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Boerdonk 1 speelt gelijk

JO9-1 speelt geen Sinterklaas in Gemert

Met de nieuwe trainer Johan Strouken aan het 
roer, speelde Boerdonk 1 in en tegen Nederwet-
ten. Hopelijk kon de goede lijn van de laatste 
weken doorgetrokken worden. Nederwetten 
bezette de laatste plaats in de 5e klasse F. 
Het was meteen bal na de aftrap. Nederwetten 
stond binnen 15 seconden al in scoringsposi-
tie. Het felle jagen op de bal van Nederwetten 
en de nieuwe speelstijl die de trainer hanteert 
maakten dat de Boerdonkse spelers nerveus 
aan de wedstrijd begonnen. De eerste helft was 
van beide kanten slecht. Er werd hard gewerkt 
maar Boerdonk maakte de fout om in het spel 
van Nederwetten mee te gaan. Ze vergaten te 
voetballen. Deden ze dat wel, dan ontstonden er 
meteen kansen. 
Een verkeerde kopbal van Luke vd Doelen viel 
voor de spits van Nederwetten, die meteen uit-
haalde en de 1-0 binnen schoot. Er ontstond een 
harde wedstrijd, vooral vanuit Nederwetten. 
De tweede helft was nog maar net bezig toen 
Tim v Alphen zich van twee tegenstanders ont-
deed en een gave voorzet op Joey vd Vossen-
berg gaf. Deze kopte hem tegendraads binnen: 
1-1. Boerdonk ging nu op zoek naar de 1-2 en 
was voetballend de baas over Nederwetten, 
maar weer was er een foutje in de verdediging. 
Dit  gaf Nederwetten weer de kans om te scoren: 
2-1. 
Het spel werd steeds grimmiger. De scheidsrech-
ter gaf de ene na de andere gele kaart; allemaal 
terecht. De zoveelste overtreding van Nederwet-
ten, maar nu in het strafschopgebied, weer geel 
maar wel een penalty. Roel v Alphen schoot hem 
onberispelijk binnen: 2-2. 

Afgelopen zaterdag stond de intocht van de Sint 
op het programma. Maar voordat de Goedheilig-
man en zijn Pietermannen voet aan wal zetten 
in Nederland, moest er eerst nog gevoetbald 
worden door de manschappen van Boerdonk/
Keldonk JO9-1. Er werd koers gezet richting 
Gemert waar de strijd aangegaan werd met de 
plaatselijke JO9-5. 
Beide teams begonnen de wedstrijd vrij slordig 
wat leidde tot een onrustige start van de wed-
strijd. Nadat onze sluitpost Jens al een paar keer 
goed handelend had opgetreden, viel toch het 
eerste doelpunt voor Gemert: 1-0. Deze achter-
stand leek ons goed te doen, hoe gek het ook 
klinkt. Boerdonk/Keldonk kwam beter in de 
wedstrijd en kreeg al enkele grote kansen. En-
kele minuten later viel dan ook vrij snel de 1-1. 
Doordat Skip en Jur achterin bijna niets meer 

Uitslagen
Zondag 19 november
Nederwetten 1 – Boerdonk 1  3-3
Boerdonk 2 – UDI’19 11  2-1
UDI’19 14 – Boerdonk 3  4-4
Boerdonk 4 – De Willy’s 3  1-3
Boerdonk VR1 – De Willy’s / ST Hubert VR2 2-4

Programma
Zaterdag 18 november
Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – Boekel Jo17-4 14.30
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Mierlo-hout 13.00
Boerdonk/Keldonk Jo13-1 – D.V.G. Jo13-2 11.30
Gemert Jo13-6 – Boerdonk/Keldonk Jo13-2        11.45
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Mulo Jo11-3 10.15
Gemert Jo11-6 – Keldonk/Boerdonk Jo11-2        09.00
Boerdonk/Keldonk Jo9-2 – Avesteijn Jo9-5 10.15
Keldonk/Boerdonk Jo9-3 – A.S.V.’33 Jo9-5 10.15
Rhode Jo7-1 – Keldonk/Boerdonk Jo7-1 10.30
Zondag 26 november
Boerdonk 1 – HVV 1                      12.30  14.30     
FC de Rakt 3 – Boerdonk 2            09.00  10.00
Boerdonk 3 – MVC 4    11.15  12.00     
VCO 3 – Boerdonk 4     09.00  10.00
Stiphout VR1 – Boerdonk VR1  11.00  12.00

Agenda 
11 december  Kerstbingo
26 november  Sinterklaas
28 november  Kaartavond

weggaven en Jens goed keepte, bleef het bij dat 
ene tegen doelpunt. Naarmate de eerste helft 
verstreek werd de score verder uitgebreid naar 
1-4 ruststand. Dit kwam mede doordat Tripp, 
Levi en Teus de baas waren op het middenveld 
en dit 3 keer goed uitspeelden. 
In de tweede helft gingen we op dezelfde voet 
verder waarbij Joshua een plaag bleek voor de 
Gemertse verdediging. Uiteindelijk werd er nog 
flink aan het doelsaldo gewerkt. Met enkele goe-
de combinaties werd een eindstand bereikt van 
maar liefst 1 – 9. Al met een goeie overwinning 
dit tot stand kwam doordat iedereen hard voor 
elkaar werkte en er goed samengespeeld werd. 
Mannen, gefeliciteerd met deze overwinning! 
Een prestatie waar de leiders (en waarschijnlijk 
ook de ouders) trots op zijn! 

Slechts enkele minuten hierna kwam Nederwet-
ten weer op voorsprong. Een zondagsschot van 
30 meter vloog de kruising in: 3-2. Boerdonk 
ging nu nog meer aanvallend voetballen: een 
verdediger eruit en voor met 5 aanvallers. Ne-
derwetten kreeg hierdoor wel een flink aantal 
kansen maar keeper Niek Opheij hield zijn ploeg 
in de race door enkele keren zeer fraai te redden. 
Bij Nederwetten liepen ondertussen al zoveel 
spelers met geel rond dat er bij iedere volgende 
gele kaart wel iemand af moest. Zo moesten ze 
de laatste 10 minuten met 9 spelers verder. Boer-
donk kreeg de ene kans na de andere. Het was 
weer Joey vd Vossenberg die prima reageerde 
op een voorzet, nu vanaf links van Tim v Alphen. 
Hij kopte de dik verdiende 3-3 binnen. Daan 
Dortmans had ook zomaar de 3-4 kunnen ma-
ken maar het had ook nog zomaar 4-3 [knappe 
redding keeper Boerdonk] kunnen worden in de 
blessuretijd. 
Met 3-3 kon uiteindelijk iedereen leven. De 
teams hadden er voor de wedstrijd allebei meer 
van verwacht maar hadden ook zomaar zonder 
punten kunnen staan.


