
Belfeldia 2 wint derby dankzij hand van der Bomber 

Een lekker zonnetje op het bolletje, een gladde wei en de buren als tegenstander: drie overheerlijke 

ingrediënten om als een jong veulentje in de wei te dartelen. Vandaag, zondag 19 november 2017, komt 

de goedheiligman een bezoek brengen aan al zijn lieve kindertjes, maar bovenal de altijd prachtige en 

beladen derby tussen Reuver 2 en Belfeldia 2. 

Ut Twed staat op de 3e plaats en houdt Reuver met 2 punten achter zich. Voor beide ploegen is winst 

van absoluut belang om de nummers 1 Haelen en 2 MMC Weert bij te blijven. Wie de derby wint, heeft 

sowieso een half seizoen lang de eer en het genoegen om zich de beste van de twee dorpen te mogen 

noemen. Dit keer is ook de uitslag bepalend voor de competitie. Een mooie pot mag dus uiteraard 

verwacht worden met veel strijd, passie en iets te harde charges (zoals het heurt). 

Tijdens de wedstrijdbespreking gaf der Bomber aan dat er vroegtijdig druk gezet moest worden, de 

lange bal eruit gehaald moest worden, maar bovenal verzorgd voetbal te spelen. Het affiche van 

vandaag was voor de ploeg genoeg motivatie, waardoor der Bomber zich vooral op het speltechnische 

vlak kon concentreren en de boel op scherp zetten hoe belangrijk de drie punten zijn. 

Na hevig overleg tussen de technische staf waar Lord Bos, Roy the Legend en Bomba ook plaats in 

nemen, werden de volgende mannen de wei in gestuurd: Birthdayboy Herbert jr. in het doel, Schreuder, 

Kappie Peulke, de Tank en RB Frenkie the Flying G in de achterhoede, d'n Kelt, de Roeije Lienenoetzetter 

en de Ontembare Bongard op het middenveld en voorin was er plaats voor d'n Dave, Lange Tak en 

Speedy Specht. Op de miljoenenbank zaten Roadrunner, Träotje, Mcrib Kroppie en twijfelgeval 

Tattooboy. Klinsmann liet de wedstrijd schieten wegens problemen aan zijn hamstrings. 

In de eerste helft was al gauw te zien dat Reuver het initiatief nam. Belfeldia bouwde namelijk te traag 

op en werden de afspraken over drukzetten niet nagekomen. Het oogde allemaal te onrustig. Reuver, 

dat aantrad met een zeer jonge ploeg, voetbalde dan ook makkelijker. Het was aan de sterke 

verdediging te danken dat er geen kansen werden gecreëerd door oranjehemden. 

Na verloop van tijd lieten il Gialloneri zich meer zien en werd de ploeg ook gevaarlijker en drukte de 

Reuverse ploeg wat meer naar achteren. Kansen zouden er sowieso komen voor de Belfeldse equipe en 

wat heet. Meteen de eerste kans van de wedstrijd werd knap binnengeschoten door Speedy Specht na 

eerst op snelheid diep werd gestuurd en vanuit een lastig hoek de keeper aan de binnenkant verschalkte 

en de bal in het rechterzijnetje zien belanden: 0-1. 

De voorsprong gaven de jongens van geel en zwart meer vertrouwen en gingen hierdoor ook beter 

voetballen. Al kwam er eerst een domper in plaats van hossana: RB Frenkie the Flying G moest de 

wedstrijd staken met liesklachten. Träötje kwam voor hem in de plaats. Koud in het veld werd de beste 

man door de trainer het strafschop ingestuurd voor een corner en kwam de bal na een lepe hackentrick 

van d'n Kelt voor zijn voeten en wist hier wel raad mee: 0-2. 

Normaal gesproken krijgen ploegen na een vroege 0-2 voorsprong het gevoel dat deze wedstrijd voor 

het oprapen ligt en door te blijven voetballen de wedstrijd na zich toe te trekken. Ut Twed maakte 



echter zich het veel te moeilijk door ineens niet meer te voetballen en werd er niet meer fel doorgedekt, 

waardoor Reuver alle gelegenheid kreeg om de 1-2 binnen te schieten en er zo weer een wedstrijd van 

te maken. Dat Schreuder hierna door commentaar op de arbitrage te leveren ook nog eens voor 10 

minuten het veld uitgestuurd, waardoor het nog moeilijker werd. Il Gialloneri hielden zich 

ternauwernood staande en gingen hierdoor met een 1-2 voorsprong de rust in om een lekker bakkie 

thee te drinken. 

In de rust poogde der Bomber zijn manschappen iets meer te inspireren en hamerde er meer op om 

korter te dekken en sneller vast te zetten met zijn allen. Er werd een wijziging doorgevoerd: D'n Dave 

mocht gaan rusten en Roadrunner kwam voor hem in de plaats binnen de lijnen van de wei. Wederom 

werd de pers niet toegelaten binnen het kleedlokaal, maar na de wedstrijd werden de journalisten toch 

geïnformeerd. Ook over de thee, waar tot dus ver geen goed woord over werd gezegd, waardoor het 

vast een magere 5 zou zijn. 

In de tweede helft lieten il Gialloneri zich van een hele andere kant zien. De gasten voetbalden op hoog 

tempo en werd de tegenstander al vroegtijdig vastgezet. Hierdoor mocht het dan ook geen verbazing 

zijn over het feit dat ut Twed de baas was op het veld. Een grotere voorsprong voor de geelzwarten hing 

in de lucht en die kwam er ook: na een prachtige dieptepass van Schreuder op Roadrunner schoof 

Roadrunner de bal uiterst koelbloedig achter de Reuverse doelman: 1-3. 

De vergrootte voorsprong deed de ploeg veel goed, want het werd heer en meester van het veld en gaf 

Reuver geen enkele mogelijkheid om aan de situatie te ontsnappen. De gastheren gaven zelfs, in het 

kader van Sinterklaas, zelfs nog een cadeautje weg door de totaal ongevaarlijke Träötje die weer was 

meegegaan met een corner onder het gras te stoppen, waardoor de scheidsrechter resoluut naar de 

penaltystip wees. D'n Kelt mocht voor de verandering de strafschop nemen en wist zo ook zijn naam op 

het scorebord te krijgen, 1-4. 

De gifbeker was echter nog niet leeg voor Reuver, want McRib Kroppie mocht toch nog even in de wei 

dartelen voor rots in de branding de Tank. Belfeld ging rustig verder met voetballen en had de 

thuisploeg zo hard bij de lurven vast dat er een tijd lang geen enkele bal op de helft van Belfeldia te zien 

was. Kans op kans werd gecreëerd, waar de Ontembare Bongard er een van wist te verzilveren: 1-5. 

Dit gaf Il Gialloneri de reden om gas terug te nemen, maar hierdoor kwam het onnodig onder druk te 

staan van Reuver die weigerde zich gewonnen te geven. Uiteindelijk maakten de geelzwarten het zo 

bont dat er met twee man verdedigd werd en het ook niet raar was dat Reuver de 2-5 kon 

binnenwerken. 

Het slotakkoord kwam echter van ut Twed. De uitploeg kreeg namelijk een vrije trap op een prachtige 

positie, maar de nemer was van mening dat de niet al te succesvolle getrainde variant van donderdag 

gebruikt moest worden. Het eindstation was vrije trappenspecialist de Roeije Lienenoetzetter die hem in 

de verre hoek binnen krulde: 2-6. Niet veel later blies de scheidsrechter voor het laatste fluitsignaal, 

waardoor dit ook tevens de eindstand was. 



De sfeer is goed, het spel was bij vlagen goed en de uitslag natuurlijk formidabel. De 2 tegendoelpunten 

werden echter veel te makkelijk weggegeven en waren natuurlijk ook onnodig. Zonde dat we onze jarige 

keeper niet zijn gewenst cadeau konden geven: een overwinning met een clean sheet. Al gaan deze 

week de credits naar der Bomber wegens uitstekend wisselen. Volgende week kunnen we dit echter 

rechtzetten tegen Heytse. Dus ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie  

De Spartaanse Machine Kroppie is voetballer en vaste verslaggever van ut Twed namens het Weeblad 

De Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur en beheerder van de Facebookpagina is. Verder in 

Weekblad De Derde Helft: 

- De Spartaanse Machine Kroppie over het maken van speciale Weekblad De Derde Helft-

aanvoerdersbanden 

- De Tank over zijn indrukwekkende pantser waar geen aanvalsleider doorheen lijkt te komen 

- Klinsmann over zijn alter ego Captain Wallie 

- Waggi over het verspelen van een gezellig avondje karten met de selectie 

- Lord Bos met een gezonde sportmaaltijd die á la minute te maken is 

- Der Bomber's vrouw, die Bomberinne, over de gouden pik van haar man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


