
Acht – Hapert  4-2 
Met nog 4 wedstrijden te gaan en een achterstand van 2 punten op koploper BES reisde Hapert 
afgelopen zondag af naar Acht. In de race om het kampioenschap moest worden afgerekend met 
Acht.  Hapert trof echter een vrijuit spelend Acht dat vanaf het begin liet zien erg gemotiveerd te zijn om 
een goed resultaat te behalen. Na 90 minuten trok Acht met een 4-2 overwinning aan het langste eind. 
 

Acht opende in de 5e minuut 
de score. Uit een afgeslagen 
hoekschop poeierde Robin 
Bloks de bal vanaf 25 meter 
snoeihard en onhoudbaar 
achter de doelman van 
Hapert. Met de beweeglijke 
spitsen Indy Wouterse en 
Shentley Mathilda en de grote 
ruimtes had Acht continu 
dreiging op de achterhoede 
van Hapert, hun verdedigers 
hadden hierdoor de gehele 
wedstrijd hun handen vol.  
 

Robertino Geerings in duel met speler van Hapert. 

In de 21e minuut verdubbelde Acht haar voorsprong: de doelman van Hapert had moeite de bal uit een 
schot van Robertino Geerings vast te houden. Melvin van der Groen stond op de juiste plaats en schoot 
de rebound in 2e instantie in het doel: 2-0. Lang kon Acht niet genieten van deze voorsprong want binnen 
6 minuten tijd profiteerde Hapertspits Dave Koolen van 2 onachtzaamheden in de defensie van Acht en 
bracht hij de stand weer gelijk. Acht herpakte zich en kreeg via lob van Shentley Mathilda en een 
afstandsschot van Robin Bloks mogelijkheden om te scoren echter in beide gevallen gingen de ballen 
over het doel. Op slag van rust was het Sander van den Heuvel die met sterke rush, op rechts de 
achterlijn haalde en een prima voorzet losliet die bij de 2e paal door Melvin van der Groen werd 
ingekopt. Acht kon alsnog gaan rusten met 3-2 voorsprong. 

Melvin van der Groen heeft Acht op een 3-2 voorsprong gezet. 

 
Hapert vocht in de 2e helft terug. Robertino Geerings kopte een bal van de doellijn en Mark van der 
Heijden was de sterkste bij een 1:1 situatie. Aan de andere kant trof Indy Wouterse de kruising toen hij 
de bal richting het doel schoot. Uiteindelijk was het Niek Broeders die de wedstrijd voor Acht in het slot 
gooide. In de 73e minuut werd hij vanuit het middenveld aangespeeld, omspeelde een tegenstander en 
haalde verwoestend uit vanaf 16 meter. De keeper van Hapert had geen antwoord en Acht kon de 
wedstrijd met een 4-2 stand uitspelen. Een mooie overwinning die het vertrouwen voor de nacompetitie 
weer een extra impuls moet geven. Komende zondag speelt Acht een lastige uitwedstrijd in en tegen 
Hulsel. 




