De uitslagen en stand van de SZC Zaalvoetbalcompetitie Sittard - Geleen 2021 - 2022
Hallo allen, de uitslagen van week 13
H Marcant partners in wonen

-

I-Kook/Kallen Accountants

5 -

1

1 Black Lions

-

Team Metromannen

7 -

8

H De Keigel

-

Atletico Reserva

2 -

6

1 Tom Peeters Electra

-

Mestrom/FysioQ

0 -

3

2 Kijk Uit 1

-

De Krokodillen

5 -

2

2 Workout Geleen

-

Zuyderland

7 -

5

2 Van Didden Argro

-

FC Bacolona

11 -

2

1 Eethuis Corvers Geleen

-

Schtad Zitterd

2 Dieteren Horeca - Lyvia

-

Cafétaria Kenny's

H OSU ‘60 1/LHW groep

-

Fysiosittard

5 -

5

1 ZVV De Naamse Steen

-

FC Koekoek

5 -

3

7 -

3 Inhaal van 14-02

-

Verplaatst naar 20-4

Hoofdklasse
OSU ‘60 1/LHW groep
- Fysiosittard
5-5
Pittig potje voetbal van beide kanten. OSU ‘60 1/LHW groep wil deze wedstrijd niet weer verliezen tegen Fysiosittard. In het
begin ziet het er niet goed uit voor OSU ‘60 1/LHW groep omdat zij al snel tegen een achterstand oplopen en de rust ingaan
met 1 - 4. Na rust gaan zij met een vliegende kieper spelen om te proberen de achterstand weg te werken en dat lukt ook.
Bij een stand van 4 - 4 gaan beide teams de laatste zeven minuten in. Fysiosittard weet de 4 - 5 te scoren maar even later
met nog drie minuten te gaan wordt het 5 - 5 en beide teams missen hun kans om een winnend doelpunt te maken. Gezien
de inzet en aanvalsdrift van beide teams in deze wedstrijd mag dit een terecht gelijkspel genoemd worden.
Eerste klasse
Eethuis Corvers Geleen
- Schtad Zitterd 7 - 3
Eethuis Corvers Geleen doet zeer goede zaken door hun naaste concurrent Schtad Zitterd te verslaan. Als zij volgende week
hun wedstrijd winnen tegen ZVV De Naamse Steen dan zijn zij het eerste kampioensteam dat gefeliciteerd kan worden.
Tweede klasse
Kijk Uit 1
- De Krokodillen 5 - 2
Als ik het geweten had dan was ik er zeker bij geweest. Een uniek gebeuren, geen rode kaart maar een rode fluit, voor het
afscheid van Hay Janssen, speler-coach van Kijk Uit 1. Een speler-coach waar ik nog iets van kan leren, hij blijft de rust zelf
en geeft een compliment daar waar het hoort en zo nodig opbouwende kritiek waar je gebruik van maakt.
Ik weet nu even niet hoeveel doelpunten Hay gescoord heeft in al die jaren dat hij heeft gespeeld in de SZCzaalvoetbalcompetitie. Wel zie ik dat het team Hay een fijne avond heeft bezorgd om hun directe concurrente te verslaan
zodat ze niet meer op de vervelende laatste plaats staan.
Workout Geleen
- Zuyderland
7-5
Workout Geleen bezorgt Zuyderland een kleine kater. Vorige week verloren ze hun wedstrijd tegen Cafétaria Kenny’s met 0
- 18, nu winnen ze de wedstrijd tegen Zuyderland die op gelijke hoogte stonden met Cafétaria Kenny’s. Door het verlies
van Zuyderland loopt Cafétaria Kenny’s nu drie punten uit en dat met nog vier tot vijf wedstrijden voor de boeg wordt dit
krapjes aan om kampioen te worden.
Met vriendelijke groet, John Vinken
Wedstrijdsecretaris SZC-zaalvoetbalcompetitie Sittard-Geleen

