
Steensel – Acht 2-2 

Acht 1 speelde afgelopen zondag een uitwedstrijd tegen Steensel. Doordat het zeer hobbelige veld 

combinatievoetbal onmogelijk maakte werd het een wedstrijd met veel lange ballen, duels en 

strijdlust. Acht liet gedurende deze wedstrijd zien deze kwaliteiten ook te bezitten en knokte zich 

naar 2-2 gelijkspel.  

Acht begon sterk aan de wedstrijd. In de 

4e minuut werd Robertino Geerings 

onderuitgehaald binnen het 

strafschopgebied en mocht Roy 

Roestenburg vanaf 11 meter aanleggen 

om de 0-1 binnen te schieten. Roy faalde 

niet en schoot zijn 11e competitietreffer 

tegen de touwen. Indy Wouterse was 

gedurende het 1e half uur een plaag voor 

zijn directe tegenstander, hij soleerde 

aan de linkerkant een paar keer langs zijn 

directe tegenstander maar zijn 

voorzetten vanaf de achterlijn vonden tot 

2x toe geen medespeler om af te ronden. 
Shentley Mathilda vocht veel duels uit met de nr 5 van Steensel 

 

Helaas moest Indy in de 34e minuut met een blessure het veld verlaten, zijn vervanger was jongeling 

Nick van den Nieuwenhof die een prima wedstrijd speelde. Sander van den Heuvel schoof door naar 

linkerkant en werd via een steekpass van Robertino Geerings vrijgespeeld, Sander dribbelde met 

rechts naar binnen en zag zijn schot rakelings naast gaan. Ook 2 vrije trappen van specialist Robin 

Bloks, waarbij de bal bij de 2e paal viel konden net niet in een doelpunt worden omgezet. In plaats 

van de 0-1 of zelfs een 0-2 ruststand zocht Acht met een 1-1 ruststand de kleedkamers op. Op slag 

van rust kreeg namelijk ook Steensel een strafschop. Na een onbesuisde overtreding op een 

middenvelder binnen het stafschopgebied schoot Steensel vanaf de stip de 1-1 binnen. 

In de 2e helft werd het een open wedstrijd. 

Steensel dat alleen maar de lange bal 

speelde, kwam via een knap uitgevoerde 

counter over hun rechterkant, waarbij een 

voorzet bij de 2e paal werd ingekopt, op een 

2-1 voorsprong. Acht knokte zich knap terug 

in de wedstrijd, Daniël Verkerk ging op 

avontuur in de 16m van Steensel maar zijn 

schot met links was te zacht, even later was 

het wel raak voor Acht. Melvin van der 

Groen verlengde met zijn hoofd een 

indraaiende vrije trap van Robertino 

Geerings en zag de bal onhoudbaar in de 

verre hoek verdwijnen: 2-2 in de 54e minuut.    Melvin van der Groen scoorde met een kopbal 2-2 

Beide ploegen speelden voor de winst en het bleef spannend tot de laatste minuut. In de slotfase 

voorkwam doelman Mark van der Heijden met een prima redding de winnende treffer voor Steensel 

en uit de tegenstoot vond Melvin van der Groen met een afstandsschot de vuisten van de doelman 

van Steensel. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Een terechte uitslag gezien het 

wedstrijdbeeld. Komende zondag speelt Acht een thuiswedstrijd tegen Hoogeloon.  




