De uitslagen en stand van de SZC Zaalvoetbalcompetitie Sittard – Geleen 2021 – 2022
Hallo allen, de uitslagen van de bekerwedstrijden in week 41
Kijk Uit 1

- Atletico Reserva

0 - 3 Reglementair

ZVV De Naamse Steen - Schtad Zitterd

1 - 4

Cafétaria Kenny's

- Black Lions

6 - 3

Door naar volgende ronde
DesignPlanning.nl
Kijk Uit 2

Uitslag 04

- Kijk Uit 2

3 - 6

De Krokodillen

FC Bacolona

FC Bacolona

- De Keigel

4 - 3

Eethuis Corvers Geleen

OSU'60 2

TomsTravel

- OSU '60 2

4 - 7

Workout Geleen

Team Metromannen

Team Metromannen

- FC Koekoek

9 - 6

Tom Peeters Electra

Dieteren Horeca - Lyvia
Zuyderland

OSU '60 1/LHW groep

- Dieteren Horeca - Lyvia

2 - 8

Atletico Reserva

Zuyderland

- Mestrom/Fysio Q

6 - 2

Schtad Zitterd

Marcant partners in wonen

Fysiosittard

- Marcant partners in wonen 1 - 3

Cafétaria Kenny's

I-Kook/Kallen Accountants

Van Didden Argro

- I-Kook/Kallen Accountants

0 - 9

Enkele wedstrijdverslagen van de bekerwedstrijden
Toms Travel
- OSU ’60 2
4-7
Het is alsof hal 2 een goede kant heeft en slechte kant. Start je aan de kleedkamerzijden dan heb je een voordeel. OSU ’60 2 startte aan de
goede kant met de wind in de zeilen. Geleidelijk scoorden ze hun doelpuntjes en daartegenover probeerde Toms Travel van alles om te scoren
maar niets lukte en ging de ruststand in met 0 – 5. Na rust was het andersom wat je ziet gebeuren Toms Travel begint direct met het maken van
doelpunten en weten terug te komen 4 – 5. De conditie begint bij beide ploegen zienderogen terug te lopen waardoor in de laatste minuut het
mooiste doelpunt van de avond wordt gescoord. De doelman van Toms Travel staat iets te ver voor zijn doel en Tim weet van hun zes meter
cirkel de bal loepzuiver in de driehoek te plaatsen, 4 – 7.
Cafetaria Kenny‘s
- Black Lions
6-3
Zuyderland
- Mestrom/Fysio Q
6-2
Zowel Cafetaria Kenny‘s als Zuyderland weten ook gemakkelijk te scoren net zoals in tijdens de wedstrijden in de tweede klasse. In hun
bekerwedstrijden geven beide teams hun tegenstanders geen schijn van kans om er ook maar over te kunnen nadenken dat ze de wedstrijd
gemakkelijk zouden kunnen winnen. Een topprestatie en dik verdiende overwinning voor beide teams.
Fysiosittard
- Marcant Partners in Wonen
1-3
Fysiosittard mist hun doelpuntenmaker maar achterin houden ze de gelederen goed gesloten waardoor Marcant Partners in Wonen lange tijd
nodig heeft om hun eerste doelpunt te scoren. Vijf minuten voor rust volgt de 0 – 2.
Ook in de tweede helft duurt het even voordat Marcant Partners in Wonen de 0 – 3 maakt. Fysiosittard blijft nu ook in de tweede helft de
aanval opzoeken. Dat resulteerde in een gele-kaart voor een speler van Marcant Partners in Wonen. De druk wordt dan nog meer opgevoerd en
weet Fysiosittard de 1 – 3 te scoren wat dan ook de eindstand is.
FC Bacolona
- De Keigel
4-3
Hier een verrassende overwinning of niet gezien De Keigel niet goed draait na de verplichte Corona rust periode.
Het bleef tot het laatste moment spannend in deze wedstrijd omdat FC Bacalona steeds weer de tegenaanval zocht bij balverlies van De Keigel.
Bij een 3 – 3 stand met nog enkele minuten te gaan was De Keigel aan het denken oven het penalty’s schieten dat eraan komt bij gelijkspel.
Even geen rekening gehouden met een mogelijk te maken doelpunt en dat lukte bij FC Bacalona. Eindstand 4 – 3.
OSU’60 1/LHW Groep
- Dieteren Horeca – Lyvia
2-8
OSU’60 1/LHW Groep heeft al weken veel geblesseerde en zieke spelers zo ook bij deze wedstrijd. Om geen extra kosten te maken wordt aan
de spelers gevraagd om te komen spelen om de boete van te laat afmelden te voorkomen. Er werd zelfs een speler op het laatste moment
gevonden en aangemeld bij Jan om mee te mogen spelen. Ondanks alles werd het tijdens de wedstrijd het alleen maar erger en hier maakte
Dieteren Horeca – Lyvia gretig gebruik van. Helaas vallen er nog enkele spelers van OSU ’60 1 uit en moet de wedstrijd worden gestaakt
omdat ze minder dan drie spelers hebben.
Met vriendelijke groet, John Vinken
Wedstrijdsecretaris SZC zaalvoetbalcompetitie Sittard-Geleen

