
Belfeldia – VCH, 24 september 2016

In het  kermis weekend stond de wedstrijd tegen “ den bookend”  op het  programma. M aar eerst  naar de 

fotograaf voor een teamfoto, super gaaf!

Nadat  Roel als captain zijn ploegmakkers had toegesproken kon de wedstrijd beginnen. VCH was 

waarschijnlijk onder de indruk van de t rekker van boer Wout  want  bij de 2e corner was het  al raak; Siem 

neemt de corner en met  een neusje voor de goal staat  Solana bij de 2e paal klaar om beheerst  binnen te 

t ikken. De geelzwarten drukken meteen door, na een onderschepping van Lucas is het  Siem die het  

werken beloont , 2-0.

De 3e goal was geweldig, van 30 meter was het  Luuk “ Koeman”  die de keeper van VCH het  nakijken gaf. 

3-0 voor en Belfeldia zit  op rozen. 

Bij de eerste de beste counter laat  Tren zijn keeperkunsten zien, in een 1 tegen 1 situat ie blijft  hij goed  

naar de bal kijken. Helaas rolt  deze toch binnen, en heeft  VCH de aansluit ingstreffer te pakken. Het  duel 

wordt  levendiger en het  gaat  op en neer. Na een verre doelt rap van Tren is het  weer “ Koeman” die 

alleen voor de keeper super cool blijkt  en 4-1 scoort . 

Belfeldia voelt  dat  het  dit  duel kan gaan winnen en met  Luca en Clim wordt  VCH opgejaagd dat  alleen 

maar kan tegenhouden. VCH toont  wel karakter en laten het  er niet  bij zit ten.  Bij een gevaarlijke aanval 

van  VCH weet  Clim met  goed verdedigend werk een kans te voorkomen. Helaas is het  niet  veel later wel 

raak. Door een onoplet tendheid staat  VCH alleen voor de goal en de handige aanvaller scoort  de 4-2. 

De  coaches kiezen voor een 3-dubbele wissel en daardoor staan de geel-zwarten even niet  goed op te 

let ten. Op dit  niveau wordt  dat  meteen afgestraft , 4-3. Solana herstelt  het  verschil van 2 doelpunten 

gelukkig snel door een puntgave counter af te ronden. 

Ondanks de voorsprong is het  publiek onrust ig en zijn er nog niet  van overtuigd dat  de 3 punten in 

Belfeld blijven. Helaas hebben ze gelijk. Eerst  zet  Tren zelf de bal goed voor om door iemand van VCH 

binnen te laten t rappen en niet  veel later is de voorsprong als sneeuw voor de (fel schijnende) zon 

verdwenen, 5-5. Nu wordt  ook de voorzit ter zenuwacht ig.



Jason zorgt  als laatste man voor prima rugdekking en voorkomt dat  VCH zelfs op voorsprong komt. In de 

duels laat  Babien ook zien dat  de mouwen opgestroopt  moeten worden want  het  wordt  geen walk-over 

zoals vorige week. 

VCH zit  in een flow en komen net  voor rust  zelfs op voorsprong. Het  rust  signaal komt op een goed 

moment  en de coaches hebben in de pauze de mogelijkheid om iedereen weer op de juiste plek te 

zet ten. Luuk gaat  het  doel in en we blijven 1-3-3  (3 verdedigers en 3 aanvallers) spelen!

Langs de lijn hebben de toeschouwers uit  Venlo niet  alles goed meegekregen en komen informeren wat  

de stand is. De reporter van de dag heeft  nog niet  gezegd dat  het  5-6 is of VCH komt als een komeet uit  

de rust . M et  een paar mooie combinat ies en individuele kwaliteiten wordt  het  5-7  en zelfs 5-8. 

Ondanks de achterstand laat  Belfeldia zien een echt  team te zijn. Er wordt  voor elke meter geknokt  en 

niemand geeft  zich in duels gewonnen. Lucas gooit  er zelfs een sliding uit  en Jason en Babien zet ten een 

paar keer goed druk. Nadat  Luca een gat  in de lucht  heeft  geschoten is het  Roel die voor de verdiende 6-

8 zorgt , het  kan nog en dat  laten ook de toeschouwers merken door de t reffer uitbundig vieren.  De 

teleurstelling is dan ook groot  als VCH weer scoort , maar daar t rekken de geel-zwarten onder leiding van 

Solana zich niets van aan en blijven vol gas geven. Babien wint  zelfs bij een 3 tegen 1 situat ie de bal. We 

komen nog een keer terug, 7-9. 

M et  nog een paar minuten op de klok laat  VCH ook zien een beet je onsport ief te zijn door t ijd te t rekken 

en Siem krijgt  in een duel een flinke t ik, even wisselen met  Clim. Helaas wordt  de achterstand niet  meer 

ingehaald en blijft  het  7-9!

M AAAAAAAAAAAR met deze vecht lust  en plezier kunnen we zaterdag met  vert rouwen naar “ de alde 

wielenbaan”  om de punten op te halen, veel succes alvast !


