
Netersel – Acht 1-0 
 
Na mindere resultaten in de vorige wedstrijden is ook de wedstrijd van afgelopen zondag niet lekker 
verlopen voor het vlaggenschip van vv Acht. Na 90 minuten stond er een 1-0 stand op scorebord. 
 
Terwijl het zonnetje volop zijn best deed was het voetballend kommer en kwel wat er vertoond werd 
op de groene grasmat in Netersel. Acht had redelijk wat balbezit maar kon nauwelijks tot goede 
aanvallen komen en Netersel hanteerde voornamelijk de lange bal. In de 37e minuut bereikte een 
van die lange ballen de kleine spits van Netersel die zich slim liet aantikken op de rand of zelfs net 
buiten het strafschopgebied. Scheidsrechter Akturan die ver van de situatie afstond oordeelde echter 
anders en wees naar de stip. Gijs van Hintum van Netersel voltrok het vonnis en bracht Netersel via 
strafschop op een 1-0 voorsprong. Dit was ook de ruststand. 

Een spelmoment uit de wedstrijd Netersel – Acht waarbij Niek Broeders wordt aangepakt. 
 

In de 2e helft had Acht iets meer dreiging en kreeg het wat kansjes via Niek Broeders die de bal niet 
goed raakte waarna Roy Roestenburg uit de draai net naast schot. Ook invaller Nick van den 
Nieuwenhof kreeg een goede schietkans toen een andere invaller Max Wijgergangs de bal op 18 
meter teruglegde. Het vizier van Nick stond niet goed afgesteld want de bal verdween over het doel. 
Even later kreeg Indy Wouterse nog 2 mogelijkheden, bij de 1e mogelijkheid vond hij de doelman van 
Netersel op zijn weg toen hij een voorzet van Nick van den Nieuwenhof bij de 2e paal op doel schoot. 
Bij de 2e mogelijkheid onderschepte hij een te korte terugspeelbal maar kwam net een teenlengte te 
kort om de bal ook onder de doelman door te schuiven. Netersel speelde echt degradatievoetbal, 
met man en macht werd er alles aan gedaan om de gelijkmaker te voorkomen. Met veel strijd kreeg 
het na 90 minuten loon naar werken en kon het de nodige 3 punten bijschrijven. Acht bleef dus 
wederom met lege handen achter en mag nu op 2e paasdag tegen De Weebosch, in Bergeijk opnieuw 
gaan strijden voor een beter resultaat. 




