
 

1e Periodetitel voor Acht 

DVS – Acht 0-2 

Gedurende de competitie zijn er 3 periodetitels te verdienen die recht geven op nacompetitie voor promotie 

naar de 3e klasse. De eerste is na 8 wedstrijden, de volgende 2 steeds na 9 wedstrijden. Afgelopen zondag stond 

de 8e competitiewedstrijd op het programma. Voor Acht betekende dit een uit wedstrijd naar DVS. Door zelf 

met 0-2 te winnen en doordat zowel Hapert als Vessem punten lieten liggen werd Acht op doelsaldo verrassend 

winnaar van de 1e periodetitel. 

In het begin ging de wedstrijd gelijk op. Shentley Mathilda was voor Acht gevaarlijk via enkele goede acties aan 

de rechterkant. DVS stelde hier wat schoten vanuit de 2e lijn tegenover. In de 20e minuut verlengde Roy 

Roestenburg een verre inworp richting Shentley Mathilda die de bal terugspeelde op Daniel Verkerk. Het harde 

schot van Daniel Verkerk werd door de doelman van DVS gekeerd. Amper 1 minuut later was het wel raak. Een 

prima teruggelegde bal vanaf de achterlijn werd door Roy Roestenburg achter de doelman van DVS geschoten. 

Hierdoor kwam Acht op een 0-1 ruststand. 

De spits van DVS krijgt weinig ruimte van de centrale verdedigers van Acht. 

Na de rust konden de spelers van DVS zich niet vinden in de beslissingen van scheidsrechter Wagemans. 2 van 

hen moesten wegens opmerkingen op de leiding met 2x geel het veld verlaten en toen een weggestuurde 

elftalleider niet wilde vertrekken werd de wedstrijd gestaakt. Na een korte afkoelingsperiode werd de wedstrijd 

toch hervat en profiteerde Acht van de overtalsituatie. Indy Wouterse was opnieuw te snel voor zijn directe 

tegenstander, zijn voorzet werd door Shentley Mathilda bij de 2e paal ingetikt. Eindstand 0-2. 

Na 8 wedstrijden is Acht nu koploper in de 4e klasse 4G. De aanvallende speelwijze heeft geleid tot een goed 

doelsaldo (20-7) en mede hierdoor is de 1e periodetitel een feit geworden. Een ticket voor de nacompetitie is 

hiermee veiliggesteld. Komende zondag speelt Acht een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Steensel die dit 

weekend haar eerste overwinning behaalde. Opletten dus! 

 

 




