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Belfeldia veteranen pakken late, maar verdiende overwinning in Nederweert 
  
Op deze laatste zaterdag in oktober waren de Belfeldia Veteranen eigenlijk speelvrij, maar toch was er 
vandaag een wedstrijd geregeld tegen de veteranen van Merefeldia uit Nederweert. De tegenstander had 
in augustus nog moeten afzeggen voor de wedstrijd in Belfeld, maar nu hadden ze met wat hulp van hun 
zondagteams toch een elftal bijelkaar gekregen. 
Afwachten dus wat voor een tegenstander we vandaag tegenover ons kregen. 
  
Nu is de vraag of een aantal van ons nog de menukaart van de naast het speelveld liggende McDonalds 
aan het bestuderen was, of reeds een tafel bij het erlangs gelegen Atlantis aan het reserveren was, feit 
was dat de bal na 1 minuut en 22 seconden spelen reeds bij Danny in het netje lag. Belfeldia stond erbij 
en keek ernaar: 1-0 achter. 
  
Even schrikken, zeker na de perfecte 1e helft van verleden week, maar Belfeldia herpakte zich snel. De 
ene na de andere aanval werd op de Nederweertse verdediging uitgespeeld. De zogenaamde “laatste 
bal” was echter onnauwkeurig, of de mooiste kansen werden om zeep geholpen. Pogingen van Joey, 
Robje, Stefan, Jamal en weet ik wie nog allemaal meer strandden op de keeper, de lat of eigen onkunde. 
Merefeldia had nog wel een waar speldeprikjes, maar Danny liet zich niet opnieuw verrassen. 
  
Zodoende gingen we met een 1-0 achterstand de rust in. 
Twan had in de eerste helft al ingegrepen door Rob H te vervangen voor Ron, in de rust voerde hij nog 
een dubbele wissel door. Luc kwam erin voor Jerome en na enig overleg kwam Hessel erbij voor Dennis. 
  
In de 2e helft werd de tendens van de eerste helft doorgezet. Belfeldia was de betere partij, had een 
groot veldoverwicht, maar de bal ging er gewoon niet in. 
Toen vond onze enige, maar trouwe,supporter Monique het wel genoeg geweest. Wat ze Dennis beloofd 
heeft weten we nu nog steeds niet, maar hij kwam erin voor Robje en al binnen een halve minuut werkte 
Dennis de 1-1 binnen. 
  
Belfeldia wilde meer en zette nog meer druk op de verdediging van Merefeldia. Achterin was er weinig 
meer te duchten. Onze marathon man Geert ging ook maar eens mee naar voren en met een 
“marmeren” afstandsschot knalde hij de 1-2 tegen de touwen, 
Vlak voor tijd maakte Joey ook nog de 1-3 na een goede loopactie, die door Stefan op waarde werd 
geschat. 
  
Al met al een verdiende overwinning voor Belfeldia, maar het spel was nog erg slordig. Dit zal volgende 
week beter moeten, als Spcl Irene naar Belfeld komt voor de eerste van 2 derby’s tegen de Tegelse 
ploegen. 

 


