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Racing Stevoort
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VERSLAG

ZAALVOETBALMATCH

Racing STEVOORT – zvc United WELLEN
Uitslag
Datum
Arbiter

:
:
:

5–3
vr 01 sept 2017 22.00uur
Dhr. Frank Poismans

Ploegsamenstellingen :
Racing Stevoort
:
(Oranje/wit)
Coach
:
zvc United Wellen :
(Blauw/zwart)
Coach
:

Wedstrijdverloop
17’
1–0 :
20’

2–0 :

4’

2–1 :

6’

3–1 :

8’

4–1 :

19’

5–1 :

20’

5–2 :

25’

5–3 :

Reeks
Sporthal

: vriendschappelijk
: Mariaburcht
Stevoort

1:Ilario Appolloni
2:Maarten Verboven 3:Willem Vesters
4: Kevin Vanderstukken 8:Wouter Coenen 9:Ruben Schouterden
14:Koen Franssens 15:Tom Franssens
18:Jan Liefsoens
Guy Franssens
Afgevaardigde:
Michel Koppers
speelt in seizoen 2017-2018 in 3e provinciale en deze match aangevuld
met een tweetal spelers van de 1e provinciale ploeg van Wellen
geen
Afgevaardigde:
Poismans

:
door Michel Koppers
Willem V zet de 1-2 op met Maarten diep in de punt, de eerste doelpoging strandt
tegen de linkerpaal maar Willem tikt in de herneming toch nog binnen
Maarten V krijgt aan de rechterkant de bal mee van Jan L vanuit het midden en
Maarten shot met rechts overhoeks laag in de verste hoek de dubbele cijfers op
het bord
de Wellenaar komt over de linkerkant opgerukt, krijgt de bal terug van zijn
collega in het midden en plaatst laag in de korte hoek in doel
Maarten V shot het passje opzij van Willem V van de onrechtstreekse vrije trap
aan de rechterkant met rechts snoeihard halfhoog in het midden van het doel
Willem V is mee in de open ruimte opgedoken om de lage pass vanaf de
linkerkant na een knappe steal en oprukken langs de rechterlijn van Kevin VdS in
één tijd voor de duikelende keeper binnen te shotten
Wouter C wordt over de rechterkant gelanceerd door Ilario A na diens puike
redding in een één tegen één en Wouter verrast de keeper met een keiharde knal
vanaf rechts hoog in de verste hoek
de bezoekende aanvaller kapt vanaf de linkerkant naar binnen en shot met rechts
hoog in het midden van het doel pal onder de lat
powerplay van Wellen met de hoog mee voetballende keeper en snel rondspelen
wordt na een pass vanaf de rechterkant naar ’t midden met een punter in het
midden van het doel afgerond

Commentaar
:
Door Koen Franssens :
In de eerste en enige oefengalop voor de start van het nieuwe seizoen
werden enkele nieuwkomers probleemloos ingepast door coach Franssens. In de 1e helft was het nog
wat zoeken en hadden we de hulp van de tegenstander nodig om op voorsprong te komen. In de 2e helft
konden we via enkele vlotte combinaties verder uitlopen en hield Ilario ons met enkele kattensprongen
recht. Een goede generale repetitie!

