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Boerdonk 1 wint weer

JO13.1 schrijft er wederom 3 punten bij

Club van 50 pakt uit

Met de interim trainer Jan vd Vossenberg aan 
het roer begint het te lopen. Of dit het schokef-
fect is, betwijfelt Jan: “Het moest er een keer van 
komen met deze groep.”
Elsendorp kwam op bezoek. Dat kende een 
meer dan prima seizoenstart, maar verloor de 
laatste weken dik. Er lagen dus mogelijkheden 
voor Boerdonk. Over de eerste helft kunnen we 
heel kort zijn: die was spannend met veel strijd 
tussen twee ploegen die elkaar prima in even-
wicht hielden. Er ontbrak slechts 1 ding: kansen 
creëren. Dat kregen de twee ploegen niet voor 
elkaar. 
Hoe anders was de tweede helft. Die brandde los 
en Boerdonk kreeg de eerste kansen. Elsendorp 
werd meer en meer vast gezet. Julian vd Vossen-
berg veroverde de bal op links, begon aan een 
solo en worstelde zich langs enkele tegenstan-
ders tot hij plotsklaps  zomaar in het keepersge-
bied kwam. Een pasje op Danny vd Velden. Die 

De jongens en meiden van J013.1 speelden van-
daag een thuiswedstrijd tegen Boskant J013.1. 
De warming-up zou anders doen vermoeden 
maar we schoten superscherp uit de startblok-
ken. Iedereen zat er kort op en speelde goed in 
zijn positie. Binnen 5 minuten stonden we dan 
ook al op een 3-0 voorsprong door doelpunten 
van Jorg Bevers, Renald Dortmans en Jannes 
Bouwe. 
Helaas gingen we hierna teveel uit onze positie 
lopen waardoor de doelpuntmachine stil kwam 
te liggen. Boskant kon echter ook geen vuist ma-
ken en onze verdediging bleef dan ook makke-
lijk overeind. Vlak voor rust konden we de score 

De feestvergadering werd druk bezocht door 
de vele leden. Het streven van het bestuur is om 
naar de 200 leden te gaan. Dat moet volgens 

laat zo’n kans niet liggen: 1-0 voor Boerdonk 1. 
Enkele minuten hierna was het Tim van alphen 
die met een knappe steekbal Axel v Overdijk vrij 
voor de keeper zette. Die liet de 2-0 aantekenen. 
Elsendorp  ging nu meer naar voren voetbal-
len maar de verdedigers gaven weinig weg. En 
mocht er een bal doorkomen, dan stond keeper 
Niek Opheij op zijn plaats. Stan Hendriks had de 
wedstrijd helemaal op slot kunnen gooien: hij 
kwam alleen op de keeper af, maar bleef niet 
rustig genoeg. 
Met Geert Biemans, achter erbij in de verde-
diging en Erik vd Berg op het middenveld gaf 
het elftal vandaag meer body en op sommige 
momenten meer rust. Al met al een verdiende 
overwinning voor Boerdonk 1. De ploeg stijgt 
naar plaats negen en sluit weer aan bij de sub-
top. Nu een week rust en dan naar Nederwetten. 
Met deze vorm en instelling moeten er daar ook 
punten gehaald kunnen worden. 

Uitslagen
Zaterdag 4 november
Boerdonk veteranen – Erp veteranen 6-5
Zondag 5 november
Boerdonk 1 – Elsendorp 1 2-0
Venhorst 4 – Boerdonk 2  1-7
Boerdonk 3 – FC Uden 4   1-7
Constantia 5 – Boerdonk 4  2-2
Boerdonk VR1 – SJVV VR3  2-0

Programma
Zaterdag 11 november

Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – A.S.V.’33 Jo17-2     14.30
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Bruheze Jo15-4     13.00

Boerdonk/Keldonk Jo13-1 – W.E.C. Jo13-2 11.30
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Gemert Jo11-5      10.15

Boekel sport – Keldonk/Boerdonk JO11-2 10.30
Boerdonk/Keldonk Jo9-1 – Eli JO9-1 10.15
Rhode Jo9-5 – Boerdonk/Keldonk Jo9-2 09.15
Keldonk/Boerdonk JO9-3 – Nijnsel Jo9-2 10.15
Blauw-geel – Keldonk/Boerdonk Jo7-1 10.15 
Keldonk – Boerdonk veteranen 15.30  16.30
Zondag 12 november
Boekel Sport 6 – Boerdonk 2 09.00  10.00
Boerdonk 3 – Erp 8 11.15  12.00
Venhorst 5 – Boerdonk 4 09.00  10.00
Handel VR1 – Boerdonk VR1 09.30  10.30

Agenda
14 november  Kaartavond
11 december  Kerstbingo

dan toch nog uitbreiden. Door een doelpunt van 
Bram Meulenmeester werd de ruststand 4-0. 
Na de nodige aanwijzingen van de leiders be-
gonnen we aan de 2e helft. Hetzelfde spelbeeld 
als de 1e helft. Met tijden werd er aardig ge-
combineerd en werd de ruimte aan de zijkanten 
goed benut. Nadat Bram voor 5-0 had gezorgd 
werd het 10 minuten voor tijd 6-0 door Jannes 
na een goede voorzet van Tygo Kanters. In de 
laatste 10 minuten moesten we helaas nog 2 te-
gengoals incasseren doordat we iets teveel res-
pect toonden voor de tegenstander, eindstand 
6-2. Women of the match: Amber Claassen!  

hen wel lukken. 
Na een korte vergadering was het tijd voor en-
tertainment: DeVeltOp en Jasper van Gerwen 
zorgden hiervoor. Jasper stond in de ton als 
Dom kind en als van het padje, waarmee hij de 
zaal plat speelde. De cabaret groep DeVeltOp 
kreeg dit door vrolijke muziek en mensen in 
de zaal erbij te betreken. Rond de klok van half 
twaalf was er nog lekker eten voor wie wilde. Het 
was weer een topavond. 


