
Belfeldia JO19-1 uit naar koploper Koningslust/Grashoek  
  
Op 4 nov. speelden we weer een topper, nu tegen Koningslust/Grashoek. Ook voor deze wedstrijd 
hadden we hulp van een JO17 speler vanwege de afwezigheid van Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards en van 
Koen “Lil Penske” Schroembges. Yassine Ifkiren hielp ons uit. 
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 Robin “de Spijker” Nagel, Stas ‘’Piëters’’ Peeters en Mitch “de Zwieger” Denessen, in de 
aanval begonnen we met: Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, Juul ‘’Sid’’ Jacobs en Kyle ‘’The Black 
Pearl’’ Erdkamp. Op de bank Jesper ‘’Pruus” Huibers en Yassine Ifkiren.   

Het trio Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Mark “de Hoëgheid” Erdkamp en Luc “de Zeeuw”de 
Maaijer memoreerde voor de wedstrijd aan de strijdvaardige 2e helft van de wedstrijd tegen 
Venray en de wedstrijd ervoor tegen GFC en zeker de 1e helft tegen Venray niet te herhalen.  
We begonnen nog wel redelijk maar op het middenveld verloren we de controle en werd er 
veelal naar achter gespeeld. Hierdoor kwam de verdediging steeds meer onder druk te 
staan. Hun snelle buitenmensen werden steeds beter bereikt. We hielden met hulp van Stijn 
‘’De Hand van God’’ Testroote nog stand.  
Onze aanvallers kwamen nauwelijks in het spel voor en konden al helemaal niet gevaarlijk zijn. 
Zij braken na een dik half uur door op rechts en na wat geklungel achterin bij ons konden zij de 1-0 
scoren. Wij kregen maar een kansje via een vrije trap van Juul ‘’Sid’’ Jacobs die gevaarlijk leek. 
Op het laatst van de 1e helft kregen we zelfs 2 gele kaarten slikken en dus tijdstraffen voor eerst 
Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers (vanwege een grove overtreding) en even later voor Wout 
‘’Peuluhmenke’’ Peulen (vanwege natrappen). En bij vooral die laatste hadden we zwaar onze 
bedenkingen. 
In de rust werden een paar zaken verduidelijkt en tactisch wat besproken. Hun voorstopper schoof 
goed door naar middenveld om zo overwicht op het middenveld te creëren. 
We begonnen derhalve goed aan de 2e helft en via een paar goede uitbraken op links kwamen 
voorzetten via Juul ‘’Sid’’ Jacobs en mede Jesper ‘’Pruus” Huibers bij Yassine Ifkiren terecht die bij 2 
goede kansen helaas het net niet wist te vinden. Echter na deze opleving werden we weer 
langzaamaan flink teruggedrongen en we lieten ons nu helemaal afbluffen en de 2-0 viel dan ook 
halverwege de 2e helft. Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers kwam onder druk van een tegenstander niet 
meer aan wegwerken toe en na afname van de bal werd er gescoord door de tegenstander. 
En even later was het hek van de dam en ook de 3-0 en 4-0 vielen kort erna. Bij de 3-0 werden we 
geheel uitgetikt na een strakke counter van Koningslust en ook de 4-0 was een counter via rechts 
voorgezet en door Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers helaas in eigengoal gewerkt. Hij werd helaas niet 
gecoacht door medespelers en zodoende voor blok gezet. In het verloop kon keeper Stijn ‘’De Hand 
van God’’ Testroote vaker redding brengen bij huin counters, waarbij hij een keer uit de tent gelokt 
werd vanwege een vermeend harde charge op een aanvaller van hun, maar hij speelde puur de bal 
en bij Koningslust probeerden ze steeds meer de langzaam onzekerder wordende scheidsrechter te 
manipuleren tot het trekken van kaarten. De scheidsrechter floot niet slecht maar was niet 
consequent met de gele kaarten/tijdstraffen. Koningslust had er minimaal 1 à 2 verdiend. 
Toch lieten we het er niet bij zitten en kozen we om er het beste van te maken. Daarom kon Jesper 
‘’Pruus” Huibers met het hoofd scoren op een goede voorzet van Juul ‘’Sid’’ Jacobs na een goed 
opgezette aanval, 4-1. We bleven toen even doorgaan en ook de 4-2 viel. Ook nu weer kon Juul ‘’Sid’’ 
Jacobs zich vrijspelen en voorgeven op Yassine Ifkiren, die echter stuitte op de keeper. De rebound 
was gelukkig voor de alert reagerende Jesper ‘’Pruus” Huibers die binnentikte. We hadden echter 
geen tijd meer voor meer en de eindstand werd zodoende 4-2. 
Jammer maar een kampioenschap zal er nu wel zeker niet meer inzitten, dus er maar beste van 
maken in de rest van het najaar. 



 
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 weer niet sterk op dreef, maar we kiezen voor Stijn ‘’De Hand 
van God’’ Testroote. 
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 
 

 


