SZC Zaalvoetbalcompetitie Sittard - Geleen 2021 - 2022
Hallo allen, de uitslagen van week 45
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Atletico Reserva
Eethuis Corvers Geleen
I-Kook/Kallen Accountants
Mestrom/Fysio Q
Zuyderland
Fysiosittard
De Krokodillen
Cafétaria Kenny's
FC Koekoek
Dieteren Horeca - Lyvia
OSU ‘60 2
OSU '60 1 / LHW groep

-

Marcant partners in wonen 3 - 6
ZVV De Naamse Steen
9 - 0
Uitslag 04
3 - 1
Schtad Zitterd
2 - 3
Kijk Uit 1
3 - 0 Reglementair
Kijk Uit 2
2 - 3
TomsTravel
7 - 6
Van Didden Argro
7 - 1
Tom Peeters Electra
5 - 4
Workout Geleen
14 - 1
Black Lions
1 - 6
De Keigel
4 - 2

Hoofdklasse
Fysiosittard
- Kijk Uit 2
2-3
Vorige week won Kijk Uit 2 met 23 - 1 van een van de laagvliegers op dit moment in de hoofdklasse. Nu winnen ze net met een
doelpunt verschil van Fysiosittard die op dit moment maar drie punten hebben. Het kan zomaar zijn dat Fysiosittard nu wel op volle
sterkte is geweest.
I-Kook/Kallen Accountants
- Uitslag 04
3-1
Ik wil niet aan de speelkwaliteiten te twijfelen van het team I-Kook/Kallen Accountants, maar een andere uitslag had hier ook
kunnen staan. Uitslag 04 heeft zich eigenlijk te kort gedaan. Ik kan mij goed voorstellen als je 12 punten meer hebt dat je een stuk
gemakkelijker de wedstrijd in gaat. Het was even schrikken voor I-Kook/Kallen Accountants dat zij na tien minuten spelen met 0 - 1
achter komen te staan. Uitslag 04 heeft zijn verdediging goed op orde en doordat er niet of te lang wordt gewacht met het spelen
van de bal naar een medespeler van I-Kook/Kallen Accountants scoren zij pas vijf minuten voor rust de gelijkmaker doordat een
aanvallende verdediger van Uitslag 04 onderuitgleed waardoor de aanvaller bijna vrij voor doel komt te staan en scoort. In de
tweede helft is het omgedraaid nu scoort I-Kook/Kallen Accountants de 2 - 1 al na vijf minuten en gaat Uitslag 04 te gehaast de
aanval kiezen en dat levert vaak balverlies op. Na lange tijd kan I-Kook/Kallen Accountants via een goed uitgespeelde kans de 3 - 1
scoren.
OSU ’60 1/LHW Groep
- De Keigel
4-2
Snel potje voetbal gezien waardoor De Keigel al snel met 0 -1 komt voor te staan. Niet getreurd gewoon verdergaan met hun eigen
spel denkt OSU ’60 1 /LHW groep, meespelende kieper breekt de verdediging van De Keigel veelvuldig open maar dan nog lukt het
scoren niet zo vlug. Toch weet OSU ’60 1/LHW Groep voor rust met goed samenspel de score naar 2 - 1 te brengen. Ook na rust
blijven beide teams vol gas geven in hun spel waardoor het voor de toeschouwers een mooie pot voetbal getoond wordt. Na een
kwartier in de tweede helft weet OSU ’60 1/LHW Groep de 3 - 1 te scoren, maar De Keigel kan binnen vijf minuten de aansluittreffer
maken. Met nog een minuut of zeven te gaan zet De Keigel een alles of niet aanvalsdrift op touw dat in hun nadeel uitwerkt en weet
OSU ’60 1/LHW Groep de 4 - 2 te scoren.
Eerste klasse
Mestrom/Fysio Q
- Schtad Zitterd
2-3
Mestrom/Fysio Q mist een extra afwerker en probeert hun onderbezetting op te krikken. Daar tegenover staat Schtad Zitterd met
voldoende spelers op het veld die ervoor willen en kunnen gaan. Bij een ruststand van 0 - 1 is er nog van alles mogelijk waar beide
teams ook goed de aanval opzoeken die in het voordeel van Schtad Zitterd uitpakt op een bepaald moment ver in de wedstrijd staat
het 1 - 3 en zakt het tempo en aanvalsdrift weg bij Schtad Zitterd. Nu ruikt Mestrom/Fysio Q bloed en zetten onverschrokken de
aanval in en even voor tijd zorgt dat voor de 2 - 3, maar helaas voor hen blijft er te weinig tijd over om een derde doelpunt te maken.
OSU ‘60 2
- Black Lions
1-6
Met hangen en wurgen wist OSU toch nog een speler van hun over de streep te halen om aanwezig te kunnen zijn zodat ze met vijf
man de wedstrijd konden spelen. Verder loopt het aan hun kant toch niet zo lekker omdat ballen niet goed geplaatst worden en hun
vizier niet op scherp stond maar meer recht op de doelman af van Black Lions. Ook zij lopen regelmatig tegen een goed kiepende
doelman op bij OSU ’60 2 waardoor de schade “doelpunten” enigszins beperkt blijft. Een verdiende overwinning voor Black Lions
Fc Koekoek
- Tom Peeters Electra
5-4
De klapper van de avond met een gelijk aantal punten op de ranglijst gaan ze ervoor. Van beide teams kun je snelheid en inzet
verwachten als ze compleet zijn. Bij binnen komst van mij, tien minuten in de tweede helft, zie ik dat er in een hoog tempo gespeeld
wordt en met alle middelen die er zijn en de stand op dat moment is dan 3 - 4 in het voordeel van Tom Peeters Electro. Bij een volle
aanval van het team Tom Peeters Electro vergeten zij de verdediging en door balverlies van een van hun spelers wordt de
tegenaanval zeer snel opgepakt en wordt de doelman uitgespeeld 4 - 4. Wat het team Tom Peeters Electra ook probeert, het gebeurt
veel te gehaast, geen goede opbouw meer en steeds meer op eigen succes uit om een doelpunt te scoren. Even voor einde staat de
doelman van Tom Peeters Electra met nog maar een verdediger tegen drie FC Koekoek aanvallers en die zorgen ervoor dat de stand
5 - 4 wordt. Pittig potje voetbal.
Tweede klasse
Dieteren Horeca – Lyvia
- Workout Geleen
14 - 1
Een afgetekende overwinning voor Dieteren Horeca - Lyvia. In de tweede helft weten zij het doelgemiddelde flink uit te breiden
doordat de doelman van Workout Geleen meespeelde, maar dit is een kunst apart en meestal pas toepasbaar als er nog een
overwinning in kan zitten. Nu wordt er alleen een deur ver opengezet voor de tegenstander. Bij enkele schoten vanuit hun
verdediging van Dieteren Horeca - Lyvia werden zo enkele doelpunten gescoord. Daarnaast is bij balverlies, als alle tien spelers in het
doelgebied staan van Dieteren Horeca - Lyvia funest en kan met een eenvoudige tegenaanval gescoord worden.
De Krokodillen
- TomsTravel
7-6
Beide teams geven alles wat ze in huis hebben. Veelvuldig balverlies wordt te goed gedaan door inzet, hierdoor wordt het spel
grotendeels op het middenveld beslist om te kunnen scoren. Door het verliezen van deze wedstrijd loopt TomsTravel een grotere
achterstand ten opzicht van de twee koplopers in de tweede klasse.
Met vriendelijke groet, John Vinken
Wedstrijdsecretaris SZC-zaalvoetbalcompetitie Sittard-Geleen

