Zaalvoetbal vzw
Racing Stevoort
Stamnr. A 0180

VERSLAG

ZAALVOETBALMATCH

Racing STEVOORT – A-Team LOMMEL (Sat.)
Uitslag
Datum
Arbiter

:
:
:

5–3
Reeks
: Beker van Limburg, 1e ronde
vr 31 aug. 2018 20.30uur Sporthal
: Mariaburcht
Stevoort
Mevr. Elke Hulsmans (haar eerste match in de zaal was zeker géén tegenvaller!!)

Ploegsamenstellingen :
Racing Stevoort
:
(Oranje/wit)

speelt in dit seizoen in 4e prov. D in plaats van 2e prov. vorig seizoen
1:Steven Bex
2:Pieter Klaps
3:Willem Vesters
4:Peter Marechal
7:Tim Leers
8:Wouter Coenen
9:Jan Liefsoens (C)
geen
Afgevaardigde:
Michel Koppers
Coach
:
Lfc A-Team Lommel (Sat.):speelt in dit seizoen in 4e provinciale A
(Zwart-blauw/zwart)
19:Tijs De Schrijver 6:Tom Verboven
8:Brandon Boeckx
15:Rob Vandenberk 17:Deon Ten Hoeve 31:Wessel Struiwig (C)
69:Laurens Van Gerven
Coach
:
Joery Vandormael
Afgevaardigde:
Rob Teppers
Wedstrijdverloop
2’
1–0 :
9’

2–0 :

15’

2–1 :

17’

2–2 :

24’

3–2 :

1e helft
:
7’
4–2 :
8’

geel

13’

4–3 :

15’
21’

time out
5–3 :

2e helft

:

:
door Michel Koppers
Jan Liefsoens puntert pass Willem midden goal binnen. Willem recupereert aan
de rechterlijn en legt mooi af naar schutter Jan in ’t midden.
Peter Marechal ‘pakt’ zijn man langs de rechterlijn en shot met rechts een
plaatsbal langs de rechterpaal
Brandon Boeckx schiet in de herneming na een redding Steven op een harde knal
van Tom Verboven met zijn rechter keihard halfhoog midden doel
Rob Vandenberk straft het te nonchalant uitverdedigen af en schiet het Stevoortse
balverlies laag binnen
Peter Marechal krijgt in de linkerhoek de strakke diepe pass van Willem, kapt
naar binnen en shot met zijn rechter onhoudbaar overhoeks in
schoten op het doelkader : 1 – 1 ////
rechtstreekse vrije trappen : 0 – 3
Peter Marechal zet het zelf van achter uit op, geeft naar Willem aan de
rechterlijn en shot diens aflegger met rechts tussen twee verdedigers door in doel
Brandon Boeckx (Lommel) – ‘pakt’ Peter M uit frustratie – dacht recht te hebben
op een vrije trap in een voorgaande fase
Deon Ten Hoeve staat aan de linkerpaal om te ongehinderd een vrije trap aan te
nemen en laag overhoeks in te shotten
Lommel
Peter Marechal kan naar links geven na een slalom door ’t midden, maar
verkiest om zelf met links naast de paal in de linkerbenedenhoek in te trappen
schoten op het doelkader : 3 – 1 ////
rechtstreekse vrije trappen : 1 – 5

Commentaar
:
Door Michel Koppers :
Eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen waarin we vrij eenvoudig de
bezoekers op een dubbele achterstand plaatsen. We laten ze echter te makkelijk terug op gelijke hoogte
komen, waarna Peter M op het ideale moment vlak voor rust ons terug op voorsprong brengt.
Na de pauze wordt het spel iets virieler wat zich ook aftekent in het aantal rechtstreekse vrije trappen en
een gele kaart. De twee goals van Peter in de tweede helft brengen ons een ronde verder.
Volgende Ronde

:

Wordt gespeeld in de week van maandag 01 tot vrijdag 05oktober :
We moeten dan op bezoek bij Pibo Hoeselt (Sat.)

