
Belfeldia JO19-1 toont veerkracht en wint eerste bekerwedstrijd 
 
Op zaterdag 17 september stond voor Belfeldia JO19-1 de eerste wedstrijd van het seizoen op het 
programma. In het kader van de beker vond op Sportpark de Spil de wedstrijd Belfeldia JO19-1 - SVH’39 
JO19-1G plaats. De twee overige teams in de poule zijn Reuver JO19-1 en Vesta JO19-1. 
 
Na het harde trainen had iedereen enorm veel zin in het nieuwe seizoen. De spelers wilden het jaar goed 
beginnen en waren vol vertrouwen. Ook de trainers konden niet wachten op de officiële start van het 
seizoen. De trainers Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan ‘’Kretzke’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoegheid’’ 
Erdkamp stuurden de volgende elf namen het veld in: 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, op het middenveld ‘’Stas ‘’Piëters’’ Peeters, Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards 
en Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen en in de aanval Bram ‘’Das Phantom’’ Groot, Juul ‘’Sid’’ Jacobs en Jesper 
‘’Pruus’’ Huibers. Op de bank begonnen Jeffrey ‘’De witte Keniaan’’ Caris, Hussein ‘’De man van Glas’’ 
Rahmani, Emil ‘’Polska’’ Rukat en Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. 
 
Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat de tegenstander van vandaag niet zomaar aan de kant 
gezet zou worden. De gasten hadden het overwicht en creëerden enkele kansen. ‘’De hand van God’’ kon 
enkele keren redding brengen maar uiteindelijk leidde dit toch tot de 0-1. De thuisploeg herpakte zich en 
kwam steeds beter in de wedstrijd. ‘’De Zwieger’’ kwam gevaarlijk door in het strafschopgebied maar zijn 
schot zeilde voorlangs. Net voor rust was daar dan toch de gelijkmaker. Een hoekschop werd bij de 
tweede paal net over de doellijn getikt door ‘’De Muur’’, waarmee hij zijn debuut voor Belfeldia extra 
glans gaf. Zo gingen de geel-zwarten met een goed gevoel de rust in. 
 
In de rust werd aangegeven dat er vandaag niet verloren hoefde te worden. Echter moest er dan wel 
meer druk naar voren worden gezet. Aan de hand van een aanvallende wissel moest dit gaan gebeuren. 
Zo kwam ‘’ De witte Keniaan’’ erin voor ‘’Das Phantom’’. 
 
Deze aanvallende wissel leidde meteen tot meer kansen voor de thuisploeg. Nadat een aantal 
mogelijkheden onbenut werden gelaten, was het uiteindelijk toch raak. Een steekbal werd prachtig over 
de doelman getikt door ‘’De Witte Keniaan’’, 2-1! Inmiddels was ook ‘’Polska’’ als verse kracht binnen de 
lijnen gekomen. Echter kon ook hij niet voorkomen dat de gasten binnen korte tijd op gelijke hoogte 
kwamen. De geel-zwarten waren niet scherp bij een hoekschop en de bal werd dan ook prima in de lange 
hoek binnen geknikt. ‘’Schiëper’’ werd vervangen door de ‘’De man van Glas’’ en de Belfeldenaren gingen 
op jacht naar de overwinning. De volgende goal liet dan ook niet lang op zich wachten. Een voorzet werd 
door ‘’Sid’’ over de uitgekomen doelman richting het doel gekopt en volgens de scheidsrechter was de bal 
de lijn gepasseerd, 3-2! De bal was niet volgens iedereen over de doellijn en enkele meegereisde 
supporters van de tegenstander lieten dit ook duidelijk merken. Echter gaven de spelers van SVH’39 JO19-
1G aan dat dit wel het geval was geweest. De Belfeldenaren wilden de overwinning veiligstellen en gingen 
dan ook loeren op de counter. ‘’The Black Pearl’’ werd er dan ook ingezet vanwege zijn snelheid. De 
gasten kregen nog een aantal goede kansen, waaronder een één tegen één situatie, maar ‘’De hand van 
God’’ kon steeds op schitterende wijze redding brengen. De geel-zwarten kregen ook nog een kans om 
het duel te beslissen maar een counter met onder andere ‘’The Black Pearl’’ werd niet verzilverd. Hierna 
floot de scheidsrechter af en was de overwinning een feit. 
 
Een goed begin is het halve werk en het geeft veel vertrouwen voor de eerste competitiewedstrijd. 
Zaterdag 24 september staat namelijk om 15.00 uur de wedstrijd Helden JO19-2 – Belfeldia JO19-1 op de 
rol. Eens zien of de positieve start in de beker een vervolg gegeven kan worden! 
 
Volg Belfeldia JO19-1 op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit  
legendarische team! 
 
Man of the match:  ‘’De hand van God’’ 
Auteur:   ‘’Kretzke’’ 


