
Belfeldia 2 knokt zich als Spartanen naar de overwinning 

Een grote mistbank, een natte wei en een tijdsstip waar niemand blij van wordt;  drie overheerlijke 

ingrediënten om lekker in de wei te dartelen. Vandaag, zondag 24 september, was het naast de 

verkiezingen in Duitsland de dag voor de clash SVC 2000 2 - belfeldia 2. Dat er ook nog eens kermis was 

in het pittoreske Belfeld, kreeg het duel een extra sausje: Proosten op de overwinning of het verlies 

wegspoelen met een fustje goudgeel gerstenat. 

Tijdens de bespreking poogde trainert der Bomber een inspirerend en krachtig betoog te houden om 

zijn manschappen aan te moedigen, maar wegens stemklachten na een avondje pilzen was het voor ut 

Twed lastig het te begrijpen. Het vroege tijdsstip van 9 uur verzamelen, zal vast ook parten hebben 

gespeeld. En fin, het speelsysteem en manier van voetballen zijn duidelijk, waardoor het ditmaal door 

vingers gezien kan worden. 

Na hevig overleg tussen der Bomber, Lord Bos en Le Routinier werden il Gialloneri in de volgende 

opstelling de wei ingestuurd: Bodrie op doel, Schreuder, de Tank, Peulke en RB Frenkie the Flying G in de 

defensie, de Roeije Lienenoetzetter, Kappie Klinsmann/Captain Wallie en d'n Kelt op het middenveld en 

Lange Tak, Graziano en Speedy Specht in de offensieve linie. Op de ditmaal miljardenbank zaten 

Tattooboy, Träotje, Technisch Directeur Pienky en Kroppie. 

In het begin werd al snel zichtbaar dat deze twee ploegen wel aan elkaar gewaagd waren. Beide teams 

poogde verzorgd voetbal te spelen al kreeg de thuisploeg meer de gelegenheid de bal rond te spelen. 

Echt gevaarlijk werden beide ploegen niet, al waren de beste kansen wel voor il Gialloneri. Een slechte 

voorzet, een slechte aanname en een Roermonds been zorgden ervoor dat de jongens van geel en zwart 

op voorsprong kwamen. 

Ut twed kwam beter in zijn spel en begon ook beter te combineren. Hoewel het niet altijd leidde tot 

kansen, werd een prachtige aanval toch verzilverd. Na snel combinatie spel gaf Lange Tak Speedy Specht 

de bal die de bal strak en laag in de korte hoek schoot: 0-1.  

Normaal gesproken gaan de Spartanen, nadat ze op voorsprong zijn gekomen, beter voetballen, maar 

SVC begon meer tegen te stribbelen. Hoewel het erop leek dat de geelzwarten het duel onder controle 

hadden, kwamen de gastheren toch langszij. Na te veel ruimte weg te hebben gegeven, werden er ook 

nog cadeautjes weggegeven en kon de tegenstander de bal eenvoudig het doel inwerken: 1-1.  

Onnodig zichzelf in de problemen te hebben gebracht, herpakte ut Twed zich vrij vlot en gaf een 

duidelijk signaal af, dat de 3 punten sowieso mee naar Belfeld zouden gaan. Dat signaal kreeg meer 

daadkracht, nadat er na een prachtige aanval il Gialloneri weer op voorsprong kwamen. Na een flitsend 

snelle en prachtige aanval gaf Speedy Specht een perfecte bal voor de voeten van Lange Tak die de bal 

op oogstrelende wijze tegen de touwen aanschoot: 1-2. 

Hierna kregen beide ploegen een paar kansjes, maar beide doelmannen hoefden niet meer te vissen. 

Hierdoor was de ruststand 1-2 en dus tijd voor een heerlijk bakkie thee. Wederom werd de pers 

geweerd uit de kleedkamer, waardoor er geen informatie te verschaffen is over de kwaliteit van de thee, 



de inspirerende speech van der Bomber en natuurlijk wat er in de kleedkamer allemaal is gebeurd. 

Ondergetekende heeft wederom een aantal smakeloze geruchten gehoord, maar deze zijn al 

doorgestuurd naar RTL Boulevard en de Privé. In de rust werden twee wijzigingen doorgevoerd: 

Technisch Directeur Pienky en Träotje kwamen het veld in voor respectievelijk Schreuder en Graziano. 

De tweede helft gaf een ander beeld dan de eerste helft. Waarin de eerste helft nog vaker werd 

gecombineerd, was het in de tweede helft vooral tegenhouden voor il Gialloneri. Het niveau van de 

wedstrijd daalde met de minuut en het opportunisme van de tegenstander steeg met de minuut. Na een 

paniekerige fase was Peulke genoodzaakt aan de noodrem te trekken, waardoor il Giaolloneri 

gedurende 10 minuten met 10 man doormoesten. Der Bomber wilde niets aan toeval overlaten, 

waardoor Kroppie ten koste van Speedy Specht het veld in werd gestuurd om de defensie te versterken.  

Net nadat Peulke het veld uitgestuurd werd en Kroppie binnen de lijnen was gekomen, stonden beide 

ploegen weer met gelijke aantallen tegenover elkaar. Na een sterke actie van d'n Kelt werd de beste 

man onregelementair afgestopt en kon de dader ook voor 10 minuten de dug-out in. Om de aanval nog 

een impuls te geven werd de Roeije Lienenoetzetter rust gegund en kwam Tattooboy binnen de lijnen.  

Il Gialloneri kwam amper nog op de helft van de tegenstander, maar een aantal keren hadden 

verschillende personen de 1-3 op de schoen die niet veel doordat er te wild werd afgerond, niet meer 

werd gekeken naar de vrije man en de krachten langzaamaan wegvloeiden bij de gasten. Hoewel SVC 

naarstig op zoek was naar de gelijkmaker, werden er nauwelijks kansen weggeven. De defensie bleef 

compact en het team kende geen genade met de tegenstander, waardoor de 1-2 over de streep werd 

getrokken. Hierdoor kwamen de jongens van geel zwart van een hele warme kermis thuis. 

Een goede eerste helft, karakter getoond in de tweede helft en 3 punten die in de tas naar Belfeld gaan. 

Ondanks de kermis en een gedadigde tegenstander op basis van teamgeist, inzet en individuele klasse 

de wedstrijd over de streep getrokken. Vanavond en morgen flink buizen, waarna er weer naar de 

volgende wedstrijd toegeleefd moet gaan worden. Dus ab, die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaans Machine Kroppie is naast speler ook vaste verslaggever van ut Twed namens het weekblad 

de Derde Helft, waar hij tevens ook eindredacteur en editor is.  

Via deze weg willen we u mededelen dat er gekeken wordt om de bedrijfsvoer uit te breiden naar de 

sociale media. Het management is hier achter de schermen druk bezig, waardoor u wellicht altijd direct 

toegang heeft tot de meest geniale stukken proza die de Derde Helft u immer aanbiedt. Verder in de 

Derde Helft van deze week: 

- De Tank over het geslacht van je nageslacht: 'Echte mannen maken mannen' 

- Een uitgebreid interview met Tattooboy over zijn vakantie met rimpelsauriërs 

- Der Bomber over zijn escapades op de kermis zaterdagavond 

- Lord Bos met wederom een heerlijke sportmaaltijd: Koken met Lord Chef 

- Alle geruchten op een rijtje van wat er gebeurd kan zijn in de kleedkamer 

- Het nieuwe rubriek over het allerbelangrijkste op zondag: Thee-reeten, beste thee van NL       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


