ZSC - Acht 2-2
In de kempische 4e klasse 4G heeft na 4 speelronden ieder elftal al punten verspeeld. Het is een klasse met veel
gelijkwaardige elftallen waarin wekelijks verrassende uitslagen te noteren zijn. Acht verspeelde in Westerhoven
tegen ZSC een 0-2 voorsprong en moest na 90 minuten genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel.
Acht begon sterk en kreeg in de beginfase diverse mogelijkheden. Roy Roestenburg vond na 12 minuten op
aangeven van Sid Pelle de doelman van ZSC op zijn weg. Even later was het aan de linkerkant Martijn de Kleijn
(invaller voor de met een hoofdwond uitgevallen Sid Pelle) die de bal in het zijnet schoot. Sander van den Heuvel
kopte een bal uit een voorzet van Niek Broeders rakelings over het doel en ook Bart van den Hurk zag een kopbal
van dichtbij geblokt worden. In de 37e minuut viel het openingsdoelpunt: Niek Broeders stuurde Martijn de Kleijn
diep aan de linkerkant, diens voorzet werd weggekopt, de afvallende bal werd door Robertino Geerings in de
kruising geschoten: 0-1. Amper een minuut later kreeg Robertino Geerings eenzelfde mogelijkheid maar zijn schot
ging over het doel. ZSC kon buiten een paar schoten hier in de 1e helft nauwelijks iets tegenover zetten.

Melvin van der Groen stuurt
hier Martijn de Kleijn
(achtergrond) de diepte in.

Direct na rust opnieuw een prima aanval van Acht. Daniël Verkerk dribbelde naar binnen en speelde de bal naar
de buitenkant op Robertino Geerings zijn strakke lage voorzet werd op het laatste moment door een verdediger
van ZSC tot hoekschop gewerkt. Uit deze hoekschop van Sander van den Heuvel kopte Niek Broeders Acht naar
een 0-2 voorsprong.

Niek Broeders loopt juichend weg na zijn treffer

Na de treffer van Niek Broeders kon Indy Wouterse via een prima individuele actie Acht 0-3 zetten. Zijn inzet ging
echter voorlangs het doel van ZSC. In de 60 minuut werd er slecht uitverdedigd en kon ZSC koppend terug in de
wedstrijd komen: 1-2. Vanaf dit moment ging ZSC vol op de aanval spelen en drong het Acht terug op eigen helft.
Acht benutte de kansjes die het kreeg via de counter niet en ZSC kwam in de 75e minuut via een schitterend
genomen vrije trap op gelijke hoogte: 2-2. In de slotfase kregen beide ploegen nog mogelijkheden om de
wedstrijd te winnen maar beide keepers voorkwamen dit. Iedereen moest genoegen nemen met een terechte
eindstand van 2-2. Komende zondag speelt Acht weer een thuiswedstrijd dan tegen HMVV uit Hooge Mierde.

