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Boerdonk 1 krijgt tik op de neus

Uitslagen
Zondag 23 september
Boerdonk 1 - Odiliapeel1		
Festilent 8 - Boerdonk 2		

3-5
5-1

Programma
Zaterdag 29 september
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Festilent Jo15-2
Keldonk/Boerdonk Mo15-1 – Rhode Mo15-2
Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – Mierlo Hout
Keldonk/Boerdonk Jo12-1 – Nooit gedacht
Udi’19 Jo11-4 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1
Keldonk/Boerdonk Jo10-1M – Blauw-geel
Rhode Jo9-7M – Keldonk/Boerdonk Jo9-1
Udi’19 Jo8-5 – Keldonk/Boerdonk Jo8-1
Boerdonk vet – Nijnsel vet
16.15
Zondag 30 september
FC de Rakt 1 – Boerdonk 1
Boerdonk 3 – Mariahout 5
Boekel Sport VR2 – Boerdonk VR1

13.30
13.30
12.00
12.00
10.30
11.00
09.15
09.00
17.00

12.30 14.30
09.45 10.30
11.00 12.00

Met een goed gevoel begon Boerdonk 1 aan de
nieuwe competitie in de 5e klasse E. Ze konden
meteen aan de bak: Odiliapeel 1 kwam op bezoek. Het goede gevoel bleef nog even. In de
stromende regen was het Boerdonk 1 dat brutaal
het initiatief nam en kansen afdwong. Binnen 10
minuten was het al 1-0 door Tim v Alphen, die
zich knap vrij speelde en de bal beheerst binnen
schoot. Lekker gevoel.
Odiliapeel had nauwelijks een kans afgedwongen. Hun eerste echte doelkans was echter meteen raak: een knap afstandsschot vloog er onderkant lat in. Na de aftrap was het meteen weer Tim
van Alphen die een diepe bal van Daan Dortmans
knap aannam en de bal deze keer echter op de
paal schoot. Vlak daarna miste Jules Savelsbergh
nog een meer dan goede kans en was ook Daan
Dortmans heel dicht bij een treffer.
Het was wachten tot de 2-1 zou vallen. Die viel
ook, maar dan aan de andere kant: 1-2 voor Odiliapeel. De ploeg had zich prima onder de druk uit
gevoetbald en kreeg steeds meer vat op het spel
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van Boerdonk. De 1-2 was dan ook een logisch
gevolg hiervan. Als jij niet scoort en kansen blijft
missen, dan scoort de tegenstander ze wel.
Na de rust was het meteen 1-3 door niet goed
verdedigen van Boerdonk. Wat een klotegevoel
was dat. In de rust was alles doorgesproken om
de wedstrijd te doen kantelen en dan wordt het
zelfs 1-3. Maar wat Boerdonk nog altijd heeft, is
een ongekende werklust. Die werd nog maar
weer eens aangesproken.
Job Vermeulen gaf het signaal af door een afstandsschot op de lat te schieten. Tim v alphen
scoorde zijn tweede van de dag en het was
wachten op de 3-3. Net als in de eerste helft
kreeg Boerdonk veel kansen, maar in de counter was en bleef Odiliapeel gevaarlijk en kroop
Boerdonk ook een paar keer door het oog van
de naald.
De 3-3 door Danny vd Velden was meer dan verdiend. Trainer Johan Strouken speelt altijd vol
voor de winst. Ook nu. Hij had er een rotsvast
vertrouwen in dat het nog moest kunnen. De
3-4 kwam echter niet geheel
als een verrassing. Odiliapeel
bleef gevaarlijk en Boerdonk
gaf veel ruimte weg door op
de volle winst te spelen. De
3-5 was nog voor de boeken,
zodat Boerdonk 1 met een
rotgevoel van het veld afliep.
Dit puntverlies had niet gehoeven.
Zondag naar Uden, naar FC de
Rakt, dat prima is gestart; met
een 10-0 overwinning op OVC.

Keldonk-Boerdonk JO11-1 start sterk
Afgelopen zaterdag is er een begin gemaakt met
de nieuwe competitie. Keldonk-Boerdonk JO11-1
nam het op tegen het immer gevreesde Udi ‘19
JO11-5. Keldonk-Boerdonk begon goed aan de
wedstrijd en al snel werd de ene na de andere
aanval op de mat gelegd. Dit resulteerde al snel
in een voorsprong van 2-0 door doelpunten van
Kyan van Uden en Teus Bouwe.
Richting de rust bleef Keldonk-Boerdonk de bovenliggende partij en is Udi welgeteld twee keer
bij de goal geweest van sluitpost Teun Bevers.
Na de rust kreeg de wedstrijd een ander beeld
doordat Udi uit een van de spaarzame tegenaanvallen de aansluitingstreffer maakte: 2-1. Ver-

volgens kreeg Keldonk-Boerdonk het moeilijk
en maakte Udi een steeds sterkere indruk. Uiteindelijk maakte Levi Henry de verlossende 3-1
waardoor de zekerheid op 3 punten groter werd.
In de laatste minuut maakte Kyan van Uden de
4-1 en was de eindstand bepaald. Al met al een
overwinning waarmee we de competitie goed
gestart zijn.

