Cupfighter Belfeldia 2 naar de halve finales
Een bewolkte ochtend, een veel te vroeg tijdsstip, een natte grasmat en een tegenstander waar de
Gialloneri nog een appeltje mee te schillen hebben. Vier prachtige ingrediënten om lekker te gaan
sja e i de ei. Het as a elijk tijd oor het ekerduel VCH 3 – Belfeldia 2. De inzet was
plaatsing voor de halve finales van het bekertoernooi.
De twee teams zijn geen onbekenden van elkaar. Beide teams staan namelijk in dezelfde competitie
ingedeeld, waardoor er al enige inside-information aanwezig was bij de rivalen uit dezelfde
gemeente. VCH is na 9 wedstrijden te hebben gespeeld gedeeld koploper met Kwiek en harkten al 24
punten bij elkaar. Belfeldia staat na 10 wedstrijden spelen onderaan in de middenmoot met 11
punten, maar is al 5 wedstrijden op een rij ongeslagen. Het competitieduel was al een sprankelende
strijd die gelijk op ging, dus kon er een leuke, aantrekkelijke en schittermagische wedstrijd verwacht
worden.
Tijdens de wedstrijdbespreking werd er vooral aandacht gegeven aan het verdedigende werk, omdat
vrij duidelijk is dat de aanvallende linie van de gastheren uit Boekend de kracht is van het goed
presterende elftal. Linies kort houden, kort dekken en de lange bal vanuit achteruit onschadelijk
maken was het devies. Trainert der Bomber was van mening dat de wedstrijd tot goed gebracht kon
worden wanneer de sleutelspelers van de tegenstander uitgeschakeld werden.
Na hevig overleg tussen de technische staf, waar Lord Bos, de Ontembare Bongard en Roy the
Legend ook onderdeel uit maken, stuurde Der Bomber zijn manschappen in de volgende opstelling
de ei i : Her ert jr. op doel, de defe sie esto d .r. .l. uit d Träot, Kappie Peulke, Kroppie e
Pienky, op het middenveld was er plaats voor Waggie, Klinsmann en Huibie 1 (niet te verwarren met
zijn broertje Hui ie 2 e de aa alle de li ie esto d uit d Kelt, Bosje e La ge Tak. Op de
iljoe e a k zate Tosti oy e d Da e, die a la g re alidere eer ei delijk zij re tree zou
kunnen maken. Speedy Specht haakte af wegens de griep, Dusza was spoorloos en Tattooboy, de
Tank en Le Routinier (ook wel Bompa genoemd met zijn nieuwe hoofdeksel) namen uit voorzorg
vervroegd winterverlof.
Na het eerste fluitsignaal werden de intenties van beide teams duidelijk; beiden wilden koste wat
kost winnen en de weg vervolgen in het bekertoernooi. Het was echter VCH dat feller begon en het
betere spel op de mat legde. In de beginfase bleef het echter bij speldenprikjes. De jongens van geel
en zwart legden tot dusver er weinig tegenover. Dit had kwam vooral doordat de ploeg onrustig
speelde en een te laag tempo schakelde.
De geelzwarten waren vooral bezig met verdedigen en hadden moeite om de Boekendse aanvallen
onschadelijk te maken. Uiteindelijk moesten de gasten toch een keer gaan toegeven en helaas
gebeurde dit ook. Na onnodig balverlies in de voorhoede schakelde VCH razendsnel om en kon de
nummer 20 met de bal aan de val het strafschopgebied betreden en schoot zeer bekwaam met
buitenkantje rechts de bal in de korte hoek: 1-0.
Na de 1-0 leek het alsof de Gialloneri wakker werden en begonnen langzaamaan beter te voetballen.
Het samenspel werd beter, de lange bal werd er vaker eruit gehaald en de omschakeling werd een
stuk beter. De omschakeling, vooral de kracht van de tegenpartij, zorgde ervoor dat Belfeld op gelijke
hoogte kwam. Na een snelle uitbraak op links kreeg Pienky ineens een prachtige gelegenheid om het
vijandelijk doel onder vuur te nemen. Hij liet de keeper kansloos met een lepe bal die in de verre
bovenhoek verdween: 1-1, wat een schittermagisch doelpunt! Het bleek voor Pienky zijn hoogtepunt,
want niet veel later promoveerde hij een ingooi voor VCH tot corner voor de gastheren na een
vuurpijl. Het schijnt dat de bal nog steeds onderweg is om terug te landen op aarde. Tijd voor thee!

De thee was dit maal zeer smaakloos en veel te koud, maar dit weerhield Der Bomber er niet van om
de Belfeldse equipe moed in te praten. Hij stelde dat hier de winst voor het grijpen lag wanneer de
vooraf besproken zaken werden nageleefd. Met name de lange bal eruit halen kon beter en er moest
hoger druk gezet worden. Lange Tak bleef in de kleedkamer achter en werd vervangen door
Tostiboy.
In de tweede helft liet VCH zich meer inzakken en het leek alsof ze met twee spitsen gingen spelen.
Hierdoor kregen de Gialloneri achter meer gelegenheid om verzorgd op te bouwen. De gasten
kwamen beter in het spel en hadden het merendeel van het balbezit. Daarnaast kregen de gastheren
minder gelegenheid om de aanval te zoeken, door goed druk zetten van de bezoekers. Dat de
jongens van geel en zwart na enige tijd mochten gaan juichen was dan ook niet zo verrassend. Na
goede o i atiespel tusse Hui ie e Tosti oy kreeg d Kelt de al op ee prese teer laadje e
kon eenvoudig de bal binnenlopen: 1-2! Der Bo er gaf d Kelt hier a ee pu lieks issel en kon
d Da e zij al la g gehoopte re tree ake .
Belfeld voelde dat er nog meer te halen viel en wilde de wedstrijd zo snel mogelijk op slot gooien.
Achterin werden er nauwelijks kansen weggegeven en het middenveld kreeg alle gelegenheid om de
wedstrijd te domineren. VCH kreeg het benauwder en moest wederom capituleren. Na een prachtige
pass a Kroppie k a de al ij Hui ie die d Da e ee doelpu t s ho k o zij re tree op te
leuken: 1-3! Enthousiast van geluk sprong hij in de armen van de trai ert. Het is d Da e atuurlijk
ook van harte gegund.
Na de 1-3 vonden de Belfeldenaren het wel enigszins welletjes en gingen af en toe liever galleryplay
spelen dan op zoek naar 1-4. Het brak Belfeld uiteindelijk op, want na een periode van zwak spel kon
VCH weer in de wedstrijd komen, nadat de nummer 10 de bal eenvoudig achter Herbert Jr. plaatste
na zwak verdedigen en makkelijk balverlies: 2-3.
Het werd weer onnodig spannend en VCH rook de kans om op gelijke hoogte te komen. De Gialloneri
rechtte echter de rug en kwam op een paar afstandsschoten na niet meer in de problemen en zorgde
op eind er nog voor dat de gastheren de strijd uiteindelijk opgaven. Randje 16 uiterst links werd een
vrije trap weggegeven door de Boekendse verdediging. Huibie nam de vrije trap, maar het schot
werd door de muur van richting werd veranderd. Doordat de baan van het schot werd veranderd viel
de bal onderkant lat binnen. Bosje gaf voor de zekerheid nog het laatste zet, maar het staat buiten
kijf dat Huibie het doelpunt op zijn naam krijgt: 2-4! Niet veel later floot de scheidsscheidsrechter
voor het eindsignaal, waardoor de Gialloneri zich plaatst voor de halve finales. Eindstand: 2-4.
6 wedstrijden ongeslagen, waarvan 2 bekerduels en uit de 4 competitieduels werden 10 punten
binnengehaald. Het is bijna een gotspe dat uitgerekend nu de winterstop zijn intrede doet. Aan de
andere kant kunnen nu de pijntjes herstellen en kan er een maand lang gezopen worden alsof elke
zondag een vrije dag was. Dus iedereen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een geweldige
tweede helft van het seizoen gewenst. Nu dus even rusten en dan weer ab, die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is naast speler ook de vaste verslaggever van ut Twed namens
weekblad de Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. Wegens de vele aanvragen voor de
Christmas Special Edition is het geen optie meer om de meest memorabele rubrieken in een
gebundeld blad te bestellen. Namens het gehele team van de Derde Helft bieden wij onze excuses.
Verder in de laatste editie van de Derde Helft van deze jaargang:
-

Pienky over de schoonheid van vuurpijlen

-

The Flying G met het vervolg over zijn tocht door Shémalé, uh Thailand: Massagéés,
Pingpongshows en Ladyboys
Lord Bos over de statistieken van zijn geadopteerde zoon Lord Bendtner: Rate the Lord!
D Da e o er hoe je erslage o li e zet ust read!

