
Belfeldia 2 boekt zwaarbevochten overwinning 

Een heerlijk zonnetje, een stil windje en mooie grasmat in een boerengehucht. U raadt het al, het is 

weer een prachtige zondag om de wei in te gaan. Naast de prachtige Gelderse derby en natuurlijk de 

klassieker in 020 stond ook Melderslo 2 – Belfeldia 2 op het programma.  

De Gialloneri hadden de laatste 2 wedstrijden met een slecht gevoel afgesloten en stonden hierdoor 

8e met 15 punten. Melderslo stond 7e met 20 punten. Voor de Gialloneri was dit dus een wedstrijd 

die gewonnen moest worden om aansluiting te houden op de subtop en zicht te blijven houden op 

plek 3. Erop en erover voor de Spartaanse titanen. 

Trainert der Bomber hield het redelijk kort tijdens de bespreking. Voorin wilde hij graag 

positiewisselingen zien en dat er meer rust gepakt moest worden wanneer zijn pupillen in balbezit 

waren. Voor der Bomber was het belangrijk dat er punten gepakt zouden worden en dat de weg 

omhoog gezocht kon gaan worden. 

Na hevig overleg met Lord Bos, Roy the Legend en de Ontembare Bongard stuurde der Bomber zijn 

titanen in de volgende opstelling de wei in: de Knuffel Marokkaan in het doel, de verdedigende linie 

bestond uit d’n Träot, Peulke, Kroppie en the Boxer form Kraków, op het middenveld was er plaats 

voor d’n Kelt, Kappie Klinsmann en Dusza en in de voorhoede werden Lange Tak, d’n Dave en Speedy 

Specht geposteerd. Door blessures bij de Tank en Tattooboy en de afwezigheid van Tostiboy en 

Frenky G bestond de miljoenenbank uit Le Routinier en de Ontembare Bongard. 

De Spartaanse titanen begonnen sterk aan het duel. Er werd goed gecombineerd, de tegenstander 

werd afgejaagd en dat gaf al vrij snel resultaat. Na goed combinatiespel gaf Dusza een afgemeten 

voorzet die prachtig werd binnen gewerkt door d’n Dave, 0-1. 

Vrij snel erna lieten de Gialloneri de Melderse meer in het spel komen, waardoor er meer druk op de 

achterhoede kwam te liggen al bleven de geelzwarten gevaarlijk in de omschakeling. Hoewel de 

Melderse beter in het spel kwamen, namen de jongens van geel en zwart verder afstand. Speedy 

Specht stuitte in een een-tegen-een-duel op de keeper, maar Dusza schoot van afstand de bal in het 

lege doel, 0-2. 

Hierna begon het steeds meer te rommelen bij Belfeldia, mede doordat de gastheren verder naar 

voren ging voetballen en meer en meer ballen naar voren pompte. De Belfeldse achterhoede kwam 

steeds meer onder druk te staan en na het uit de rug lopen bij the Boxer form Kraków kwamen de 

Melderse zomaar terug in de wedstrijd:1-2.  

Het geloof kwam er steeds meer bij Melderslo en Belfeld had veel moeite om de lange ballen 

onschadelijk te maken. Tot overmaat van ramp ging Kroppie in de fout door de bal te missen, waarna 

de spits 1 minuut voor rust de bal beheerst achter de Knuffel Marokkaan kon werken, 2-2. 

Kort hierna floot de scheidsrechter voor het rustsignaal om een lekker bakkie thee te kunnen 

drinken. Hoewel de thee goed heet en goed van smaak was, kon het iets meer suiker gebruiken. Der 

Bomber sprak zijn manschappen tijdens de thee moed in en wilde graag zien dat de lange bal eruit 

gehaald werden en dat de ploeg een 1 tegen 1 situatie achterin moest vermijden om niet in de 

problemen te komen. Na de peptalk was het alweer tijd om de tweede helft te beginnen. 

Ook de tweede helft begonnen de Belfeldenaren goed. De felheid en de wil spatte ervan af, maar 

langzaam kroop Melderse steeds meer uit hun schulp, waardoor het een enerverende pot werd. 

Belfeldia bleef echter lange tijd de betere van de twee en had ook veruit de meeste kansen. 



Hoewel Belfeld het initiatief had, moest er nog altijd alert gereageerd worden op de lange ballen van 

de Melderse die een kopsterke voorhoede had. Na verloop van tijd werd the Boxer from Kraków 

gewisseld voor Le Routinier die als laatste man ging spelen. De Ontembare Bongard kwam enige tijd 

later het veld in voor d’n Kelt. 

Belfeld bleef knokken en na een prachtige pass op Speedy Specht gaf deze jonge heer een heerlijke 

voorzet op Lange Tak die het leer hard tegen de touwen aan knokte, 2-3. Op basis van het spel en de 

instelling was het ook een zeer verdiende voorsprong.  

De Shetlanders, of nae de Melderse, gingen hierna alles of niets spelen en elke bal werd in de 16 

gepompt. Met hangen en wurgen werd ten koste van alles de gelijkmaker voorkomen, ook na een 

aantal scrimmages in de Belfeldse zestien. De Gialloneri vochten als echte Spartanen ook al liepen er 

een aantal bij met een vrijwel lege tank. De moegestreden Dusza werd nog afgelost door d’n Kelt om 

de overwinning over de streep te kunnen trekken. 

Hoewel de Melderse een aantal gevaarlijk werden, liet de sterk keepende Knuffel Marokkaan geen 

enkele bal meer door met als afsluiter een geweldige zweefduik in de korte hoek. Hierdoor bleef de 

eindstand op 2-3 staan, waardoor de Spartaanse titanen hun dipje hebben afgesloten en weer naar 

boven kunnen kijken. 

Het was een wedstrijd die veel energie kostte en veel inzet en passie en daar zijn ze vandaag met vlag 

en wimpel in geslaagd. Iedereen bleef knokken ook op de mindere momenten waarvoor hulde. Nu is 

het weer tijd om de batterij op te laden en omhoog te kijken, want de achterstand op de nummer 3 

is slechts 6 punten. Dus jongens, ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer en vaste verslaggever van ut Twed eindredacteur 

van het wekelijkse blad de Derde Helft. Dit keer staat het blad helemaal in het teken van het mooie 

weer en staan er natuurlijk een aantal mooie bbq-tips in ( bijvoorbeeld aan de stuw 1). Verder in de 

Derde Helft: 

- De Tank over het vervangen van zijn pantser en de paniek bij het Ministerie van Defensie 

- Tostiboy over de mankementen van zijn kookwekker 

- Klinsmann over zijn spontane aanmelding bij de sportschool: ‘de band moet strak om de arm 

zitten’  

- De Ontembare Bongard over de immense schade dat in de miljoenen oploopt aan zijn 

nieuwe huis na een klein warm en gezellig feestje en natuurlijk over Jelano 

- Lord Bos over waarom hij altijd vraagt hoe het verslag eruit komt te zien 

 


