld heeft. Bij winst van MMC zal de achterstand van Belfeldia vergroot worden tot 6 punten.
Zaak voor de geelzwarten om vol voor de winst te gaan.
Trainert der Bomber gaf tijdens de wedstrijdbespreking aan onder de indruk te zijn van de instelling
van zijn ploeg. Perfecte voorbeelden zijn hiervoor Papa Rico Gonzalez/Speedy Specht en Träötje.
Speedy Specht zou in eerste instantie uitgeleend worden aan het eerste, maar vond dat hij vooraf de
uitleenbeurt prima in actie kon komen voor il Gialloneri en werd dan ook alsnog opgenomen in de
wedstrijdselectie. Träötje achtte zich niet fit genoeg voor de wedstrijd en gaf dit al voortijdig aan bij
der Bomber, waardoor hierop geanticipeerd kon worden. Daarnaast werden alle spelers een voor
een opgehemeld, wat natuurlijk pure waarheid was, is en blijft (ja, ze zijn geweldig, het zijn niet voor
niets echte Spartanen).
Na dit prachtige betoog van de trainert werd de opstelling aangekondigd die in samenspraak met
Roy the Legend, Lord Bos en de afwezige Metten. De volgende mannen mochten gaan ronddartelen
in de wei: Herbert jr. in het doel, RB Frenkie the Flying G, Peulke, Kroppie en de Roeije
Lienenoetzetter in de defensie, d'n Kelt, Kappie Klinsmann en Tattooboy in de middenlinie en
Roadrunner (geleend van het 4e), d'n Dave/Graziano en de al besproken Papa Rico Gonzalez in de
offensie. Op de miljoenenbank namen de Tank, Lange Tak en en de Ontembare Bongard (ook
geleend van het 4e) plaats. Träötje achtte zich, helaas, niet fit genoeg om te kunnen ronddartelen.
Het werd na het beginsignaal van de scheidsrechter gelijk duidelijk hoe de wedstrijd zich zou
ontwikkelen. Het spel ging snel op en neer, met MMC als vechtmachine en lange halen en de
jongens van geel en zwart enigszins opbouwend. De omschakelingen in de wedstrijden zorgden
hierdoor veel al voor het gevaar. Dat er gescoord zou worden, wist bijna iedereen wel, maar wie als
de score zou openen, was nog de vraag.
Qua scoringskansen hadden de gastheren de betere kansen, maar de Belvendse defensie bleek een
moeilijk passeerbare veste. Wat heet, het waren zelfs il Gialloneri die op voorsprong kwamen. Na
een snelle en mooie aanval kwam na wat gekluts in de zestien van de gastheren de bal voor de
voeten van Roadrunner die uiterst koelbloedig afrondde: 0-1.
Il Gialloneri konden echter niet lang genieten van de voorsprong, want na een slechte pass van de
ver na voren geschoven Roeije Lienenoetzetter schakelden de gastheren als de bliksem om en was
het voor de doelpuntenmaker een koud kunstje om de bal tegen de touwen te schieten: 1-1. Hierna
was het aan de uitstekend keepende Herbert jr. te danken dat de jongens van geel en zwart met
deze stand ook de rust in gingen. Tattooboy en d'n Dave moesten in de eerste helft de strijd
vroegtijdig staken met blessures. Voor hun in de plaats kwamen Lange Tak en de Ontembare
Bongard binnen de lijnen.

Voor het eerst dit seizoen werd de pers toegelaten in de kleedkamer tijdens de rust. Der Bomber
pepte zijn manschappen nog even op, maar wilde er absoluut voor zorgen dat er niet verloren zou
worden. Ook de ploeg geloofde heilig in een goede afloop. Verder was de thee redelijk op smaak en
enorm heet, maar dat kon door wat water eenvoudig worden gecorrigeerd; al met al een
dikverdiende 7. Er werd daarnaast ook afscheid genomen van
In de tweede helft was het spelbeeld iets anders. In plaats van het overwicht bij de gastheren, lag
deze nu bij de gasten. Il Gialloneri gaven meer gas al was MMC nog behoorlijk gevaarlijk in de
omschakeling. Waar in de eerste helft nog geregeld kansen te zien waren, leek dit in de tweede helft
een stuk minder het geval te zijn. Il Gialloneri had achterin haar zaken redelijk goed op orde, terwijl
de Weertse verdediging de ballen als vuurpijlen naar voren pegelde, waar de jongens van geel en
zwart moeite mee hadden.
Dat er nog een doelpunt viel, was redelijk verrassend te noemen, waardoor men er niet raar van op
keek dat de scheidsrechter de thuisploeg een handje moest helpen. Na veel te fel doorgaan van de
spits van MMC op Herbert jr. werd dit afgefloten en werd de bal in het doel gegleden. Extra zuur
voor Il Gialloneri was dat precies zo'n zelfde situatie daarvoor wel afgefloten werd. Als tegengeluid
was de manier waarop de kans werd weggegeven wel heel kinderlijk: 2-1.
Hierna probeerde ut Twed het nog wel door veel passie en strijd op de mat te tonen en werd er alles
gedaan om de gelijkmaker binnen te werken, maar een gelijkspel was ut Twed niet gegund, hoewel
de ploeg deze wel verdiende. Eindstand: 2-1.
Passie, strijd en bij vlagen prachtige combinaties. Dit maal kan de ploeg niets verweten worden en
kan er geconcludeerd worden dat het geluk niet aan onze zijde was. Helaas is de achterstand
opgelopen naar 6 punten, maar als echte Spartanen komen we zeker terug. Dus mannen, kop
omhoog, borst vooruit en strop de mouwen goed op en dan ab die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is naast vaste voetballer en verslaggever van ut Twed namens het
Weekblad De Derde Helft ook eindredacteur van dit prachtige wekelijks verschijnende blad en
beheerder van de gelijknamige Facebookpagina. Hoewel op de facebookpagina het een en ander
verschijnt over het Sportnieuws van Belvend, maar er is natuurlijk genoeg ruimte voor andere
ploegen van Belfeldia. Dus als er ploegen van Belfeldia zijn die wereldfaam willen vergaren, stuur uw
verslagen dan naar weekbladdederdehelft@hotmail.com (geen grap), waarna er voor gezorgd wordt
dat uw verslag ook hierop komt te staan. Ook voor vragen kunt u via dit e-mailadres contact op
nemen. Verder in Weekblad De Derde Helft:








Er wordt meegelopen met verzorger Ferry tijdens het spel 'Zoek de aansteller'
Kroppie over het verzenden van de eerste e-mail via weekbladdederdehelft@hotmail.com
De belangrijkste vraag: wanneer is de stapavond van ut Twed gepland?
Rico Gonzalez/Speedy Specht/Papa Rico over zijn asociale rijgedrag
Wederom Kroppie over de nieuwe McRib
Peulke over het behalen van de puppycursus met zijn kielf Ted
De Tank over de verkoopkwaliteiten van zijn schatje Mevrouw Tank

