Zaalvoetbal vzw
Racing Stevoort
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VERSLAG

ZAALVOETBALMATCH

Racing STEVOORT – RFCK GENK
Uitslag
Datum
Arbiter

:
:
:

8–0
ma 02 okt 2017 22.00uur
Dhr. Francis Jacquemyn

Reeks
Sporthal

: Beker van Limburg, 2e ronde
: Mariaburcht
Stevoort

Ploegsamenstellingen :
Racing Stevoort
:
(Oranje/wit)

speelt in dit seizoen in 2e provinciale B en is momenteel 12e in de stand
4match- 0winst- 1gelijk- 3verlies- 10gescoord- 20goals tegen- 1punt
1:Ilario Appolloni
2:Maarten Verboven 3:Koen Franssens
4: Kevin Vanderstukken
5:Tom Franssens
6:Geert Loncke (C)
8:Wouter Coenen
9:Peter Marechal
Guy Franssens
Afgevaardigde:
Michel Koppers
Coach
:
Rfck Genk
:
speelt in dit seizoen in 4e provinciale C en is momenteel laatste in de stand
(Donkerblauw/donkerblauw) 3match- 0winst- 0gelijk- 3verlies- 7gescoord- 19goals tegen- 0punten
7:Bart Tilkin
9:Maarten Jespers
11: Mathieu Claesen
13:David Theunissen 19:Ruben Soors (C)
46:Lieven Dal Pozzo
Coach
:
geen
Afgevaardigde:
geen
Wedstrijdverloop
22’
1–0 :
24’

2–0 :

1e helft
:
1’
3–0 :

7’
10’
14’

geel
time out
4–0 :

18’

5–0 :

20’

6–0 :

23’

7–0 :

:
door Michel Koppers
Maarten Verboven krijgt het passje opzij van Peter M vanaf de rechterlijn mee
en hij puntert met rechts laag in de linkerhoek naast de uitstekende doelman
Kevin Vanderstukken ontvangt aan de eerste paal de intrap vanaf de linkerlijn
Peter M, omspeelt de keeper in ’t verlengde van de doellijn en plaatst dan met
rechts in de lege rechterhoek
rechtstreekse vrije trappen : 1 – 2 //
op het doelkader : 0 – 0
Tom Franssens aan de verste linkerpaal duwt de precieze lage center vanaf de
rechterlijn Geert L (na een strakke kruispass vanaf de linkerlijn van Koen Fr naar
Geert L) in één tijd overhoeks in
Kevin Vanderstukken (Stevoort) – voor ’t vasthouden van de doorbrekende man
Genk
Peter Marechal voelt zich verongelijkt na een niet-gekregen corner en shot in de
daaropvolgende aanval de assist vanaf de linkerkant naar ’t midden door Maarten
V na een kap met rechts laag in de rechterhoek
Wouter Coenen wordt diep gestuurd langs de linkerlijn door Geert L; Wouter
rukt op en wil naar de meegelopen Geert passen; de doelman zit er wéér tussen,
maar de bal valt echter terug voor de voeten van Wouter die dan simpel kan
intikken
Peter Marechal rukt op langs de rechterlijn met Wouter C en Geert L midden en
links in steun. Peter veinst de breedtepass en shot dan verrassend met rechts in de
korte hoek in
Maarten Verboven komt in schietpositie nadat een verdediger de bal tegen
Kevin Vds (die op de rechterachterlijn staat) aan shot en zo terug in het veld
komt, waarop Maarten scoort met een lage knal midden doel tussen de benen van
de keeper door

24’
2e helft

10-meter
8–0 :
:

na een fout met twee bezoekers op één Stevoortenaar
Ilario Appolloni vindt dat de keeper zo groot is in dat kleine doel, maar treft toch
dat gaatje met een harde lage knal in het midden van het doel
rechtstreekse vrije trappen : 5 – 6 //
op het doelkader : 1 – 0

Commentaar
:
Door Guy Franssens :
De eerste overwinning van het seizoen is een feit. Na de goede prestatie
van vorige week vrijdag was 4 de provincialer Genk een makkelijke prooi.
De doelpunten vielen nu wel vlotjes wat leidde tot een 8-0 overwinning. De verdediging verdient ook
een pluim want voor de eerste keer konden we de nul houden.
Hopelijk zijn we nu vertrokken voor een langere reeks.
Volgende Ronde

:

Wordt gespeeld in de week van maandag13 tot vrijdag 17 november :
Racing Stevoort moet dan op bezoek bij de winnaar van de match
Racing Pelt Overpelt – zvk Hasselt Store en deze match gaat door op
vrijdag 06okt om 19.30u in de sporthal van Overpelt

