Zaalvoetbal vzw
Racing Stevoort
Stamnr. A 0180

VERSLAG

ZAALVOETBALMATCH

Pibo HOESELT (Sat.) – Racing STEVOORT
Uitslag
Datum
Arbiter

:
:
:

10 – 1
vr 05 okt. 2018 19.00uur
Dhr. Bert Opsteyn

Ploegsamenstellingen :
Pibo Hoeselt (Sat.) :
(Wit/wit)

Coach
Racing Stevoort
(Blauw/wit)

Coach

:

Wedstrijdverloop
6’
0–1 :
10’

1–1 :

11’

2–1 :

21’

3–1 :

1e helft
:
3’
4–1 :

8’

5–1 :

11’

6–1 :

16’

time out
7–1 :

17’

8–1 :

18’

9–1 :

22’

10 – 1 :

2e helft

:
:

:

Reeks
Sporthal

: Beker van Limburg, 2e ronde
: Ter Kommen
Hoeselt

speelt in dit seizoen in 3e prov. C en staat momenteel op de 10e plaats
4matchen – 1winst – 3verlies – 0gelijk – 11gemaakt – 22tegen – 3punten
21:Michël Put
4:Erik Put
6:Jeroen Put
7:Joeri Swennen
8:Niels Put (C)
10:Emrah Tastan
Frank Degruyter
Afgevaardigde:
Frank Lathouwers
speelt in dit seizoen in 4e prov. D en staat momenteel op de 11e plaats
4matchen – 1winst – 3verlies – 0gelijk – 7gemaakt – 21tegen – 3punten
5:Tom Franssens
7:Christophe Hermans 8:Wouter Coenen
10:Marc Hendrickx 14:Tom Schepers
18:Jan Liefsoens (C)
geen
Afgevaardigde:
Michel Koppers

:
door Michel Koppers
Wouter Coenen shot de assist van Jan L van uit een scherpe hoek linkerkant uit
de draai laag langs de verste paal binnen
Emrah Tastan profiteert ervan dat Tom Fr snel de aanval terug op gang wil
brengen. De bal gaat echter tegen iemand aan en pal voor de voeten van Emrah
Tastan die laag overhoeks kan intrappen
Emrah Tastan schiet van aan de linkerkant een pegel die Tom Fr met de handen
en zijn neus kan afweren, maar de bal valt ongelukkig voor ons toch nog in de
rechterwinkelhaak
Niels Put wordt via snelle balwisselingen aan de linkerkant vrijgespeeld en shot
met rechts overhoeks onhoudbaar binnen
schoten op het doelkader : 0 – 1 ////
rechtstreekse vrije trappen : 0 – 1
Emrah Tastan onderschept een slechte laterale pass als Tom Fr hoog is gaan
meespelen; gaat op snelheid langs de linkerlijn en duwt uit een zeer scherpe hoek
laag in de verste hoek binnen
Erik Put plaatst een vrije trap aan de linkerkant met rechts langs de rechterkant
van de muur in de rechterwinkelhaak
Jeroen Put wordt na een onderschepte pass op de middellijn vrij voor Tom Fr
gezet en duwt met links in de korte hoek binnen
Stevoort
Erik Put (spiegelbeeld van de 5-1) plaatst een vrije trap aan de rechterkant met
links langs de linkerkant van de muur halfhoog langs de linkerpaal
Emrah Tastan komt van de rechterkant naar binnen en scoort met een klein tikje
de bal traag en precies langs de rechterpaal. We waren totaal uitgespeeld !!
Emrah Tastan toont zijn hoge technisch kunnen als hij zijn man langs links
passeert en een harde knal met links overhoeks binnenjaagt
Emrah Tastan alleen voor doel als we weer totaal uit verband gespeeld worden en
shot in één tijd binnen
schoten op het doelkader : 2 – 0 ////
rechtstreekse vrije trappen : 0 – 3

Commentaar
:
Door Jan Liefsoens :
Op een vroege zwoele vrijdagavond was er een mooi bekeravontuur
gepland in Hoeselt. Met alweer een onuitgegeven team keken we deze derde provincialer in de ogen.
Aangezien onze fysieke conditie tiptop is, hadden we maar één wisselspeler meegenomen. Tom
Schepers maakte zijn debuut en Tom Franssens was de goalkeeper, dit om averij te vermijden voor de
belangrijke marathon van Amsterdam. We kwamen snel op voorsprong door een mooie goal van
Wouter Coenen. Toen begonnen we te knoeien en dit werd onverbiddelijk afgestraft door Pibo. De
kopjes gingen naar beneden en de match werd professioneel uitgespeeld. Bekeravontuur jammer genoeg
afgelopen : gevolg is dat we ons 100% kunnen concentreren op de redding in vierde provinciale.
Hopelijk kunnen we de volgende weken terug wat rekenen op de snelheid en ervaring van de afwezige
en gekwetste spelers.
Volgende Ronde

:

Wordt gespeeld in de week van maandag 29okt tot vrijdag 02november :
Pibo Hoeselt (Sat.) speelt dan thuis tegen de winnaar van wedstrijd Nr.53
Match Nr. 53 =
Cara ’16 Genk – FL Zutendaal (Sat.)

