
10 oktober, Veteranen Blerick tegen Belfeldia 

 

Het is zaterdag 10 oktober en de weersvooruitzichten waren niet veelbelovend. Hagel, regen en veel 

wind was voorspeld. Maar gelukkig, klokslag 17.00, was het droog en een alleraardigst weer om een 

partijtje te voetballen. 

Twan had z’n mannen bij elkaar geroepen om de opstelling kenbaar te maken.  

                                                          Danny 

 

                   Joop                               Geert                     John 

                                                          Dennis 

 

                Jamal                   Stephan           Roger                     Rob R. 

 

                                    Joey                                                David 

 

Als reserve zaten Jerome en Rob B. op de bank. 

Na een toespraak van Twan ging iedereen naar z’n positie en kon de wedstrijd beginnen.  

Belfeldia heeft de aftrap en begint sterk aan de wedstrijd. Met snelle combinaties over Jamal, Joey en 

Roger werd menig keer het doel van Blerick belaagd, maar helaas leidde dit niet tot een doelpunt. 

In de 10e minuut was het dan raak, helaas voor Blerick. Niet lang na de openingstreffer werd er 

alweer door Blerick gescoord. 2-0 in de 13e minuut. 

Maar Belfeldia liet zich niet gek maken en pakte meteen weer de draad op. Na een mooie pass van 

Roger op Joey schiet Joey net naast. Maar even later, in de 19e minuut, nadat de bal van David naar 

Roger, door naar Joey en weer terug op Roger, scoorde Roger de 2-1. Belfeldia kon maar kort van het 

succes genieten. Eén minuut later combineerde Blerick vrij makkelijk door de verdediging van 

Belfeldia en werd het 3-1. Kort voor rust kwam Blerick over rechts gevaarlijk richting het Belfeldse 

doel, maar Danny kon door een goede inzet de 4-1 voorkomen. 

Gezien de vele kansen had het goed 3-6 kunnen (moeten) staan, maar daar kun je niets voor kopen. 

Na 15 minuten rust zonder thee, beginnen we aan de tweede helft. Het is nog steeds droog. 

Bij Belfeldia zijn er twee wissels: Jerome komt erin voor John, die geblesseerd de wedstrijd heeft 

moeten beëindigen en Rob B. voor Rob R. 

Blerick trapt af. 

Belfeldia probeert met combinatievoetbal de achterstand weg te poetsen. Maar Blerick probeert dit 

met stevige inzet te verhinderen. In de 46e minuut kreeg Blerick een rode kaart na een smerige actie 

van achter op Roger. Dat was nergens voor nodig. De scheidsrechter deed er in eerste instantie niets 

tegen, maar op aandringen van de Blerick-spelers werd uiteindelijk de boosdoener voor 10 minuten 



van het veld gestuurd. Roger moest geblesseerd het veld verlaten en Robje kwam weer terug in het 

veld. Kort hierna kreeg Joey een grote kans, maar daar bleef het dan ook bij. Ook Rob B. liep een 

blessure aan de kuit op, maar omdat er geen wissels meer waren, was het voor Rob doorbijten en de 

finish halen. 

In de 55e minuut weer een harde actie van Blerick-zijde met natrappen. Ook Danny  en Geert 

ondervinden aan den lijve dat Blerick stevig fysiek contact niet schuwt. Belfeldia denkt aan stoppen. 

Belfeldia blijft goeie kansen creëren, maar Blerick loert op counters en blijft gevaarlijk. Dit leidt in de 

56e minuut dan ook tot een treffer van Joep. 4-1 voor Blerick. 

In de 59e minuut was het dan toch raak voor Belfeldia. De keeper van Blerick laat de bal langs de 

achterlijn aan zich voorbij glippen en Rob B. stond daar op de juiste plek en kon de bal over de lijn 

tikken. 4-2. Kort na de treffer kreeg Rob B. na een strakke voorzet van Joey nog een goede kans om 

de 4-3 te maken, maar helaas was de afwerking niet nauwkeurig genoeg.  

Kort voor het einde werd Joep nog behoorlijk onderuit gehaald, een actie die op die wijze niet nodig 

was. De actie ging wel op de bal, maar zonder rekening te houden met de tegenstander. 

Dan is het einde wedstrijd van waarschijnlijk de laatste wedstrijd in 2020. Blerick wint met 4-2. 

Jammer dat de tweede helft ontsierd werd door de getoonde hardheid van Blerick. 

 Hierop heeft Belfeldia besloten om volgend jaar niet tegen Blerick te spelen en om ook niet deel te 

nemen aan het jaarlijkse toernooi van de Blerick veteranen. 


