
Belfeldia JO19-1 vernedert ST Panningen/Egchel JO19-2 op eigen veld 
 
De herfst heeft zijn intrede gedaan in Nederland. De dagen worden korter, de temperatuur daalt en 
ook de artikelen voor de feestdagen zijn al volop verkrijgbaar. Echter mag dit alles geen invloed 
hebben op de prestaties van de spelers van Belfeldia JO19-1.  
 
Afgelopen zaterdag stond alweer de tweede competitiewedstrijd op het programma, een 
uitwedstrijd in Panningen. Aan de goede overwinning tegen ST-Koningslust/Grashoek JO19-1 moest 
een goed vervolg worden gegeven. Echter waren er een aantal spelers niet aanwezig. Zo was Timon 
‘’De Muur’’ Hahury vanwege een blessure niet fit genoeg en ook Stas ‘’Piëters’’ Peeters ontbrak 
vanwege familieomstandigheden. Met dertien spelers werd de reis naar Panningen gemaakt en de 
trainers Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan ‘’Staninho’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoëgheid’’ 
stuurden de volgende elf namen de wei in: 
 

 
 

Verder mochten Hussein ‘’de Man van Glas’’ Rahmani en Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp als wissel 
op de bank plaatsnemen. 
 

De Belfeldenaren begonnen de wedstrijd uitstekend en al snel werd het onderlinge krachtsverschil 
duidelijk. Er werden enkele grote kansen gecreëerd maar het vizier stond onder andere bij ‘’Das 
Phantom’’ en ‘’Sid’’ niet op scherp. De thuisclub kwam nauwelijks over de middenlijn en door een 
grove inschattingsfout van één van de verdedigers, kon ‘’Das Phantom’’ het openingsdoelpunt 
maken. Na het doelpunt werden de geel-zwarten slordiger waardoor de thuisclub aan aanvallen kon 
gaan denken. Bij een corner van ST Panningen/Egchel JO19-2 stond het defensief niet goed. De bal 



werd niet goed weggewerkt en met een keihard schot van dichtbij kwam de thuisploeg op gelijke 
hoogte.  
 
Aan de hand van een wissel, ‘’Sid’’ werd vervangen door ‘’The Black Pearl’’, werd getracht het spel te 
verbeteren. Het aantal combinaties en aanvallende acties nam toe en uiteindelijk kon ‘’De witte Keniaan’’ 
van dichtbij de 1-2 op het scorebord zetten. Niet lang hierna werd de score verder uitgebreid. De 
Belfeldenaren kregen een penalty toegekend en deze werd strak in de rechterhoek geschoten door 
‘’Houthakker’’, 1-3. De voorsprong had echter al veel hoger moeten zijn maar er werden veel enorme 
kansen gemist. ‘’Das Phantom’’ werd vervangen door ‘’de Man van Glas’’ en ‘’Pruus’’ schoof door naar de 
spitspositie. Net voor rust werd de score verder uitgebreid. ‘’De Zwieger’’ kwam vanaf de rechterkant 
naar binnen, passeerde enkele verdedigers en schoot de bal fraai in de rechterhoek. Hiermee was het 
definitieve verschil gemaakt. 
 
In de rust werd aangegeven dat het afwerken velen malen beter kon. Er werden voldoende kansen 
gecreëerd maar deze moesten beter worden uitgespeeld. Verder moesten er meer combinaties worden 
aangegaan.  
 
In de tweede helft waren er meer combinaties en werd de thuisclub zo nu en dan helemaal 
weggetikt. Inmiddels was ‘’De Witte Keniaan’’ vervangen door ‘’Sid’’ die daarmee voor vers bloed 
zorgde in het elftal. Vervolgens moest ST Panningen/Egchel JO19-2 tien minuten lang in ondertal 
spelen. ‘’Spreakbuus’’ werd op grove wijze onderuit gehaald en de Belfeldenaren kregen net buiten 
het strafschopgebied een vrije trap. Deze werd door ‘’De Zwieger’’ slim genomen en ‘’Polska’’ 
maakte beheerst de 1-5. ‘’Spreakbuus’’ kon niet verder en werd gewisseld voor ‘’Das Phantom’’. De 
spits, die in de eerste helft was gewisseld, wilde zich laten zien aan zijn vriendin waarmee hij al drie 
maanden een relatie heeft. Zij was tijdens de rust naar het sportpark toegekomen. 
 
Met een man meer konden de geel-zwarten simpel uitlopen. ‘’Pruus’’ maakte van dichtbij de 1-6 en 
nog geen minuut later ging ‘’Sid’’ alleen op de keeper af. Hij schoot de bal gemakkelijk naast de 
uitkomende doelman. Na een slimme ingooi van ‘’Sid’’ kon ook ‘’Polska’’ opstomen richting het doel 
en hij maakte zijn tweede doelpunt van de wedstrijd.  
 
In de laatste minuten wilden de Belfeldenaren doorgaan totdat zij tien goals hadden gescoord. De 
scheidsrechter kende opnieuw een penalty toe aan de geel-zwarten en ‘’Houthakker’’ scoorde net als 
‘’Polska’’ zijn tweede doelpunt van de middag, 1-9. De uitploeg ging op jacht naar de 1-10 maar een 
inzet werd door een verdediger op fantastische wijze op de doellijn gekeerd. Hiermee was de 
desbetreffende verdediger zeer verheugd. De scheidsrechter floot af en de thuisploeg juichte alsof ze 
zojuist de Champions League hadden gewonnen. Ze waren namelijk blij dat ze het onder de tien 
konden houden. 
 
De ruime overwinning geeft veel vertrouwen voor de komende wedstrijden. Echter had de score nog 
hoger uit kunnen vallen en tegen sterkere tegenstanders moeten deze kansen wel worden benut. De 
volgende competitiewedstijd staat aankomende zaterdag op de rol. Op Sportpark de Spil in Belfeld is 
dan Blerick JO19-2 de tegenstander, aanvang om 14:30 uur. 
 

Volg Belfeldia JO19-1 op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit  
legendarische team! 
 
Man of the match:  Mitch ‘’De Zwieger’’ Denessen. 
Auteur:   Stan ‘’Staninho’’ Krantzen. 


