
Wedstrijdverslag Belfeldia F2 – Swalmen F3 

Na de nederlaag in de allereerste wedstrijd van het seizoen tegen Merefeldia (vriendschappelijk), 

begon vandaag het echte werk: een heus bekerduel tegen Sjwaame. Onze gelegenheidsaanvoerder is 

Luca die vooraf zijn manschappen toespreekt: met verdedigen pakt ieder een mannetje en proberen 

we zo snel mogelijk de bal af te pakken. Als we de bal hebben gaan we scoren. Zo is dat Luca! 

We beginnen erg sterk aan de wedstrijd met eerst een schot van Solana uit de tweede lijn wat naast 

gaat. Niet veel later is het wel raak: Roel schoort al in de 2e minuut. De voorsprong is echter van 

korte duur. Door een eigen goal van Luca wordt het 1-1.  Roel maakt niet veel later z’n 2e en zorgt 

voor de 2-1. Ook deze voorsprong is van korte duur. Swalmen maakt in de 8e minuut de gelijkmaker, 

2-2. Het spel golft op en neer zo blijkt wel en met name Babien ontpopt zich tot een echte mid mid 

die pittige duels uit vecht op het middenveld.  

Na 10 minuten komen we wederom op voorsprong. Een mooie aanval wordt uiteindelijk binnen 

geschoten door Lucas, 3-2. En daaropvolgend weer een tegengoal, 3-3. Het zou een echt bekerduel 

worden dat spannend bleef tot en met de laatste minuut met over en weer goals. 

Inmiddels hebben de trainers de eerste tactisch omzettingen gedaan en 3 wissels tegelijkertijd 

toegepast. Dit blijkt een groot succes, want in de 15e en 17e minuut scoort Clim. De eerste middels 

een geweldige dribbel en de tweede na een mooie aanval opgezet door Tren. Na wederom een 

tegengoal gaan we rusten met een stand van 5-4. We passen een keeperswissel toe, Lucas vervangt 

Siem.  

 
  

In de 2e helft wordt er veel beter verdedigd. Solana en Jason staan goed hun mannetje. Ondanks dit 

gegeven valt niet veel later weer de gelijkmaker, 5-5. Langs de zijlijn wordt iedereen nerveuzer en het 

wordt steeds spannender naar mate het einde nadert. In de 28e minuut schiet Siem net langs het 

doel van Swalmen. De gasten uit Swalmen beginnen moe te worden. Niet heel gek, want Luuk en 

Babien blijven maar aanjagen op het middenveld. 1 minuut voor het einde wordt de wedstrijd 

beslist: met een flinke sprint en een verwoestend schot maakt Siem de winnende treffer zo blijkt 



later. Uitzinnig van vreugde zijn ze, maar ze weten wat hun te doen staat. De voorsprong vasthouden 

en niets meer weggeven. In de allerlaatste seconde schiet Roel nog tegen de paal. Na het laatste 

fluitsignaal is de aller allereerste overwinning van deze kanjers een feit. Een geweldige 6-5 

overwinning tegen Sjwaame!! 

Volgende week weer met beide benen op de grond, want we spelen dan de 2e bekerwedstrijd. En 

niet de minste: een derby uit tegen Reuver. Tot dan! 

 


