
Were Di – Acht 4-2 
Acht uitgeschakeld voor promotie naar 3e klasse 
 
De eerste confrontatie eindigde in een 2-3 overwinning voor Were Di en ook in de return waren de 
gastheren uit Tilburg duidelijk te sterk voor Acht. De wedstrijd eindigde met een 4-2 eindstand 
opnieuw in het voordeel van Were Di. Hierdoor is Acht uitgeschakeld en gaat Were Di door naar de 
finaleronde voor promotie naar de 3e klasse. 
 
De thuisploeg was in de eerste helft de betere ploeg. Acht zette er enkel lange ballen en dode 
spelmomenten tegenover. Na 17 minuten werd Bart van den Hurk op de achterlijn gepasseerd en 
kon Sven Stieger een voorzet van dichtbij intikken, hiermee kwam Were Di op een 1-0 voorsprong.  
Op slag van rust hield Mark van der Heijden Acht in de wedstrijd door een strafschop van Jaap van 
Meel te stoppen. Met veel goede moed begon Acht aan de tweede helft. Roy Roestenburg maakte 
snel gelijk door de bal uit een hoekschop van Sander van den Heuvel na een kluts tegen de touwen te 
schieten.  De hoop van Acht was maar van korte duur want 10 minuten later profiteerde Were Di 
van een te korte terug kopbal, in eerste instantie werd de inzet nog gestopt door Mark van der 
Heijden maar de rebound werd alsnog ingeschoten: 2-1. Acht probeerde opnieuw terug te komen in 
de wedstrijd maar Roy Roestenburg en Max Wijgergangs zagen hun kopballen van dichtbij rakelings 
overgaan. Via een snel uitgevoerde counter besliste Were Di de wedstrijd met een 3e treffer in de 75e 
minuut. Acht toonde veerkracht en het was opnieuw Roy Roestenburg die een pass van Bart van den 
Hurk controleerde, zijn directe tegenstander passeerde en de bal achter de doelman van Were Di 
schot: 3-2. Acht nam risico om de gelijkmaker te forceren en Were Di profiteerde van de ruimte die 
hierdoor ontstond. Marijn Stevert bepaalde in blessuretijd de eindstand op 4-2. In 2 wedstrijden 
bleek Were Di een maatje te groot voor Acht en hierdoor gaat deze ploeg terecht door naar de finale 
van de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse. 

Acht kan terugkijken op een goed seizoen, graag willen wij alle supporters die ons wekelijks gesteund 
hebben van harte bedanken. Hopelijk kunnen wij volgend seizoen opnieuw op jullie steun rekenen. 

 
Robin Bloks had een lastige middag tegen Joep Kuijpers van Were Di 

 
 
 




