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Boerdonk 1 verliest onnodig

Veteranen laten hun klasse zien

In Ommel moest Boerdonk 1 tegen Olympia Boys 
aantreden, een van de koplopers. De Boerdonke-
naren konden hun borst natmaken. In de doorde-
weekse inhaalwedstrijden had Olympia Boys on-
verwacht verloren van Elsendorp. Boerdonk 1 had 
misschien ook onverwacht verloren, maar wel 
terecht van Menos. Dus er was voor beide teams 
wat goed te maken.
Er werd op kunstgras gespeeld. Het hoofdveld 
was te nat en te hobbelig en afgekeurd. Dit was 
al niet in het voordeel van Boerdonk. Gaande de 
wedstrijd kreeg Boerdonk 1 het steeds lastiger, 
ook door de twee gedwongen blessurewissels: 
Geert Biemans en aanvoerder Danny vd Velden 
waren al met een half uur vervangen. 
Ondertussen had Olympia Boys al twee keer vrij 
simpel kunnen scoren, zonder zich echt druk te 
hebben moeten maken. Boerdonk werd op elk 
gebied afgetroefd door een tegenstander die 
toch ook niet zijn beste voetbal liet zien en die 
zelfs naar 3-0 uitliep. Werd het weer zo’n zondag? 

Uitslagen
Donderdag 12 april
Menos 1 – Boerdonk 1  2-0
Zaterdag 14 april
Sparta’25 veteranen – Boerdonk veteranen 3-1
Zondag 15 april
Olympia Boys 1 – Boerdonk 1  3-1
Boerdonk 2 – Erp 6   8-1
Volkel 6 – Boerdonk 3  4-0
FC de Rakt 6 – Boerdonk 4  3-0
Boerdonk VR1 – Boekel Sport VR2 1-3

Programma
Zaterdag 14 april
Erp Jo15-4 – Boerdonk/Keldonk Jo15-1 12.15
Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – Nijnsel Jo13-1 11.30
Bavos Jo13-2 – Keldonk/Boerdonk Jo13-2 10.30
Boerdonk/Keldonk Jo11-1 – Z.S.V. Jo11-2 10.15
Rhode Jo11-5 – Boerdonk/Keldonk Jo11-2 10.30
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – H.V.C.H. Jo9-4 10.30
W.E.C. Jo9-2 – Keldonk/Boerdonk Jo9-2 10.30
Boerdonk veteranen – Gemert 16.15  17.00
Zondag 15 april
Boerdonk 1 – Fiducia 1 12.30  14.30
UDI’19 11 – Boerdonk 2 10.00  11.00
Boerdonk 3 – UDI’19 14 11.15  12.00
De Willy’s 3 – Boerdonk 4  09.00  10.00

Agenda 
 

19 april  Voorjaarsvergadering
1, 2 en 3 juni  Jeugdkamp
8 juni Kampioenenreceptie 

De Boerdonkse zaterdag veteranen moesten 
in Beek en Donk tegen ‘Sparta’25 aantreden. In 
deze klasse wordt niet om het kampioenschap 
gespeeld. Hier gaat het om het voetbal en ple-
zier, maar toch ook om te winnen. Al kraakt het 
hier en daar wel en zijn de sprintjes niet meer 
zo scherp, de acties zijn er niet minder fraai om. 
Een goal achter het standbeen à la Maher en 
een omhaal van Marijn Donkers. Hij kwam wel 
niet zo hoog als Ronaldo, maar oogstte vooral 
bewondering en applaus voor zijn moed. Helaas 
spatte de bal op de lat. Een gemiste strafschop 

door Boerdonk, een wedstrijd waar alles in zat. 
Sparta ’25 won de wedstrijd met 3-1. Dat had 
niet gehoeven volgens de Boerdonk spelers, 
maar ach ze waren weer in de wei geweest. Bin-
nenkort wordt er het WK gehouden voor het 
walking voetbal. Het voetbal waar je niet mag 
rennen. Het gerucht ging er dat er een scout 
langs het veld stond voor spelers voor het Ne-
derlands elftal walking Voetbal. Deze is teleurge-
steld weer naar huis gegaan. Men hoorde hem 
nog mompelen: ‘Aan deze spelers heb ik niks. 
Die lopen nog te hard ...’ 

Dat er niks lukt? 
Het was misschien de eerste gelukt aanval van 
Boerdonk waar Stan Hendriks uit kon scoren: 
3-1, op slag van rust. In de rust moeten de spe-
lers van Boerdonk gedacht hebben: staan wij 
hier achter tegen dit team, dat kan toch niet! In 
de tweede helft zocht een anders spelend Boer-
donk de aanval. Het creëerde kansen en ook de 
verdediging zag er weer solide uit. Het gaf nog 
maar enkele mogelijkheden weg aan Olympia 
Boys. 
Toch werd er niet meer gescoord in de tweede 
helft. Boerdonk drong wel aan maar kwam in de 
eindfase net te kort. Olympia Boys vond de 3-1 
wel prima. Al met al een rare wedstrijd. Zo een 
waar iedereen zegt: die zal je wel verliezen daar. 
En we hebben ook terecht verloren, al was het 
ook een wedstrijd die we achteraf helemaal niet 
hadden hoeven te verliezen. Waar het aan ligt, 
dat weet ik niet. Dat is voor de trainer om uit te 
zoeken.


