SZC Zaalvoetbalcompetitie Sittard - Geleen 2021 - 2022
Hallo allen, de uitslagen van week 44
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Team Metromannen
I-Kook/Kallen Accountants
Cafétaria Kenny's
Zuyderland
De Krokodillen
FC Bacolona
DesignPlanning.nl
OSU ‘60 2
FC Koekoek
Atletico Reserva

-

Black Lions
8 - 6
Marcant partners in wonen 5 - 3
Dieteren Horeca - Lyvia
3 - 2
Workout Geleen
10 - 6
Kijk Uit 1
2 - 7
Van Didden Argro
6 - 6
Kijk Uit 2
1 - 23
Eethuis Corvers Geleen
0 - 3 Reglementair
ZVV De Naamse Steen
3 - 2
De Keigel
17 - 1

Hoofdklasse
Atlectico Reserva
- De Keigel
17 - 1
DesignPlanning.nl
- Kijk uit 2
1 - 23
Hier twee eenzijdige wedstrijden waarvan je je moet afvragen of leuk is om op deze manier te winnen.
I-Kook/Kallen Accountants
- Marcant Partners in Wonen
5-3
I-Kook/Kallen Accountants zorgt ervoor dat de kloof tussen beide teams die vorige jaar de competitie
leidden enigszins gelijk getrokken wordt. Hoewel Marcant Partners in Wonen een wedstrijd minder heeft
gespeeld op dit moment. Persoonlijk denk ik dat het spannend wordt in de top van de hoofdklasse.
Eerste klasse
Metromannen
- Black Lions
8-6
FC Koekoek
- Zvv Naamse Steen
3-2
Beide wedstrijden laten een nipte overwinning zien en dat toont aan dat hier de middenmoot sterk aan
elkaar gewaagd is, waardoor je ook leukere wedstrijden te zien krijgt en ook meer voldoening geeft om een
leuk potje voetbal de spelen. Zowel Zvv Naamse Steen als de Black Lions hebben bijna twee wedstrijden
minder gespeeld waardoor zij misschien een plaats hoger op de ranglijst hadden kunnen staan.
Tweede klasse
Cafetaria Kenny’s
- Dieteren Horeca – Lyvia
3-2
Zuyderland
- Workout Geleen
10 - 6
Cafetaria Kenny’s en Zuyderland verstevigen hun koppositie door hun overwinning en lopen zodoende
verder uit op de teams in de middenmoot van de tweede klasse. Daartegenover staat dat Dieteren Horeca Lyvia met een nieuwe speler in hun gelederen goede versterking heeft gekregen die rust, snelheid heeft en
doelpunten kan maken.
Bacolona
- Van Didden Argro
6-6
Twee teams die zich in standhouden door hun aanvalsdrift en de wil om te winnen. Wel wordt er veelvuldig
balverlies geleden aan beide zijden waardoor het spel blijft golven over de gehele wedstrijd. Top inzet met
de middelen die zij hebben.
De Krokodillen
- Kijk Uit 1
2-7
Stuivertje wisselen in de onderste gelederen van de tweede klasse. Door hun overwinning en beter
gemiddelde doelsaldo weet Kijk Uit 1 een plaats in rang op te schuiven. Mooi om te zien hoe beide teams
kunnen genieten van hun potje voetbal.
Met vriendelijke groet, John Vinken
Wedstrijdsecretaris SZC-zaalvoetbalcompetitie Sittard-Geleen

