
Belfeldia JO19-1 verliest geflatteerd in Reuver 
 
Afgelopen weekend stond in Nederland niet alleen de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead 
Eagles op het programma, maar ook de derby tussen Reuver JO19-1 en Belfeldia JO19-1. Een 
wedstrijd die altijd op het scherpst van de snede wordt gespeeld en die beide partijen dan ook koste 
wat het kost willen winnen.  
 
Met de fiets vertrokken de Belfeldse gladiatoren richting Reuver voor de laatste bekerwedstrijd. De 
rit verliep voorspoedig en de spelers hadden alvast een kleine warming-up gehad. Nadat de spelers 
zich hadden klaargemaakt, werd begonnen met de ‘’echte’’ warming-up. Ondanks wat pijntjes was 
iedereen fit genoeg om te kunnen starten. De trainers Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen, Stan 
‘’Staninho’’ Krantzen en Mark ‘’D’n Hoëgheid’’ Erdkamp begonnen met de volgende elf namen: 

 
Op de bank begonnen Juul ‘’Sid’’ Jacobs, Emil ‘’Polska’’ Rukat, Hussein ‘’Man van Glas’’ Rahmani en 
Bram ‘’Das Phantom’’ Groot. 
 
Veel supporters uit Belfeld hadden de reis naar Reuver gemaakt en zij zorgden voor de nodige 
aanmoedigingen. Ook hoopten enkele personen uit Reuver voor een Belfeldse overwinning, 
waaronder Kelsey (de vriendin van Daniël ‘’Houthakker’’ Cuijpers). Echter zagen ook zij dat de 
thuisploeg furieus begon aan de wedstrijd en al binnen twee minuten de eerste corner kreeg. De 
standaardsituatie werd niet goed verwerkt door de Belfeldse verdediging en vanaf de zestienmeter 
werd de bal met een droge knal in het doel geschoten, 1-0. Niet veel later kregen de geel-zwarten 
opnieuw een tegenslag te verwerken. Max‘’Spreakbuus’’ Gerards kon niet verder en hij werd 
vervangen door Emil ‘’Polska’’ Rukat. Naarmate de eerste helft vorderde, kregen de Belfeldenaren 
meer grip op de wedstrijd en werden enkele kansen gecreëerd. Bij een corner kon Kyle ‘’The Black 
Pearl’’ de bal inschieten maar zijn schot werd makkelijk gevangen door de doelman. Kort voor rust 
verliet Timon ‘’De Muur’’ Hahury geblesseerd het veld en zijn plaats werd ingenomen door Hussein 
‘’Man van Glas’’ Rahmani.    



In de rust werden diverse verbeterpunten vermeld door de trainers. Zo moesten de spelers 
zorgvuldiger omgaan met de bal en ook moest het doel vaker onder vuur worden genomen. 
 
De geel-zwarten begonnen goed aan de tweede helft maar toch verdubbelde Reuver JO19-1 de 
voorsprong. Een speler kon het middenveld oversteken en schoot vanaf ongeveer vijfentwintig meter 
richting het doel. Een speler van de thuisploeg stond in buitenspelpositie maar raakte de bal niet aan. 
Stijn ‘’De Hand van God’’ Testroote werd door deze actie zodanig verrast dat de bal in de 
linkeronderhoek verdween. Na afloop bleek dat de speler in de baan van het schot stond en dat de 
goal afgekeurd had moeten worden. De Belfeldenaren probeerden zich terug in de wedstrijd te 
knokken en Stas ‘’Piëters’’ Peeters kreeg een enorme kans. Hij schoot binnen het strafschopgebied 
de bal richting de rechteronderhoek maar de keeper kon de bal nog net tot corner verwerken. De 
daaropvolgende corner werd weggekopt maar net buiten het zestienmetergebied stond Daan 
‘’Schiëper’’ van Leuven klaar. Hij dacht niet na en schoot de bal met een harde pegel richting het 
doel. De bal werd van richting veranderd waardoor de keeper kansloos was, 2-1! De geel-zwarten 
gingen op jacht naar de gelijkmaker want er waren nog ongeveer tien minuten te spelen. Toch viel 
het doelpunt aan de andere kant. Een corner werd kort genomen en de Belfeldenaren waren 
hierdoor verrast. De speler van Reuver JO19-1 dribbelde verder het strafschopgebied in en schoot de 
bal in de linkeronderhoek. Door deze treffer was de wedstrijd beslist. In de laatste minuut van de 
wedstrijd kreeg de thuisploeg nog een penalty toegekend na een overtreding van Stijn ‘’De Hand van 
God’’ Testroote. Mark ‘’D’n Hoëgheid’’ Erdkamp was het hier niet mee eens en kon zijn emoties niet 
in bedwang houden. Zelfs Roger ‘’Tachtig-Honderd’’ Driessen moest het ontgelden en kreeg een 
bidon tegen zich aan gegooid (hij heeft hier verder geen letsel aan overgehouden). Ook bleek hij over 
een ruime woordenschat te beschikken. De pingel werd binnengeschoten en hierdoor was de uitslag 
zeer geflatteerd uitgevallen.  
 
De geel-zwarten hebben gevochten als leeuwen maar uiteindelijk was de tweedeklasser net een 
maatje te groot. Toch is de uitslag zeer geflatteerd en was een gelijkspel op zijn plaats geweest. Het 
vertoonde spel biedt perspectief voor het volgende competitieduel, de topper tegen HBSV JO19-1. 
De wedstrijd wordt aankomende zaterdag (5 november) gespeeld en het duel zal starten 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:  Daan ‘’Schiëper’’ van Leuven. 
Auteur:   Stan ‘’Staninho’’ Krantzen. 
 


