
Belfeldia 2 laat zich te kakken zetten door Hebes 2 
Een heerlijk zonnetje, een iets te straf windje en een wei dat venijniger is dan dat het eruit ziet om 
olijk in te dartelen. U raadt het al; It’s Spartanday! Normaal is dit op een zondag, maar vanwege de 
tijdsdruk wordt de zondag ingeruild voor de donderdag. Vandaag, donderdag 17 mei 2018, wraakt 
Geert Wilders gerechtshof omtrent zijn ‘minder-Marrokkanen’ uitspraak, gaan de formaties na de 
gemeenteraadsverkiezingen erg moeizaam en duren ze langer dan ooit, willen 6 Balkanlanden maar 
al te graag lid van de EU worden en stond de wedstrijd Hebes 2 – Belfeldia 2 op het programma. 

Hebes stond na 14 wedstrijden op 15 punten staat hiermee op een 7e plaats. Ut Twed stond na 14 
wedstrijden op 34 punten en zo nog alles in eigen hand om kampioen te worden. Winnen betekent 
dat het kampioenschap steeds realiseerbaarder wordt. Bij verlies kunnen alle titelaspiraties de ijskast 
in en kan het seizoen alsnog als een stille kaars uitgaan. 

Voor de verandering werd de bespreking in de kleedlokalen van Hebes gehouden vanwege de tijd. 
Bijna iedereen had zijn agenda moeten aanpassen om op tijd bij de wedstrijd kunnen zijn dus elke 
minuut dat gewonnen werd, werd enorm gewaardeerd. Het was een vrij korte speech van trainert 
der Bomber met intenties die al vanaf het begin van het seizoen bekend zijn: kort dekken, hoog druk 
zetten en met goed combinatiespel en een hoge balcirculatie de tegenstander op de pijnbank te 
gooien.  

Na lang wikken en wegen met Bompa, Lord Bos en Roy the Legend werden de volgende Gialloneri de 
wei ingestuurd: Herbert jr. in het doel, Jantje, Peulke, Kroppie en de Roeije Lienenoetzetter in de 
verdediging, d’n Kelt, Kappie Klinsmann en Tattooboy op het middenveld en Träötje, Lange Tak en 
Speedy Specht in de voorhoede. Op de miljoenenbank zaten Graziano Steegh, Roadrunner en de niet 
geheel fitte Tank. RB Frenkie Morpheus the Flying G en Bodrie zitten nog in de lappenmand, maar 
had RBFMFG  wel een matrixachtig en vlot montuurtje op de neus en oren hangen. 

Het begin van de eerste helft was voor ut Twed. Er werd druk gezet en de tegenstander kon nog niet 
veel laten zien. Het was dan ook een mooi feitje dat 2 doelpunten uit een standaardsituatie kwamen, 
waar voor de wedstrijd veel op gehamerd was. Eenmaal scoorde Kelt uit een vrije trap van de Roeije 
Lienenoetzetter en kon Kappie Klinsmann de bal binnentikken, nadat Speedy Specht het leer tegen 
de lat aanschoot vanuit een hoekschop.  

Na de 0-2 ging het bergafwaarts en kreeg Hebes ook een paar dotten van kansen. Heel raar was het 
dan ook niet dat de gastheren na een paar hachelijke momenten voor i Gialloneri na de 1-2 ook de 2-
2 binnen werkten. Ut Twed leek in niets van de afgelopen weken en het leek of voetballen in een 
keer verleerd was. Geluk voor ut Twed wist Speedy Specht nog wel de 2-3 binnen te werken, 
waardoor er alsnog met een voorsprong gerust werd. Tijd voor thee! 

De thee was niet hoogstaand, maar ook niet waardeloos. Een 6 is een goede weerspiegeling van de 
kwaliteit. Je smaakpapillen werden niet uitgedaagd, maar het gleed wel makkelijk naar binnen. 

Der Bomber gaf tijdens het drinken van de thee een ongelooflijke donderspeech waar iedereen die 
aanwezig was wel mee eens moest zijn. Het was gewoon dramatisch slecht. Graziano Steegh en 
Jepser kwamen binnen de lijnen voor Träötje en Speedy Specht. De 2e helft moest anders worden 
gespeeld anders zou ut Twed met een illusie armer van het veld afstappen. 

Dit gebeurde dan ook in de 2e helft. Ut Twed was volledig de weg kwijt en kreeg vrij snel een penalty 
tegen na gevaarlijk spel van de Kelt. Als reactie ging de stofzuiger ook nog eens op het been van de 
tegenstander staan en mocht van geluk spreken dat hij voor slechts 10 minuten het veld uit moest. 



De actie was namelijk Twed-onwaardig en een messtek richting je teamgenoten. De penalty werd 
benut, 3-3, en ut Twed speelde 10 minuten lang het beste voetbal. In de tussentijd was Roadrunner 
in de wei gekomen voor Lange Tak.  

Net nadat de Kelt weer het veld betrad, werd het 4-3 en niet veel later 5-3. Jepser maakte in de 
rebound, na gestopte strafschop van Jantje na het onderuithalen van Graziano Steegh, nog wel de 5-
4, maar uiteindelijk had Hebes het laatste woord met de 6-4 wat tevens ook de eindstand is. 

Sinds november ongeslagen en nu helaas een pijnlijke nederlaag. Gezien de andere wedstrijden een 
incident, maar we konden het ons niet veroorloven. Het is zuur, maar we moeten door. Dus ab die 
wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spaartaanse Machine Kroppie is naast Giallonero ook een onafhankelijke verslaggever namens 
Weekblad de Derde Helft, waar hij tevens ook eindredacteur en mediamanager is. Verder in WDDH: 

- RB Frenkie Morpheus the Flying G over zijn traagheid ondanks zijn snelle planga 
- Speedy Specht over de aerodynamische voordelen van zijn opskeer 
- De Tank over zijn pantser dat door de Russen en Noord-Koreanen is gehackt 
- Bodrie over zijn nieuwe baan als presentator van het alom geprezen programma Eigen Huis 

& Tuin 
- De Roeije Lienenoetzetter aka DJ Quetilla over de remix van het Belvendse hitje Hee Jong! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


