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Boerdonk 1 is heer en meester in Eindhoven

Uitslagen
Zaterdag 17 november
Boerdonk vet – Erp vet		

1-3

Zondag 18 november
Tongelre 1 – Boerdonk 1
Boerdonk 2 – Sparta´25 8 		
Boerdonk 3 – FC de Rakt 6		
Handel VR1 – Boerdonk VR1		

1-3
3-3
7-2
5-2

Programma
Zaterdag 24 november
Keldonk vet – Boerdonk vet
15.30
Mierlo Hout – VR30+		
15.00
Boskant Jo15-1 – Keldonk/Boerdonk Jo15-1
Schijndel – Keldonk/Boerdonk Mo15-1
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Blauw-geel
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Vorstenbosche B.
Keldonk/Boerdonk Jo9-2 – Sparta’25 Jo9-3
Keldonk/Boerdonk Jo8-1 – F.C. Uden Jo8-1
Zondag 25 november
Nederwetten 1 – Boerdonk 1
Odiliapeel 4 – Boerdonk 2
Avanti´31 9 – Boerdonk 3
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16.30
16.00
13.00
11.30
11.00
10.00
11.00
10.00

Op het kunstgras van Tongelre in Eindhoven, in
een koud Eindhoven, moest Boerdonk 1 proberen de derde overwinning op een rij te scoren. Ze
lieten er geen gras over groeien. Tongelre werd
meteen bij de strot gegrepen en op eigen helft
vast gezet. Het regende kansen. Ook positief is
dat uitstekend werd gevoetbald.
Het duurde slechts 14 minuten toen er al gejuicht
kon worden. Jules Savelsbergh scoorde de 0-1.
Drie minuten later konden de armen weer de
lucht in: job Vermeulen scoorde uit een vrijetrap
de 0-2. Boerdonk bleef maar aanvallen en ik denk
dat alle spelers wel in scoring positie zijn geweest,
behalve keeper Niek Opheij die de eerste 35 minuten heeft staan te blauwbekken.
Tim v Alphen scoorde na zo’n 35 minuten de 3-0
wat ongekende luxe voor Boerdonk 1. De tweede
keer dat Tongelre in het strafschopgebied kwam
was het jammer genoeg wel meteen en strafschop, 1-3 met de rust.

De tweede helft was jammer genoeg van een
heel ander niveau. Tongelre probeerde er toch
nog een wedstrijd van te maken, maar de verdedigers van Boerdonk stonden prima en de
keeper kreeg slechts wat diepe ballen te verwerken die door de straffe wind over het hele
veld vlogen. Boerdonk kreeg meteen na de rust
nog enkele 100% kansen en op het einde van de
wedstrijd nog een kans, maar voor de rest was
de tweede helft beduidend minder dan de eerste helft.
Maar het was een wedstrijd waar Boerdonk 1
heer en meester was en dat hebben we dit seizoen nog niet meegemaakt. Dat is ook wel weer
een keer leuk. Volgende week naar Nederwetten
waar onze oude trainer Henri Maas de scepter
zwaait. Dat team timmert de laatste weken behoorlijk aan de weg. Het heeft van FC de Rakt
gewonnen en gelijk gespeeld tegen koploper
SPV. Dus een ploeg waar rekening mee dient te
worden gehouden.
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Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Keldonk-Boerdonk JO11-1 wint ook bij FC De Rakt
Keldonk-Boerdonk nam het op tegen de concurrent uit Uden, FC de Rakt. Keldonk-Boerdonk had
grote moeite met de Udenaren in de eerste 10
minuten. Dit resulteerde dan ook snel in een 2-0
achterstand.
Hoewel dit een flinke domper was werd al snel
de stand weer gelijkgetrokken 2-2. Hierdoor zou
je zeggen dat dit een signaal is om door te gaan.
Maar de spelers vielen terug in het oude verhaal
en keken met de rust tegen een 5-3 achterstand
aan.
In de rust werden er enkele aanpassingen gedaan
en nu bleek het geloof op een goed resultaat wel
degelijk aanwezig te zijn. De spelers speelden als
team en gingen voor elkaar door het vuur. Dit
leidde uiteindelijk tot een gelijke tussenstand van

6-6 met nog een kwartier op de klok.
Uit een mooie aanval werd 6-7 voorsprong gemaakt. Vervolgens kwam FC de Rakt er nog een
paar keer gevaarlijk uit maar stond de verdediging en keeper goed van Keldonk-Boerdonk.
Richting het einde was het Udens verzet gebroken en liep Keldonk-Boerdonk uit naar een 6-10
eindstand.
Uiteindelijk een prima resultaat waarvoor hard
gewerkt moest worden. Nu de koppositie in het
zicht is gaan we de spannende weken tegemoet
en zal blijken wat er uiteindelijk nog mogelijk is.

