
Venlosche Boys Vetties – Belfeldia Vetties  5-1 

Na een prima resultaat tegen MVC en een week rust ( Venloop bij VVV03) gingen we op 

bezoek bij de Venlosche Boys. Een tegenstander waar de afgelopen jaren meestal een 

gunstig resultaat geboekt werd. Dus met volle moed hoopten we dit keer ook een goed 

resultaat te kunnen wegslepen uit Venlo. Op het knollenveld werd er door Belfeldia 

afgetrapt en al snel bleek dat het een moeilijke middag zou worden. Ontzettend veel 

balverlies en weinig beleving om de pot te winnen resulteerde al snel naar een 2-0 

achterstand. Het was het aankijken niet waard als men partij koos voor de geel-zwarten, 

maar moet wel gezegd worden dat Venlosche Boys een redelijk goed team op de been had 

gebracht. De oud Belfeldia trainers Tim Nabben en Roland Heger werden in elk geval niet 

gemist. Toch maakten de gasten  halverwege de eerste helft de aansluitingstreffer,  een 

schitterende inzwaaier van de zijkant, een mislukte voorzet van Stefan volgens velen, maar 

de dader weet wel beter ! 

Na dit doelpunt kwamen de Geel-Zwarten meer voor in het spel en kwamen er ook diverse 

kansen, helaas werd er niet gescoord. Reeds 5 minuten in blessure tijd kreeg Belfeldia via 

Jerome nog een goede kans op de gelijkmaker, maar uit de counter werd het 3-1 en was de 

wedstrijd eigenlijk gespeeld. Twan ging nog even buurten bij de scheids( met zonnebril ) om 

te vragen of hij een hond heeft, hierbij kreeg hij het antwoord dat hij nooit een hond heeft 

gehad. “Onmogelijk”, zei Twan, elke blinde heeft toch een hond. 

Na rust werd het voetballen er zeker niet beter op, ook nu weer veel te veel balverlies en 

mochten we blij zijn dat het lang op 3-1 bleef, maar uiteindelijk prikten de Boys er in de 

slotfase nog 2 doelpunten bij wat resulteerde tot einduitslag : 5-1. 

Een kansloze nederlaag met zeer slecht voetbal. Een wedstrijd om zeer snel te vergeten. 

Gelukkig het komende weekend alleen wat onderlinge partijtjes met “oude” vetties en 

aansluitend een feest naar aanleiding van het 25-bestaan van het B-veteranenteam van 

Belfeldia . 


