Acht – Steensel 2-3
In de eredivisie verloor koploper Feijenoord dit weekend van hekkensluiter Go Ahead Eagels. In de 4e klasse
4G verloor koploper Acht van hekkensluiter Steensel. Ondanks de vele waarschuwingen vooraf gebeuren deze
dingen op elk niveau in het voetbal. Vaak wordt door de koplopers gedacht deze klus even op 80% te klaren.
Acht heeft gemerkt dat 80% te weinig is, Steensel gaf 100% en ging er met een 2-3 overwinning van door.
Acht begon sterk in de 12e minuut gaf Niek Broeders een splijtende pass op Robertino Geerings die hiermee
door het hart van de defensie van Steensel sneed. Robertino speelde de bal breed op de meegelopen Roy
Roestenburg die zijn tegenstander uitkapte en vervolgens de bal achter de doelman van Steensel schoot: 1-0.
2 Minuten later kwam Indy Wouterse oog in oog met de doelman van Steensel, Indy omspeelde de doelman
maar werd vastgepakt. Scheidsrechter Lennart Roks twijfelde geen moment en wees naar de stip. Roy
Roestenburg mocht aanleggen van 11 meter, de doelman van Steensel blokte tot 2x toe de inzet van Roy
maar bij de 3e rebound van Robertino Geerings was hij alsnog kansloos: 2-0. Na deze 2-0 dacht Acht het wat
rustiger aan te kunnen doen. Het kwam bedrogen uit want na een half uur spelen kwam Steensel terug in de
wedstrijd. Een diagonale pass op de rechtsbuiten werd achter Mark van der Heijden geschoten: 2-1.

Robertino Geerings (nr.10) scoort hier 2-0

Vlak voor rust nog wel bijna een 3e treffer voor Acht. Roy Roestenburg draaide weg bij zijn directe
tegenstander en raakte met een bekeken schot de onderkant van de lat. De ruststand bleef hierdoor 2-1.
Na de rust schakelde Acht een tandje bij. Het spel bevond zich veel op de helft van Steensel. Acht kreeg ook
enkele kansjes: Bert Hendriks zag zijn schot uit een afvallende bal naast het doel verdwijnen en ook een inzet
van Sander van den Heuvel en een kopbal van Indy Wouterse verdwenen over het doel. Doordat Acht de 3e
treffer niet maakte bleef Steensel gevaarlijk via de counter. In de 67e minuut werd een lange bal doorgekopt
door de spits van Steensel en afgerond door een andere aanvaller dit betekende 2-2. Beide ploegen speelden
in de slotfase voor de overwinning. Acht probeerde dit voetballend te doen en Steensel hanteerde enkel de
lange bal. Tien minuten voor tijd profiteerde Steensel van slecht uitverdedigen in de achterhoede van Acht en
bracht Marijn van de Ven met zijn 3e treffer Steensel op en 2-3 voorsprong. Acht drong hierna nog wel aan. De
invallers Melvin van der Groen en Wouter Elsendoorn waren nog het dichtst bij de gelijkmaker maar aan de
andere kant moest Mark van der Heijden ook nog een paar keer ingrijpen om een 4e treffer van Steensel te
voorkomen. Deze middag werd opnieuw een riante voorsprong uit handen gegeven en dit keer bleef Acht met
lege handen over. 80% Inzet bleek niet genoeg tegen de hekkensluiter, eindstand 2-3.
De volgende competitiewedstrijd speelt Acht tegen de nieuwe koploper Hapert. Acht is na deze nederlaag
gezakt naar de 3e plaats. In Hapert kan het zich revancheren op deze onnodige nederlaag. Wij zien u graag als
12e man langs de lijn komende zondag 13 November 2016 aanvang 14.30 uur.

