
Belfeldia 2 begint 2019 ongeslagen 

Een avond die begon met een sneeuwbui, schoeisel dat vers uit het vet komt en een wei waar 

moeizaam in gedarteld kon worden. U raadt het al; matchday, oftewel spartanday. Vandaag, 

donderdag 17 januari 2019, zit een (erg aantrekkelijke) juffrouw uit Emmen thuis nadat er 

naaktfoto’s van haar via sociale media uitgelekt zijn, viel een lift 7 verdiepingen naar beneden in het 

Groningse UMC, overleeft de man van queen Elizabeth, prins Philip, een auto-ongeluk op 97-jarige 

leeftijd en staat het oefenduel Belfeldia 2 – Baarlo 3 op het programma. 

Ut Twed aast na een lastige competitiestart op een beter begin van 2019. Aan het eind van 2018 

klom de ploeg langzaamaan weer richting de bovenste regionen, maar zou een overwinning vandaag 

toch een welkome opsteker zijn. Al helemaal tegen Baarlo die een klasse hoger spelen. 

De wedstrijd werd voor de verandering in het kleedlokaal gehouden en konden de Spartanen niet in 

de tussentijd genieten van een bakkie pleur. Der Bomber bezigde maar weinig woorden. Hij vond 

namelijk het opdoen van ritme en wat vastigheden in de ploeg werken belangrijker dan het winnen 

van het duel, al wil natuurlijk niemand een wedstrijd verliezen. Eerzucht is nou eenmaal iets waar 

een Spartaan niet voor terugdeinst. 

Na wikken en wegen met Bompa (tevens fotograaf van vandaag) werd de krijgsmacht in volgende 

opstelling de wei ingestuurd: Bodrie op doel, Buurjong van Lobke, McNugget, Tank en Kroppie in de 

achterhoede, Kappie Klinsmann, Foux en Tattooboy op het middenveld en Vrank Barten, de 

Ontembare Bongard en Vedetti in de aanval. Op het miljoenenbankie zaten Kuëb, il Silenzio, Jepser 

en Herbert jr. RB Frenkie Morpheus Henkie the Flying G zit nog in de lappenmand en Sid, Meijer, 

Speedy Specht, Jantje en Träötje waren afwezig. 

In het begin van de wedstrijd waren beide ploegen redelijk gewaagd aan elkaar. Het spel ging op en 

neer en beide ploegen konden hier en daar wat speldenprikjes uitdelen. Naarmate de wedstrijd 

vorderde nam Baarlo meer het initiatief. I Gialloneri konden de bal maar moeilijk in bezit houden, 

waardoor er meer en meer druk op de Spartaanse achterhoede kwam te staan. Na onoplettendheid 

aan de rechterflank wist de linksbuiten zich vrij te spelen en schoof de bal uiterst beheerst de bal in 

de lange hoek waar Bodrie geen antwoord op had: 0-1. 

Ut Twed verloor meer en meer de grip op de wedstrijd en moest steeds vaker corners en vrij trappen 

rondom de 16 weggeven. Dit was vragen om problemen aangezien Baarlo over een sterke 

luchtmacht beschikte. Naar verloop van tijd werd dit ook afgestraft, maar een zuiver doelpunt werd 

afgekeurd wegens verkeerd coachen, waardoor de Belvendse krijgsmacht goed wegkwam. 

Hierna leek het alsof i Gialloneri wakker schrokken en begonnen weer beter te voetballen. Er werd 

eerder druk gezet, de vrij man werd beter gevonden en de duels werden vaker en vaker gewonnen. 

Niet veel later werden de Sparten hiervoor beloond. Na een snelle uitbraak kwam Kappie Klinsmann 

op randje 16 aan de bal en schoot op doel. Het schot werd venijnig van richting veranderd door de 

Ontembare Bongard en liet zo de keeper kansloos: 1-1. Dit was tevens de ruststand. In de tussentijd 

was Tattooboy uit voorzorg naar de kant gegaan en werd vervangen voor il Silenzio. Tijd voor thee! 

Een heerlijke bakkie dat goed op smaak was, over een prima suikergehalte beschikte en was zelfs 

heet. Het testpanel kon dan ook niet anders dan een 9 geven en de theemaker(s) hartelijke 

bedanken voor heerlijk bakkie thee. 

Der Bomber was redelijk tevreden over het getoonde spel al vond hij ook dat het eigenlijk 1-2 had 

mogen staan. Inhoudelijk werd er nog even gediscussieerd over wanneer wel en niet druk zetten. 



Buurjong van Lobke en Vedetti werden naar de kant gehaald en kwamen Jepser en Kuëb binnen de 

lijnen.  

In de tweede helft kwamen i Gialloneri wat beter voor de dag. De tegenstander werd bij de keel 

gegrepen en werd nauwelijks tussentijds losgelaten. Het was dan ook geheel verdiend dat de ploeg 

op voorsprong kwam. Na het veroveren van de bal door Vrank Barten bediende hij de Ontembare 

Bongard die na een foutje van de keeper tot scoren kwam: 1-2. 

Hierna verlieten Vrank Barten en Tank het veld en kwamen Herbert jr. en Buurjong van Lobke binnen 

de lijnen. De wijzigingen veranderde niet aan het spelbeeld. De Spartanen konden veelal denken aan 

aanvallen, want het Spartaanse fort was in de tweede helft een onneembare veste geworden. 

De ploeg dwong de gasten tot het maken van fouten en na onderscheppen van Jepser kreeg de 

Belvendse krijgsmacht een vrije trap die snel genomen werd. De vrije trap werd echter onjuist 

afgestopt door een Baarlose hand, waardoor de vrije trap werd gepromoveerd tot penalty. Foux ging 

achter de bal staan en stuurde de keeper de verkeerde hoek in. Dit tot ongenoegen van de keeper. 

Kort erna schoot de Baarlose keeper slecht weg. De Ontembare Bongard kon de bal eenvoudig 

oppikken en werd geen strobreed in de weggelegd om zijn hattrick te complementeren, maar schonk 

de treffer aan Jepser die de 2-1 aan de Ontembare Bongard overliet. Hierna floot de scheids voor het 

einde van de wedstrijd, eindstand: 4-1.      

Een heerlijk oefenpotje waarin iedereen bereid was tot het uiterste te gaan. Combinaties en passing 

kan nog wat beter, maar voor een eerste potje na 2 maanden mag er eigenlijk niet geklaagd worden. 

Komende zondag mag er nog genoten worden van dagje Leurs met de familie, maar volgende week 

zondag staat de eerste competitiewedstrijd weer op het programma. Dus boen uw schoeisel, 

verschoon uw pantser en ab die wei in, Oorah! 

Spartaanse Machine Kroppie 

Spartaanse Machine Kroppie is naast ladiesman, Uomo Universalis, Spartaan, Giallonero en gladiator 

vaste verslaggever van de Belvendse krijgsmacht ut Twed namens Weekblad de Derde Helft. Na een 

lange winterstop zal WDDH u weer helemaal op de hoogte houden van al de legendes en mythes die 

in de wei plaatsvinden onder de amateurs. Met trots mogen we mededelen dat er weer nieuwe 

WDDH-kappiebanden zijn! Verder in WDDH: 

- Kroppie over hoe tijd door te brengen met z’n drieën 

- Tank over het gebruik van het reserve pantser 

- Buurjong van Lobke over waar hij woont: naast Lobke 

- Tattooboy over zijn ‘motivatie’ om naar de sportschool te gaan  

- Scheidsrechter Jan die bijna bezweek onder de druk van der Bomber om de wedstrijd 

doorgang te verlenen 

- Bodrie over het plezier van duiken in een natte wei 

- Kappie Klinsmann over de magie van de nieuwe WDDH-kappieband 

 

 


