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Oorwassing voor Belfeldia veteranen 

 

Na de goede en verdiende overwinningen tegen Baarlo en Grashoek van verleden weken, werd er  

uitgekeken naar de wedstrijd tegen het sterke MVC ’19 van vandaag. Teammanager, coach, 

technisch directeur en regelneef Twan had voorafgaand de statistieken er nog eens bij gepakt en wist  

te vermelden dat het al lang geleden was dat er nog eens gewonnen werd van MVC. Daar moest 

vandaag maar eens verandering in komen. 

Na het maken van de teamfoto volgde nog een kort overleg tussen de rayonhoofden en werd 

besloten dat we veld 2, dat leek op een festivalterrein na het zwarte cross-weekend, lieten voor wat 

het was en de wedstrijd op het hoofdveld zouden spelen 

In de opstelling nogal wat nieuwe namen. Geert, David, Marinho en Rob S maakten hun eerste 

minuten van het seizoen.  Vanaf het begin van de wedstrijd werd duidelijk dat Maasbree wederom 

met een sterke ploeg  was afgereisd, een ploeg ook die beter op elkaar was ingespeeld. 

Al na 3 minuten was het dan ook raak. De behendige rechterspits  kon op de rand van de zestien fraai 

uithalen. Belfeldia bleef daarna proberen om een goede aanval op te zetten, maar het bleef vaak 

slechts bij proberen. Maasbree was veel balzekerder en kon dan ook gemakkelijk voor rust uitlopen 

naar 0-2 en 0-3. Belfeldia stelde hier slechts een paar kleine kansjes voor David, Marinho en Joey 

tegenover. 

In de rust werden de neuzen weer allemaal dezelfde richting uitgezet en zou het in de 2e helft alleen 

maar beter kunnen gaan… 

Helaas, al na 2 minuten konden 2 Maasbreenaren ongehinderd vanaf eigen helft op Danny af lopen 

en omdat die er dan ook maar bij ging liggen, lag de bal alweer in het net. De “Breetsen” waren ook 

nu heer en meester. Ze lieten Belfeldia lekker aan de bal aanknommelen en waren vervolgens in de 

omschakeling steeds levensgevaarlijk. Zo kon Maasbree gemakkelijk uitlopen naar 0-7, maar dat had 

ook dubbele cijfers kunnen zijn. Ook nu stelde Belfeldia hier maar sporadisch een klein kansje 

tegenover. 

Dus Belfeldia weer met beide beentjes op de grond, terug op aarde en weet ik allemaal wat voor 

clichés nog meer. 

Volgende week weer een herkansing. We gaan de Herungerberg op om te spelen tegen VVV ’03. Hier 

hebben we een beter “track record” tegen,  maar het zijn altijd zeer leuke en doelpuntrijke 

wedstrijden tegen “nul-dreej”. 

Daarna, tijd voor de kermis !!! 

 


