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Boerdonk 1 verliest derby

Uitslagen
Someren – VR 30+			
Boerdonk 1 – Keldonk 1		
Gemert 9 – Boerdonk 2		
Keldonk 4 – Boerdonk 3		
Boerdonk VR1 – Nijnsel VR2		

13-0
1-4
6-5
0-3
1-5

Programma
Zaterdag 13 oktober
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Volkel JO15-2
Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – Sparta’25 Jo13-4
Keldonk/Boerdonk Jo12-1 – Avesteyn Jo12- 1
W.E.C. Jo11-2 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1
Keldonk/Boerdonk Jo10-1M – Blauw-geel
Blauw-geel’38 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1
Gemert Jo8-3 – Keldonk/Boerdonk Jo8-1

13.30
12.00
12.00
09.30
11.00
10.15
10.00

Zondag 14 oktober
SPV 1 – Boerdonk 1		
Boerdonk 2 – UDI´19 15
Boerdonk 3 – Handel 5
Rhode VR2 – Boerdonk VR1

14.30
12.00
10.30
10.00

12.30
11.15
09.45
09.00

Een uurtje voor aanvang van de wedstrijd zaten
enkele oud-eerste elftalspelers van Boerdonk 1
te ouwehoeren over vroeger, over de wedstrijd
Boerdonk Keldonk; en dat er een heleboel spelers
van Boerdonk en Keldonk waren die nog nooit
deze wedstrijd gespeeld hadden voor de competitie. Maar vandaag was het weer zo ver: de derby
Boerdonk 1 Keldonk 1.
De eerste helft was niet best, van twee kanten
werd er niet goed gevoetbald Boerdonk. Dat kan
zeker beter dan wat ze nu lieten zien, en Keldonk
ook volgens de supporters. Gezellig was het wel
langs het veld; het was er lekker druk. Op het veld
werd hard gewerkt, maar echt kansen kregen de
beide teams niet. Er werd slordig gespeeld, met
veel balverlies en veel onbegrip over de scheidsrechter die een moeilijke wedstrijd floot.
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In de tweede helft was Boerdonk de eerste twintig minuten de bovenliggende partij, met kansen voor Daan Dortmans en Tim v Alphen, maar
het was Keldonk dat met een prachtig afstandsschot van zeker 35 meter de leiding nam. De
0-2 liet ook niet lang op zich wachten. Het werd
weer een zware dobber voor Boerdonk 1.
Keldonk vond het daarna wel prima zo, zeker
toen Boerdonk achter 1 op 1 ging spelen. Nu
kwam er nog meer ruimte. Van die ruimte profiteerde Keldonk prima. Het voetbalde er simpel
doorheen en kwam zelfs op 0-3. Het was Daan
Dortmans die de eer redde door er nog 1-3 van
te maken.
Helaas moest Boerdonk met 9 man verder. Joey
vd vossenberg werd er met rood afgestuurd
nadat hij een doorgebroken speler had neergehaald en Danny vd Velden kreeg rood voor commentaar op de leiding. De gifbeker moest helemaal leeg gedronken worden, want Keldonk
maakte er nog 1-4 van. Een dikke nederlaag voor
Boerdonk 1.
Volgens trainer Johan Strouken een terechte
nederlaag. Keldonk was vandaag beter. 3 Wedstrijden gespeeld, 0 punten voor Boerdonk. Volgende week naar SPV, een van de koplopers. Zal
weer een moeilijke wedstrijd worden, maar we
krijgen hoe dan ook kansen.

Boerdonk 2 verliest in slotseconden
De mannen van Boerdonk waren duidelijk nog
niet goed wakker bij het begin van de wedstrijd.
In de 2e minuut hing het eerste doelpunt al in de
touwen voor Gemert. Een mooie vrije trap werd
strak in de hoek geplaatst, waardoor de keeper
kansloos was. In de 13e minuut maakte Gemert
de 2-0 na een mooie aanval. Hierdoor werden de
mannen van Boerdonk eindelijk wakker geschud
en werd er beter gevoetbald.
In de 35e minuut werd een vrije trap van Thijs van
Erp losgelaten door de keeper van Gemert, waarna Maik van der Zanden er als de kippen bij was
om de aansluitingstreffer te maken.
In de rust werd het systeem door de trainers van
Boerdonk omgegooid naar het vertrouwde 4-3-3
systeem waardoor het duidelijk beter ging. In de
2e helft kwam Roel van Alphen in het veld voor
de Boerdonkenaren. Dit bleek een goede wissel
te zijn. Binnen 8 minuten kon Roel 3 assists op
zijn naam bijschrijven. Tweemaal was Jordie van
Schijndel de doelpuntenmaker en tussendoor
scoorde ook Hendrik Ketelaars.

Boerdonk leek op een mooie overwinning op
een van de koplopers af te stevenen. In de 70e
minuut maakte Gemert echter de 3-4 waardoor
dit weer alleszins zeker was. Gemert drong aan
op de gelijkmaker, maar in de 87e minuut leek
Boerdonk de punten binnen te halen door de
3-5 te maken. Hendrik Ketelaars tekende voor
zijn tweede treffer van de middag. Toch bleek
dit niet genoeg voor een overwinning. Binnen 3
minuten gaf de scheidsrechter van dienst twee
penalty’s aan de gastheren. Op de eerste penalty
was niets aan te merken, maar de tweede penalty leverde veel discussie op. De scheidsrechter
hield echter voet bij stuk en Gemert benutte
beide penalty’s, waardoor het 5-5 stond.
Boerdonk was helemaal van slag na de laatste
penalty, waardoor Gemert diep in de blessuretijd ook nog voor de 6-5 aan kon tekenen. Een
teleurstellend resultaat voor Boerdonk 2. Volgende week weer nieuwe kansen thuis tegen
Udi’19/CSU 15.

