
Belfeldia 2 verliest eerste competitieduel op Kelderklassiaanse wijze 

Een weertje waarin je je hond nog niet uitlaat, een wei waarin prima gedarteld kan worden en een 

tegenstander die liever natafelen dan voetballen. U raadt het al; het is weer zondag! Vandaag, 

zondag 23 september 2018, is de dag van 040 tegen 020, kopt RVP Feyenoord naar de winst tegen FC 

Utrecht en Kiki Bertens veroverde in Seoul haar 7 P

e
P WTA-titel in het tennis en de kraker Belfeldia 2 – 

Wittenhorst 5.  

Vooraf stonden I Gialloneri bovenaan op de ranglijst. Dit komt echter de gunstige alfabetische naam. 

Wittenhorst bungelde onderaan, maar met een W in de naam dwing je dit dan ook zelf af. De 

winnaar loopt 3 punten uit en mag zich op zijn minst medekoploper noemen voor een hele week. 

Daarnaast is een goed begin van de competitie een boost voor het team. Alleen winst telde dus voor 

beide ploegen. 

Dit maal werd de pers geweerd tijdens de wedstrijdbespreking. De strekking zal echter vrij duidelijk 

zijn geweest: verzorgd voetbal met vlotte combinatie en de tegenstander vroegtijdig onder druk 

zetten om zo fouten bij de tegenstander af te dwingen en zo de wedstrijd in handen hebben.  

Na veel wikken en wegen besloten Bompa, the Lord en the Legend de volgende Spartanen de wei in 

te sturen: Danny ‘Sjaaf’ Janssen in het doel, Rob ‘Jantje’ van Dijk, Rutger ‘de Tank’ Boomars, Lars 

‘Peulke’ Peulen en Davey ‘Schreuder’ Schreurs in de verdediging, Tom ‘Kelt’ Keltjens, Yannick ‘Kappie 

Klinsmann’ Klijnman en Sjoerd ‘Detective Bosje’ Bosman op het middenveld en Thuur ‘Träötje’ 

Peeters, Bart ‘Vrank Barten’ Vranken en Noud ‘buurjong van Lobke’ Konings in de voorhoede. Op de 

goed vertegenwoordigde miljoenenbank zaten Bas ‘Foux’ Houx, Mitch ‘Il Silenzio’ Denissen, Juul 

‘Julio’ Jacobs, Wout ‘Five-O’ Peulen en Ricardo ‘Speedy Specht’ Spee. Frank ‘RB Frenkie Morpheus 

Henkie the Flying G’ Ruhl en Tom ‘Vedetti’ Kessels zaten in de lappenmand, was Ramon ‘Tattooboy’ 

Huibers afwezig wegens werk en David ‘Kroppie’ Kropfeld was disciplinair geschorst (klinkt wat 

stoerder dan een dagje vrij af). 

Ut Twed begon slecht aan het duel. De lange bal werd met name gehanteerd, maar deze ballen 

misten meer dan eens richting, snelheid en een doel. Combinaties waren amper te zien en wanneer 

de bal eens in de voeten van een aanvaller terecht kwam, was het balbezit maar van korte duur.  

Het oogde vooral slordig en er werd nagenoeg niet gecreëerd. Het was echter wel een verassing dat 

de gasten op voorsprong kwamen. Na een uitbraak probeerde de rechtsbuiten het eens om op goal 

te schieten. Hoewel het schot waardeloos was, was het een perfecte voorzet aangezien zijn 

medespelers geheel vrij de bal in het doel kon schuiven: 0-1.  

Hoewel een tegentreffer wel eens als wake-up-call gezien kan worden, was hier niet echt sprake van. 

Het aanvallende spel van I Gialloneri was te gezapig en in een te laag tempo. Hoewel de spelers van 

ut Twed steeds hoger stonden te voetballen, bleven echte kansen uit, maar het hoge spel was ideaal 

voor Wittenhorst. Na een snelle uitbraak van de Horstenaren stonden er maar liefst 2 spelers geheel 

vrij en kon de linksbuiten vanaf de zestien prijsschieten. Dit deed hij dan ook door de bal tegendraads 

in de kruising te schieten: 0-2.  

Hierna kreeg Detective Bosje nog de ideale gelegenheid om voor rust het verschil te verkleinen, maar 

zijn schot belandde tegen de paal, waardoor de Spartanen met een 0-2 achterstand gingen rusten. 

Tijd voor thee! 

Deze week worden er helaas geen theereeten uitgedeeld wegens het gebrek aan een testpanel. 

Waarschijnlijk voelde de pers aan dat de sfeer er ook absoluut niet naar was om over de thee te 



beginnen na het vertoonde spel. De Tank, Träötje en Vrank Barten bleven in de kleedkamer achter en 

werden vervangen door Five-O, Julio en Foux. Detective Bosje schoof door naar de spits. 

De 2P

e
P helft leek goed te beginnen voor ut Twed, want binnen enkele seconden had Buurjong van 

Lobke dé kans op de 2-1, maar voordat hij kon binnenschieten werd de bal net voor zijn voeten 

weggetikt. Voetballend leek het ook allemaal beter voor elkaar bij de jongens van geel en zwart. Er 

was echter een corner nodig om toch terug te komen in de wedstrijd die Detective Bosje keurig 

tegen de touwen schoot: 1-2.  

Hierna leek er meer geloof bij de gastheren te komen. Dit was echter van korte duur, want na een 

fout van Sjaaf bij een corner belandde de bal voor de voeten van een oranjehemd die dit 

buitenkansje gretig afmaakte: 1-3 en ut Twed moest opnieuw beginnen. 

Hierna was het een wonder dat er een tijd lang niet gescoord werd. Ut Twed had wat mogelijkheden 

om zeep geholpen, maar Wittenhorst presteerde het om wel 4 100% kansen niet af te maken. Of het 

nou een wonder, geluk of onkunde was, zal in het midden gelaten worden. Dat er te veel fouten 

gemaakt werden bij ut Twed was in ieder geval duidelijk en gecombineerd van het om zeep helpen 

van kansen Kelderklassiaans te noemen.  

Foux bracht de spanning nog even terug door een vrije trap tegen de touwen werken, maar het 

slotakkoord was een wereldgoal van de Horstenaren, waardoor de wedstrijd in 2-4 eindigde. Dat de 

scheidsrechter naar verloop van tijd niet meer wist hoe lang er gespeeld werd, was nog een 

opmerkelijk feit in de slotfase, maar kon geen ommekeer te weeg brengen. 

Het was een slechte wedstrijd. Spelers die veel aan de bal horen te komen, eisen geen ballen op, de 

passing was veel te slortdig en er zat te vaak geen idee achter een aanval. Hoewel het verlies pijnlijk 

is, is hij helaas wel terecht. Volgende week staat IVO 3 klaar als volgende tegenstander en dan zal er 

uit een ander vaatje getapt moeten worden, dus ab die wei in! 

De Spartaanse Machine Kroppie 

De Spartaanse Machine Kroppie is naast ladiesman, levensgenieter en Corpsbal ook voetballer en 

verslaggever van ut Twed namens Weekblad De Derde Helft. Weekblad De Derde Helft is dit seizoen 

op zoek naar het liefste een mooie schone dame die naast mooi zijn ook filmpjes en foto’s kan maken 

om zo ons mediabezigheden uit te breiden. Verder in Weekblad De Derde Helft: 

- RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G over zijn vele titels die hij heeft mogen ontvangen 

- De Tank over het wangedrag van Tank Jr. I en Tank Jr. II 

- Veteraan Sjaaf over zijn status als Goalie Legend 

- De fascinatie van Snapchathype Gentstudent 


