
Belfeldia JO19-1 Uit naar de uitgestelde wedstrijd tegen de Venlosche Boys 
JO19-1/JO19-2 
 
Met een bijna volledige selectie naar Venlo voor de avondwedstrijd op 22 nov. In Venlo. 
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 Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven. Het middenveld 
bestond uit Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, Stas ‘’Piëters’’ Peeters 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 Robin “de Spijker” Nagel, Jesper ‘’Pruus” Huibers en Kyle ‘’The Black 

Pearl’’ Erdkamp.  Dit alles bedacht door het trio Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Mark “de 
Hoëgheid” Erdkamp en Luc “de Zeeuw”de Maaijer. 
 
Het verslag zal anders zijn als normaal, 
Want de Sint ging ermee aan de haal. 
Hij was ook stiekem naar Venlo meegekomen, 
Wat hij daar zag had hij bij Venlosche Boys niet van durven dromen 
Hij hoopte net als in Spanje op een leuke faire pot, 
Maar ook hij werd door de gang van zaken bedot. 
Net voor de wedstrijd begon  
Hoorden we al van een speler die voorheen voor VVV een wedstrijd won. 
We moesten toch tegen Venlosche boys JO19-2 spelen  
Of kwamen er jongens van JO19-1 in het plezier meedelen? 
Enfin de wedstrijd stond op beginnen  
Toen de scheidsrechter al na 5 minuten moest staken 
De assistent nam het over en weg was de kans op winnen 
En we konden geen bal meer fatsoenlijk raken. 
Bij de Venlosche boys gingen ze vooral buitenspel lopen 
Maar bij deze scheids konden de spelers toch hopen 
Onze assistent werd even later op de vingers getikt, 
Want had hij de spelers van de tegenstander een kunstje geflikt? 
Nee, hij vlagde een goede wedstrijd  
Maar werd door de scheids benijd. 
Deze luisterde hierna niet meer naar deze man 
Want die kon er voor Venlose begrippen toch niks van. 
Belfeldiagoal werd achteraf in 1e helft afgekeurd, 
Zodat er in Venlo tot in de 2e helft niet kon worden getreurd. 
In de 2e helft raakte onze jongens van slag, 
Want op al dat tegenstrijdige gefluit was men niet  bedach. 
Zo werd het 1-0 voor Venlo door slechte communicatie  
En werden steeds kanslozer door hun intimidatie. 
Halverwege de 2e helft trad de scheids in het licht 
En gaf hij een penalty waar hij zich op had gericht. 
Eigenlijk speelde onze keeper de bal 
Maar in Venlo komt er een penalty bij elke val. 
Ach ja 2-0 en wat kon er nog meer gebeuren, 
We kregen een mooie goal van hun topspeler te betreuren. 
Toch gaven we bij 3-0 niet op en gaven we van al 
En zo scoorde Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp (3-1) na voorgeven van Juul ‘’Sid’’ Jacobs door de voet 
te krijgen tegen de bal 
Dit mocht hij echter op het kunstgras wel met een flinke brandwond betreuren 



Maar ja een goal na een jaar is ook iets om je op te beuren 
We moesten toen nog een tijdje verder spelen 
En door dat rare gefluit van de scheidsrechter 
Viel ons toch ook nog een vrije trap ten dele 
Wat eerst resulteerde in een opstootje met Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen als vechter 
Dit kwam gelukkig wel goed 
Maar Venlosche boys maakte nog een duidelijke buitenspel goal met spoed. 
4-1 was toen de einduitslag 
En voor ons bleef over erg hard gelach. 
We vertrokken derhalve maar snel, 
Want het voetbal is zo geen leuk spel. 
Zwarte Piet en Sint vergeet Venlosche boys op 5 dec. maar 
Want de kadootjes hebben ze daar al uitgepakt en klaar. 
 
 
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote, die niet voor Sinterklaas speelde dat deed de 
scheids al. 
Auteur: Sinterklaas en Zwarte Voetbalpiet 


