
 

 Belfeldia JO19-1 in de 2e bekerronde  
  
In de 2e ronde van beker moesten we tegen GFC’33 uit Grubbenvorst. Een wedstrijd waar toch een 
beetje tegenop gekeken werd, omdat het een goede test zou kunnen zijn om te bepalen hoever we 
staan. De start voor de wedstrijd was wel matig, want de lijnen waren door het grassnoeiwerk van 
gemeente Venlo grotendeels verdwenen en in de 2e helft kwam ook nog de mist vervaarlijk opzetten. 
Toch had de scheidsrechter van die avond dhr. Van de Beucken de wedstrijd perfect onder controle. 
Bedankt nog Scheids. 
Ondanks het feit dat er spelers terug zijn van een blessure hadden we toch de hulp van JO-17 spelers, 
Yassine Ifkiren en Levy Driessen. Dit omdat er een paar andere spelers niet helemaal fit waren. 
Beiden hadden op maandag met ons meegetraind. We begonnen wel met een vrij standaard 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 Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen, Stas ‘’Piëters’’ Peeters en Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, in 
de aanval begonnen we met: Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, Jesper ‘’Pruus” Huibers en Juul ‘’Sid’’ 
Jacobs. Op de bank: Koen “Lil Penske” Schroembges,  Robin “de Spijker” Nagel en de JO-17 spelers 
Yassine Ifkiren en Levy Driessen. Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp is ook bijna terug van zijn zware 
blessure die hem bijna een jaar aan de kant heeft gehouden.  

Deze opstelling was door het trio Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Mark “de Hoëgheid” 
Erdkamp en Luc “de Zeeuw”de Maaijer in elkaar gezet. 
We hebben de jongens met weinig nieuwe opdrachten het veld ingestuurd. Vele taken 
waren wel bekend en er moest alleen de puntjes eens goed op de ”i” gezet worden. 
Net als tegen TSC begonnen we ook nu direct goed met veel druk op hun verdediging. Dit 
resulteerde al snel in een kans voor ons. De eerste goal kwam echter uit een penalty. 
Afgedwongen door een goede doorbraak van Juul ‘’Sid’’ Jacobs, die flink onderuit gehaald werd 
(op geluid al te horen). Hij nam hem zelf en scoorde feilloos, 1-0. Niet veel later volgde ook de 2-0. 
Na een mooie snelle aanval opgezet vanuit het middenveld kwam de bal bij Jesper ‘’Pruus” Huibers, 
die strak voorgaf op Stas ‘’Piëters’’ Peeters, die strak binnen schoot. Binnen een kwartier al op 2-0 
dat beloofde veel goeds. En we bleven kansen creëren welke niet allemaal binnen gingen maar het 
zat wel snor. Ook verdedigend waren goed op dreef en werd er vaker goed opgebouwd vanuit de 
achterste linie. Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers en Timon ‘’De Muur’’ Hahury stonden dan ook als een 
blok en als er eens eentje door leek te komen was Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote er om de bal 
ver weg te trappen. Een heikel momentje was er voor hem met zijn nieuwe handschoenen maar ook 
dit kwam goed. Hij leek zelfs bij zijn uittrappen op goal te schieten van de tegenstander.  
Halverwege de 1e helft viel de 3-0 na een pass van Juul ‘’Sid’’ Jacobs schoot Jeffrey ‘’De Witte 
Keniaan’’ Caris zijn eerste goal binnen. Juul ‘’Sid’’ Jacobs kreeg ook nog een kopkans voorgegeven 
van Jesper ‘’Pruus” Huibers. 
Op naar de 2e helft de jongens gecomplimenteerd vanwege hun goede spel. Koen “Lil Penske” 
Schroembges en Robin “de Spijker” Nagel kwamen erin voor Juul ‘’Sid’’ Jacobs en Max ‘’Spreakbuus’’ 
Gerards. 
In de 2e helft gingen we wel verder, maar het liep soms niet zo vlekkeloos als in de 1e. Toch scoorde 
Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris zijn 2e goal door na een goede steekbal van Stas ‘’Piëters’’ Peeters 
en een korte loopactie feilloos binnen te schieten, 4-0. Hier en daar werd de wedstrijd een beetje 
grimmiger en werden onze spelers soms fel onderuit gehaald. Dit resulteerde in een gele kaart en 
een vrije trap voor de 16. Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen wist hier wel raad mee en legde de bal in 
het uiterste linkerhoekje (5-0) wel nog getoucheerd door de keeper van GFC, die dat moest bekopen 
met een dubbele hamstringblessure. Veel beterschap gewenst vanuit Belfeldia JO-19.  
Hierna volgde nog een flink aantal kansen voor ons, die niet binnen geschoten werden: Jesper 
‘’Pruus” Huibers net over geschoten, Yassine Ifkiren vrij voor de goal erover als grootste en een schot 



van Juul ‘’Sid’’ Jacobs (laterna weer ingevallen voor Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris) net langs. Levi 
Driessen was toen al een flinke tijd binnen de lijnen gekomen voor Timon ‘’De Muur’’ Hahury. Toch 
scoorden we nog 1x. Na een mooi schot van Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, ook weer ingevallen, die 
maar net gekeerd kon worden door de keeper, gaf Yassine Ifkiren de bal snel voor en kon Koen “Lil 
Penske” Schroembges gemakkelijk binnen tikken, 6-0.  
Toch kreeg GFC, wellicht ook door onze nonchalance, nog een grote kans, die jammerlijk langs werd 
geschoten. Eindstand van een goede wedstrijd 6-0. 

  
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: Het hele team was eigenlijk wel goed, maar we kiezen voor Stas ‘’Piëters’’ 
Peeters. 
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 
 

 


