
Belfeldia 2 stuurt Heytse met minieme winst naar huis 

Een heerlijke zonnetje op het bolletje, een wei die niet dartel-proof is en een fysiek sterke 

tegenstander. U raadt het al, het is weer zondag. Vandaag, 25 maart 2018, ging de tijd een uur 

vooruit, werd Max Verstappen 6e in de GP van Australië, is het de dag van de Venloop en staat 

natuurlijk de wedstrijd Belfeldia 2 – Heythuysen 2 op het programma. 

Na 9 wedstrijden gespeeld te hebben, staat Heythuysen op een 6e plek met 11 punten. Ut Twed staat 

na 10 wedstrijden op de 3e plaats met 22 punten. Een overwinning vandaag voor il Gialloneri 

betekent zicht houden op het kampioenschap, want op een ander veld stond MMC Weert 3 – vv 

Haelen 2 op het programma. 

Onder het genot van een lekker bakkie pleur begon trainert der Bomber over het belang van deze 

wedstrijd. Hoewel de tegenstander over meer fysieke kwaliteiten beschikt dan zijn eigen ploeg is het 

van essentieel belang dat deze partij gewonnen zal worden. De uitslag van MMC – Haelen zal alleen 

van belang zijn wanneer er zelf gewonnen zou worden, omdat anders de verliespunten dan minimaal 

5 punten zou worden. Hierdoor zou het lastig worden om nog kampioen te worden. Verder was het 

van belang dat ut Twed een hoog baltempo hanteerde en hoekschoppen en vrije trappen rond de 16 

koste wat kost vermeden zouden worden. Verder werd er nog over een geheim wapen gesproken, 

maar de pers werd verzocht dit stil te houden voor de buiten wereld. Het mooiste nieuws kwam 

echter van de geblesseerde reserve kappie RB Frenkie the Flying G die, in plaats van binnen het veld, 

buiten het veld raak geschoten had en zich op mag gaan maken voor het papaschap. Van harte 

gefeliciteerd pik! 

Na hevig overleg met Bompa Metten, Roy the Legend en Lord Bos werden de volgende mannen de 

wei ingestuurd: Herbert jr. op het doel, Jantje, Peulke, de Tank en Kroppie in de verdediging, d’n Kelt, 

Kappie Klinsmann en Tattooboy op het middenveld en Jepser, d’n Dave en Speedy Specht in de 

voorhoede. Op de miljoenenbank zaten Träötje, Lange Tak en aanwinst van de A1 Juulke. 

De aftrap van de wedstrijd was eigenlijk het beeld van de eerste helft: nadat de bal voorwaarts 

bewoog was er weinig rust aan de bal en werd er vaak maar blind gepasst. Belfeld had veelal de bal, 

maar door bovengenoemde punten oogde het spel van ut Twed wat rommelig. Te vaak moest de 

lange bal gehanteerd worden, terwijl de voorhoede van il Gialloneri niet bekent staat als kopsterk 

werd er gegokt op fouten bij de Heytse defensie. 

Deze fouten bleken zelfs een aantal keren te komen, waardoor de Spartanen gevaarlijk konden 

worden. Het probleem was echter dat de voorzetten niet secuur genoeg waren en hierdoor 

mogelijkheden niet werden gepromoveerd tot kansen of zelfs doelpunten.  

Net als tijdens de heenwedstrijd kreeg de laatste man van Heytse vrij vroeg in de wedstrijd een gele 

kaart, waardoor il Gialloneri met een man meer op het veld kwamen te staan. Door gebrek aan inzet, 

inzicht en gogme streken de 10 minuten voorbij waarin niks gebeurde. Het allerergste was eigenlijk 

dat Heytse prima mee kon voetballen.  

Uiteindelijk kregen jongens van geel en zwart toch nog een aantal goede kansen. Zo kon Speedy 

Specht op de brommer gaan, maar vergat oog in oog met de keeper het leer tegen de touwen te 

schieten. Wat zonde voor de beste man was, was de aanwezigheid van 2 volledig vrijstaande 

medespelers. Dat de Belfeldenaren in aanvallend opzicht stonden te slapen, bleek wel dat geen 

enkele keer een speler van ut Twed doorliep op de keeper, terwijl hij toch minstens 3 ballen 1 tot 2 

meter van hem afsprongen.  



De scheidsrechter floot na verloop van tijd voor het rustsignaal, waardoor er een lekker bakkie thee 

gedronken mocht worden. De thee was van sublieme temperatuur en beschikte over de goede 

sterkte. Het zat echter te weinig suiker in de thee, waardoor het cijfer uiteindelijk op een 7 eindigde.  

Der Bomber was niet tevreden over de eerste helft. Er was te weinig rust aan de bal, werd het 

middenveld te weinig ingespeeld en lag het baltempo veel te laag. Daarnaast moesten de voorzetten 

secuurder, moesten de duels harder aangegaan worden en moest er beter omgegaan worden met 

kansen. Der Bomber wisselde daarnaast 2 maal. Lange Tak kwam in het veld ten koste van d’n Dave 

en kwam Träötje op de rechtsbackpositie te spelen, omdat Jantje de taken van d’n Kelt ging 

waarnemen. 

De tweede helft gaf Heytse een nieuw gezicht. Zo was hun voorhoede anders ingedeeld en zat er 

meer beweging in het Heytse spel. Het gaf il Gialloneri echter ook meer ruimte, waardoor 

combinaties van il Gialloneri soepeler verliepen en hierdoor ook veel gevaarlijker werd.  

Het spel bewoog wat meer op en neer en zou voor de neutrale kijker waarschijnlijker ook een stuk 

aantrekkelijker zijn geweest dan de 1e helft. Door deze beweging werd de omschakeling van nog 

meer belang en daar wist Tattooboy wel raad mee. Na een snelle uitbraak van ut Twed verlegde 

Speedy Specht het spel vakkundig naar de andere kant, maar zette Tattooboy tegelijkertijd vrij voor 

het doel, waarop Tattooboy koelbloedig de bal in de rechter hoek schuifde: 1-0.  

Het bleek het laatste wapenfeit van de niet geheel fitte Tattooboy, want d’n Kelt loste de beste man 

af. Ook kwamen Juulke en d’n Dave nog binnen de lijnen ten koste van Jepser en Speedy Specht.  

De voorsprong voor ut Twed had als gevolg dat Heytse 1 op 1 en met veel pressie ging spelen. Het 

waren echter il Gialloneri die de beste kansen kregen. D’n Dave, Juulke, Lange Tak en waarschijnlijk 

nog een hoop andere Spartaanse spelers mistten een voor een enorme kansen op de 2-0, waardoor 

het nog billenknijpen was voor ut Twed. Gelukkig hielden de krijgers stand, waardoor de eindstand 

op 1-0 kwam te staan. Dankzij de clean sheet en de 4-0 overwinning van MMC op Haelen mogen de 

defensieve krijgers van ut Twed zich de minst gepasseerde verdediging van de competitie noemen. 

Mannen, in defensief opzicht mag er meer gestreden worden en in aanvallend opzicht mag er vaker 

de rust bewaard worden. Als de kansen de volgende echter wel afgemaakt worden, hadden er geen 

kritische noten in deze alinea hoeven te staan. Geniet even van 2 vrije weekenden, want daonao 

meug ’t gaas d’r weer op! Dus ab, die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is voetballer en verslaggever van ut Twed namens Weekblad De 

Derde Helft, waar hij tevens uitredacteur is. Wegens 2 vrije weekenden zal het dus tijdelijk rustig zijn 

van onze kant. Verder in WDDH: 

- RB the Flying G over raakschieten op zijn hondjes 

- Träötje over zijn bestaan als kroegtijger 

- Kroppie over hoe een vrije trap vakkundig in een éénmansmuur te schieten 

- Lord Bos maakt weer een overheerlijke sportmaaltijd in de rubriek Lord Chef 

- Kappie Klinsmann en de zoektocht naar de WDDH-kappieband 


