
 

 

Acht – Hulsel  2-1 

Na een weekend zonder competitievoetbal hervatte Acht afgelopen zondag de competitie met een 

thuiswedstrijd tegen Hulsel. Acht had gedurende de gehele wedstrijd veel balbezit maar toch kreeg het Hulsel 

niet makkelijk op de knieën. Het elftal toonde wel veel veerkracht door een 0-1 achterstand om te buigen in 

een 2-1 overwinning. 

De eerste kansjes waren voor Acht, Roy Roestenburg kopte een bal uit een voorzet van Robin Bloks op de 

keeper en Melvin van der Groen zag een afstandsschot tot hoekschop worden verwerkt. Hulselspits Tom 

Roest opende verrassend de score door te profiteren van een te korte terug kopbal, hij zette op het juiste 

moment zijn voet tegen de bal en tikte deze achter doelman Mark van der Heijden: 0-1. Indy Wouterse had 

even later de gelijkmaker voor het inschieten. Zijn inzet, na een prima aanname van de bal uit een voorzet van 

Shentley Mathilda, werd echter op de lijn geblokkeerd. Acht mazzelde hierna want uit de tegenaanval kopte 

de spits van Hulsel de bal uit een voorzet op de paal. Acht was de betere ploeg en stelde in de 27e minuut 

orde op zaken. Uit een afgeslagen voorzet van Sander van den Heuvel poeierde Melvin van der Groen de bal 

snoeihard en onhoudbaar diagonaal achter de doelman van Hulsel: 1-1. Dit was tevens de ruststand. 

Aanvoerder Melvin van der Groen was met een doelpunt en een assist belangrijk in de wedstrijd tegen Hulsel. 

Gedurende de 2e helft hetzelfde spelbeeld: Acht had veelvuldig de bal en probeerde de verdediging van Hulsel 

uit elkaar te spelen. Hulsel trok zich veelal terug en was gevaarlijk via de counter, het profiteerde dan 

voornamelijk van slordig balverlies van Acht. In de 67e minuut sloeg Acht opnieuw toe en scoorde het de 2-1. 

Melvin van der Groen, die veel ruimte kreeg, werd vrijgespeeld aan de linkerkant, zijn lage voorzet werd door 

Indy Wouterse voor het doel ingeschoten. Na deze 2-1 moest Hulsel risico gaan nemen en kreeg Acht meer 

ruimte om aanvallen op te zetten. Het spel golfde op en neer maar echte mogelijkheden kregen beide 

elftallen niet meer en hierdoor kon Acht 3 punten bijschrijven.  

Door het gelijke spel van koploper Hapert en het verlies van nummer 2 BES kroop Acht dichter naar de top  

van de ranglijst. Komende zondag speelt Acht een uitwedstrijd in Vessem tegen de plaatselijke VV. 

 

 


