
De uitslagen en stand van de SZC Zaalvoetbalcompetitie Sittard – Geleen 2021 – 2022   
 
Hallo allen, de uitslagen van week 20 
 

1 Eethuis Corvers Geleen  -  Tom Peeters Electra 3  -  0 Reglementair 

1 Black Lions  -  Mestrom/FysioQ 9  -  2   

2 TomsTravel  -  Workout Geleen 13  -  2   

H Marcant partners in wonen  -  Uitslag ´04 7  -  1   

2 Zuyderland  -  Van Didden Argro 3  -  6   

1 FC Koekoek   -  Schtad Zitterd 6  -  7   

1 Tom Peeters Electra  -  Team Metromannen 5  -  5   

 
Hoofdklasse 
Marcant Partners in Wonen - Uitslag ‘ 04  7 - 1  
Diepe zucht, het is Marcant Partners in Wonen toch gelukt om kampioen te worden in de hoofdklasse. In het begin loopt 
het stroef doordat enkele spelers te graag zelf het eerste doelpunt willen scoren in deze voor hun belangrijke wedstrijd. 
Uitslag ’04 heeft de verdediging goed op orde maar ze verspelen steeds de bal in de opbouw door slecht de bal af te 
spelen naar een medespeler. Dit biedt Marcant Partners in Wonen de kans om druk te zetten op de verdediging van 
Uitslag ’04 en na tien minuten de 1 - 0 te scoren. Met een 3 - 0 voorsprong gaan ze de rust in en geeft hun de zekerheid 
om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. De tweede helft vertoont een evenbeeld van de eerste helft alleen weet 
Uitslag ’04 die vervelende nul op het scorebord weg te werken. Een dik verdiende overwinning voor Marcant Partners in 
Wonen dat hun het kampioenschap in de hoofdklasse oplevert. 
 
Tweede klasse  
Zuyderland   - Van Didden Argro 3 - 6 
Van Didden Argro bezorgt Zuyderland een kater. Nu is het nog even afwachten wie er kampioen wordt in de tweede 
klasse. Als FC Bacolona wint van Cafétaria Kenny’s dan is Zuyderland alsnog kampioen en als Cafétaria Kenny’s wint van 
FC Bacolona is Cafétaria Kenny’s kampioen van de tweede klasse. Dus nog een paar nachtjes slapen voordat de echte 
kampioen bekend is.  
 
Na afloop van de bekerfinale op 25 mei wordt de traditionele feestavond na een gedwongen pauze van twee jaar weer 
gehouden. Op een groot scherm is de finale tussen AS Roma en Feyenoord te volgen en in de rust worden de diverse SZC-
bekers uitgedeeld. Deze avond is toegankelijk voor allen die deelgenomen hebben aan de SZC-zaalvoetbalcompetitie met 
aanhang. De tafels worden voorzien van hap en snap tussendoortjes en diverse andere warme hapjes worden de gehele 
avond verzorgd door het aanwezige personeel.  
 
Marcant Partners in Wonen is kampioen in de hoofdklasse. 
Eethuis Corvers Geleen is kampioen in de eerste klasse. 
Beide teams gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap! 
 
 
Met vriendelijke groet, John Vinken 
Wedstrijdsecretaris SZC-zaalvoetbalcompetitie Sittard-Geleen 


