De uitslagen en stand van de SZC Zaalvoetbalcompetitie Sittard - Geleen 2021 - 2022
Hallo allen, de uitslagen van week 40
Bacolona

- Kijk Uit 1

5 -

Fysiosittard

- Atletico Reserva

1 - 10

2

Team Metromannen

- Tom Peeters Electra

4 -

Schtad Zitterd

- Black Lions

I-Kook/Kallen Accountants

- De Keigel

6 -

2

Cafétaria Kenny's

- Zuyderland

9 -

3

Uitslag 04

- Kijk Uit 2

1 -

4

TomsTravel

- Van Didden Argro

3 -

1

OSU ‘60 2

- FC Koekoek

4 -

5

Mestrom/Fisio Q

- ZVV De Naamse Steen

DesignPlanning.nl

- Marcant partners in wonen

3 -

De Krokodillen

- Workout Geleen

2 - 11

6

-

Verplaatst naar 28-10

-

Verplaatst naar later
8

Aangezien ik nog niet veel wedstrijden kan bekijken wil ik enkele waarnemingen vermelden die zichtbaar zijn bij het invullen van de
gegevens in mijn systeem.
Hoofdklasse
Fysiosittard
- Atlectico Reserva
1 - 10
Jaren geleden was Fysiosittard het team dat moeilijk te verslaan was in de SZC-zaalvoetbalcompetitie. Jaar op jaar werden zij kampioen en de
laatste jaren gaat het wat minder, maar nu valt het mij op dat zij pas één wedstrijd gewonnen hebben. Daarbovenop komt nu nog een het grote
verlies tegen Atletico Reserva. Het kan best een spelersprobleem zijn door blessures, enz. Ik hoop voor hun dat zij op korte termijn weer hun
mannetje staan in de competitie.
DesignPlanning.nl
- Marcant Partners in Wonen
3-8
Een snel doelpunt van Marcant Partners in Wonen geeft aan dat zij druk op de ketel zetten, maar even later staat de 1 - 1 op het scorebord. Bij
een ruststand van 1 - 3 kan nog weggepoetst worden maar ook dan pakt Marcant Partners in Wonen het heft in eigen handen en laat
DesignPlanning.nl zich niet zomaar aan de kant zetten. Een stand van 3 - 5 blijft lange tijd op het scorebord staan tot vijf minuten voor tijd. Dan
breekt DesignPlanning.nl en krijgen ze snel achter elkaar drie doelpunten om de oren.
Uitslag 04
- Kijk Uit 2
1-4
Nu Kijk Uit 2 enkele nieuwe speler erbij hebben tellen ze weer mee in de hoofdklasse, na een jaartje in de eerste klasse gespeeld te hebben.
Volgens de scheidsrechter laten ze goed de bal rond gaan, maar de wil om zelf te scoren is bij enkelen meer aanwezig, waardoor veel doelrijpe
aanvallen eindigen door het perse zelf willen scoren. Enkele tikjes meer de bal rondspelen zou een beter doelsaldo geven in hun voordeel.
Eerste-klasse
OSU ’60 2
- Fc Koekoek
4-5
Een wedstrijd van superlatieven die eindigde in een beetje ontevreden gevoel voor OSU ’60 2. In de eerste helft speelden ze niet wat ik gewend
ben van hun. Veel balverlies door slecht passes waardoor de tegenstander al snel kon scoren. Even later maken zij de 1 - 1. In de tweede helft
met een grote achterstand van 1 - 4 weten ze zich wel weer te vinden. Fc Koekoek heeft veel van hun kruit verschoten en bij de stand van 3 - 4
wordt de bal wat langzamer verdeeld en kunnen zij even op adem komen. Beide teams scoren nog een keer 4 - 5 en kruipt de tijd naar het
einde. Een minuut voor het einde weet OSU’60 2 bijna te scoren ware het niet dat een goede verdediger nipt nog voor de doellijn de bal naast
kon tikken.
Team Metromannen
- Tom Peeters Electra
4-6
Door de overwinning op de Metro Mannen weet het team Tom Peeters Electra de aansluiting te houden met Eethuis Corvers Geleen. Ik ben
benieuwd hoe het gaat uitpakken als beide teams tegen elkaar moeten spelen en wat er dan op het scorebord staat. Helaas moeten we heel
wat weekjes hierop wachten.
Tweede-klasse
Cafetaria Kenny‘s
- Zuyderland
9-3
Zuyderland heeft zich zo te zien flink verslikt in Cafetaria Kenny‘s. Een 9 - 3 nederlaag komt hard aan. Ze moeten volgende week hun
bekerwedstrijd spelen een niet goed draaiend Mestrom/Fisio Q en krijgen misschien weer de moed om er voor te gaan.
De Krokodillen
- Workout Geleen
2 - 11
Aan de uitslag kan ik zien waarom Workout Geleen niet een uur eerder wilde spelen omdat de voorgaande wedstrijd geannuleerd werd. Zij
wilden liever om 22:00 hun wedstrijd spelen zoals gepland. Voor hun geen verkeerde keuze dus.
Met vriendelijke groet, John Vinken
Wedstrijdsecretaris SZC-zaalvoetbalcompetitie Sittard-Geleen

