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Onnodig verlies voor Boerdonk 1

Tussenstand rikken

Boerdonk 1 kreeg HVV uit Helmond op bezoek. 
Een tegenstander waar we de laatste jaren veel 
moeite mee hadden. Maar zondag had het hele 
team er vertrouwen in dat de positieve lijn kon 
worden door getrokken. 
Een sterk begin was er van HVV, dat binnen 
enkele minuten al wat kansjes kreeg.  Het ver-
dedigen met twee centrale verdedigers op een 
lijn zit er nog niet helemaal in, maar gaandeweg 
kreeg men het steeds beter onder de knie en 
werden de aanvallen van HVV vrij eenvoudig  
afgeslagen. Voorin werd redelijk goed gespeeld 
en samen met het middenveld kreeg Boerdonk 
1 steeds meer grip op de wedstrijd. 
Tim v Alphen kon op rechts vrij eenvoudig zijn 
man uit spelen, kon vanaf de achterlijn een fijne 
voorzet geven op Danny v Velden, die de 1-0 bin-
nen vloog. De voorsprong duurde slechts enkele 
minuten. Uit een corner die door de verdedigers 
en de keeper niet goed werd ingeschat werd vrij 
eenvoudig de 1-1 gescoord. 
De 1-2 voor HVV was lichtjes tegen de verhou-
ding in, maar hij telt wel. Het niet goed ingrij-
pen en de tegenstander te veel vrijheid geven 
dan krijg je zo’n goal tegen. Binnen het half uur 
was het toch al weer 2-2. Het publiek kreeg een 

1. Martien Biemans 39
2. Eric vd Doelen 37
3. Thilda Leenders 37
4. Ad Biemans 35
5. Ria Vilier 33
6. Jolanda Opheij 31
7. Cor Opheij 27
8. Petra v Erp 24
9. Anja Kerkhof 23
10. Antoon vd Vossenberg 21

Uitslagen
Zondag 26 november
Boerdonk 1 – HVV 1         2-3     
FC de Rakt 3 – Boerdonk     1-0
Boerdonk 3 – MVC 4              1-5     
VCO 3 – Boerdonk 4                    1-0
Stiphout Vooruit VR1 – Boerdonk VR1  3-2

Programma
Zaterdag 2 december
Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – Someren Jo17-3     14.30
A.S.V.’33 Jo15-2 – Keldonk/Boerdonk Jo15-1       12.30
Blauw-geel’38 – Boerdonk/Keldonk Jo13-1 11.30
Boerdonk/Keldonk Jo13-2 – Prinses Irene 11.30
Gemert Jo11-4 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1        09.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-2 – Eli Jo11-4 10.15
W.E.C. Jo9-1 – Boerdonk/Keldonk Jo9-1 10.30
V.O.W. Jo9-1 – Boerdonk/Keldonk Jo9-2 10.30
Bavos Jo9-3 – Keldonk/Boerdonk Jo9-3 09.15
Zondag 3 december
Fiducia 1 – Boerdonk 1 12.30  14.30
Boerdonk 2 – Festilent 6            11.15  12.00
Gemert 8 – Boerdonk 3 09.00  10.00
Boerdonk 4 – Handel 4  09.15  10.00
Boerdonk VR1 – Bruheze VR1 10.15  11.00

Agenda 
11 december  Kerstbingo
26 november  Sinterklaas
28 november  Kaartavond

11. Wim vd Akker 21
12. Frank van Erp 20
13. Bert Biemans 19
14. Piet Lathouwers 17
15. Adri Biemans 16
16. Jan vd Vossenberg 16
17. Jan vd Crommenacker 15
18. Mario vd Tillaart 14
19. Henk Leenders 12
20. Teun vd Tillaart 9

leuke wedstrijd voorgeschoteld, die niet altijd 
even goed was, maar wel met twee teams die de 
aanval zochten. De 2-2 was een terechte straf-
schop die door Roel v Alphen hard werd binnen 
geschoten. 
Wat hierna gebeurde heeft weinig met voetbal 
te maken. Een speler van HVV ging door het lint. 
Hij was het niet eens met de scheidsrechter, die 
dan ook terecht de wedstrijd staakte. Na een af-
koelingsperiode   werd er toch weer gespeeld, 
HVV slechts met 10 man. Tot de rust gebeurde er 
eigenlijk niet zo heel veel meer. 
De tweede helft was er een ander Boerdonk. 
Ze hadden het erg zwaar tegen HVV en kregen 
geen grip meer op de tegenstander, die enkele 
goede kansen kreeg. Boerdonk kreeg ook wel 
enkele goede kansen maar kon niet meer over-
tuigen. Het was vandaag geen team wat er op 
het veld stond. De trainer probeerde enkele wis-
sels en liet de jongens achterin 1 op 1 spelen, 
maar HVV bleef vrij eenvoudig op de been. Ster-
ker nog ze konden nog scoren ook en het was 
ook nog niet eens onverdiend te noemen. Het 
begon al akelig donker te worden toen de goed 
fluitende scheidsrechter affloot. Helaas 0 punten 
vandaag: er had zeker meer ingezeten. 


