ASV’33 – Acht 4-2
ASV’33 uit Aarle -Rixtel verraste Acht in de 2e helft. Een 0-1 stand in het voordeel van
Acht werd na 10 minuten spelen in de 2e helft binnen 120 seconden omgezet in een 2-1
voorsprong voor ASV’33. Acht kwam deze klap niet te boven en verloor uiteindelijk met
4-2.
Acht was in de 1e helft de betere ploeg ondanks dat de 1e mogelijkheid voor ASV was.
Doelman Mark van der Heijden voorkwam in de beginfase een voorsprong voor ASV. Uit een
prima pass van Melvin van der Groen, gevolgd door een actie van Dirk van Rooij beroerde
een vallende verdediger van ASV de bal met de hand en kreeg Acht de mogelijkheid om
vanaf 11 meter de score te openen. Roy Roestenburg zag zijn strafschop in de 16e minuut
echter gestopt worden. Toch nam Acht een kwartier later de leiding. Dirk van Rooij schoot
een voorzet van Shentley Mathilda bij de 2e paal tegen de touwen en bracht hiermee de stand
op 0-1. Dit was tevens de ruststand.

Acht is zojuist op een 0-1 voorsprong gekomen via een doelpunt van Dirk van Rooij.

Er leek niets aan de hand voor Acht, toch kantelde ASV via 2 spelhervattingen de wedstrijd in
de 56e en 58e minuut. Eerst kopte René de Vries uit een hoekschop raak en 2 minuten later
kopte Michiel van der Steen een rebound uit een vrije trap hoog in het doel van Acht. Acht
ging op zoek naar de gelijkmaker maar kreeg via de counter de 3-1 van Thijs van Uden om de
oren. Invaller Indy Wouterse bracht de spanning nog even terug in de wedstrijd door voor
Acht de 3-2 te scoren. In blessuretijd besliste ASV echter de wedstrijd. Thomas Fritsen strafte
geklungel in de achterhoede van Acht af en bepaalde de eindstand op 4-2. Door deze
nederlaag zakt Acht af naar een 9e plaats op de ranglijst. De eerstvolgende wedstrijd van Acht
is zondag 5 november thuis tegen Stiphout Vooruit.

