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Boerdonk 1 wint simpel

Boerdonk 2 heeft het zwaar

Vrouwen 1 scoort er op los

Het was warm op het sportpark, de zon scheen 
fel en de toeschouwers konden lekker in het zon-
netje genieten van Boerdonk 1 tegen Tongelre uit 
Eindhoven. Deze staan onderaan in de competi-
tie, met 15 punten. 
Boerdonk 1 begon fel, maar dat was maar van 
korte duur. De warmte en de tegenstander lieten 
het niet toe dat Boerdonk 1 dit varkentje wel even 
zou wassen. Boerdonk had een redelijk overwicht 
maar de goals bleven uit. Tongelre bleef maar op 
de counter loeren en kreeg ook enkele kleine mo-
gelijkheden. 
Tot er een half uur gespeeld was. Een aanval over 
links waar Stan Hendriks door kwam, van de ach-
terlijn de bal voorgaf op Tim V Alphen, die de bal 
weer op de inlopende Luke vd Doelen speelde. 
Die schoot de bal vanaf een kleine 20 meter bin-
nen. 
De 2-0 was bijna een kopie van de 1-0. Ook een 
prima aanval. Nu stond Jules Savelsbergh er om te 

Uitslagen
Zondag 6 mei
Boerdonk 1 – Tongelre 1  4-0
Boerdonk 2 – Handel 3  2-1
Handel 5 – Boerdonk 3  9-0
Boerdonk 4 – Volkel 7  1-4
Deurne VR1 – Boerdonk VR1  0-7

Programma
Zaterdag 12 mei
Boerdonk veteranen – Keldonk 16.15  17.00
Blauw-geel – Boerdonk/Keldonk Jo15-1 13.00
Keldonk/Boerdonk Jo13-2 – Sparta’25 11.30
Mifano Jo11-1 – Boerdonk/Keldonk Jo11-1 10.30
F.C. Uden Jo9-2 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1 09.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-2 – Mariahout Jo9-2       10.15
V.O.W. Jo9-1 – Boerdonk/Keldonk Jo9-3 10.30
Rhode Jo7-3 – Keldonk/Boerdonk Jo7-1 10.30
Zondag 13 mei
HVV 1 – Boerdonk 1  12.30  14.30
Boerdonk 2 – Boekel Sport 6 11.15  12.00
Erp 8 – Boerdonk 3  09.00  10.00
Boerdonk 4 – Venhorst 5 09.45  10.30
Boerdonk VR1 – Handel VR1 10.15  11.00

Agenda 
 

9 mei Nachttoernooi
1, 2 en 3 juni  Jeugdkamp
8 juni Kampioenenreceptie 

Op deze zonnige 6 mei trad Boerdonk 2 aan 
tegen Handel 3, in de strijd om het kampioen-
schap! Boerdonk startte direct fel, wat al na 2 
minuten tot een voorsprong door een doelpunt 
van Bart van Eert. Na de 1-0 bleef Boerdonk de 
bovenliggende partij hoewel het spel af en toe 
nog wat onrustig was. 
Na 19 minuten volgt de 2-0 uit een mooie aan-
val. Erik vd Bosch werd aan de linkerkant diep 
gestuurd. Sietze Penninx werd bereikt met een 
afgemeten boogbal en werkte gecontroleerd af. 
Vervolgens kreeg Boerdonk nog enkele moge-
lijkheden maar kwam Handel toch terug in de 
wedstrijd door een corner binnen te koppen: 
2-1. 
In de laatste 5 minuten voor rust schoot Paul 

We vertrokken op deze zonnige dag naar Deur-
ne om een potje te ballen. Na 4 minuten was het 
al raak, 0-1 voor Boerdonk. Amy liep door 6 da-
mes van Deurne en maakte mooi af. 4 minuten 
later, ja ja je leest het goed: vandaag gaan we om 
de 4 minuten scoren, schoot Bianca de 0-2 bin-
nen na een mooie voorzet van Carlijn. 
Helaas wilden de dames niet meer om de 4 mi-
nuten scoren, het duurde wel 10 hele minuten 
voordat Amy de 0-3 binnen schoot. Marlieke 
kon Boerdonk weer eens vinden, deed mee en 
maakte de 0-4. Marlieke, bedankt! Ooh ja, om op 
de minuten terug te komen, deze goal viel 5 mi-

Kanters op de lat wat helaas niet een marge van 
2 opleverde. Op slag van rust kreeg Handel nog 
een levensgrote kans op de gelijkmaker. 
Na rust ging de wedstrijd op en neer, met twee 
teams die beide voor de winst gingen. Paul Kan-
ters was dichtbij een treffer, met een gevaar-
lijk schot, en ook Erik vd Bert was dat, met een 
uitstekende kopbal na een strakke voorzet van 
Sietze Penninx. Ook Handel was nog gevaarlijk 
via de omschakeling. 
20 minuten voor tijd werd Geert Brugmans als 
spits ingezet om de bal voorin te vast te houden 
of de score nog uit te breiden. Dit gebeurde ech-
ter niet. Uiteindelijk werd de voorsprong ternau-
wernood over de streep getrokken en levert dit 
3 belangrijke punten op.

nuten na goal 3. 
Jullie zouden het haast niet geloven dat Bianca 
überhaupt een keer scoort, maar ze deed iets 
wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden: 
ze scoorde 2 goals in één wedstrijd. 
Met 0-5 op de teller mochten we ranja drinken. 
Over de 2e helft kunnen we kort en krachtig zijn. 
Carlijn scoorde 2 keer en Sanne liet nog even 
zien dat ze een paar prachtige slidings in huis 
heeft. Joyce heeft een prachtige eerste helft 
gekeept en was ook de 2e helft foutloos met 
Maartje onder de lat. Eindstand 0-7. En nou zeg-
gen dat vrouwen niet kunnen voetballen!

scoren, een simpele 2-0 voorsprong. 
Dit werd echter een stuk lastiger voor Boerdonk 
1 omdat ze met 10 man verder moesten, nadat 
Guus v Dommelen er met direct rood afgestuurd 
werd voor het neerhalen van een doorgebroken 
speler. De gehele tweede helft moest Boerdonk 
1 dus met 10 man verder spelen. Hoe knap is het 
dan om nog twee keer te scoren en de meeste 
kansen af te dwingen. Stan Hendriks nam de 
beide goals voor zijn rekening, twee prima aan-
vallen en twee mooie goals. Maar ook de com-
plimenten aan de achterhoede die na een lange 
tijd weer de 0 hielden. 
Het einde is in zicht in deze competitie. Er staan 
nog 4 wedstrijden op de rol en als u dit leest 
heeft Boerdonk 1 er weer een wedstrijd opzitten. 
Afgelopen dinsdag  is er tegen Fiducie gespeeld 
en zondag 13 mei gaan we naar HVV Helmond. 
De mannen kunnen weer aan de bak.


