Acht verslaat Hoogeloon in thriller
In de 1e ronde van de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse moest Acht afreizen
naar Hoogeloon. Acht creëerde een dozijn kansen maar moest uiteindelijk via
strafschoppen het verschil maken.
In de 10e minuut was het bijna raak voor Acht maar Pieter van Kemenade zag zijn volley op
de paal uit een spatten. Even later vond Lex Vincken aan de linkerkant Daniël Verkerk, na
een snelle dribbel speelde Daniël de bal terug op Melvin van der Groen die zijn schot naast
het doel van Hoogeloon zag gaan. Hoogeloon kreeg ook een mogelijkheid, binnen de 16
meter kon Hans van der Heijden uit de draai op doel schieten maar zijn inzet was een prooi
voor doelman Rico de Veld. Even later opnieuw een schietkans voor Melvin van der Groen
uit een teruggespeelde bal van Indy Wouterse maar ook dit keer stond het vizier niet op
scherp. De ruststand bleef 0-0 terwijl Acht wel duidelijk een overwicht had aan kansen en
balbezit.
Na rust hetzelfde spelbeeld, het was
wachten op een treffer voor Acht:
Sander van den Heuvel zag een vrije
trap uit de kruising getikt worden en
invaller Roy Roestenburg trof met
zijn 1e balcontact de paal. Even later
mocht Roy Roestenburg nog 3x van
dichtbij aanleggen maar steeds werd
zijn schot door een verdediger van
Hoogeloon geblokt.

2 verdedigers van Hoogeloon werpen zich voor de bal.

Acht kwam in de slotfase van de reguliere
speeltijd nog goed weg toen Tom de Laat
namens Hoogeloon de bal op de paal
schoot. Het werd een slijtageslag want er
moest 2x 15 minuten verlengd worden
terwijl het gros van de spelers na negentig
minuten al op het tandvlees liep. In de 93e
minuut kwam Melvin van der Groen nog
een teenlengte te kort maar in de 114e
minuut schoot hij een teruggelegde bal van
Indy Wouterse wel onder de doelman van
Hoogeloon door: 0-1. In de tussentijd had
Lex Vincken de bal nog een keer op de lat
geschoten. Door deze treffer leek de
wedstrijd beslist maar in de allerlaatste
minuut van de 2e verlenging ging de bal voor Hoogeloon op de stip wegens duwen van een
verdediger van Acht in het strafschopgebied. Niels Luyten bracht de stand in de verlenging
alsnog op 1-1. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Tot aan de 3e strafschoppen ging
het gelijk op maar de 4e en 5e strafschop van Hoogeloon werden door doelman Rico de Veld
gestopt. Hierdoor werd Acht alsnog de terechte winnaar en speelt het volgende week zondag
in de 2e ronde tegen de nummer 12 van de 3e klasse een uitwedstrijd tegen DVG in Liempde.

