
Boxtel - Acht 2-2 

Onder Siberische weersomstandigheden speelde Acht afgelopen zondag de uitwedstrijd 

tegen RKSV Boxtel. Er leek niets aan de hand, Acht had gedurende de 1e helft duidelijk 

een voetballend overwicht. Tegen de verhoudingen in kwam Boxtel na rust toch 

verrassend op een 2-0 voorsprong. Acht moest alles uit de kast halen, boog deze 2-0 

achterstand om maar deed het zichzelf met een 2-2 gelijkspel behoorlijk te kort.  

 

Acht startte goed, via een mooi opgezette combinatie tussen Robin Bloks en Melvin v.d. 

Groen werd Roy Roestenburg in schietpositie gebracht maar Roy zag zijn inzet net naast 

gaan. Even later had Pieter van Kemenade de 0-1 op zijn hoofd liggen maar de doelman van 

Boxtel pareerde deze kopbal. Ook Niek Broeders kopte de bal uit een hoekschop van Sander 

v.d. Heuvel in kansrijke positie naast het doel. Acht domineerde de wedstrijd, Boxtel was 

uitsluitend bezig met verdedigen. Even leek het erop dat Lex Vincken de openingstreffer 

binnen ging schieten maar de bal belandde op de paal. Het overwicht van Acht werd 

gedurende de 1e helft niet in doelpunten uitgedrukt, de ruststand bleef 0-0. 

Amper uit de 

kleedkamer werd Acht 

verrast, de 1e 

mogelijkheid van 

Boxtel werd direct in 

doelpunt omgezet. 

Slordig balverlies was 

de inleiding van een 

goed opgezette counter 

die werd afgerond. 

Acht zocht opnieuw de 

aanval, uit een voorzet 

van Robin Bloks 

schoot Indy Wouterse 

op de doelman. In de 60e minuut profiteerde Boxtel opnieuw 

van een communicatiefout bij Acht en bracht de stand op 2-0. 

Acht nam meer risico Max Wijgergangs kwam in de ploeg voor 

Bart van de Hurk om de druk nog meer op te voeren. Even 

vergat Acht te blijven voetballen door meer voor de lange bal te 

kiezen. Als het wel bleef voetballen kreeg het direct 

mogelijkheden. Sander v.d. Heuvel schoot uit een voorzet van 

Shentley Mathilda op de keeper, Lex Vincken zag een 

afstandsschot over gaan. In de 76e minuut werd Melvin v.d. 

Groen onderuit getrokken en wees scheidsrechter Nick Opstraat 

naar de stip. Roy Roestenburg verzilverde deze strafschop. 

Sander v.d. Heuvel kreeg kort hierna 2 mogelijkheden op de 

gelijkmaker maar faalde. In de 80e minuut werd een schot van 

Indy Wouterse weg gebokst door de doelman, Melvin v.d. 

Groen schoot de rebound onberispelijk binnen: 2-2. In de 

slotfase kreeg Acht nog mogelijkheden voor de volle winst. Indy Wouterse passeerde zijn 

tegenstander maar het schot van Max Wijgergangs werd geblokt. Uiteindelijk moest Acht 

genoegen nemen met 2-2 gelijkspel dat aanvoelde als verlies.  

Komende zondag speelt Acht een thuiswedstrijd tegen Essche Boys. 




