
Acht – Essche Boys 2-0 

Acht trad afgelopen zondag op als gastheer voor Essche Boys, momenteel de 

hekkensluiter van de 4e klasse 4G. Ploegen die strijden tegen degradatie zijn vaak 

moeilijk te verslaan. Acht had echter totaal geen moeite met de ploeg uit Esch en won 

vrij eenvoudig met 0-2. 

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor de spits van Essche Boys, die een foutieve 

breedtepass in de achterste linie van Acht onderschepte en plotseling alléén voor doelman 

Mark van der Heijden stond. De doelman was de sterkste in deze situatie en voorkwam 

hiermee een achterstand voor Acht. Voetballend was Acht gedurende de wedstrijd de betere 

ploeg. In de 19e minuut werd dit ook in de score uitgedrukt. Daniël Verkerk reageerde alert op 

een lange bal van Niek Broeders, trok met de bal aan de voet van de zijkant naar binnen en 

tikte deze subtiel langs de doelman van Esch: 1-0. De verdedigers van Esch stonden erbij en 

keken ernaar. Nog voor rust verdubbelde Roy Roestenburg deze stand. Een verre trap van 

Mark van der Heijden werd door Max Wijgergangs met het hoofd verlengd, Roy Roestenburg 

pikte de bal op, slalomde langs een verdediger en schoot de 2-0 binnen. Een grotere score lag 

in het verschiet maar in de 2e helft werd er meer van de zon genoten dan van het voetbal. 

Invaller Nigel van Schijndel (speler O19 1) zorgde nog voor wat nieuwe impulsen met direct 

enkele leuke acties en een gevaarlijke voorzet maar verder dan een kopbal van Max 

Wijgergangs in de handen van de doelman en een schot van Roy Roestenburg op de paal 

kwam Acht niet meer. De wedstrijd eindigde in een 2-0 overwinning voor Acht. Komende 

zondag speelt Acht opnieuw een thuiswedstrijd dan tegen de nummer 2 van de ranglijst EMK. 

Daniel Verkerk (nr 7) komt naar binnen en schiet de bal diagonaal langs de doelman van Essche Boys. 

 
Roy Roestenburg scoort hier de 2-0. 




