
Mariahout – Acht 1-2 

Met de overwinning van 2 weken geleden op Stiphout Vooruit is Acht 1 een nieuwe weg 

ingeslagen. Afgelopen zondag moest het elftal hieraan een goed vervolg geven. Deze 

doelstelling lukte want opnieuw werd er gewonnen van een ploeg die hoger op de 

ranglijst stond.  

In de beginfase werd er door beide ploegen een beetje afgetast, hierdoor ontstonden er weinig 

kansen. Melvin van der Groen kreeg na een kwartier spelen de 1e mogelijkheid, na een 1-2 

combinatie met Nick van den Nieuwenhof zag Melvin zijn schot van randje 16 meter door de 

doelman van Mariahout gestopt worden. Even later was het wel raak via een prima aanval 

over verschillende schijven. Een lange bal bereikte aan de linkerkant Sander van den Heuvel 

en werd via de middenvelders Melvin van der Groen en Niek Broeders verplaatst naar de 

rechterkant. Shentley Mathilda mocht daar 2x aanleggen voor een voorzet, de 2e voorzet werd 

door Roy Roestenburg van dichtbij achter de doelman van Mariahout gekopt: 0-1.  

Na deze treffer was Mariahout het 

even kwijt en Acht profiteerde 

hiervan. Roy Roestenburg werd op 

18 meter van het doel 

onderuitgehaald en de toegekende 

vrije trap werd door Sander van den 

Heuvel direct binnengeschoten. Na 

29 minuten stond er een 0-2 stand 

op het scorebord. Lang bleef deze 

stand niet staan want binnen 1 

minuut werd slordig balverlies in de 

opbouw afgestraft en hiermee kwam 

Mariahout terug in de wedstrijd. 
Roy en Shentley worden gefeliciteerd met de treffer en de assist. 

Met een 1-2 stand 

zochten beide 

ploegen de 

kleedkamers op. In de 

2e helft ontstond er 

een waar gevecht. 

Acht verdedigde de 

1-2 voorsprong en 

Mariahout was op 

zoek naar de 

gelijkmaker. De duels 

werden op het 

scherpst van de snede 

gespeeld en het zware 

veld eiste veel van de spelers. Van echt goed voetbal was geen sprake meer. De spelers van 

Acht streden voor elke meter. Hierdoor bleef de verdediging knap overeind en zo konden de 

belangrijke 3 punten na 90 minuten worden bijgeschreven. Komende zondag speelt Acht een 

uitwedstrijd tegen koploper EMK, hopelijk kan deze lijn ook dan worden doorgetrokken. 

 




