VVV’03 vet – Belfeldia vet uitslag: 2-4
De Belfeldia veteranen hadden de afgelopen weken zeer wisselvallende uitslagen laten noteren. Na
de goede seizoensopening met een overwinning tegen Swartbroek volgden 2 doelpuntrijke
nederlagen tegen de sterke teams van IVO en Baarlo.
Vandaag stond de uitwedstrijd tegen VVV ‘03 op het programma. Tegen deze tegenstander zijn de
wedstrijden normaal gesproken ook zeer doelpuntrijk.
En als alle kansen zouden zijn benut, dan was deze wedstrijd waarschijnlijk in 6-18 geëindigd. Maar
ja, als telt niet in de voetballerij.
Naar de wedstrijd dan maar. Belfeldia was met een 13-koppige selectie afgereisd naar de
Herungerberg. Met name in de verdediging misten we wat spelers, Derhalve begonnen Paul
(linksback) en de Körs (voorstopper) op voor hun onwennige plaatsen.
Het eerste kwartier was nog afwachtend aan beide kanten met een paar kleine kansjes, maar daarna
begon het kansenfestival toch echt.
Het gaat te ver om alle kansen hier allemaal te benoemen, maar de ene na de andere bal vloog naast
of hoog over de goal, tegen de keeper en zelfs tegen de binnenkant paal. Een doelpunt van Rob
Backus werd nog afgekeurd vanwege buitenspel.
Toch werd er zowaar gescoord. de schoenen van Stefan Engelen waren eerst nog wat verzwaard
door de nog aanwezige november-modder, maar in de 20e minuut zag hij de keeper wat teveel op de
eerste paal staan en plaatste hij de bal vanaf 25 meter leep over de keeper in de lange hoek.
Je zou denken dat dat de geel-zwarten wat rust zou geven, het tegendeel was waar. knullig balverlies
achterin werd nog knulliger in het doel gewerkt achter Danny en zo kwamen de andere geel-zwarten,
vandaag in het rood-wit,van nul-dreej een minuut later alweer op gelijke hoogte.
Toch kwam Belfeldia beter in het spel en creëerde een flink veldoverwicht met ook nu weer de ene
kans na de andere. Slechts 1 hiervan werd benut. In de 31e minuut een mooie aanval aan de
rechterkant met Jerome en Stefan Engelen, die een prima voorzet gaf aan de al even goed in komen
lopen Jamal, 1-2
VVV ‘03 had nog een paar speldeprikjes, maar achterin werd weinig meer weggeven.
In de 2e helft met Luc en de “onzichtbare’ Joey voor Rob en Paul werd de draad weer opgepakt. De
draad van het kansen missen. Het ging van kwaad tot erger, de mooiste kansen werden verprutst of
niet goed uitgespeeld door de Belfeldenaren. De keeper van VVV ‘03 kreeg zo de kans om uit te
groeien tot de man of the match.
Een oude voetbalwet werd nu weer eens werkelijkheid. Als je zelf niet scoort, dan ...
Zo gebeurde het dan ook dat Joop, verblind door zon, onder een voorzet doorging en de linksbuiten
van VVV de bal in de 21e minuut tegen de touwen kon werken.
Nu was het echter Belfeldia dat gelijk een weerwoord gaf. VVV was bij de aftrap nog aan het
nagenieten van deze voor hun verrassende tussenstand. Stefan ging gelijk na de aftrap al
slalommend richting vijandelijk doel en gaf zo Jamal de kans om Belfeldia weer op voorsprong te
schieten.
Belfeldia had er daarna nog 5 kunnen maken, het bleef bij eentje. Stephan Holtman liet zien hoe het
wel moet. met een sublieme actie kapte hij een tegenstander uit en werkte al even subliem af, 2-4.
Eindelijk weer een overwinning, tegen een van de mindere tegenstanders. Dan heb ik het echter
alleen over het voetbaltechnische aspect van VVV ‘03. Op andere gebieden laat VVV’03 zich namelijk
altijd van de beste kant zien en zijn ze moeilijk te kloppen. Wedstrijden tegen hun zijn altijd sportief en
na afloop in de kantine heerst er bijzonder veel gezelligheid, waarbij veel oud-veteranen een kaartje
komen leggen of gewoon lekker bijkletsen. Gisteren met de TV op de achtergrond, waarbij Pogacar
een verrassende stunt uithaalde in de tijdrit van de Tour.
En dat is waar veteranenvoetbal om draait. Eerst een beetje de benen strekken en net doen alsof we
nog gigantisch goed kunnen voetballen, daarna een grote portie gezelligheid en sterke verhalen
onder het genot van een alcoholische versnapering, eerst in de kantine, daarna bij Paul en Angelique.

Volgende week een thuiswedstrijd tegen onze buren van Irene

