SZC Zaalvoetbalcompetitie Sittard - Geleen 2021 - 2022
Hallo allen, de uitslagen van week 46
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Uitslag 04
TomsTravel
Cafétaria Kenny's
Team Metromannen
FC Bacolona
Schtad Zitterd
Dieteren Horeca - Lyvia
Fysiosittard
OSU ‘60 2
OSU '60 1 / LHW groep
DesignPlanning.nl
Eethuis Corvers Geleen

-

Atletico Reserva
1 - 10
Zuyderland
0 - 7
Kijk Uit 1
15 - 4
ZVV De Naamse Steen
6 - 2
Workout Geleen
3 - 0 Reglementair
FC Koekoek
4 - 1
Van Didden Argro
1 - 5
Marcant partners in wonen 2 - 4
Tom Peeters Electra
0 - 11
Kijk Uit 2
2 - 7
De Keigel
1 - 10
Black Lions
5 - 2

Geen toeschouwers in de hallen gewenst telt ook voor mij, zodoende wat summiere verslagen.
Hoofdklasse
DesignPlanning.nl
- De Keigel
1 - 10
DesignPlanning.nl wil wel, maar bijna niets lukt. Toch weten ze de vervelende nul op het scorebord weg
te werken, maar dat was het dan ook. De kopjes gingen al vlug hangen bij hun. Daar tegenover gingen de
kopjes omhoog bij De Keigel. Bijna alles lukte bij hun snelle uitbraken, zodoende een verdiende
overwinning.
OSU ‘60 1/LHW Groep
- Kijk Uit 2
2-7
De eerste nederlaag voor OSU ‘60 1/LHW Groep in de hoofdklasse, maar eens zou het gebeuren. Wel te
verstaan in een zeer pittig en snelle wedstrijd die het uiteindelijk is geworden in zijn geheel. Hiervan zal
nog menig zweet druppeltjes van op de vloer liggen in hal 2 van Glanerbrook. Bij een ruststand van 1 - 2
kon het nog alle kanten op, maar gelijk na rust maak Kijk Uit 2 de 1 - 3 en even later de 1 - 4. OSU ‘60
1/LHW Groep kan nog terug komen tot 2 - 4.
Eerste klasse
OSU ’60 2
- Tom Peeters Electra
0 - 11
Voor OSU ’60 2 is het nu een heel nare tijd, gezien er enkele spelers geblesseerd zijn en de Corona rond
rent hebben zij nog maar drie spelers die “fit“ zijn. Met twee spelers, die zich al bedankt hadden om nog
te spelen, konden ze net voldoende spelers hebben om de wedstrijd te kunnen spelen. Aan het begin
van de wedstrijd kreeg een van hun al een flinke tik tegen zijn voet en even laten kampte een andere
met liespijn. Tom Peeters Electra had zodoende niet veel moeite om hun doelpuntensaldo op te vijzelen
en aansluiting te houden bij de koplopers
Zijn er nog mensen die een potje willen voetballen kijk even op de SZC site daar staan de gegevens om je
te kunnen aanmelden om te spelen bij OSU ’60 2.
Schtad Zitterd
- Fc Koekoek
4-1
Schtad Zitterd of Fc Koekoek kan bij een overwinning enigszins de aansluiting houden bij de koploper
Eethuis Corvers Geleen die van de Black Lions gewonnen hebben. Schtad Zitterd had de beste
verdediging opstaan tegenover Fc Koekoek die vaker het kopje laten hangen als ze balverlies leiden bij
een van hun aanvallen. Goed kiepers werk aan beide kanten zorgt ervoor dat de score niet te hoog
oploopt. Een dik verdiende overwinning voor Schtad Zitterd.
Tweede klasse
Dieteren Horeca-Lyvia
- Van Didden Argro
1-5
Bij winst of verlies schuif je zomaar enkele plaatsen naar boven of naar beneden. Als de teams zo blijven
spelen is op voorhand niet te zeggen wie derde, vierde, vijfde of zesde wordt achter de twee al ver
vooruit geplaatste Cafétaria Kenny’s en Zuyderland.
Met vriendelijke groet, John Vinken
Wedstrijdsecretaris SZC-zaalvoetbalcompetitie Sittard-Geleen

