
 Belfeldia JO19-1 op z’n laatst? 
  
Na erg vroeg te zijn begonnen in Tegelen, onze wellicht laatste wedstrijd voor een zaterdagmiddag 
tegen Blerick om 16.00 uur. Deze tegenstander was ons bekend en we hadden er in het najaar 
uiteindelijk gemakkelijk met 6-0 van gewonnen. Toch waarschuwde Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ 
Driessen voor onderschatting, omdat de eerste helft toen op 0-0 bleef. Na enig gepuzzel had hij de 
volgende 11 het veld in gestuurd: In het doel Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote. De verdediging 
Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, Stas ‘’Piëters’’ Peeters (als voorstopper), Wout ‘’Peuluhmenke’’ 
Peulen en Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven. Het middenveld bestond uit Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen, 
Emil ‘’Polska’’ Rukat en Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards, in de aanval begonnen we met: Jeffrey ‘’De 
Witte Keniaan’’ Caris, de aanvoerder bij afwezigheid van Jesper in het elftal, Bram ‘’Das Phantom’’ 
Groot en Juul ‘’Sid’’ Jacobs. Op de bank namen plaats Hussein ‘’De Man van Glas’’ Rahmani, Timon 
‘’De Muur’’ Hahury (beiden niet getraind) en Jesper ‘’Pruus” Huibers (terug van een blessure). Kyle 
‘’The Black Pearl’’ Erdkamp zal de komende weken nog geblesseerd blijven en er alleen toeschouwer 
en voor de morele ondersteuning aanwezig zijn.  
Na een goede warming-up op een minder veld waren we goed op dreef in de eerste 15 minuten. Na 
een vloeiende aanval via Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen, die een strakke voorzet van het 
linkermiddenveld afleverde, kon Juul ‘’Sid’’ Jacobs bij de 2e paal afronden, 0-1. Eindelijk weer eens 
goal naar een aantal weken droog te hebben gestaan. Even later gevolgd door een goede steekbal 
van Emil ‘’Polska’’ Rukat op Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, die beheerst de 0-2 binnenschoof. De 
0-3 volgde ook na een aanval vanuit Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven die naar Juul ‘’Sid’’ Jacobs passte, 
die door tikte naar Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris die zijn 2e binnen schoot. Max ‘’Spreakbuus’’ 
Gerards was in die tijd alweer naar de kant met een blessure, die bij de warming-up al opliep. Timon 
‘’De Muur’’ Hahury was ingevallen voor hem en Stas ‘’Piëters’’ Peeters ging weer terug naar 
rechtshalf. 
En toen ging het grotendeels mis bij ons. Na een vrije trap voor Blerick liep iedere verdediger onder 
de bal door en kon Blerick bij de 2e paal inkoppen, 1-3. Bij een corner even later was het bijna weer 
raak, maar deze keer kopte de speler van Blerick boven Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote op de lat. 
Wij kregen ook nog een mooie kopkans voor Stas ‘’Piëters’’ Peeters, maar die kopte over. De 1-4 
volgde toch nog via een uitbraak van Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, die Bram ‘’Das Phantom’’ 
Groot bediende, die binnen werkte. Hierop volgde weer fouten bij ons in de verdediging, dit kwam 
ook vanuit het middenveld waar niet werd bijgesloten en de afvallende ballen structureel voor 
Blerick waren. Zo volgde de 2-4 na een overtreding door Timon in het penaltygebied, onberispelijk 
binnen geschoten. En even later zelfs de 3-4 na een slechte uittrap van Stijn ‘’De Hand van God’’ 
Testroote, die ook door verdediging slecht werd verwerkt. Rust! 
In het kleedlokaal volgde een felle donderpreek van Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen vanwege dit 
belachelijke slechte voetbal na het goede eerste kwartier. We waren te lief in de duels en slecht bij 
de afvallende ballen. Dus nu feller erop om deze tegenstander echt kapot te spelen. 
Blerick begon dan ook fel in de 2e helft, maar we hielden stand. Onze uitbraken bleken voor Blerick 
nog steeds lastig. Langzamerhand ebde de felheid van Blerick weer iets weg en wij scoorde de 3-5, 
een mooi schot van Emil ‘’Polska’’ Rukat afgelegd door Juul ‘’Sid’’ Jacobs. Hussein ‘’De Man van Glas’’ 
Rahmani kwam erin voor Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen en Wout ‘’Peuluhmenke’’ Peulen schoof 
naar het middenveld en even later kwam Jesper ‘’Pruus” Huibers er nog bij voor Bram ‘’Das 
Phantom’’ Groot. Hierdoor kwam er weer wat zjwung in het elftal en kreeg Juul ‘’Sid’’ Jacobs een 
hele mooie kopkans, voorgegeven door Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, die er niet in ging. Toch viel 
er een kopgoal van Jesper ‘’Pruus” Huibers te noteren na een mooie voorzet van Juul ‘’Sid’’ Jacobs, 3-
6, leuke opsteker na zijn blessure. Blerick kreeg in de tweede helft maar eigenlijk maar 1 kans en dat 
was voor de scheids te weinig schijnbaar. Deze floot in de 2e helft tot het belachelijke toe voor 
Blerick, waardoor onze jongens wel erg nerveus werden en ook het commentaar steeds lastiger voor 
zich te houden was. Zo kreeg Blerick in de laatste 6 minuten nog een penalty mee, terwijl er geen 
overtreding te noteren viel. Dit ook volgens Blerickse leiding en sommige spelers. De penalty werd 



goed genoeg ingeschoten, hoewel Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote er nog aan zat, 4-6. Onze 

grensrechter Mark “de Hoëgheid” Erdkamp werd ook al flink genegeerd door deze man. Zo werd 
het lastig voetballen nog in de laatste 5 minuten. Laatste 5 minuten werden er bij kans wel 10 en dat 
alleen maar volgens de leiding. Jammer de man had de eerste helft toch gewoon redelijk gefloten, 
maar meende zelf in de 2e helft een stempel op de wedstrijd te moeten zetten. Eindstand gelukkig 4-
6 en dus met 3 punten naar huis. 
 
Volg Belfeldia JO19-1 en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit legendarische team!  
Man of the match: Erg lastig te bepalen, maar wellicht toch Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris 
vanwege zijn goede acties voorin. 
Auteur: Mark “de Hoëgheid” Erdkamp. 

 

 


