
Belfeldia JO19-1 Uit naar MVC in de mist en op een ijzig veld. 
 
Hoog bezoek was er bij deze wedstrijd: ex leider Stan Krantzen kwam eens uit de randstad  op 
bezoek om weer eens een wedstrijdje mee te kijken. Echter in duidelijk slechtere omstandigheden 
(temperatuur -1 en op een ijzig glad veld) als de vorige week moest nu wel gevoetbald worden, lang 
leve de gemeente Venlo! Ook was er terugkomst van Emil ‘’Polska’’ Rukat in het team. Echter de 
pechvogel van de vorige wedstrijd Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp is nu weer geblesseerd. 
We begonnen wel het volgende elftal:  
Keeper Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote, de verdediging Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, Timon ‘’De 
Muur’’ Hahury, Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen en Robin “de Spijker” Nagel. Het middenveld bestond 
uit Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, Jesper ‘’Pruus” Huibers en Mitch “de Zwieger” Denessen, in de 
aanval begonnen we met: Koen “Lil Penske” Schroembges, Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris en Juul 
‘’Sid’’ Jacobs. Op de bank Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven, Stas ‘’Piëters’’ Peeters en Emil ‘’Polska’’ 

Rukat.  Dit alles bedacht door het trio Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Mark “de Hoëgheid” 
Erdkamp en Luc “de Zeeuw”de Maaijer. 
 
Toch weer het verslag in dichtvorm 
Maar ben niet bang dit wordt niet de norm. 
Volgende keer is het weer een verhaal 
Dan gaan we hopelijk weer met 3 punten aan de haal. 
Nu bleken de omstandigheden erg slecht 
En dat was wel te merken, het was meer een gevecht. 
We begonnen wel redelijk goed  
Het was 0-2 met spoed  
(0-1 door Juul ‘’Sid’’ Jacobs op aangeven van Koen “Lil Penske” Schroembges en 0-2 door Jeffrey ‘’De 
Witte Keniaan’’ Caris na een mooie actie van Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, hij passeerde 3 spelers) 
Maar het had nog veel sneller kunnen gaan 
Want de tegenstander gaf ons ruim baan 
We schoten en kopten grote en kleine kansen mis 
En dan krijg je de deksel op de neus, gewis 
Bij 2 uitbraken van de tegenstander was het raak 
Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven en Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen werden gekraak 
Beiden lieten hun mannetje lopen 
En dan is het alleen nog op hulp van Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote hopen 
Redden kon hij helaas deze 2 keren niet 
Dat zag ook de Voetbalpiet. 
2-2 was derhalve dan ook de ruststand 
En in het kleedlokaal van Belfeldia was toen flink wat aan de hand 
Echter in de 2e helft ging het even later niet beter 
En na veel gestuntel voorin waarin weinig op goal werd geschoten 
Werd de 2-3 door Juul ‘’Sid’’ Jacobs binnengelopen. 
De leiders ergerden zich al aan dit niet schietenverdrag 
En daarom volgde dan ook hard gelach. 
MVC wist zowaar nog eens gelijk te scoren 
De 3-3 was een mooie lob over Stijn die je kan bekoren. 
We bleven aanploeteren en aanprutsen 
Het was hopen op een goal door tegen de bal aan te klutsen. 
Die 3-4 van Jesper ‘’Pruus” Huibers kwam dan toch 4 minuten voor tijd, 
Echter het slot werd door Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote niet benijd. 
Een totaal mislukte uittrap van onze keeper 



Maakte de wond van vandaag alleen maar dieper. 
De aanvallers van MVC schoten 4-4 binnen 
En wij konden even later snel naar huis om ons te bezinnen. 
Zo gaat het met Belfeldia JO19-1 niet goed, 
Misschien moeten we een haptonoom opzoeken met spoed. 
Toeschouwers, leiders en spelers konden deze wedstrijd niet bekoren 
En daarom gauw naar huis om nieuwe ideeën aan te boren. 
Dit was het laatste gedicht van de Sint voor JO19-1 dit jaar 
Hopelijk gaat het hierna beter en tot het volgende jaar met een ander gebaar. 
 
 
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: Misschien wel de minst slechte van ons allen Emil ‘’Polska’’ Rukat. 
Auteur: Sinterklaas en Zwarte Voetbalpiet 


