
 

Acht – De Weebosch  4-1 
Afgelopen zondag konden de spelers van Acht de kater die ze een week eerder hadden opgelopen (2-1 verlies 

tegen SDO’39) van zich af spelen. De Weebosch moest hiervan het slachtoffer worden. Na een ruststand van 2-1 

liep Acht in de 2e helft uit naar een terechte 4-1 overwinning. Hierdoor stijgt Acht naar een 4e plaats op de 

ranglijst in de 4e klasse 4G. 

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor een aanvaller van De Weebosch maar Acht doelman Mark 

van der Heijden voorkwam met goed ingrijpen een achterstand voor Acht. Acht was de betere voetballende 

ploeg die voortdurend op de helft van De Weebosch speelde. De Weebosch hanteerde veelvuldig de lange bal 

en probeerde via de counter gevaar te stichten. In de 25e minuut nam Indy Wouterse de bal aan binnen het 

stafschopgebied en werd hierbij onderuit getikt. Scheidsrechter Jansen was resoluut in zijn beslissing en wees 

naar de stip. Roy Roestenburg verzilverde dit buitenkansje en bracht Acht vanaf 11 meter op een 1-0 

voorsprong. Tien minuten later was het al weer gelijk: Willem Kwinten van De Weebosch schoot, na slecht 

uitverdedigen van Acht, de bal van afstand hoog in het doel. Toch was het Acht dat met een voorsprong de 

kleedkamers opzocht. Robertino Geerings toonde zijn traptechniek en krulde een vrije trap vanaf 18 meter 

direct in de kruising. Ruststand 2-1. 

 
Nummer 10 Robertino Geerings schiet hier een vrije trap direct achter de doelman van De Weebosch. 

Na rust opnieuw hetzelfde wedstrijdbeeld, een combinerend Acht en een counterend De Weebosch. In de 55e 

minuut vond Melvin van der Groen met een crosspass Shentley Mathilda die op snelheid het strafschopgebied 

opzocht. Een toegesnelde verdediger van De Weebosch zette op het allerlaatste moment een tackle in 

waarmee hij de bal speelde maar ook de tegenstander meenam. Volgens de beoordeling van de scheidsrechter 

was dit niet volgens de regels en opnieuw ging de bal op de stip. Indy Wouterse voltrok dit keer het vonnis 

vanaf 11 meter en schoot Acht naar een 3-1 voorsprong. 

 

 
Indy Wouterse scoort vanaf de stip 3-1. 

 

Het 4e doelpunt was van grote schoonheid. Na een paar leuke combinaties speelde Indy Wouterse, Roy 

Roestenburg vrij op de achterlijn. Roy bewaarde het overzicht en gespeelde de bal terug naar de vrijstaande 

Robertino Geerings die van dichtbij kon inschieten. Een verdiende 4-1 overwinning was hiermee een feit. 

Komende zondag speel Acht haar 4e competitiewedstrijd uit tegen ZSC in Westerhoven. 




