
 

 Belfeldia JO19-1 in de topper tegen Venray  
  
Op 28 okt. speelden we de topper tegen Venray JO19-3, een medekoploper die vanwege een beter 
doelsaldo boven ons stond. Ook voor deze wedstrijd hadden we dezelfde hulp van de JO17 spelers:  
Yassine Ifkiren en Levy Driessen. Dit omdat er 2 spelers niet bij zijn dit weekend vanwege werk. We 
begonnen wel het 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 Robin “de Spijker” Nagel, 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 terug van lang zijn weggeweest Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp en de JO-17 
spelers Yassine Ifkiren en Levy Driessen.   

Het trio Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Mark “de Hoëgheid” Erdkamp en Luc “de Zeeuw”de 
Maaijer herhaalde alleen kort de opdrachten zoals ze bekend waren. 
Helaas begonnen we ondanks een goede wedstrijd hiervoor slap aan deze pot. Venray kon 
zo meer druk zetten op onze verdediging als andersom. En ze kregen een paar kleine 
kansjes. Tot een grote fout achterin in de 12e minuut voor de 0-1 zorgde. Heel langzaam 
kwamen er toch kansen voor ons. Juul ‘’Sid’’ Jacobs kreeg 2 kansjes, een met het hoofd en een 
schotkans, helaas zonder resultaat. Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris kreeg helaas nauwelijks ruimte 
van hun laatste man en kon zich zo niet echt goed in ons aanvalsspel mengen. De enige andere leuke 
kans was voor Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, die een afstandsschot net over zag gaan.  
Venray liep herhaaldelijk buitenspel maar ook wisten ze de buitenspelval te omzeilen door ballen 
cross te spelen naar de ene die juist niet buitenspel stond. Bij een vrije trap voor hen ging het fout. 
Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote kon hun het schot afweren maar hun te vroeg uitgelopen spits 

werd wel door grensrechter Mark “de Hoëgheid” Erdkamp afgevlagd maar niet door de scheids 
teruggefloten en daar viel de 0-2 uit. Even later kreeg Venray nog een grote kans maar die 
werd door Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote niet geheel reglementair gestopt. 
In de rust aangegeven dat men eens goed moesten gaan voetballen en korter en feller dekken.  
Echter vrij snel in de 2e helft ging het op rechts weer fout, Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen kon zijn man 
niet houden en deze gaf de bal voor welke door hun spits werd afgewerkt 0-3. Hierbij hadden zowel 
Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers als Timon ‘’De Muur’’ Hahury geen kans om dit te corrigeren en ook 
Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote was uitgespeeld. 
We gingen toen 1 op 1 spelen achterin door Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers te wisselen voor werd 
gewisseld voor Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. Even later werden ook Yassine Ifkiren en Levi 
Driessen ingewisseld. We probeerden nu door flink druk te zetten beter in het spel te komen. En we 
kregen dan ook steeds betere kansen. Een van deze kansen werd door Juul ‘’Sid’’ Jacobs nu wel goed 
afgewerkt, 1-3 en we gingen toen echt los. In de laatste 10 minuten volgden vele aanvalsgolven van 
onze kant. Echter achterin werd het soms ook erg gevaarlijk bij hun counters en we hadden vaker 
geluk. Een grote kans ging helaas mis voor Juul ‘’Sid’’ Jacobs. Hier schoot hij zelf met zijn zwakkere 
rechterbeen terwijl hij ook gemakkelijker had kunnen afpassen naar de vrijstaande Jesper ‘’Pruus” 
Huibers of Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. Toch scoorden we nog de 2-3 doordat Jesper ‘’Pruus” 
Huibers gemakkelijk kon binnentikken op een corner van Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris. Echter 
was er te weinig tijd om ook nog de gelijkmaker te maken. Jammer, maar de drive van de vorige 
wedstrijd was er deze keer helaas niet. 
 
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 nu juist niet erg sterk op dreef, maar we kiezen voor Timon 
‘’De Muur’’ Hahury en Levi Driessen, die toch flink hun best deden. 
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 



 

 


