
Belfeldia maakt het onnodig spannend 
 
Afgelopen zaterdag stond de derby tegen TSC’04 op het programma. Het beloofde een zware wedstrijd 
te worden, niet alleen omdat de tegenstander ten opzichte van voorgaande jaren een behoorlijke 
verjonging had doorgevoerd, maar ook vanwege het ontbreken van de nodige spelers, waaronder beide 
Keepers. Hierdoor moest Tom op doel staan. 
 
TSC’04 begon met het meeste balbezit, maar dreigend werden ze niet. Belfeldia wel, allereerst via een 
mooie boogbal van Stefan, maar deze zat nog niet. Enkele minuten later was het wel raak voor de geel-
zwarten. Een snelle uitbraak, waarna Robje trachtte Jamal te bedienen, echter was de bal net te scherp, 
gelukkig hielp de keeper van TSC mee door de bal tegen Jamal aan te schieten. 1-0 
 
1 minuut later stond het al 2-0. Een afgeslagen corner, een snelle uitbraak en Gerard die zich als laatste 
man opeens voorin bevond en een voorzet rustig binnen werkt. 
 
TSC bleef de ploeg met het meeste balbezit, maar 6 minuten later schoot Stefan de 3-0 tegen de netten. 
Wederom een minuut later werd het zelfs 4 0 na een schitterend aanval. Joop speelde vanaf rechts de 
bal naar Tom, Tom speelde Ron in, Ron speelde David in, David naar Jamal, Jamal rukte op, speelde 
Robje in in het strafschopgebied, een mooi hakje terug op Jamal en de 4-0 was een feit. 
 
TSC bleef combineren maar kon in het vervolg van de eerste helft niet meer dreigend worden. 
 
In de rust werden er enkele omzettingen gedaan en Belfeldia begon vol goede moed aan de 2e helft. 
Ze leken zelfs uitstekend uit de startblokken te komen, Via een verre uittrap op Jamal, een pass op maat 
op de ingevallen Rob B. leek belfeldia op 5-0 te komen. Echter tot ieders verbazing werd het doelpunt 
geannuleerd wegens buitenspel, achteraf bleek het een verkeerde interpretatie van de regels te zijn. 
 
Hierdoor leek Belfeld aangedaan, TSC werd almaar sterker en na 6 minuten was er een snelle uitbraak 
over links, voorzet en afwerking 4-1. Weer 2 minuten later, lag de 4-2 tegen de netten. Weer 2 minuten 
later kon Tom de 3e uit het net halen na een communicatiefout met Peter, Peter ging ervanuit dat Tom 
de bal zou pakken, Tom ging ervanuit dat Peter dat zou doen. Er werden enkele omzettingen gedaan en 
met hangen en wurgen, en vooral dankzij de invallende duisternis kon Belfeldia de overwinning veilig 
stellen.  
 


