
Acht – Vessem 4-0 
 
Acht tegen Vessem is een speciale wedstrijd, de relatie tussen beide verenigingen is zeer goed 
en traditiegetrouw hoort hier een zeer gezellige 3e helft bij. Ook afgelopen zondag was dit 
weer het geval, met een touringcar waren de supporters van Vessem afgereisd richting Acht 
waar ook werd deelgenomen aan de afsluitende BBQ. Op het veld waren de spelers van Acht 
dit keer een maatje te groot, Acht won afgetekend met 4-0. 
 
De openingsfase was voor Vessem, het kreeg direct enkele goede mogelijkheden om de score 
te openen. Met een prima genomen vrije trap waarbij de bal de lat trof kwam Acht goed weg. 
Na wat omzettingen kreeg Acht meer grip op de tegenstander en kwam het zelf ook meer aan 
voetballen toe. Bart van den Hurk bereikte met een voorzet Indy Wouterse die zijn inzet op de 
lijn gekeerd zag worden. Later volgde een afstandsschot van Robertino Geerings dat door de 
doelman van Vessem tot hoekschop werd verwerkt. Uit deze hoekschop kon Bart van den Hurk 
bij de 2e paal inkoppen, opnieuw was er een reflex van de doelman maar op de rebound van 
Sid Pelle had ook hij geen antwoord meer: 1-0. Door deze treffer leek Vessem aangeslagen en 
werd Acht steeds sterker. Roy Roestenburg volleerde een bal richting de kruising maar ook 
deze bal tikte de doelman van Vessem met een prachtige redding over het doel. Vlak voor rust 
vond Indy Wouterse de opgekomen Daniël Verkerk die vanaf de achterlijn een voorzet losliet, 
Roy Roestenburg kwam voor zijn tegenstander en tikte de bal via de binnenkant van de paal 
binnen. Met een comfortabele 2-0 voorsprong kon Acht de kleedkamer opzoeken. 
 

 
Robertino Geerings schudt een Vessem speler van zich af. 
 

Direct na rust een grote mogelijkheid voor de spits van Vessem maar van dichtbij raakte hij de 
bal niet goed en hierdoor verdween deze naast het doel. Roy Roestenburg raakte in de 51e 
minuut de bal wél goed toen hij werd aangespeeld door Sander van den Heuvel. Na een 
aanname knalde hij de bal vanaf zo’n 20 meter achter de doelman van Vessem. Met deze 3e 
treffer was de wedstrijd definitief gespeeld. Indy Wouterse bepaalde vlak voor tijd op 
aangeven van opnieuw Sander van den Heuvel de eindstand nog op 4-0. Komende zondag 
volgt de laatste competitieronde. BES dat eerder dit seizoen weigerde om op kunstgras te 
spelen komt dan naar Acht om kampioen te worden!  
 
 




