
Belfeldia JO19-1 kansloos in competitietopper 
 
Na twee nederlagen in de beker stond afgelopen weekend weer een competitiewedstrijd op het 
programma. De tegenstander was HBSV A1, een team dat net als de geel-zwarten bovenin meedraait. 
Met een selectie die bestond uit veertien spelers werd de reis naar Hout-Blerick gemaakt. Alleen Mitch 
‘’De Zwieger’’ Denessen kon niet bij de wedstrijd aanwezig zijn.  
 
De trainers Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan ‘’Staninho’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoegheid’’ 
Erdkamp begonnen met de volgende elf spelers: Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote in het doel, in de 
verdediging Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers, Hussein ‘’Man van Glas’’ Rahmani, Wout ‘’Peuluhmenke’’ 
Peulen en Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven, op het middenveld ‘’Stas ‘’Piëters’’ Peeters, Max ‘’Spreakbuus’’ 
Gerards en Emil ‘’Polska’’ Rukat en in de aanval Juul ‘’Sid’’ Jacobs, Bram ‘’Das Phantom’’ Groot en Jesper 
‘’Pruus’’ Huibers. Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris, Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp en Timon ‘’De Muur’’ 
Hahury begonnen op de bank. 
 
Aan alles was te merken dat vandaag een heus topduel werd gespeeld. Er waren veel supporters van 
beide ploegen aanwezig die voor de nodige sfeer zorgden. Toch werd op de Facebookpagina van HBSV 
JO19-1 geschreven over fakkels, muziek, trommels en sjaals maar deze zaken hebben we helaas niet 
mogen aanschouwen. De thuisploeg begon fel aan de wedstrijd en creëerde enkele mogelijkheden. Echter 
kon de Belfeldse verdediging voorkomen dat de tegenstander op voorsprong kwam. De trainers moesten 
wel een wissel toepassen. Hussein ‘’Man van Glas’’ Rahmani was namelijk geblesseerd geraakt en hij werd 
vervangen door Timon ‘’De Muur’’ Hahury. Naarmate de eerste helft vorderde, werd het veldoverwicht 
van HBSV JO19-1 minder en kregen ook de Belfeldenaren een kans. Juul ‘’Sid’’ Jacobs ging op avontuur 
aan de linkerkant van het veld, kapte naar binnen en schoot richting het doel. Dit schot werd uiteindelijk 
tegengehouden door de doelman.  
 
In de rust werd aangegeven dat de duels feller aangegaan moesten worden. Ook organisatorisch stond 
het één en ander niet goed in de eerste helft en daarom werden twee spelers gewisseld. Jeffrey ‘’De 
Witte Keniaan’’ Caris en Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp vervingen Bram ‘’Das Phantom’’ Groot en Jesper 
‘’Pruus’’ Huibers. 
 
De thuisploeg begon sterk aan de tweede helft en na nog geen twee minuten waren zij dicht bij het 
openingsdoelpunt. Gelukkig voor de geel-zwarten bracht de paal redding. Het krachtverschil werd steeds 
groter en uiteindelijk viel uit een corner de terechte 1-0. Timon ‘’De Muur’’ Hahury werd weggeduwd 
door zijn directe tegenstander die vervolgens de bal binnenkopte. De scheidsrechter beoordeelde dit niet 
als een overtreding en keurde het doelpunt goed. Dit was een enorme dreun voor de Belfeldenaren en 
niet veel later was het nog twee keer raak. De wedstrijd was zo goed als gespeeld maar toch gingen de 
geel-zwarten nog op jacht naar een treffer. Uit een spaarzame counter viel vlak voor tijd nog de 4-0. De 
scheidsrechter vond het niet veel later mooi geweest en maakte een einde aan de wedstrijd. 
 
Na twee nederlagen in de beker werd nu voor het eerst verloren in de competitie. Al met al een terechte 
nederlaag tegen een fysiek sterkere tegenstander. Ondanks het resultaat doet Belfeldia JO19-1 nog altijd 
bovenin mee en bovendien zijn er nog een aantal wedstrijden te spelen. Komend weekend staat de 
thuiswedstrijd tegen vv Kessel JO19-1 op het programma. Ook dit team draait net als de HBSV JO19-1 
bovenin mee in de competitie en kan dus ook als een sterke tegenstander worden gezien.  
 
Volg Belfeldia JO19-1 op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit  
legendarische team! 
 
Man of the match:  ‘’De Belfeldse supporters’’ 
Auteur:   Stan ‘’Staninho’’ Krantzen. 


