De uitslagen en stand van de SZC Zaalvoetbalcompetitie Sittard – Geleen 2021 – 2022
Hallo allen, de uitslagen van week 16
B Atletico Reserva

- Schtad Zitterd

10 - 5 Halve finale beker

B Tom Peeters Electra

- I-Kook/Kallen Accountants

3 - 7 Halve finale beker

2 Zuyderland

- FC Bacolona

6 - 2 Inhaal van 09-03

2 Kijk Uit 1

- TomsTravel

1 - 3

2 Workout Geleen

- De Krokodillen

2 Dieteren Horeca - Lyvia

- Cafétaria Kenny's

2 - 8 Inhaal van 30-03

H OSU ‘60 1/LHW groep

- Uitslag ´04

1 - 4 Inhaal van 17-02

1 Mestrom/FysioQ

- Team Metromannen

3 - 2 Inhaal van 03-02

12 - 6

Woensdagavond 25 mei om 19.30 uur wordt de bekerfinale Atletico Reserva - I-Kook/Kallen Accountants gespeeld in
de Stadssporthal te Sittard.
Aansluitend is de traditionele feestavond met daarbij de uitreiking van de bekers voor de winnaar van de bekerfinale
en de kampioenen in de hoofdklasse, eerste klasse en de tweede klasse.
Ook wordt de Fair-Play beker uitgereikt.
Halve finale bekerwedstrijden
Atletico Reserva
Tom Peeters Electra
-

Schtad Zitterd
10 - 5
I-Kook/Kallen Accountants 3 – 7

Enkele jaren geleden pakte de lotingen goed uit voor OSU’60 2 uit de tweede klasse en wisten de bekerfinale wedstrijd
tegen de Black Lions, toen nog in de hoofdklasse spelend, te winnen.
Helaas zijn de lotingen niet altijd even gunstig ook voor teams uit de hoofdklasse gezien de meeste al zijn uitgeschakeld in
de voorrondes.
Voor de komende bekerfinale zal I-Kook/Kallen Accountants er alles opzetten om te winnen omdat zij dit jaar geen
kampioen meer kunnen worden en enkele jaren geleden de bekerfinale tegen Atletico Reserva hadden verloren.
Kom kijken, kom kijken. Deze bekerwedstrijd zal spannender worden als menige wedstrijd uit de Eredivisie.

In de eerste klasse staat Eethuis Corvers Geleen muurvast boven aan en is al kampioen.
Gefeliciteerd met het behalen van de eerste plaats in de eerste klasse en nu op naar de hoofdklasse.
Met vriendelijke groet. John Vinken
Wedstrijdsecretaris SZC-zaalvoetbalcompetitie Sittard-Geleen

