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Eerste overwinning smaakt naar meer

Boerdonk 4 haakt af

Boerdonk 1 recht de rug na een rumoerige week, 
waarin hoofdtrainer Jan Noten na de verloren 
wedstrijd tegen HSE 4-5 de handdoek in de ring 
gooide. Nu zit Boerdonk 1 zonder een trainer, 
maar de TC pakte het perfect op. De koppen 
werden bij elkaar gestoken en op dinsdag en 
donderdag werd er weer getraind. 
Zondag moest Boerdonk 1 naar Tongeren in 
Eindhoven. Een prachtig sportpark met een 
hoofdtribune voor 350 personen, maar zonder 
hoofdveld. De tribune ligt aan een stuk braaklig-
gend land. 
Tongeren 1 staat enkele plaatsen boven Boer-
donk 1, maar de Boeringse jongens speelden 
vandaag met het mes tussen de tanden: er gaan 
vandaag drie punten mee naar huis. Het niveau 
was vandaag niet altijd hoogstaand maar de in-
zet wel. De interim coach Jan vd Vossenberg had 
drie oud gediende opgetrommeld: Mike vd zan-
den, Bart van Eerd en Sietze Penninx. Zij brach-
ten wat meer rust en dat gaf  de jonge spelers 
wat meer zelfvertrouwen. 
De verdediging  zag er solide uit. Het midden-
veld werkte zich een slag in de rondte en de 
aanvallers waren vlijmscherp vandaag. Tonge-
ren speelde erg hard en  is een fysieke ploeg. Uit 

Boerdonk 4 is met een redelijke seizoenstart be-
gonnen. Het heeft na 4 wedstrijden 6 punten. 
Wil het aanhaken bij de top, dan moest er van-
daag gewonnen worden. Hapse Boys 7 kwam op 
bezoek, dat slechts 3 punten had. 
Boerdonk 4 had wat wijzigingen moeten door-
voeren en dat maakte het er niet makkelijker op. 
Er ontstond een gelijk opgaande wedstrijd waar 
Boerdonk 4 iets sterker was. Toch was het Hapse 
Boys dat vrij eenvoudig op 0-1 kwam. Voor Boer-
donk 4 werd het steeds moeilijker om een stem-
pel op de wedstrijd te drukken. Hapse boys bleef 
eigenlijk vrij gemakkelijk overeind. Het liep zelfs 
verder uit in de tweede helft naar 0-2. 

een prachtige vrije trap was het Sietse Penninx 
die de lat al raakt. Een aanval van Tongeren werd 
afgeslagen door Luke vd Tillaar. Hij speelde di-
rect op Danny vd velden, die samen met Tim v 
Alphen enkele spelers van Tongeren uitspeel-
den. Sietze Penninx kwam hierdoor vrij voor de 
keeper en wist de 0-1 te scoren. 
Tongeren werd nu wel wat sterker. Keeper Niek 
Opheij moest enkele keren handelend optreden 
bij wat mogelijkheden van Tongeren. 
In de tweede helft een zelfde beeld: Boerdonk 
dat de aanval zocht en Tongeren dat loerde op 
een uitval. Het was Danny vd Velden die de 0-2 
maakte en Kelt Coolen zelfs de 0-3 door goed 
op te letten bij een afgeslagen bal. Nu was het 
een kwestie van de wedstrijd uitspelen en pro-
beren de score te verhogen. Een van richting 
veranderd schot verraste de keeper nog zodat 
de eindstand 1-3 werd. Een meer dan verdiende 
overwinning waar op verder gewerkt kan wor-
den
Zondag thuis tegen Elsendorp, een tegenstan-
der waar we het al jaren moeilijk tegen hebben. 
Maar deze overwinning van vandaag smaakt 
naar meer.

Uitslagen
Vrijdag 27 oktober
Boerdonk Veterinnen  - Milheezer boys 3-0
Boerdonk Veterinnen  - ASV’33 veterinnen  4-2
Boerdonk Veterinnen  - SSS’18 veterinnen  0-4
Zondag 29 oktober
Tongelre 1 – Boerdonk 1  1-3
Boerdonk 2 – MVC 3   5-1
Festilent 8 – Boerdonk 3  8-0
Boerdonk 4 – Hapse Boys 7 1-3     
Rhode VR3 – Boerdonk VR1  0-4

Programma
Zaterdag 30 september
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Mulo Jo15-5  13.00
Boerdonk/Keldonk Jo13-1 – Boskant  11.30
Erp Jo13-3 – Boerdonk/Keldonk Jo13-2 10.30
Handel Jo11-1 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 11.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-2 – Milheezer B. 10.15
Bruheze Jo9-4 – Keldonk/Boerdonk Jo9-3 09.00
Nijnsel Jo7-1 – Keldonk/Boerdonk Jo7-1 09.45
Boerdonk veteranen – Erp 16.15  17.00
Zondag 5 november
Boerdonk 1 – Elsendorp 1 12.30  14.30 
Venhorst 4 – Boerdonk 2 11.00  12.00
Boerdonk 3 – FC Uden 4  11.15  12.00
Constantia 5 – Boerdonk 4 10.30  11.30
Boerdonk VR1 – SJVV VR3 10.15  11.00

Agenda
3 november  Club van 50
14 november  Kaartavond
11 december  Kerstbingo Gertjan vd Bosch scoorde de aansluitingstref-

fer. Dit gaf het elftal weer de spirit en er volgde 
een legio kansen voor wel de gehele voorhoede. 
De 2-2 was juist een kwestie van tijd, maar die 
tijd werd steeds korter. En helaas was het Hapse 
Boys dat in een laatste counter zelfs de 1-3 liet 
aanteken in de 90e minuut. 
Boerdonk 4 heeft vandaag een unieke mogelijk-
heid laten liggen om bij de top aan te sluiten. 
Het staat nu 6 punten achter op de nummer 1 
Constantia 5. En laat dat nu de tegenstander van 
volgende week zijn. Kan het zo weer 3 punten 
verschil worden.


