
EMK – Acht 3-0 

In de wedstrijd tegen koploper EMK kon Acht niet echt een vuist maken. De spelers van 

EMK konden elkaar makkelijker vinden en EMK kreeg ook meer mogelijkheden dan 

Acht. Na een 1-0 ruststand liep het in de 2e helft uit naar een verdiende 3-0 overwinning.  

 

De eerste twintig minuten kon Acht nog redelijk meevoetballen. Via enkele afstandsschoten 

kon men in de buurt van het doel van EMK komen. In de 21e minuut brak EMK de wedstrijd 

open. Op het middenveld werd balverlies geleden, EMK speelde de bal direct diep op de 

lopende spits. Pieter van Kemenade dacht de bal te onderscheppen via een sliding maar de 

spits kreeg de bal via zijn lichaam in de loop mee. De meegelopen Rick van den Boogaard 

kon de voorzet die hierop volgde van dichtbij achter doelman Rico de Veld schieten. Voor  

rust kreeg Lex Vincken van Acht de beste kans op de gelijkmaker. Een voorzet van Shentley 

Mathilda werd door Lex bij de 2e paal in het zijnet gekopt. Ruststand 1-0. Tien minuten na 

rust verdubbelde Rick van den Boogaard met een bekeken schot vanaf 35 meter over de iets 

voor zijn doel staande Rico de Veld. Hierna was het verzet van Acht gebroken. Johan Janssen 

kon in de 63e minuut de stand op 3-0 brengen. Hij tikte een voorzet vanaf de rechterflank 

tegen de touwen. Op karakter speelde Acht de wedstrijd uit. De mooiste aanval van de 

wedstrijd volgde snel na de 3-0. Melvin van de Groen speelde de bal binnendoor op de 

lopende Sander van den Heuvel die direct een voorzet losliet net voorbij de hoek 16m. Roy 

Roestenburg kon recht voor het doel voorbij de strafschopstip de bal binnenlopen. Helaas 

voor Acht pareerde de doelman van EMK deze inzet en bleef Acht op nul steken. Komende 

zondag kan Acht revanche nemen op zichzelf als Wodan op bezoek komt. 

      
Aanvoerder Pieter van Kemenade in duel met Rik Slaats van EMK. 




