SZC Zaalvoetbalcompetitie Sittard - Geleen 2021 - 2022
Hallo allen, de uitslagen van week 42
Kijk Uit 1
ZVV De Naamse Steen
Cafétaria Kenny's
Uitslag 04
FC Bacolona
TomsTravel
Team Metromannen
OSU '60 1/LHW groep
Zuyderland
Fysiosittard
Van Didden Argro
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Atletico Reserva
Schtad Zitterd
Black Lions
Kijk Uit 2
De Keigel
OSU '60 2
FC Koekoek
Dieteren Horeca - Lyvia
Mestrom/Fysio Q
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I-Kook/Kallen Accountants
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Hoofdklasse
I-kook/Kallen Accountants
- Kijk Uit 2
4-4
Volgens Jan heeft Kijk Uit 2 het mes in het varken laten steken op het moment dat ze met 1 - 4 voorstonden. Ze hadden
moeten blijven spelen als vooraf. Maar dan gaat bij sommige spelers van hun de trukendoos open en spelen dan voor
hun eigen ik waardoor balverlies ontstaat. Zoiets moet je niet doen bij een team zoals
I-kook/kallen Accountants. Zij maakten daar gretig gebruik van. Beetje bij beetje weten zij de achterstand weg te werken
en komen op gelijke hoogte 4 - 4. Dit is Kijk Uit 2 al in de eerder overkomen in de wedstrijd tegen Markant Partners in
Wonen. Daar stonden ze voor met 7 - 3 of 7 - 4 voor en verloren de wedstrijd met 8 - 7 in de laatste minuut.
DesignPlanning.nl
- OSU ’60 1/LHW Groep
1-4
Gelukkig beschikte OSU’60 1/LHW Groep nu wel over wisselspelers en daar tegenover DesignPlanning.nl maar een.
Direct bij aanvang van de wedstrijd lette DesignPlanning.nl niet goed op en stonden ze binnen de kortste keren al met 0
- 2 achter. Dat was even schrikken voor hun en aan de andere kant dachten ze bij OSU’60 1/LHW Groep dat de wedstrijd
al gelopen was. Maar ja, je moet toch nog ervoor zorgen dat er meer doelpuntjes komen. Goed keepers werk aan beide
kanten zorgt ervoor dat midden tweede helft OSU’60 1/LHW Groep verder uit kan lopen tot 0 - 4. Maar als de voetjes
wat zuiverder waren afgesteld bij doelrijpe kansen waren dat er een stuk of wat meer geweest. DesignPlanning.nl laat
het er niet bij zitten en ze weten in de laatste minuten toch hun doelpunt mee te pakken.
Eerste klasse
Schtad Zitterd
- Tom Peeters Electra
6-3
Stuivertje wisselen na de winst op Tom Peeters Electra heeft Schtad Zitterd met een beter doelsaldo de tweede plek
overgenomen van Tom Peeters Electra. Maar na de herfstvakantie denk ik dat het weer andersom is gezien de
tegenstander dan Mestrom/Fysio Q is. Zie hieronder de uitslag van hun tegen de Black Lions. Je zou haast zeggen, dat
wodt een makkie, maar uit het niets kan Mestrom/Fysio Q zomaar weer de oude worden waarmee terdege rekening
gehouden moet worden. Wie weet willen zij zelfs hun stadsgenoot een ruggensteuntje geven. Wordt vervolgd.
Metromannen
- Eethuis Corvers Geleen
2 - 10
Volgens Jan een pracht van een wedstrijd gespeeld door Eethuis Corvers Geleen. Tikkie, tikkie, tikkie en weer een
doelpunt erbij. Samen met enkele nieuwe spelers geven zij de andere teams tot op dit moment het nakijken. Vier
wedstrijden 12 punten geeft aan dat zij azen op instroming in de hoofdklasse. In de tweede bekerronde kunnen zij een
voorproefje nemen op de hoofdklasse. Zij spelen dan tegen Kijk Uit 2 die nu ook een groot aantal nieuwe spelers in hun
gelederen hebben.
Tweede klasse
Cafetaria Kenny‘s
- Workout Geleen
7-2
Bijna twintig minuten lang weet Workout Geleen stand te houden tegen Cafetaria Kenny‘s. dan zakt het kaartenhuis
langzaam ineen. Soms wordt de bal wel eens goed rondgespeeld bij Workout Geleen maar vaak door te lang met de bal
aan de voeten verliezen ze de bal waardoor Cafetaria Kenny’s de tegenaanval kan kiezen. Ook bij hen loopt het in het
begin niet zo lekker waardoor het spel heel veel op en rond de cirkel plaats vind. Bij een ruststand van 2 - 0 kan nog van
alles gebeuren maar doen moet de conditie wel meewerken. Langzaam weet Cafetaria Kenny’s het doelsaldo op te
voeren. Workout Geleen probeert even met de vliegende keeper te spelen maar dat wordt direct met een
tegendoelpunt beloond. Nog maar eens proberen, dan houdt de keeper de bal te lang aan zijn voeten, balverlies en dan
maar stoppen met deze manier van voetballen. Dik verdiende overwinning voor Cafetaria Kenny‘s.
De Krokodillen
- Van Didden Argro
3-2
Geen hoogstaand voetbal maar wel een inzet die je niet altijd ziet in wedstrijden, niet het kopje laten hangen maar
steeds doorgaan. Dit alles bij elkaar maakt er een levendig potje voetbal van. Veel balverlies aan beide zijden zorgt
ervoor dat steeds weer de aanval gekozen wordt, totdat de lucht op is en dan vlug wisselen. Jammer dat ik op en neer
liep om twee wedstrijden te bekijken en kan zodoende niet aangeven hoe het scoreverloop is geweest. Wat ik wel kan
aangeven dat De Krokodillen de eerste drie punter binnen hebben. Zo zie je maar dat ieder potje voetbal zijn charme
heeft en iedere speler geniet van het voetballen.
Met vriendelijke groet, John Vinken
Wedstrijdsecretaris SZC zaalvoetbalcompetitie Sittard-Geleen

