
 

 Belfeldia JO19-1 nog steeds thuis 
  
In de 3e wedstrijd tegen FCV speelde we weer thuis, wat we al 3x deden in het prille begin.  
Weer met de hulp van JO-17 spelers, Kay van de Beucken en Raoul van den Heuvel, vanwege de vele 
blessures bij ons, begonnen we op 7-10 met de volgende spelers:  
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 Jesper ‘’Pruus” Huibers, in de 
aanval begonnen we met: Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, Koen “Lil Penske” Schroembges en Kay 
vd Beucken. Op de bank: Emil ‘’Polska’’ Rukat, Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, Robin “de Spijker” Nagel 
(deels terug van zijn blessure) en Raoul van den Heuvel. 
Deze opstelling was met veel moeite in elkaar gezet door het trio Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, 

Mark “de Hoëgheid” Erdkamp en Luc “de Zeeuw”de Maaijer.  
Vanwege een blessure die Timon ‘’De Muur’’ Hahury snel opliep moest Robin “de Spijker” Nagel 
toch nog erg snel aan de bak.  
Ondanks de duidelijke opdrachten die we de jongens al een paar weken meegaven, kwam de 
uitvoering niet goed op de mat. Zo konden de boys van FCV al te vroeg scoren door goede 
dieptebal. Gelukkig konden we snel reageren en na een goede steekbal van Mitch ‘’De 

Zwieger’’ Denessen kon de Jefferey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris  gemakkelijk de keeper 
verschalken 1-1. Gevolgd door een goede aanval vanuit rechts waarbij Jesper de bal goed 
voorgaf, waarmee de goed in komen lopende Koen “Lil Penske” Schroembges wel raad mee 
wist. Hij kopte mooi achter de keeper, 2-1. Ondanks druk van hen door snelle uitvallen en soms 

onrustig verdedigend werk van ons, scoorde Jefferey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris de 3-1. Kort tevoren 
had hij wel zijn gemakkelijkste kans gemist door van dichtbij ver langs te schieten. Door de geklungel 
van onze kant en pech scoorde FCV de 3-2 nog voor de rust, waardoor het te spannend bleef. 
In de 2e helft met Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards en even later ook Raoul van den Heuvel in het veld 
werd er soms beter gecombineerd. Maar dit lukte pas echt na een zwakke periode van ons waarbij 
Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote zijn goal verder schoon hield. In de laatste 20 min liep het plots 

flink beter en ondanks het missen van een penalty na een grove dubbele charge op Jefferey ‘’De 
Witte Keniaan’’ Caris kon deze laatste toch scoren en de 4-2 op het bord brengen gevolgd door de 5-
2 van Jesper ‘’Pruus” Huibers. Het slotakkoord was toch voor FCV die ondanks lichte handsbal de 5-3 
konden scoren. Dit was de eindstand van een wedstrijd die niet lekker liep, mede door wat 
vervelende randzaken en het veelvuldig buitenspel lopen van de tegenstander, wat onrust gaf. 

  
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: Weer 3 goals Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris. 
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 
 

 


