Acht – Were Di 2-3
In de eerste wedstrijd van de nacompetitie trof Acht het Tilburgse Were Di, de nummer 2 van de 4e
klasse 4E. Na een slechte 1e helft, ruststand 0-2, kwam Acht na rust terug in de wedstrijd. Uiteindelijk
trok Were Di met 2-3 aan het langste eind maar de return in Tilburg zal volgende week zondag
bepalen welke vereniging naar de volgende ronde gaat.
Gedurende de eerste minuten was er voor Acht geen vuiltje aan de lucht. Het had voortdurend
balbezit en een kopbal Shentley Mathilda uit een voorzet van Indy Wouterse ging rakelings naast.
Tegen de verhouding in kwam Were Di op een 0-1 voorsprong: via een lange rush over hun
rechterflank kon een verzet bij de 2e paal worden afgerond. Vlak voor rust verdubbelde Were Di op
identieke wijze haar voorsprong. Acht mocht van geluk spreken dat de ruststand bij 0-2 bleef steken
want Were Di kreeg verschillende goede kansen maar ging hier slordig mee om. Met 2 doorgevoerde
wissels, direct na de rust probeerde Acht zo snel mogelijk terug te komen in de wedstrijd. Max
Wijgergangs en Sid Pelle kwamen in de ploeg voor Robin Bloks en Robertino Geerings. Max
fungeerde als aanspeelpunt en dit had direct resultaat: een voorzet van Sander van den Heuvel werd
door Max Wijgergangs koppend teruggelegd op de vrijstaande Melvin van der Groen. Zijn snoeiharde
schot belandde via de onderkant van de lat in het doel: 1-2.

Melvin van der Groen (nr. 5) scoort hier via de onderkant van de lat de belangrijke 1-2.

In de 70e minuut onderschepte een middenvelder van Were Di een breedtepass in de achterste linie
van Acht. In een 1 tegen 1 situatie met doelman Mark van der Heijden bepaalde de Were Di aanvaller
de stand op 1-3. Acht probeerde de marge te verkleinen maar paal (Indy) en lat (Roy) voorkwamen
dit. In blessuretijd was het opnieuw Max Wijgergangs die een lange bal van Bart van den Hurk
teruglegde op Roy Roestenburg die koppende de 2-3 eindstand op het scorebord bracht. Het belooft
komende zondag een spannende return te worden want alles is met deze stand nog mogelijk.

