Acht – Netersel 4-2
Vlak voor de wedstrijd moest Acht trainer Coen Vos zijn basisopstelling nog aanpassen omdat Sid Pelle tijdens
de warming-up last kreeg van zijn hamstring en hierdoor niet kon spelen. Zo kon de 18-jarige A1-speler Jasper
van der Linden zijn debuut als basisspeler in Acht 1 maken. Acht speelde een goede 1e helft en een iets
mindere 2e helft maar behaalde wel haar 4e thuisoverwinning op rij. Netersel werd met een 4-2 nederlaag
naar huis gestuurd.
In de 15e minuut kwam Acht via een kopbal van de jarige Roy Roestenburg op een 1-0 voorsprong. Shentley
Mathilda kreeg op aangeven van Indy Wouterse de mogelijkheid deze voorsprong te verdubbelen maar zijn
“punter” belandde in de handen van de doelman van Netersel. Even later bij een aanval over de andere kant
was het wel raak. Shentley Mathilda werd diep gestuurd en zijn hoge voorzet werd bij de 2e paal door Indy
Wouterse, die knap voor zijn directe tegenstander kwam, binnengetikt. Door slordig uitverdedigen en
onvoldoende ingrijpen kun Netersel terugkomen in de wedstrijd. Na een vrije trap werd de bal uit scrimmage
van dichtbij ingeschoten door Joost van de Bisen. Nog voor rust stelde Acht orde op zaken: Bart van den Hurk
kopte de bal uit een strak indraaiende hoekschop van Robertino Geerings tegen de touwen. De ruststand was
hierdoor 3-1.

Bart van den Hurk heeft Acht zojuist naar een 3-1 voorsprong gekopt.

Na rust probeerde Netersel de aansluitingstreffer te forceren en dit lukte. In de 52e minuut werd uit een
hoekschop, van dichtbij ongehinderd de 3-2 binnengekopt. Hierna golfde het spel op het middenveld op en
neer en werd er aan beide kanten veel slordig balverlies geleden. Invaller Max Wijgergangs onderschepte in
de 70e minuut een bal in de achterhoede van Netersel. Hij speelde Robertino Geerings in de ruimte aan en de
meegelopen Shentley Mathilda kon eenvoudig de verlossende treffer van Acht onder de doelman van
Netersel doorschuiven. Met deze prima uitgevoerde counter werd de overwinning van 4-2 veiliggesteld.

Shentley Mathilda schuift hier de bal onder de doelman van Netersel in het lege doel: 4-2

De eerstvolgende competitiewedstrijd van Acht is op zondag 30 Oktober. Het vorig seizoen gepromoveerde
DVS is dan de tegenstander, deze wedstrijd wordt in Aalst gespeeld.

