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Boerdonk 1 wint in Helmond

Boerdonk 2 blijft wisselvallig

Het had al de hele week voorgaand aan deze 
wedstrijd nergens anders over gegaan, dat Oran-
je Zwart failliet was gegaan. En dat er hierdoor 32 
spelers bij HVV bij kwamen, onder wie bijna het 
complete 1e elftal dat in de 3e klasse uitkomt. Het 
was competitievervalsing, werd er geroepen. De 
clubs moesten in actie komen, vonden enkele 
trainers uit de 5e klasse E. Trainer Johan Strouken 
was er heel helder in: “Het is niet anders, zo zijn 
de regels, en misschien is het wel een voordeel 
dat we nu als eerste tegen HVV moeten spelen. 
Kunnen we misschien nog voordeel uit de chaos 
halen die er nu bij HVV is ...”
Er bleken acht spelers van Oranje Zwart aan de 
aftrap te staan tegen Boerdonk. Het was vooral 
een spannende wedstrijd tussen twee ploegen 
zonder punten. HVV wilde meteen een stempel 
op de wedstrijd drukken, maar Boerdonk bleef vrij 
eenvoudig op de been. Het zag dat het niveauver-
schil wel meeviel en begon brutaal aan te vallen. 
Het was weer een Boerdonk 1 zoals vorig seizoen: 
een echt team, er werd voor elkaar gewerkt en het 
stond prima vandaag. De achterhoede onder lei-
ding van Joey vd Vossenberg gaf niks weg; slechts 
één echte kans voor HVV maar die werd prima ge-
keerd door Nick Opheij.
Boerdonk kwam met een half uur spelen op 0-1 
door een vrije trap die door Job Vermeulen prima 
werd  binnen geschoten. Het had met de rust ook 
zomaar 0-3 kunnen/moeten zijn, gezien de kan-
sen die Boerdonk kreeg. 

In de 5e competitiewedstrijd van het seizoen was 
Boerdonk vastberaden om de 3 punten in eigen 
huis te houden. Echter viel dit goede voornemen 
na 7 minuten al in het water. Via een mooie aanval 
over de linkerflank maakte Boekel uit een counter 
de 1-0. 
Het is dit seizoen duidelijk dat de Boerdonkena-
ren in de eerste helft nog niet helemaal wakker 
zijn. Na de 1-0 gingen ze wel op zoek naar de 
gelijkmaker, maar in de 21e en 22e minuut coun-
terde Boekel naar de 2-0 en 3-0. Hierdoor werd 
de technische staf gedwongen om in te grijpen. 
Er werden twee frisse aanvallers ingebracht. Dit 
leidde in de eerste helft niet meer tot de aanslui-
tingstreffer. Wel leek het langzamerhand beter te 
gaan lopen bij de thuisclub. 
In de rust werd het systeem van Boerdonk 2 om-
gegooid en werd er achterin 1 op 1 gevoetbald. 
Door de aanpassing kwamen de mannen van 
Boerdonk in de tweede helft een stuk beter voor 

Na de rust al een snelle tegenvaller voor Boer-
donk 1. In de achterhoede moest Luke vd 
Doelen met een blessure vervangen worden 
door Thijs Meulesteen. Boerdonk werd nu flink 
onder druk gezet maar echte grote kansen ble-
ven uit. Het spel werd ook wat onvriendelijker 
voor elkaar. En zoals het een echte Hellemon-
der betaamd, hebben ze overal commentaar 
op, op alle beslissingen van de scheidsrechter. 
Boerdonk bleef vrij rustig en probeerde via een 
counter onder de druk uit te komen. Bij een van 
deze uitvallen over links was Daan Dortmans zijn 
directe tegenstander weer te snel af, kon van af 
de achterlijn een haarscherpe voorzet geven op 
de vrij staande Tim v alphen, die de 0-2 binnen 
tikte. Dat gaf meer lucht voor Boerdonk 1. 
Het werd toch weer vlug benauwder voor de 
spelers van Boerdonk omdat HVV een strafschop 
kreeg en de stand op 1-2 bracht. Het werden een 
paar spannende laatste minuten. Die paar minu-
ten werden er wel 10 in de blessuretijd. Waar die 
minuten vandaan moesten komen, is nog een 
raadsel. Maar Boerdonk gaf dit niet meer weg. 
Wat er ook gebeurt vandaag, de drie punten 
gaan mee naar huis. De lampen konden al aan 
toen de wedstrijd werd afgefloten. De eerste 
punten voor Boerdonk 1 in het seizoen. Op naar 
de volgende tegenstander. Dat is WHV uit Loos-
broek. Zij komen zondag naar de Kerveheester.

de dag. In de 55e minuut kon aanvoerder Sietze 
Penninx de ban breken voor Boerdonk. Met een 
prachtige vrije trap in de kruising werd voor de 
1-3 aangetekend. 8 Minuten later kreeg Boer-
donk de kans om helemaal terug te keren in de 
wedstrijd. Er werd namelijk een penalty toege-
kend door hands in het strafschopgebied. Roel 
van Alphen schoot de penalty glaszuiver binnen. 
Na de 2-3 groeide het vertrouwen bij Boerdonk 
om ook de gelijkmaker binnen te tikken. Echter 
bleef Boekel Sport wel gevaarlijk met counters. 
In de 78e minuut scoorde Boekel dan ook de 
verlossende 2-4. De mannen van Boerdonk 2 
bleven nog wel aandringen maar het kwam niet 
meer tot scoren helaas. Volgende week weer 
nieuwe kansen in en tegen Handel.

Uitslagen
Boerdonk 2 – Erp 6  2-2
VDO 3 – Boerdonk 3   1-2
Boerdonk VR1 – Boskant VR1  2-4

Programma
Zaterdag 3 november
Mariahout – Keldonk Boerdonk Jo15-1  13.00
Keldonk/Boerdonk Mo15-1 – Sparta’25  13.30
Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – V.O.W. Jo13-1 12.00
Keldonk/Boerdonk Jo12-1 – Volkel Jo12-1 12.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Avesteyn 11.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – S.E.S. Jo9-1  10.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-2 – Eli JO9-2 11.00
Keldonk/Boerdonk Jo8-1 – Gemert Jo8-4 10.00 
Boerdonk vet – Gemert vet 16.15  17.00
Zondag 4 november
Boerdonk 1 – WHV 1  12.30  14.30
Handel 3 – Boerdonk 2 09.00  10.00
Boerdonk 3 – Irene 3  09.45  10.30
Nooit Gedacht VR3 – Boerdonk VR         109.30  10.30

Activiteiten
02 november                 Feestvergadering club van 50
06 november Kaartavond
12 november Bestuursvergadering
15 november Najaarsvergadering
20 november                            Kaartavond
28 november                                   Sinterklaasavond


