
 

 Belfeldia JO19-1 erg vroeg op pad 
  
De derde wedstrijd van het voorjaar was in Tegelen tegen Irene. Deze wedstrijd was wel erg vroeg 
gepland voor onze jongens. Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards kon zelfs niet op tijd erbij zijn ivm werk. 

Mark “de Hoëgheid” Erdkamp moest zich ook erg haasten vanuit Hegelsom (wedstrijd van 
de D2) om erbij te kunnen zijn. Gewoon wat harder gassen op de A73 dan maar. 
De wedstrijdbespreking werd in Tegelen gehouden vanwege de tijdsdruk. Vanwege enkele blessures 
moest er voor een goede opstelling wel even gepuzzeld worden.  
Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen stuurde de volgende 11 het veld in: In het doel Stijn ‘’De Hand 
van God’’ Testroote. De verdediging Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, Timon ‘’De Muur’’ Hahury, de 
aanvoerder bij afwezigheid van Jesper, Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani en Daan ‘’Schiëper’’ van 
Leuven. Het middenveld bestond uit Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen, Stas ‘’Piëters’’ Peeters, Emil 
‘’Polska’’ Rukat en Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen, in de aanval begonnen we met 2 man: Jeffrey ‘’De 
Witte Keniaan’’ Caris en Juul ‘’Sid’’ Jacobs. Op de bank namen Bram ‘’Das Phantom’’ Groot en Max 
‘’Spreakbuus’’ Gerards, die later was, plaats. Jesper ‘’Pruus” Huibers en Kyle ‘’The Black Pearl’’ 
Erdkamp waren beiden geblesseerd en alleen toeschouwer. Verder waarschuwde Roger de spelers 
van de A1 ook voor het mogelijke fel reageren van de tegenstanders van vandaag, veel jongens met 
te veel aan temperament.  
Echter na een goede warming-up kregen we de mededeling dat er geen scheidsrechter aanwezig was 
voor deze wedstrijd. De leider van Irene A2 kwam bij de Belfeldse leiding vragen of iemand van ons 

kon fluiten. Na een korte denkpauze meldde Mark “de Hoëgheid” Erdkamp zich maar hiervoor, 
daar hij vaker heeft gefloten en fluit. Na een fluitje en vlaggen te hebben geregeld konden 
we beginnen. Jesper ‘’Pruus” Huibers moest gaan vlaggen ipv Mark, maar dat hij erg goed.  
De wedstrijd begon redelijk maar bleek ook erg fysiek te zijn. Beiden teams kleunde er soms fel maar 
fair in. De scheids had daarom in eerste instantie een leuke pot om te fluiten. Ook was er een erg 
technisch vaardige speler aan Tegelse kant, die vaker een speler van Belfeldia dolde. Gelukkig zonder 
effectief te worden. Hoewel er soms flink wat druk op onze  verdediging stond, kwam Irene niet tot 
echte kansen. Bij enkele uitbraken waren wij wel wat gevaarlijker. Dit resulteerde in wat meer 
frustraties bij Irene A2. Een paar spelers werden dan ook wat onsportiever en gingen meer zeuren en 
vrije trappen vragen. 1 Speler spande hierbij wel de kroon en dient wellicht een sportiviteitscursus te 
volgen. De scheids Mark had hier lak aan. Hadden ze anders maar zelf een scheids moeten regelen.  
Halverwege viel Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards in voor Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen, die zijn schoen 
kapot getrapt zag bij een actie van een tegenstander. Ook Bram ‘’Das Phantom’’ Groot kwam er later 
in voor Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani, die al een keer kermend op de grond had gelegen. Bij 

een van de uitbraken van Belfeldia moest Mark “de Hoëgheid” Erdkamp fluiten voor een 
overtreding van Irene een paar meter voor de 16. De vrije trap werd perfect genomen door 
Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris en de bal belandde mooi in de linkerbovenhoek, 0-1. Jeffrey bleek al 
de hele tijd de lastigste man voor hun verdediging. 
In de rust de jongens nogmaals aangemoedigd om vol te houden. Timon ‘’De Muur’’ Hahury leidde 
de verdediging goed. Ook in de 2e helft bleek Irene wel dreigend te kunnen zijn, hoewel hun meest 
technische man even buiten de lijnen was. Echter hadden ze meer van deze spelers. Dus bleef het 
oppassen geblazen. Zelf deelden we nog steeds goede speldenprikken uit bij onze counters en moest 
hun laatste man vaak flink ingrijpen. De wedstrijd golfde op en neer zonder echt grote kansen. Irene 
kreeg op het laatst toch nog 2 grotere kansen waarop Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote goed 
reageerde. Dit dwong Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen wel tot het inwisselen van een extra 
verdediger voor Bram ‘’Das Phantom’’ Groot. Vooral Stas ‘’Piëters’’ Peeters werkte veel weg. Deze 
had ook nog eens een leuke rush naar voren in petto, die helaas op niets uit liep. De Tegelse boys 
werden steeds dreigender maar we hielden stand en konden met een overwinning naar huis keren. 
Vervelend was wel het gezeur van de grensrechter van Irene die meende bij de scheids te moeten 



gaan zeuren over de tijd. Mark “de Hoëgheid” Erdkamp had echter meerdere malen de tijd 
aangegeven vanwege de vele uitballen, die meer tijd kostte om uit de struiken te halen en hij 
dus extra tijd bijtelde. Ach ja sommigen blijven zeuren en zijn geen goed voorbeeld voor de 
spelers. 
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: Stas ‘’Piëters’’ Peeters.  
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 

 

 


