
Beste fans, 
  
Het was lastig  voor succes trainer Twan om een elftal op de been te brengen, er zijn op 
het moment zoveel fitte spelers dat er een paar getrakteerd werden op een adv dag. 
  
De tegenstander van vandaag is Grashoek. Grashoek staat bekend als een lastige 
tegenstander. Trainer Twan stuurde de volgende 11 het veld in; 
op doel Danny, de backs zijn Joop en Mark, centraal achterin staan Hessel en Daniel. 
Het middenveld wordt gevormd door Wouter, Stefan, Roger en Jerom en voor in 
het  spitsen duo Joey en Jamal.  Op de bank zitten Tim, Mat, Peter en Luc 
  
  
De wedstrijd werd gestart en al snel speelde Belfeldia haar vertrouwde spel weer van 
verzorgd voetbal. In de 7de minuut was dan ook het eerste schot op doel van Joey en in 
de rebound volgde een schot van Jamal. Belfeldia voerde de druk verder op met een solo 
van Roger waar uit Jamal wist te scoren. 0-1 Belfeldia. Grashoek kwam totaal niet in de 
wedstrijd voor. Na een 15 min spellen volgen een prachtig schot van Wouter op de 
kruising. Snel daarna volgende er weer een aanval over diverse schijven en maakte Roger 
de 0-2.  Een goede 20min is de wedstrijd onderweg en daar werd Stefan vrijgespeeld in 
de 16 maar zijn schot ging maar net over. ( het gerucht gaat dat Stefan nooit scoord in 
de 16 ). In de 25ste minuut weer Jerom gewisseld met neen kleine blessure. We zijn een 
klein half uur onderweg en Joey geeft een perfecte pass op Wouter waar dan ook de 0-3 
op volgt. 
  
Na de thee ging Belfeldia weer vrolijk verder met het goede spel. Na een paar minuten 
volgde het eerste schot alweer van Stefan maar raakte helaas de paal. Belfeldia voerde 
de druk op. Er volgde een kopbal van Tim maar de Keeper kon deze nog net keren. Hier 
op volgde nog een schot van Mark. 
Goed 20minuten onderweg in de 2de helft besluit Hessel om op doel te schieten van af 
een 40 meter. De bal raakt de lat en via de rug van de keeper valt hij in het doel. 0-4 
Belfeldia. Een paar minuten later weet ook Tim het net te vinden en scoort hij de 0-5. 
De laatste 2 minuten van de wedstrijd komt ook Grashoek met een aanval richting het 
doel van Belfeldia. Helaas werd deze binnen geschoten. Verder is Danny deze wedstrijd 
meer toeschouwer geweest dan keeper.  
  
  
Uw verslaggever 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Mark Hoezen 
 


