Belfeldia 2 boekt zakelijke overwinning
Een bewolkte dag, een fris windje en President Trump heeft het over een gebeurtenis in Zweden
waar de Zweedse nog steeds niet weten wat er voorgevallen is, enfin. Het belangrijkste wat er op
deze zondag, 19 februari, gepland stond, was natuurlijk het prachtige affiche Wittenhorst 5 –
Belfeldia 2 op sportpark ter Horst. Na een winterstop van maar liefst 2 maanden, die op een kleine
maand was gepland, konden de Gialloneri eindelijk weer in de wei rond gaan dartelen. De benen
begonnen al langzaam rond te spartelen en ondergetekende kreeg al bijna last van vastgeroeste
vingers, maar eindelijk was er weer een zondag waar naar toegeleefd kon worden.
De tegenstander van deze prachtige zondag, Wittenhorst, had net als de equipe uit Belfeld 11 punten
bij elkaar gesprokkeld, maar had een beter doelsaldo: 0 om -9. Zoals iedereen weet gaat het
uiteindelijk om de punten, maar een goed doelsaldo helpt wel.
Trainert der Bomber wilde graag zien dat de tegenstander al vroeg werd vastgezet en dat er daarom
hoog gevoetbald moest gaan worden. De defensie van Wittenhorst zou zo zwaar onder druk komen
te staan, zodat zijn pupillen het spel konden gaan bepalen. Na hevig overleg met de stafleden Lord
Bos, Roy the Legend en de Ontembare Bongard stuurde der Bomber zijn manschappen in de
olge de opstelli g de ei i : Sa ir De K uffel Marokkaa Ait Ali sto d a jaar re alidere eer
eens op doel, de defe sie esto d uit d Träot, de Ta k, Kappie Fre kie, die eer uit She ale-city
as teruggeko e e S hreuder, op het idde eld as plaats ge aakt oor d Kelt, Faosse e
Tattooboy en in de voorhoede werden Lange Tak, Le Routinier (zonder Bombapet) en Speedy
Spe ht/Papa ‘i o geposteerd. Op de iljoe e a k zate Tosti oy, d Da e e Kroppie. Peulke,
Klinsmann en the Boxer from Kraków zaten in de spreekwoordelijke lappenmand.
De wedstrijd was nog niet begonnen of de eerst rariteit was al een feit: Lange Tak vond zichzelf zo
goed in vorm dat hij zelfs op 2 verschillende schoenen een wereldpartij zou gaan spelen. Misschien
een beetje hoogmoedig en arrogant, maar een gezonde portie zelfvertrouwen schaadt niemand.
Nadat de scheidsrechter het fluitsignaal werd gegeven om te galopperen, begonnen de jongens van
geel en zwart aardig te combineren en zetten de gastheren al snel onder druk. Een aantal
mogelijkheden werden gecreëerd, maar na de eerste kans van Wittenhorst stokte de motor en
gingen de oranjehemden het spel bepalen. Er werden grove dekkingsfouten gemaakt, de duels
werden niet gewonnen, de tweede bal was voor de tegenstander en er werd te makkelijk balverlies
geleden.
Daarnaast moest ut twed al gauw zijn aanvoerder missen in strijd, nadat hij zijn enkel omsloeg en zo
de edstrijd oest stake . D Da e k a
i e de lij e als spits e Le ‘outi ier a de take
van the Flying G over.
Het geluk was dat de Horstenaren niet meedogenloos waren, want anders hadden de Gialloneri
achter de feiten kunnen gaan aanlopen. De geelzwarten herpakten zich en combineerden er lustig op
los. Er was veel ruimte voor het combinatievoetbal en er werden een aantal goede kansen gecreëerd
alleen was er niemand die trekker met precisie overhaalde, waardoor de eerste helft in een 0-0 zou
eindigen, leek.
Na weer een prachtige combinatie kreeg Faosse de bal prachtig voor en bediende Lange Tak die
alleen nog maar tegen bal aan hoefde te lopen: 0-1. De Gialloneri ging na de openingstreffer snel op
zoek naar de 0- e kreeg hier ee uitsteke de ogelijkheid oor. D Träot slalo de zi h los i het
strafschopgebied, maar gaf hierna een zwakke voorzet, waardoor de aanval onschadelijk gemaakt
kon worden. Wittenhorst schakelde snel om en na een goede voorzet, die al ver van te voren

onschadelijk gemaakt had moeten worden, k a de al oor de oete a d Träot e aarzelde
niet: 1-1. Helaas schoot hij de bal ongelukkig in eigen doel en zo moest Belfeldia weer opnieuw
beginnen. Hier kreeg het echter geen tijd meer voor om dit in de eerste helft nog recht te zetten,
want vrij snel na het doelpunt floot de scheids voor het rustsignaal. Tijd voor thee en het wisselen
van schoeisel voor Tattooboy, nadat zijn schoenen stuk gingen en tevergeefs de schoenen van the
Flying G aan probeerde te doen in de reguliere speeltijd.
Met een heerlijke bakkie thee die goed van smaak was en op de goede temperatuur was, sprak der
Bomber moed in op zijn pupillen. Hoewel het 0-2 in plaats van 1-1 moest zijn, was er nog tijd genoeg
om het verschil te gaan maken. Om dit te realiseren moesten de Gialloneri wel beter gaan voetballen
en veel secuurder zijn in de passing. Verder werd Faosse er op gewezen om iets meer vanuit de
positie te voetballen om te voorkomen dat zijn paardenlongen werden uitgeput.
In de tweede helft was het voetbal niet echt hoogstaand van de geelzwarten, maar dat kwam ook
vooral door het feit dat Belfeldia er niet in slaagde Wittenhorst haar wil op te leggen. Met de inbreng
van Tostiboy ten faveure van Papa Rico probeerde der Bomber de westrijd een nieuw elan te geven.
Belfeld werd nog een aantal keren zeer dreigend, maar Wittenhorst kwam er ook nog een keer
gevaarlijk uit.
Na een laatste wissel, Kroppie kwam voor Lange Tak, waardoor d Träot doors hoof aar de
aanvallende linie, lieten de Gialloneri nog een paar schittermagische combinaties zien en uiteindelijk
erd de i zet a de geelz arte eloo d. Ee s hittere de pass a S hreuder gaf d Da e de
ideale mogelijkheid om de winnende te maken en zo 1 op 1 te kunnen blijven lopen.
Wittenhorst probeerde het nog met de tactiek pompen of verzuipen nog het een en ander, maar
echt gevaarlijk werden de gastheren niet meer, waardoor de punten fijn mee naar Belfeld werden
genomen.
Het spel was niet geweldig, goede kansen werden niet afgemaakt en de tegenstander kreeg te veel
ruimte. De overwinning werd echter over de streep getrokken en alle doelpunten zijn gemaakt door
een Giallonero. Laten we het een zakelijke overwinning noemen en de volgende pot met meer elan,
gogme en passie spelen en natuurlijk ook winnen. De nummer staat nu maar op 5 punten dus het
doel om 3e te worden is nog steeds erg reëel. Dus mannen, Ab die wei in!
De Spartaanse Machine Kroppie
De Spartaanse Machine Kroppie is naast speler vaste verslaggever van ut twed namens het weekblad
de Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. Net zoals het voetbal heeft het blad ook een
winterstop gehad, maar is dus nu weer helemaal terug. Wij wensen alle lezers een goed, gezond en
een sportieve hervatting van de competitie, maar bovenal veel leesplezier. Verder in het blad:
-

Tattooboy en Lange Tak over hun remake van Assepoester: Op zoek naar de juiste schoen
Lord Bos over de verandering van zijn geliefde Belfeld na het een tijdje te hebben verlaten in
zijn vaste rubriek: the Lord returns
The Flying G over al zijn escapades in Thailand: All the way in Shemalé
D Träot o er zij drukke periode die er aa staat te ko e : Ga s Li urg geit Träote, la g
lae e d Träotterie

