
Stiphout Vooruit - Acht 0-2 

Na een weekend zonder competitievoetbal mocht Acht afgelopen zondag afreizen naar 

Stiphout om daar de draad weer op te pakken. Deze nummer 2 van de ranglijst moest 

gewaarschuwd zijn want in de thuiswedstrijd was Acht eerder in het seizoen met 1-0 de 

sterkere geweest. Ook in de uitwedstrijd trok Acht aan het langste eind en kon dik 

verdiend 3 punten bijschrijven. 

Acht begon sterk aan de wedstrijd, het 

speelde met veel felheid, hierdoor was er 

veel balbezit voor de middenvelders (Nick 

van den Nieuwenhof, Melvin van der 

Groen en Lex Vincken) van Acht. De 

eerste mogelijkheid was voor Lex 

Vincken die door Melvin van der Groen 

vrij voor de doelman van Stiphout werd 

gezet maar die net niet voldoende controle 

over de bal had om deze mogelijkheid te 

verzilveren. In de 34e minuut was het wel 

raak. De actieve Sander van den Heuvel 

werd op 20 meter afstand van het doel in 

de rug gelopen door een verdediger van 

Stiphout. Acht kreeg hiervoor een vrije 

trap toegekend door de goed leidende 

scheidsrechter Frans Vissers. Melvin van 

der Groen krulde deze indraaiende bal 

direct achter de doelman en bracht de 

(rust)stand op 0-1.  

Ook gedurende de 2e helft gaf de verdediging 

van Acht geen krimp. Pieter van Kemenade 

heerste in centrum geflankeerd door Niek 

Broeders, Jeroen Brands en Daniël Verkerk. 

Uit een hoekschop verdedigend scoorde Acht 7 

minuten na rust 0-2. Doelman Mark van der 

Heijden plukte de bal uit de lucht en bediende 

direct via een verre uittrap spits Roy 

Roestenburg die de bal 1 keer liet stuiten en 

daarna in een sprint vol op de slof nam en de 

doelman kansloos liet. Deze comfortabele 0-2 

voorsprong is geen moment in gevaar geweest. 

In de slotfase nog een combinatie tussen de 

sterk spelende Shentley Mathilda en Melvin 

van der Groen. Melvin maakte de bal knap vrij 

maar zag zijn schot rakelings naast gaan. Deze 

0-2 overwinning is een prima teamprestatie, 

die aangeeft dat een Acht met de juist 

instelling van niemand hoeft te verliezen in de 

4e klasse 4G. Komende zondag speelt Acht een 

thuiswedstrijd tegen ASV’33 uit Aarle Rixtel. 
              Mark van der Heijden gaf de assist van de 0-2

        




