
Belfeldia JO19-1 walst na rust over Venray JO19-3 heen 
 
Afgelopen week kon er vanwege de weersomstandigheden slechts een keer worden getraind. Toch 
was er op maandag een verrassing te vinden op de velden van Belfeldia. Aaron Burgess, een 
jongeman uit de wereldstad London, trainde namelijk voor het eerst mee met de geel-zwarten. Hij is 
pas geleden vanuit Engeland naar Nederland verhuisd en wilde een aantal malen meetrainen. 
Wanneer dit van beide kanten als positief wordt ervaren, kan dit wellicht leiden tot een profcontract.  
 
Op zaterdag stond de uitwedstrijd tegen Venray JO19-3 op het programma. Na enkele wedstrijden 
op rij niet gewonnen te hebben, waaronder de wedstrijden tegen de mede-kampioenskandidaten 
HBSV JO19-1 en Kessel JO19-1, was dit de uitgelezen kans om weer eens drie punten te kunnen 
pakken. Iedereen was aanwezig en dus ook Roger ‘’Tachting-Honderd’’ Driessen die elk moment 
vader kon gaan worden. Wij, de staf en spelers, wensen zijn vriendin Marsha alvast veel succes in de 
komende dagen. 
 
De trainers Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan ‘’Staninho’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoëgheid’’ 
Erdkamp moesten de nodige keuzes maken en uiteindelijk werd gestart met de volgende elf spelers. 
 

 
 
Op de miljoenenbank namen Juul ‘’Sid’’ Jacobs, Max ‘Spreakbuus’’ Gerards, Daan ‘’Schiëper’’ van 
Leuven en Emil ‘’Polska’’ Rukat. 
 

 
  



Voordat de wedstrijd begon, zei de enige trainer van de tegenstander iets opmerkelijks. Hij was 
namelijk niet aan de beurt om te vlaggen vandaag waardoor één van de spelers moest gaan vlaggen. 
De scheidsrechter vond dit prima en floot voor het beginsignaal.  
 
Ondanks dat de geel-zwarten geen druk naar voren deden zetten, kwam de tegenstander constant in 
de problemen en bij een corner schoot Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris de bal vanaf de linkerkant 
net over het doel. Dat het niet zo professioneel was bij de tegenstander werd niet veel later nog 
duidelijker. De bal was namelijk leeg en moest vervangen worden. De overige twee ballen bleken ook 
niet geschikt waardoor de voetballen van de Belfeldenaren vanaf dat moment maar werden gebruikt. 
Na een te korte terugspeelbal kon een inzet van Bram ‘’Das Phantom’’ Groot nog net van de lijn 
worden gehaald. Even later was het dan toch raak. Jesper ‘’Pruus’’ Huibers draaide met een 
explosieve draai weg van zijn tegenstander, ging de één-twee aan met Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ 
Caris en koos vervolgens voor de voorzet. De bal was precies op maat en werd binnengeschoten door 
Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. Hierna gingen de geel-zwarten op jacht naar nog meer doelpunten, 
maar grote kansen waren niet besteed aan Bram ‘’Das Phantom’’ Groot, Kyle ‘’The Black Pearl’’ 
Erdkamp, Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris en Jesper ‘’Pruus’’ Huibers. Venray JO19-3 kwam 
naarmate de eerste helft vorderde steeds vaker naar voren en Timon ‘’De Muur’’ Hahury kopte bij 
een vrije trap de bal over zijn eigen doelman Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote. De bal ging net 
naast het doel maar de daaropvolgende corner was opnieuw gevaarlijk. Zowel Hussein ‘’De Man van 
Glas’’ Rahmani als Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote konden de bal net voor de lijn weghalen. Net 
voor rust kregen de geel-zwarten een strafschop na een overtreding op Bram ‘’Das Phantom’’Groot. 
Daniel ‘’Houthakker’’ Cuijpers stond klaar, nam een aanloop, maar schoot de bal vervolgens zwak in 
waardoor de keeper redding kon brengen. Na een fysiek duel, werd het wat onvriendelijk en werd 
Daniel ‘’Houthakker’’ Cuijpers nagetrapt door zijn directe tegenstander. De scheidsrechter was 
kennelijk niet helemaal op de hoogte van de consequenties van een dergelijk incident en hield het bij 
een vermaning. Hierdoor werd met een 0-1 stand de kleedkamer opgezocht. 
 
In de rust werd het aantal gecreëerde kansen als positief gezien. Toch liet de afwerking te wensen 
over en ook leek het zo dat de Belfeldenaren de tegenstander deden onderschatten. Dit moest de 
tweede helft anders zijn. Alle wissels hadden gedurende de rust warmgelopen en kwamen het veld 
in. Zij namen de posities in van Stas ‘’Piëters’’ Peeters, Hussein ‘’Man van Glas’’ Rahmani, Bram ‘’Das 
Phantom’’ Groot en Jeffrey ‘”De Witte Keniaan’’ Caris. 
 
Vlak na rust nam Emil ‘’Polska’’ Rukat het doel onder vuur maar zijn schot ging net naast de 
verkeerde kant van de paal. Dit zou een voorbode zijn voor de daaropvolgende vijfenveertig 
minuten. Belfeldia JO19-1 ging namelijk door met aanvallen en na een diepe bal van Emil ‘’Polska’’ 
Rukat, kon Juul ‘’Sid’’ Jacobs de bal vanaf de linkerkant voorgeven. Via de miraculeuze kluts tussen de 
verdedigers en de keeper verdween de bal in het netje, 0-2! Bij een terugspeelbal van Venray JO19-3, 
werd de onzekere keeper onder druk gezet door Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. Hij veroverde de 
bal van de keeper en schoot beheerst de 0-3 binnen. De thuisploeg was gebroken en de 0-4 liet dan 
ook niet lang op zich wachten. Max ‘’’Spreakbuus’’ Gerards gaf een diepe bal op Juul ‘’Sid’’ Jacobs en 
met een sliding schoot hij de bal hard in het doel. De onzekere doelman ging bij een volgende 
terugspeelbal opnieuw in de fout. Hij schoot de bal tegen Bram ‘’Das Phantom’’ Groot (die inmiddels 
weer in het veld was gekomen) aan en Juul ‘’Sid’’ Jacobs kon de bal in het lege doel schuiven, 0-5! Na 
een mislukt schot met de hak maakte Juul ‘’Sid’’ Jacobs niet veel later zijn hattrick compleet. Hij 
kopte namelijk een voorzet van Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp beheerst in de hoek, 0-6! Bram ‘’Das 
Phantom’’ Groot was hierna dicht bij zijn doelpunt maar schoot de bal, na een weergaloze voorzet 
van Emil ‘’Polska’’ Rukat acrobatisch op de paal. Toch zou ook hij zijn doelpunt meepikken. Nadat hij 
de bal onderschepte aan de linkerkant van het veld, kapte hij naar binnen en schoot hij de bal 
tegendraads in de rechterhoek, 0-7!  
 



De wedstrijd was al lang en breed beslist maar toch vond er nog een negatief incident plaats in 
Belfelds opzicht. Na een schitterende aanval gaf Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards de bal voor middels een 
zogeheten rabona. Bram ‘’Das Phantom’’ Groot nam de bal in één keer op zijn slof en het netje 
bolde. Toch vond de grensrechter dat het buitenspel was terwijl de voorzet vanaf de achterlijn werd 
gegeven. De scheidsrechter wist het niet en keurde het schitterende doelpunt af. De scheidsrechter 
liep naar Max ‘’Spreakbuus’’ Gerards  en zei dat hij wist dat het geen buitenspel was waarop de 
Belfeldse middenvelder vroeg waarom er dan werd gefloten. De scheidrechter zei ‘’Ik denk dat de 
grensrechter geen poep in zijn ogen heeft’’ waarop Max antwoordde ‘’misschien geen poep, maar 
wel haar’’ (de grensrechter had namelijk lang haar dat ook gedeeltelijk voor zijn gezicht hing). Max 
‘’Spreakbuus’’ Gerards liep vervolgens terug naar zijn positie maar de scheidsrechter gaf hem een 
gele kaart. Hierdoor moest hij het restant van de wedstrijd in de dug-out plaatsnemen.  
 
Het slotakkoord was voor Jeffrey ‘’De Witte Keniaan’’ Caris. Vanaf de rechterkant kapte hij naar 
binnen en schoot de bal via de binnenkant van de paal in de lange hoek. Hierdoor werd het 0-8 en dit 
was voor de leidsman reden om te fluiten voor het eindsignaal. 
 
Al met al hebben de spelers van Belfeldia JO19-1 een goede wedstrijd gespeeld maar had de score 
nog veel hoger uit kunnen vallen. Op zaterdag 26 november staat de volgende competitiewedstrijd 
op het programma. Dan gaan de Belfeldse gladiatoren op bezoek in Maasbree waar zij spelen tegen 
MVC’19 JO19-2. 
 
Volg Belfeldia JO19-1 op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent dit  
legendarische team! 
 
Man of the match:  Kyle ‘’The Black Pearl’’ Erdkamp. 
Auteur:   Stan ‘’Staninho’’ Krantzen. 
 
 


