
 

Hoogeloon – Acht  0-0 
 

Hoogeloon – Acht was een wedstrijd waar bijna alles in zat. De wedstrijd werd op het scherpst van de snede 

gespeeld maar verliep toch uiterst sportief. Beide ploegen hadden respect voor elkaar, creëerden kansen maar 

verzuimden deze kansen om te zetten in doelpunten. De doelmannen staken in een goede vorm en hielden 

beide hun doel schoon. De beginstand werd ook de eindstand. 

 

In de beginfase was het nog aftasten. Acht was de meer voetballende ploeg en Hoogeloon probeerde het via 

enkele snelle uitvallen. Shentley Mathilda zorgde voor het eerste gevaar, hij passeerde zijn directe tegenstander 

en stelde de doelman in de korte hoek op de proef. Met een knappe reactie verwerkte deze de bal tot 

hoekschop. Ook afstandsschoten van Melvin van der Groen en Roy Roestenburg werden door de doelman van 

Hoogeloon in de 1e helft onschadelijk gemaakt.  

Sander v.d. Heuvel in duel op een speler van Hoogeloon 

Na rust was Hoogeloon dichtbij de openingstreffer. De bal werd uit een voorzet vanaf de rechterkant op de lat 

gekopt. Ook Acht kreeg kansen: Sid Pelle speelde Robertino Geerings in die op zijn beurt de bal breed speelde 

op Melvin van der Groen. Het schot van Melvin ging over. Het spel ging in deze fase snel op en neer en 

Hoogeloon troefde Acht in de duels steeds meer af. Uit een snelle counter werd de bal uit kansrijke positie over 

het doel van Acht werd gekopt. De laatste 20 minuten hervond 

Acht zichzelf en ging gedreven op zoek naar de verlossende 

treffer. Een afstandsschot van invaller Bert Hendriks werd door 

de doelman uit de kruising getikt. Uit een voorzet van Shentley 

Mathilde leek een andere invaller Max Wijgergangs de bal in te 

koppen maar de hand van Roy Roestenburg voorkwam dit. 

Toch trof Acht nog doel: Max Wijgergangs verlengde een 

dieptepass met het hoofd. Rick Loomans kwam achter hem uit 

een tikte de bal in het doel. Scheidsrechter van Summeren, die 

verder uitstekend floot, twijfelde zelf en ging af op het 

vlagsignaal van de grensrechter van Hoogeloon. Het doelpunt 

werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Even later blies 

hij het eindsignaal en zo kreeg deze wedstrijd geen winnaar. 

Komende zondag 16 oktober speelt Acht weer een 

thuiswedstrijd dan tegen Netersel. 
Bert Hendriks (12) in duel. Max Wijgergangs kijkt toe. 

 




