Wedstrijdverslag 30 oktober 2021
Belfeldia Veteranen – FCV Venlo Veteranen
Ook deze wedstrijd lieten de veteranen van Belfeldia zien dat goed samenspel als team resultaten
oplevert. Al na een paar minuten kon de doelman van FCV de bal uit het net rapen en was de toon
gezet voor de rest van de wedstrijd. Alhoewel de veteranen van FCV hun best deden kwamen ze niet
in hun spel en deden de veeties van Belfeldia waar ze de laatste wedstrijden goed in zijn, scoren!!.
Na de openingsgoal door Tim was het in de vierde minuut alweer raak door Tim. Hierna regen de
kansen zich aaneen en was het een wonder dat het geen 3 -0 en 4 – 0 werd. Jamal had een beetje
moeite om de bal in het net te krijgen ook al was de afstand naar de goal minimaal. In de 27e minuut
kreeg Luc het zelfs klaar om van drie meter afstand, voor een lege goal, de lat te raken wat op zich
zelf al een behoorlijke prestatie is. Vlak voor de rust was er uiteindelijk een diepte pass op Stefan
waarna de keeper van FCV op een onreglementaire manier probeerde de voetbalschoenen van
Stefan uit te trekken, penalty. Geert schoot de penalty onberispelijk in de kruising. Hierna floot de
scheidsrechter Jan voor de rust.
Na de welverdiende thee en de nodige wissels waaronder een publiekswissel voor de keeper, Danny
voor Tom, mochten we van de scheidsrechter weer beginnen. In de tweede helft werd het
wedstrijdbeeld van de eerste helft voortgezet en speelde de veeties van Belfeldia de veteranen van
FCV van de spreekwoordelijk mat. Uit een voorzet van Stefan werd Wouter ook wakker en scoorde
zijn eerste goal van de dag. Het zou ook niet zijn laatste zijn want de 5, 7 en de 8 – 0 kwamen van de
voeten van Wouter waaronder een prachtige solo. De 6 – 0 kwam van de voeten van de altijd actieve
Jamal met een prachtig afstandsschot in de kruising. Wel moet gezegd worden dat ook in de tweede
helft Jamal moeite had om de bal tegen de netten te schieten. Zelfs nadat hij zelf de keeper had
omspeelt en de goal leeg was, op één speler van FCV na, was het toch bijzonder dat de bal juist
tegen deze speler werd geschoten.
Tot slot kreeg FCV in het laatste gedeelte van de wedstrijd nog een grote kans om de hatelijke nul
van het scorebord te halen. Maar de keeperswissel was niet voor niets geweest want zelfs één op
één met Tom kwamen ze de keeper niet voorbij. Een prestatie van formaat wat Tom de titel “Man Of
The Match” opleverde. Hierna vond de scheidsrechter het wel voldoende en werd er afgefloten. Na
de wedstrijd stond een heerlijke BBQ met bier op het programma waar de veteranen van Belfeldia
nog heerlijk van hebben genoten.
Einduitslag 8 -0

