
WEDSTRIJDVERSLAG         GRASHOEK – BELFELDIA        2-2 

Op zaterdag 12 oktober mochten de veteranen van Belfeldia aantreden tegen de leeftijdgenoten uit 

de Graashook. Na een uitgebreide warming up begonnen we vol goede moed aan deze uitwedstrijd 

met een sterke opstelling, 3 wisselspelers en met een uitleg van de coach wat we volgens hem 

konden verwachten van de tegenstander.  

De eerste helft golfde het spel eigenlijk flink op en neer. We speelden de bal best goed rond en er 

waren een paar goede aanvallen en kansen om op voorsprong te komen. Maar we moeten ook 

eerlijk zijn want ook de tegenstander had een paar goede uitvallen, echter waren ze slordig in de 

afwerking. Dit was natuurlijk een geluk voor ons, en betekende dat we met een 0-0 stand op het 

scorebord aan de thee gingen. 

De 2e heflt gingen we goed uit de start blokken. Zoals het vaak in het voetbal gaat valt dan de goal 

aan de andere kant. Nu was dit ook het geval met een gepaste voorzet kon notabene een van de 

kleinere tegenstanders vlak voor doel vrij inkoppen en keken we tegen een 1-0 achterstand aan. 

Dit duurde niet lang, want 2 minuten later scoorde onze Daniel al de gelijkmaker met een strak 

uitgevoerde aanval : 1-1. 

Belfeldia bleef goed aanvallen , in de 19e minuut van de tweede helft krulde Daniel een vrije trap van 

net buiten de 16, om de muur, en raakte de bal de verkeerde kant van de paal. We drongen verder 

aan en niet veel later was het Jamal die de 1-2 op het scorebord liet aantekenen. Een aanval uit het 

boekje en eigenlijk gezien het spelbeeld ook wel verdiend. 

Toch was het Grashoek die in de slotminuten nog een geweldige aanval opzette, en met 2 splijtende 

paasjes de bal achter Danny in het net wisten te werken. Hiermee was de eindstand 2-2 bereikt. 

Helaas voor de vetties konden we deze week geen 3 punten meenemen, maar hebben we met een 

lekker temperatuurtje wel een heerlijke wedstrijd gespeeld. 

Volgende week de thuiswedstrijd tegen  BEVO om 16h00  !! 


