
Belfeldia – SVB 26-11-2016 

Met Lukas in de goal en Siem, Babien, Solana, Roel en Luuk werd de wedstrijd begonnen tegen Sport 

Vereniging Blierik (SVB). Tren, Clim en Jason begonnen als wissel waarbij we een sterke bank hadden.

De coaches hadden ervoor gekozen om het team met minder (tactische) aanwijzingen het veld in te sturen en dat 

lukte prima. 

Lukas voorkomt de eerste minuten met een prima redding een achterstand en aan de andere kant van het veld 

wordt een schot van Roel geblokt wat een beter resultaat had verdiend. De geel-zwarten kunnen aanvullend 

weinig potten breken maar verdedigend staat het prima.

Helaas is het toch SVB dat op voorsprong komt, 0-1. Even lijkt Belfeldia de “kluts kwiet” en krijgen de gasten 

kans op de 0-2, maar Lukas voorkomt dat met prima keeperswerk. 

Aanvallend wordt het Blerickse doel steeds meer onder vuur genomen al heeft de keeper van de gasten daar 

minder aandacht voor. Hij wordt door zijn leider even wakker geschud, “stop ens met det knuffelen van dae 

paol”. 

Met rust is het nog steeds 0-1 en nog genoeg tijd om de achterstand om te buigen. Siem gaat het doel verdedigen 

en Lukas gaat het veld in. De 2e helft wordt prima gestart met een mooie actie van Roel en Solana knapt wat 

verdedigend werk op. Ook Babien laat zich op het middenveld weer zien en staat haar mannetje in de duels. 

Met aanmoedigingen worden de geel-zwarten door het publiek naar voren geschreeuwd. De druk worden verder 

opgevoerd met als gevolg dat er in de achterhoede ruimtes ontstaan waar SVB bijna van profiteert. De 

opluchting is er ook bij de toeschouwers; we hebben nog kans.

Siem  brengt de bal weer met een mooie doeltrap in het veld. De bal komt alleen meteen weer terug en de 

verdedigende stellingen zijn nog niet ingenomen, 0-2. Bijna is het meteen 0-3 en de wedstrijd gespeeld, maar de 

lat brengt redding. 

Luca krijgt de kans om de “anschluss” treffen de maken alleen ligt de bal voor zijn chocolade (letter) been en 

gaat de kans helaas verloren. Even later is het wel raak. Roel geeft een mooie bal op Clim die de bal goed mee 

neemt en “ieskaat” de 1-2 binnen schiet. Met z’n alle geloven ze nog in de gelijkmaker  die er ook nog bijna 

komt. Roel schiet net naast, Jason probeert en in het fluitsignaal schiet rol nog op de paal.

Het was een heerlijke pot om naar te kijken en de Belfeldianen heeft aan klantenbinding gedaan voor hun 

toeschouwers die volgende week zeker weer zullen komen.

Succes volgende week.


