
De Weebosch – Acht 0-3 
 
Na een reeks van mindere resultaten herpakte Acht zich in De Weebosch. Na een ruststand van 0-2 
liep Acht in de 2e helft uit naar een 0-3 overwinning. Door deze overwinning verzekerde Acht zich 
definitief van een langer verblijf in minimaal de 4e klasse.  Via de nacompetitie is nu nog promotie 
naar de 3e klasse mogelijk. 
 
Acht was in de beginfase de ploeg die het spel bepaalde. In de 13e minuut van de wedstrijd kopte 
Max Wijgergangs de 0-1, uit een voorzet van Sander van de Heuvel, achter de doelman van De 
Weebosch. Na deze treffer moest De Weebosch wat meer naar voren gaan spelen hierdoor kreeg 
Acht meer ruimte om te voetballen. Vlak voor rust kwam Acht op een 0-2 voorsprong. Een inworp 
werd door Max Wijgergangs teruggelegd op Sander van de Heuvel die Roy Roestenburg bereikte. Uit 
de draai schoot Roy Roestenburg de 0-2 ruststand op het scorebord. 
 

 
Sander v.d. Heuvel vindt hier Max Wijgergangs bij de 0-1. 
 

Een kwartier na rust werd Sid Pelle aan de linkerkant vrijgespeeld. Na een rush richting de achterlijn 
liet Sid een strakke voorzet los. Deze voorzet bood Max Wijgergangs een niet te missen mogelijkheid. 
Van dichtbij tikte Max de bal in het doel en bracht Acht hiermee op een 0-3 voorsprong. Hiermee was 
de wedstrijd is vroeg stadium al definitief beslist. 
 

Mark van de Heijden stopte in de 
slotfase nog een strafschop van 
De Weebosch en Acht liet zelf 
nog een paar mogelijkheden 
onbenut hierdoor eindigde de 
wedstrijd in een terechte 0-3 
overwinning voor Acht.  
 
De Raven verzekerde zich dit 
weekend van de 2e periodetitel 
door met 1-4 te winnen van 
SDO’39. Zondag speelt Acht een 
thuiswedstrijd tegen de nummer 
2 van de ranglijst Hapert.  

Sid Pelle gaf de assist bij de 0-3 van Max Wijgergangs. 

 
 
 




