
Acht - DVS 1-2 
 
Na de thuiswedstrijd van afgelopen zondag tegen DVS (1-2 verlies) kan Acht de focus volledig op de 
nacompetitie leggen. Voor de huidige nummer 4 van de ranglijst is de afstand met de koplopers BES, 
Hapert en De Raven te groot geworden. Acht liet in de wedstrijd tegen DVS ook niet zien ambitie te 
hebben voor een hogere klassering.  
 
De juiste instelling en scherpte ontbrak bij veel spelers en DVS profiteerde hier optimaal van. Binnen 
een kwartier spelen kon een speler van DVS uit een hoekschop ongehinderd de 0-1 tegen de touwen 
koppen. DVS liet het initiatief aan Acht en pikte continu de afvallende bal en foute passes van Acht 
op waaruit het enkele gevaarlijke counters kon 
plaatsen. Na eerst een bal op de lat te hebben 
gekopt was het in de 24e minuut opnieuw raak 
voor DVS. Middels een afstandsschot bracht 
een DVS speler de stand op 0-2. Acht creëerde 
ook wel kansen gedurende de 1e helft maar 
was niet scherp genoeg bij de afwerking. Niek 
Broeders stond tot 2 keer toe 1 tegen 1 met de 
doelman van DVS maar scoorde niet. Ook 
Robertino Geerings kon het net niet vinden 
nadat hij een teruggelegde bal van Indy 
Wouterse vanaf 11 meter op doel kon schieten. 
Voetballend was Acht slordig aan de bal, de 
scherpte ontbrak in duels en bij de afvallende 
bal maar dus ook bij het afronden van de eigen kansen.                               Daniël Verkerk in duel om de bal.  
 

Na de rust kwam Acht in de 75e minuut 
terug in de wedstrijd. Invaller Roy 
Roestenburg kopte een dieptepass van 
Robin Bloks over de uitlopende doelman 
van DVS: 1-2. Het laatste kwartier ging Acht 
op zoek naar de gelijkmaker, DVS werd 
teruggedrongen en was alleen nog maar 
met verdedigen bezig. Roy Roestenburg 
was met een 2e kopbal nog dicht bij de 
gelijkmaker maar zag zijn bal naast gaan. 
Acht kreeg nog wel wat meer 
mogelijkheden maar het was net zoals het 
gedurende de gehele wedstrijd het geval 
was: allemaal net niet! DVS trok de 
overwinning over de streep en de spelers 
van Acht bleven balend achter. Zij dienen 
echter wel in de spiegel te kijken want het 
was vandaag een zeer slappe vertoning.  
 
 

Ties, de pupil van de week vond het wél leuk om er vandaag bij te zijn. 
 
Komende zondag speelt Acht een uitwedstrijd tegen Netersel, hopelijk staat iedereen dan weer op 
scherp want een overwinning is belangrijk voor het vertrouwen richting de nacompetitie. 


