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Valse start voor Boerdonk 1

Boerdonk 3 zet positieve lijn door

Na een redelijk goed bekerprogramma afge-
werkt te hebben en veel oefenwedstrijden ge-
speeld zijn, was het menens in Gerwen tegen 
RKSVG. Een  tegenstander waar Boerdonk de 
afgelopen 2 jaar als winnaar van het veld kwam. 
Gerwen heeft zichzelf uitgeroepen als titelkan-
didaat in de 5e klasse F. Boerdonk wil proberen 
bij de bovenste 5 te eindigen. We zullen wel zien. 
De start was gezapig van beide teams. Gerwen 
had wel meer balbezit maar was nauwelijks ge-
vaarlijk, buiten een schot op goal in de eerste 
minuut. 
Voor Boerdonk werd het een klote eerste helft 
met twee uitvallers. Daan Dortmans en Luke vd 
Tillaar vielen al snel met een blessure uit, zodat 
trainer Jan Noten al direct zijn tactisch plan bij 
moest stellen. Gerwen kon hier van profiteren en 
liep uit naar 0-2, waarvan het tweede doelpunt 
een prachtige aanval was. 
Voor Boerdonk was het de schade beperken 

Boerdonk 3 wist samen met Boerdonk 4 twee 
van de 3 bekerduels te winnen. Ze gingen helaas 
niet door in het bekertoernooi, maar hadden in 
ieder geval een positieve start van het seizoen. 
Zondag 24 september stond de eerste compe-
titiewedstrijd op het programma; tegen Volkel 
6. Het 3e elftal begint met een 4-4-2 opstelling 
maar de wedstrijd kent een rommelige start. 
Volkel krijgt ruimte om te voetballen en maakt 
al snel 0-1. Ondanks verschillende goede reddin-
gen van keeper Pieter van Erp, die zijn mannetje 
staat onder de lat. 
Als Boerdonk meer druk gaat zetten komen er 
een paar goede uitbraken die echter geen re-
sultaat brengen. Echter als Rick Janssen wordt 
getackeld in het strafschopgebied ontstaat er 
een mogelijkheid. Mark Staal rondt de penalty 
koelbloedig af, 1-1. 

tot de rust en loeren op de counter. Stan Hen-
driks was bij een counter betrokken maar werd 
hard onderuitgehaald door de laatste man. De 
scheidsrechter gaf hiervoor geel, waar rood 
meer op zijn plaats was geweest. 
De tweede helft begon Boerdonk een stuk be-
ter en kon het Gerwen aardig bijbenen en ook 
gevaarlijk worden. Een terechte strafschop voor 
Boerdonk werd door Roel v Alphen strak bin-
nen geschoten. De 3-1 viel hierna te vlug voor 
Boerdonk. Gerwen werd steeds sterker en was 
meer  op zoek naar de 1-4 dan Boerdonk naar de 
3-2. Het uitvallen van Keeper Mark Opheij deed 
hier geen goed aan. Tim v alphen werd vanuit 
de spits in de goal gezet. Boerdonk was nu aan-
geschoten wild en werd zwaar onder druk gezet. 
Het bleef slechts bij 4-1. Een terechte uitslag en 
een terechte winnaar. Helaas kon Boerdonk van-
daag niet alles laten zien wat ze in huis hebben. 
Of Gerwen een kampioenskandidaat is daar is 
het nu nog veel te vroeg voor om daar uitspra-

ken over te doen. 
Volgende week de eerste 
thuiswedstrijd tegen SPV. Zij 
zijn ook met een nederlaag 
gestart. Allebei hebben ze dus 
wat goed te maken.

Uitslagen
Zaterdag 23 september
Boerdonk veteranen – Blauw Geel’38 5-0 
Zondag 17 september
RKGSV 1 –Boerdonk 1  4-1 
Erp 6 –     Boerdonk 2   0-2
Boerdonk 3 – Volkel 6  3-1
Boerdonk 4 – FC de Rakt 6  2-0
Boekel Sport VR2 – Boerdonk VR1 1-4

Programma
Zaterdag 30 september
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Mulo 15-4 13.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Bavos Jo11-1 10.15
Stiphout – Keldonk/Boerdonk Jo11-2 10.45
Boerdonk/Keldonk Jo9-1 – Avesteijn Jo9-2 10.15
Boerdonk/Keldonk Jo9-2 – Nulandia Jo9-6 10.15
A.S.V.’33 Jo9-4 – Keldonk/Boerdonk Jo9-3 09.15
Rhode – Boerdonk veteranen 15.30  16.30

Zondag 1 oktober
Boerdonk 1 – SPV 1  12.30  14.30 
Boerdonk 2 – Gemert 6 11.15  12.00
VCA 3 – Boerdonk 4  10.00  11.00
Boerdonk VR1 – ZSC VR2 10.15  11.00

Agenda
3 oktober  Kaartavond
26 oktober  Ledenvergadering
3 november  Club van 50

 

Helaas ontstaat er niet genoeg druk op de ver-
dediging van Volkel 6. Dit kost Boerdonk veel 
energie. Coach Erik de Louw besluit in de 2e 
helft 4-3-3 te gaan spelen, Volkel is in het eerste 
kwartier van de tweede helft even de weg kwijt. 
Dit is voldoende voor Mark Staal om na een flin-
ke solo in de rebound te scoren 2-1. Boerdonk 
blijft knokken en vooral Tom van de Vossenberg 
en Pieter van Erp blijven het team aansporen. 
Tom gaat voor 200% maar moet 15 minuten 
voor tijd afhaken met kramp. Maik van de Zan-
den blijft druk zetten en er komen meer kansen 
totdat Jan Weijers de bal vanaf de 20 meter lijn 
in de kruising krult 3-1. 
Hierna heeft Volkel niet meer de kracht om nog 
terug te stoten. De scheidsrechter heeft de wed-
strijd goed onder controle. De wedstrijd wordt 
sportief uitgespeeld. Winst voor Boerdonk 3! 


