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Boerdonk 1 toont karakter

JO9-1 wint ontbijtwedstrijd in Oss

Boerdonk 2 heeft het weer in eigen hand

HSE uit Eindhoven is een goede middenmoter in 
de 5e klasse F en een team dat thuis moeilijk te 
verslaan is. Over de eerste helft kunnen we heel 
kort zijn. Die was niet best. Wel twee teams die er 
alles aan deden om er een wedstrijd van te ma-
ken, maar het was te gezapig allemaal. 
Dit veranderde in de tweede helft. HSE kwam 
prima uit de rust en kwam met een omstreden 
doelpunt op voorsprong. Het rook niet naar bui-
tenspel, het stonk ernaar. De 2-0 was een prachti-
ge goal, een lob over de uitkomende keeper Niek 
Opheij. Toen pas werd Boerdonk 1 echt wakker en 
begon het te voetballen. 
Met wat tactische omzettingen en 2 wissels kreeg 
Boerdonk kansen. HSE werd almaar verder terug 
gedrukt en kon nog sporadisch gevaarlijk wor-
den. Bij een zo’n afgeslagen aanval was het de 
prima counter die er voor zorgde dat Jules Savels-

Uitslagen
Zondag 25 maart
HSE 1 – Boerdonk 1  2-2
Boerdonk 2- FC de Rakt 3 2-1
MVC 4 – Boerdonk 3  11-1
Boerdonk 4 – VCO 3  3-3
Boerdonk VR 1 – Stiphout VR 1 1-4

Programma
Zaterdag 31 maart
Keldonk vet. – A.S.V. vet.   16.30
Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – Handel Jo13-1 11.30
Boekel sport Jo9-2 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1   09.30
Rhode Jo9-5 – Keldonk/Boerdonk Jo9-2 09.15
Boerdonk veteranen – Rhode 16.15  17.00

Zondag 1 april
Boerdonk 1 – Nederwetten 1 12.30  14.30
Donderdag 5 april
Milheezer Boys 1 – Boerdonk 1 17.30  18.30
Vrijdag 6 april
Boerdonk VR30+1  19.00  20.00

Agenda 
 

6 april  Vrijwilligersavond
19 april  Voorjaarsvergadering.

Afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd tegen 
het altijd lastige RKSV Margriet JO9-3 uit Oss op 
het programma. De wedstrijd begon al om 8.45 
uur, dus het was al voor dag en dauw vertrek-
ken vanuit Boerdonk en Keldonk. Eenmaal aan-
gekomen op het sportpark van Margriet moest 
allereerst de zoektocht begonnen worden naar 
het juiste kleedlokaal. Na snel omkleden en een 
warming-up van welgeteld 24,7 seconde kon de 
wedstrijd toch stipt op tijd beginnen. 
Het was al vrij snel te merken dat bijna al onze 
spelers nog niet helemaal wakker waren met als 
gevolg dat het eerste tegendoelpunt al snel te 
noteren viel. Gelukkig was onze sluitpost Jens 
wel bij de les zodat een grotere achterstand op 
spectaculaire wijze werd voorkomen. Na ca 10 
minuten werd de wedstrijd overgenomen door 
Keldonk/Boerdonk en werd de score omgebo-
gen met mooie doelpunten van Joshua, Joes 
en Levi. Heel opvallend was het feit dat er voor 
het eerst in de historie van het (top)-voetbal in 

Boerdonk 2 moest thuis aantreden tegen FC de 
Rakt 3. De twee koplopers in de competitie: De 
Rakt 11 gespeeld en 33 punten en Boerdonk 11 
gespeeld 30 punten, slechts 1 keer verloren van 
… De Rakt. Wil Boerdonk 2 nog zicht houden op 
de titel dan moest er vandaag gewonnen wor-
den. En dat deden ze. 
Het was een matige 1e helft van twee kanten. De 
Rakt kwam op voorsprong. Het had de zenuwen 
het beste onder controle. In de tweede helft was 
het alles of niets wat Boerdonk 2 speelde. Dat 

Keldonk en Boerdonk met een goal gespeeld 
werd waarin geen net te vinden was. Echter 
werd er toch nog een aantal keer het spreek-
woordelijke ‘net’ gevonden door Margriet. Dit 
leidde tot een ruststand van 4-4. 
In de korte rustpauze werd nog maar eens dui-
delijk aangegeven dat deze wedstrijd niet ge-
wonnen kon worden zonder hard voor elkaar 
te blijven te werken. Hieraan werd goed gehoor 
gegeven en al snel gingen de spelers er fel te-
genaan. Verdedigers Jur en Skip speelden een 
betere tweede helft en voorin waren Tripp, Teus 
en Levi nog een aantal keer gevaarlijk en trefze-
ker wat uiteindelijk leidde tot een overtuigende 
zege met een uitslag van 5 – 10 voor Keldonk/
Boerdonk. Al met al weer een mooie zege waar-
uit blijkt dat je met een goeie teamspirit een 
heel eind kunt komen. 
Volgende week mogen we dichter bij huis aan 
de bak. Namelijk uit tegen onze vrienden van 
Boekel-Sport. Ook daar beginnen we op 0-0!

resulteerde in een handvol kansen. Mike vd Zan-
den zorgde voor de 1-1 en Erik vd Bosch voor de 
winnende treffer. Met nog enkele minuten te 
spelen kwam die net op tijd. 
Al met al een verdiende overwinning, zodat ze 
het weer in eigen hand hebben. Boerdonk 2 
staat door het goede doelgemiddelde boven-
aan. Nu is het zaak om alle wedstrijden te win-
nen en veel te blijven scoren. Welke van de twee, 
Boerdonk 2 of De rakt 3, kan met deze druk het 
beste omgaan. 

bergh de 2-1 binnen tikte. Boerdonk rook bloed 
en ging er voor, er hoefde vandaag echt niet ver-
loren te worden. 
De zoveelste aanval op het doel van HSE werd 
een succes. Nu was het Danny vd Velden die 
de 2-2 maakte. Hij was vlijmscherp bij de lage 
voorzet. Hierna had Boerdonk 1 zelfs de volle 
winst nog kunnen pakken. Vele spelers kregen 
hiervoor een kans, maar helaas bleef het slechts 
bij 1 punt. 
Je kunt zeggen: knap terug gekomen van een 
2-0 achterstand, maar toch er had heel wat meer 
ingezeten als ze de gehele wedstrijd het geloof 
gehad hadden dat ze het laatste half uur toon-
den. 
Op 1e Paasdag thuis tegen Nederwetten. Kom 
op tijd. Dan kunt u paaseieren zoeken op het 
sportpark, verstopt door de paashaas.  


