
Belfeldia zegeviert in geelzwart onderonsje 

Een vochtige grasmat, aangenaam temperatuurtje en een klein briesje; het perfecte weer om weer 

eens de wei in te gaan voor een potje hoogstaand voetbal. Zondag 11 december was de dag dat 

Arriva haar intrede doet als nieuwe personenvervoerder, de dag dat Feyenoord weer alleen aan kop 

gaat, de dag dat Lord Bendtner een eigen doelpunt heeft gemaakt en natuurlijk de dag voor de 

geelzwart getinte titanenstrijd VVV’03 2 – Belfeldia 2. Dat de wedstrijd erg vroeg werd gespeeld, om 

11.00 uur, moest maar op de koop toe genomen worden. 

VVV’03 had na 7 wedstrijden slechts 2 punten bij elkaar kunnen rapen. Belfeldia had na 9 

wedstrijden 8 punten veroverd. Voor de goede rekenaars onder ons hadden beide teams evenveel 

verliespunten. De Belfeldenaren zijn echter al enige tijd in de competitie ongeslagen, waardoor de 

Gialloneri als favoriet bestempeld mocht gaan worden. Ook al omdat VVV’03 al 3 weken niet 

gevoetbald had. Daarnaast betekende een overwinning vandaag daadwerkelijk de aansluiting naar 

de middenmoot. 

Trainert der Bomber had een zeer geweldige speech gehouden die heel inspirerend was voor het 

team, behalve voor Kroppie. Kroppie was namelijk iets later, omdat zijn treintje niet de juiste 

aansluiting had om tijdig bij de bespreking te zijn die traditiegetrouw op Sportpark de Spil werd 

gehouden. Der Bomber gaf duidelijk aan hoe hij zijn manschappen wilde zien voetballen. Het 

magische magneetbord werd echter in de kast gelaten. Daarnaast werd duidelijk dat de tegenstander 

zeer goede spelers heeft, maar niet acteert als een team wat de Gialloneri natuurlijk wel zijn. 

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

pupillen in de volgende opstelling de wei in: Herbert Jr. in het doel, Schreuder, Kappie Peulke, 

Kroppie en The Boxer from Kraków vormde de verdediging, d’n Kelt, Klinsmann en Tostiboy 

opteerden als het middenveld en d’n Träot, Le Routinier en Lange Tak vormden de aanvallende linie. 

Op de miljoenenbank, die overvol zat, zaten Tom ‘Vedetti’ Kessels, Huibie 2, de niet geheel fitte tank 

en Tattooboy die weer mocht hopen op zijn rentree, die er spijtig genoeg niet kwam. 

Meteen na het fluitsignaal was het duidelijk dat de gastheren een aantal goede voetballers hadden 

en ook nog eens erg dreigend er uit konden komen. Hoewel de gastheren dreigend waren, waren de 

jongens van het echte geel en zwart zeker niet de mindere in de openingsfase. Het spel ging enigszins 

op en neer al trokken de gasten het duel steeds meer naar zich toe. De Belfeldse equipe was fel in de 

duels, vonden elkaar goed en werd er in hoog tempo gespeeld. Kansen bleven alleen nog een beetje 

uit. 

Toen de eerste kans van Belfeldia een feit was, kon er meteen gejuicht worden door de Gialloneri. Na 

een goede aanval en dito actie van Tostiboy leek het hem wel eens een goed idee om op goal te 

schieten. Het bleek een venijnig schot, maar de keeper kon de bal met pijn en moeite uit het doel 

houden en verwerkte het leer zeer zwak, waardoor de inlopende Träot de rebound kon verzilveren: 

0-1.  

Het bleek een opmars voor de Gialloneri. De gasten schakelden een versnelling hoger en regen 

aardig wat kansen aan elkaar. Zo werd er een aantal keren rakelings naast geschoten of kon het 

laatste zetje net niet gegeven worden. Het enige minpunt was het vroeg uitvallen van Schreuder. D’n 

Träot nam zijn plaats over en Vedetti kwam het veld in. 03 bleef gevaarlijk wanneer zij er snel uit 

konden komen dankzij de snelheid en technische klasse van de aanvallende individuen. Het was 

echter Belfeld dat weer tot scoren kwam. 



Na een goed gezette vrije trap van d’n Kelt kon Lange Tak verlengen en kreeg Le Routinier de kans 

iets schittermagisch met het leer te doen. Nadat Lange Tak de bal verlengd had draaide Le Routinier 

handig weg omspeelde de keeper en deponeerde de bal op formidabele wijze in de rechterhoek: 0-2. 

De een zou dit doelpunt prachtig, geniaal of briljant noemen, Le Routinier zou het gogme, instinct of 

een allerdaagse kost noemen. Jammer genoeg voor hem klopt dat niet helemaal.  

Na de 0-2 leek het alsof de echte geelzwarten het wel welletjes vonden en gingen een veel te laag 

tempo spelen, waardoor de gastheren alle gelegenheid kregen om de wedstrijd weer spannend te 

maken. Zo moesten er veel vrije trappen wegegeven worden en was het aan de ijzersterk keepende 

Herbert Jr. te danken dat de 0-2 ook de ruststand was. Voor de spits van 03 en Kroppie was er 

genoeg spanning, want Kroppie had deze malloot liever helemaal onder het gras willen stoppen 

wegens het natrappen tegen Kroppies been. De scheidsrechter liet het onbestraft. 

In de rust werd er gesproken over het goede begin en de goede doelpunten, maar dat er toch een 

tandje bijgezet moest worden om niet in dezelfde val te worden gelokt zoals de week ervoor tegen 

Grub. Ook werd Kroppie weer tot rust bedaard. Ook kon er weer genoten worden van een lekker 

bakkie thee, dit keer wel warm. Nadat de neuzen weer dezelfde kant waren opgezet, werd de wei 

weer opgezocht voor de 2e helft. 

De 2e helft bleek de minste helft te zijn voor de Gialloneri. 03 kwam er veel te makkelijk doorheen en 

de felheid en het hoge tempo van de 1e helft was niet meer terug te vinden. Wederom zorgde 

Herbert Jr. ervoor dat 0 intact bleef. De beste man was deze dag gewoon niet te passeren. 

Huibie 2 kwam nog de gelederen versterken, maar mocht al gauw weer naar de kant gaan na 

onbesuisd hard doorgaan op de keeper waarvoor hij geel voor kreeg en dus voor 10 minuten naar de 

kant moest. Het leek zwaar bestraft, maar kort hiervoor werd een andere idioot van 03 naar de kant 

gestuurd met geel na het natrappen van d’n Kelt. Dit was weer licht bestraft.  

Het leek alsof de Gialloneri een 10 tegen 10-strijd nodig had, want Belfeld ging weer beter 

combineren en scoorde zelfs nog een keer. Tostiboy legde een vrije trap keurig in de linker hoek, 

waardoor de wedstrijd eindelijk op slot werd gegooid en zo ook de eindstand bepaalde. 

Grote delen van de wedstrijd waren niet echt om over naar huis te sturen, maar bij een rustgevende 

stand kan dit nog wel eens gebeuren. Al mag het niet weer gebeuren dat hierdoor een voorsprong 

uit handen wordt gegeven. Wanneer het eerste half uur de gehele wedstrijd wordt volgehouden dan 

is van elke tegenstander te winnen. Dus männer, ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer ook de vaste verslaggever van ut Twed namens 

het weekblad de Derde Helft waar hij tevens eindredacteur is.  

Nu te verkrijgen: The Christmas Edition, een bundeling van de meest schittermagische interviews, 

columns en verslagen van het afgelopen jaar. Bestel hem nu, want op=op! 

Verder in de een na laatste reguliere editie van weekblad de Derde Helft: 

- Le Routinier over zijn gelijkenissen met Lionel Messi 

- The Flying G over zijn reis door Thailand: Jonge Meisjes en Vieze Oude Mannen 

- Lord Bos over zijn zoon Lord Bendtner: Een eigen doelpunt maken, omdat scoren in het 

vijandelijke doel veel te makkelijk is 

 


