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VERSLAG

ZAALVOETBALMATCH

Lenaerts ZUTENDAAL – Racing STEVOORT
Uitslag
Datum
Arbiter

:
:
:

3–2
vr 22.12.17 20.30u
Dhr. Robert Caubergh

Ploegsamenstellingen :
zvk Lenaerts Zutendaal:
(Oranje /zwart)

Coach
Racing Stevoort
(Blauw/wit)

Coach
Wedstrijdverloop
17’
time out
19’
1–0 :
1e helft
:
1’
1–1 :

8’
9’
12’

time out
geel
2–1 :

20’

3–1 :

23’

3–2 :

na affluiten : geel
:
2e helft

:
:

:

Reeks
Sporthal

: Beker van Limburg, 4e ronde
: De Blookberg
Zutendaal

speelt in dit seizoen in 1e provinciale en is momenteel 14e in de stand
10match- 0winst- 2gelijk- 8verlies- 24gescoord- 55goals tegen- 2punten
1:Tommy Schoevaers
4:Pieter Seurs
5:Oronzo Vescera
6:Peter Indesteege
8:John Loyens
9:Olivier Van Hoof
11:Johan Van Aerschot
15:Peter Andreoli
Oronzo Vescera
Afgevaardigde:
Stef Lenaerts
speelt in dit seizoen in 2e provinciale B en is momenteel 10e in de stand
12match- 3winst- 2gelijk- 7verlies- 42gescoord- 60goals tegen- 11punten
1: Peter Bex (C)
2:Maarten Verboven 4:KevinVanderstukken
7: Tim Leers
8:Wouter Coenen
9:Ruben Schouterden
18:Jan Liefsoens
19:Marc Hendrickx
Peter Bex
Afgevaardigde:
Michel Koppers

door Michel Koppers
:
Zutendaal
John Loyens komt aan de linkerkant van achter de rug van onze verdediger
gelopen om de center vanaf de rechterkant in één tijd in de korte hoek te duwen
rechtstreekse vrije trappen : 3 – 1 //
op het doelkader : 0 – 0
Jan Liefsoens komt van links naar binnen om de center vanaf rechts Maarten (na
pass Tim naar Maarten in de rechterhoek) in één tijd met rechts halfhoog langs de
rechterpaal in te shotten
Zutendaal
Ruben Schouterden – voor een te hevige fout aan de rechteruitlijn midden plein
Peter Indesteege shot de vrije trap met rechts langs de rechterkant van de muur
laag langs de rechterpaal binnen
John Loyens komt na hervatting na een afgeweerde corner (tegen de paal) als
snelste op de bal om met links via de binnenkant verste paal in te shotten
Ruben Schouterden is perfect gevolgd aan de tweede paal om de center vanaf de
linkerkant Marc H met rechts langs de rechterpaal in te trappen. Marc H
recupereert de bal, draait langs links rond zijn man en legt perfect af naar Ruben.
Maarten Verboven – gaat na de match een nutteloze discussie aan met de scheids
rechtstreekse vrije trappen : 4 – 4 //
op het doelkader : 3 – 0

Commentaar
:
Door Peter Bex
:
Gelijk opgaande wedstrijd. De beste kansen waren voor Stevoort maar
voor doel waren we niet scherp genoeg. Van enig klasseverschil was er absoluut géén sprake.
Er is nog wat discussie over wie welke goal op zijn kap heeft. Na enkele pinten kwamen we tot volgend
vergelijk:
Doelpunt 1 (1 – 0) =
zonder twijfel Marc H
Doelpunt 2 (2 – 1) =
Peter B
Doelpunt 3 (3 – 1) =
Wouter C

