
 

Acht – Hoogeloon 1-1 

Het einde van de competitie komt steeds dichterbij en in de 4e klasse 4G strijden nog maximaal 4 ploegen om het 

kampioenschap. BES, De Raven, Hapert of Acht gaan de titel opeisen. Het gelijke spel tegen Hoogeloon is duur 

puntverlies maar met nog 6 wedstrijden te gaan zijn er nog 18 punten te behalen en is er nog alles mogelijk. 

Acht begon sterk aan de wedstrijd, het speelde aanvallend en 

creëerde veel kansen. In de 13e minuut werd de bal uit een schot 

van Sander van den Heuvel van de lijn gehaald en 10 minuten 

later zag Indy Wouterse zijn kopbal op de paal belanden. Even 

later werd Robertino Geerings op links vrijgespeeld, in een 

uitstekende schietpositie probeerde hij de doelman van 

Hoogeloon te verschalken met een boogbal in de verre hoek, de 

bal kreeg echter te veel vaart en ging over het doel. Acht was in 

deze fase van de wedstrijd oppermachtig en de spelers van 

Hoogeloon waren alleen maar met tegenhouden bezig. Na ruim 

een half uur spelen was het Daniël Verkerk die de ruimte aan de 

rechterkant indook. Zijn voorzet raakte een hand van een 

verdediger van Hoogeloon, strafschop concludeerde 

scheidsrechter De Bruijn. Roy Roestenburg schoot de bal vanaf 11 

meter tegen de touwen hierdoor kwam Acht op een verdiende 

1-0 voorsprong.  

Indy Wouterse ontvangt hier de bal 

 

Lang kon Acht niet van deze voorsprong genieten want in de 40e minuut scoorde Hoogeloon uit haar eerste 

mogelijkheid direct de gelijkmaker. De opgekomen linksback kapte 2 spelers van Acht uit, kwam naar binnen en 

schoot met rechts de 1-1 achter doelman Mark van der Heijden. Acht kreeg nog 2 goede mogelijkheden voor rust: 

Indy Wouterse pikte een bal op die de doelman van Hoogeloon losliet maar schoot de bal van dichtbij in het 

zijnet. Melvin van der Groen kwam na een goede combinatie met Robertino Geerings rond de 16 meterlijn vrij 

maar zag zijn schot voorlangs gaan. Gedurende deze 1e helft liet Acht 5 goede kansen onbenut hierdoor was de 

ruststand (1-1) geen juiste weergave van het wedstrijdbeeld.  

 

In de 2e helft waren de verschillen 

minder groot. Toch kreeg Acht de beste 

mogelijkheden. Roy Roestenburg kon 

een voorzet van Daniël Verkerk 

binnenschieten maar raakte de bal niet 

goed. De beste mogelijkheid kreeg 

Daniël Verkerk. Bij de 2e paal kon hij 

van dichtbij de bal uit een voorzet van 

Indy Wouterse op doel schieten. Zijn 

schot werd echter op de doellijn 

geblokt. In blessuretijd schoot Shentley 

Mathilda wel de 2-1 binnen maar 

volgens de grensrechter van Hoogeloon 

was dit vanuit buitenspel- 

positie, de scheidsrechter nam dit 

advies over, hierdoor eindigde deze           Sander van den Heuvel aan de bal op een druk middenveld 

wedstrijd voor Acht in een teleurstellend 1-1 gelijkspel.          

Komende zondag speelt Acht een uitwedstrijd tegen HMVV. Wil het in de titelrace blijven dan zal er in Hooge 

Mierde gewonnen moeten worden. 




