
Belfeldia JO19-1 wint na doelpuntenfestijn! 
 
Op zaterdag 1 oktober stond voor Belfeldia JO19-1 de eerste competitiewedstrijd van het seizoen op de 
rol. Op Sportpark de Spil in Belfeld was ST Koningslust/Grashoek JO19-1 de tegenstander.  
 
Na de goede bekerwedstrijd tegen SVH’39 JO19-1G wilden de Belfeldse gladiatoren de goede reeks 
doorzetten. De warming-up verliep uitstekend en de geel-zwarten waren er dan ook helemaal klaar voor. 
De trainers Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan ‘’Kretzke’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoëgheid’’ 
Erdkamp begonnen met de volgende elf: Stijn ‘’de hand van God’’ Testroote in het doel, in de verdediging 
Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, Timon ‘’De Muur’’ Hahury, Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen en Daan 
‘’Schiëper’’ van Leuven, het middenveld werd gevormd door Emil ‘’Polska’’ Rukat, Max ‘’Spreakbuus’’ 
Gerards en Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen en in de aanval stonden Juul ‘’Sid’’ Jacobs, Jesper ‘’Pruus’’ 
Huibers en Jeffrey ‘’De witte Keniaan’’ Caris. Op de bank begonnen Stas ‘’Piëters’’ Peeters, Bram ‘’Das 
Phantom’’ Groot, Hussein ‘’Man van Glas’’ Rahmani, en Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. 
 
De Belfeldenaren begonnen de wedstrijd uitstekend en dit resulteerde al gauw in de openingstreffer. 
‘’Sid’’ maakte een splijtende pass van ‘’Pruus’’ koelbloedig af waardoor de Belfeldenaren op voorsprong 
kwamen. Echter moesten de geel-zwarten na tien minuten een noodgedwongen wissel toepassen. 
‘’Spreakbuus’’ werd een aantal maal flink aangepakt, kon uiteindelijk niet verder, en werd vervangen door 
‘’Piëters’’. Lang konden de Belfeldenaren niet genieten van de voorsprong want door een ongelukkige 
actie belandde de bal via ‘’Houthakker’’ in de goal, 1-1. De geel-zwarten herpakten zich en na een aantal 
goede aanvallende acties resulteerde dit in de verdiende 2-1. ‘’Sid’’ probeerde het met een mooi 
afstandsschot maar deze knal kon ternauwernood door de keeper worden gekeerd. Toch was dit niet 
voldoende want ‘’Pruus’’ stond op de juiste plaats om de bal tegen de touwen te koppen. Ondanks de 
goede aanvallende acties stond het verdedigend nog niet goed. Na een kleine fout van ‘’Houthakker’’ 
rondde de nummer zeven van ST-Koningslust/Grashoek JO19-1 een spaarzame aanvallende actie af 
waardoor de stand weer gelijk werd. De Belfeldenaren lieten zich niet van de wijs brengen en gingen weer 
op zoek naar de voorsprong. Dit leidde tot de 3-2 van ‘’Sid’’, die scoorde met een intikkertje. Even later 
kreeg Belfeldia JO19-1 een penalty toegekend. ‘’Houthakker’’ kreeg de kans om zijn eigen doelpunt goed 
te maken en hij benutte de penalty feilloos, 4-2! 
 
In de rust werd aangegeven dat de geel-zwarten zorgvuldiger om moesten gaan met de bal. Ook moest 
het verdedigend beter want alleen dan kon de wedstrijd worden gewonnen.  
 
De tactische instructies konden niet voorkomen dat de tegenstander opnieuw terug in de wedstrijd 
kwam. Een penalty kon net niet door ‘’De hand van God’’ worden gestopt waardoor de stand 4-3 werd. 
De nummer zeven van ST Koningslust/Grashoek JO19-1 maakte zo zijn tweede doelpunt van de middag. 
Het werd even billenknijpen voor de Belfeldenaren maar ‘’De witte Keniaan’’ zorgde met een uitstekend 
doelpunt voor rust. Even later werd de score nog verder uitgebreid door ‘’Sid’’, die hiermee zijn hattrick 
compleet maakte. ‘’Pruus’’ en ‘’Sid’’ werden hierna vervangen door ‘’Das Phantom’’ en ‘’The Black Pearl’’ 
maar zij konden hun stempel niet meer op de wedstrijd drukken. In de slotfase kwam ST 
Koningslust/Grashoek JO19-1 nog terug tot 6-4 door wederom een doelpunt van de nummer zeven. Ook 
hij had dus net als ‘’Sid’’ een hattrick gemaakt. Hierbij bleef het en de overwinning werd in de kleedkamer 
gevierd met prachtige zangkunsten. Een filmpje hiervan is te vinden op het Instagramaccount.  
  
De goede start in de bekercompetitie heeft een goed vervolg gekregen in de competitie met een 
verdiende overwinning. Volgende week staat de volgende competitiewedstrijd tegen ST 
Panningen/Egchel JO19-2 op het programma. 
 
Volg Belfeldia JO19-1 op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit  
legendarische team! 
 
Man of the match:  Juul ‘Sid’’ Jacobs. 
Auteur:   Stan ‘’Kretzke’’ Krantzen. 


