
Belfeldia 2 gebruikt Kessel 2 als speelbal 
Een aangenaam temperatuurtje, een langdurig regenbuitje en een hobbelige waarin prima gedarteld 
kon worden als een jong veulentje. U raadt het al: it’s Sunday, Spartanday. Vandaag, 13 mei 2018, 
worden de mamma’s als godinnen op handen gedragen (zoals dat ook hoort), haalde onze Max zijn 
eerste podiumplek van dit seizoen, gaat premier Abadi (wie kent hem niet) aan kop bij de 
verkiezingen in Irak, is het de dag na het Eurovisie Songfestival eindelijk weer voorbij en staat 
natuurlijk de kraker Kessel 2 – Belfeldia 2 op het programma. 

Kessel had voor aanvang van de wedstrijd slechts 9 punten bij elkaar geraapt na 14 wedstrijden en 
staat met dit aantal onderaan in de competitie. Ut Twed ha na 13 wedstrijden 31 punten gehaald en 
staat daarmee op een 3e plaats, maar Haelen en Weert staan op 5 en 2 punten voorsprong met beide 
een wedstrijd meer gespeeld. Door het verlies van Weert tegen Reuver van vorige week hebben i 
Gialloneri het kampioenschap volledig in eigen hand. Wint ut Twed al haar wedstrijden dan mag het 
zich officieel kampioen noemen van de 4e klasse. Dus Ut Twed weet wat zich te doen staat: winnen! 

Onder het genot van een lekker bakkie pleur begon trainert der Bomber de wedstrijd met een 
domper, want beunhaas Speedy Specht was verlaat en moest der Bomber zijn opstelling en tactieken 
aanpassen. Het grote geheel bleef natuurlijk onveranderd: vroegtijdig en hoog druk zetten met een 
hoog baltempo en snelle combinaties de tegenstander kapot spelen en het zo snel mogelijk proberen 
te beslissen voor het doel. 

Na hevig wikken en wegen met Lord Bos, Roy the Legend en gelegenheidsvlagger Bompa werden de 
volgende pupillen de wei ingestuurd: Herbert jr. in het doel, Jantje, de Tank, Peulke en Kroppie in de 
verdediging, d’n Kelt, Kappie Klinsmann, de Roeije Lienenoetzetter op het middenveld en Graziano 
Steegh, Lange Tak en Tattoboy op het middenveld. Op de miljoenenbank zaten Speedy Specht en 
Träötje. De lappenmand wordt geherbergd door RB Frenkie Morpeus the Flying G en Bodrie en 
Jepser was vandaag afwezig. 

Vanaf minuut 1 lieten i Gialloneri het spel zien wat der Bomber graag wil zien: hoog tempo, continu 
druk zetten en veel combinaties. Kessel had hier veel moeite mee en het leverde ut Twed ook aardig 
wat kansen en mogelijkheden op. De eindpass was vaak echter niet goed, stond het vizier niet goed 
of moest er afgewerkt worden met het chocoladebeen en dan kan het voorkomen dat je vanaf een 
meter of 3 van het doel de bal in plaats van op goal 3 meter naast het doel krijgt. 

Balbezit aan Kesselse zijde was steeds van korte duur, want de gehele ploeg won de duels en wist 
keer op keer de tweede bal in bezit te krijgen. Dat terwijl er toch maar met een bal gespeeld wordt. 
Hierdoor was het wachten op de voorsprong voor de Belvendse Spartanen en die kwam er gelukkig 
ook. Na een wereldse voorzet van d’n Kelt met de buitenkant voet, kwam de bal prachtig op het 
bolletje van tattooboy en wist eveneens op prachtige wijze zijn eerste kopdoelpunt in zijn historie bij 
Belfeldia te maken: 0-1.  

Na een minuut of 20 leek de klad er een beetje in te komen voor de Belvendse Spartanen. Niet 
iedereen liep even hard meer, werden de gaten iets groter en was de passing af toe zelfs slordig, 
waardoor Kessel wat meer kans kreeg om te voetballen. Het gevaarlijkste moment was echter van 
Herbert jr. zelf door iets te lang te treuzelen met een terugspeelbal. Al had de Roeije Lienenoetzetter 
de bal al eerder weg mogen schieten. 

Hierna waren er nog mogelijkheden zat voor de geelzwarten, maar door onoplettendheid en gebrek 
aan alertheid kwamen er geen goede doelpogingen meer uitgezonderd van het schot van d’n Kelt dat 
op de paal eindigde. Hierdoor kwam de ruststand op 0-1 te staan. Tijd voor thee! 



Waar normaal hier en daar een kritiek geleverd wordt op de kwaliteit van de thee was dat vandaag 
niet van toepassing, want de gastheren uit Kessel hadden de thee van een nagenoeg perfecte 
kwaliteit, waardoor er niet minder dan een 9,3 gegeven kan worden. De 0,7 punt aftrek komt door 
het feit dat er aan zelfservice gedaan moest worden.  

Der Bomber was in de rust erg te spreken over de 1e helft, maar baalde er enorm van dat de 
wedstrijd nog een wedstrijd was. Door de mogelijkheden wat slimmer uit te spelen hadden er 
minstens 4 gemaakt moeten worden. Nu kon Kessel nog terugkomen en averij is voor het 
kampioenschap een no go. Er werden geen wissels toegepast. 

De 2e helft was van een iets lager tempo, maar ut Twed was wederom de baas op het veld. De 
voorhoede van Kessel liep zich steeds stuk op de beste defensie van de compititie met slechts 13 
tegendoelpunten. Ook nu waren de beste kansen voor ut Twed, maar de voorsprong werd maar niet 
vergroot. Daarnaast had ut Twed een domper te verwerken, want de Tank kon niet verder en liet zich 
wisselen voor Speedy Specht die naar de linksbuitenpositie ging. Hierdoor zakte de gehele linkerkant 
een linie en werd Kroppie gepromoveerd tot de beul van de defensie.  

Het inbrengen van Speedy Specht leek de ploeg een nieuw elan te geven. Speedy Specht, gezegend 
met de snelheid van een brommer, bracht meer diepgang en zorgde er zelf voor dat de voorsprong 
dan toch verdubbeld werd. Na een fout van de Kesselse defensie, afgedwongen door de gasten, 
behield Lange Tak het overzicht en gunde Speedy Specht een intikker: 0-2. 

Na de 0-2 leek Kessel eindelijk wat schroom van zich afgespeeld te hebben, maar tot een paar verre 
afstandsschoten en een klasse ingreep van Herbert jr. kwamen de gastheren niet. Wat heet, het was 
ut Twed dat weer wist te scoren. Na goed onderscheppen van Kroppie gaf Kappie Klinsmann een 
dieptepass op d’n Dave die de keeper in de korte hoek verraste en zo eindelijk meer doelpunten had 
gemaakt in één seizoen dan Kroppie in zijn hele periode bij ut Twed (2 om 1): 0-3. 

De gehele voorhoede, op Lange Tak na, had nu een doelpuntje meegepikt. Voor Lange Tak was het 
dan ook een heugelijke feitje dat zijn schot, dat op het oog houdbaar leek, onder de keeper door 
ging, waardoor de alle spelers die in de voorste linie gevoetbald hebben ook gescoord hebben: 0-4. 

Kessel en Belfeld gaven hierna elkaar nog een paar speldenprikjes, maar beide ploegen waren 
tamelijk blij dat de wedstrijd voorbij was. Belfeld vond het wel welletjes en Kessel was eindelijk uit 
zijn lijden verlost, eindstand: 0-4. 

De 1e helft was zowat geniaal te noemen en was het af en toe smullen hoe er gevoetbald werd. 
Verder werd er voor elke meter gestreden en werd er wederom bewezen waarom het team zo 
weinig doelpunten tegen krijgt. Nog 4 wedstrijden te gaan, maar donderdag wacht Hebes alweer, dus 
ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast speler ook vaste verslaggever van ut Twed namens 
Weekblad De Derde Helft, de brenger van hèt voetbalnieuws van Belvend. Hierbij wil WDDH de 
Ontembare Bongard, oud Twedspeler, aka Mr Belvend himself en zijn betere wederhelft èn 
Giallonera Sjaak feliciteren met de bevalling van hun zoontje Sten. Verder in WDDH: 

- Kroppie over zijn autobiografie ‘Bunga bunga in het studentleven’ 
- De nieuwe megahit van Belvendse makelij met de naam ‘Hee Jong!’ 
- Träötje over de meest epische Träötsolo in de bovengenoemde single 
- De Roeije Lienenoetzetter als verleider te zien in Temptazione Espagna 


