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Aanhaken of afhaken

Worden we kampioen?

Zo doen we dat

Dat stond er op het spel voor Boerdonk 1: bij de 
bovenste meedoen of op gepaste afstand volgen. 
Rood-wit ‘62 uit Helmond kwam op bezoek; een 
tegenstander waar Boerdonk nauwelijks ooit te-
gen heeft gespeeld en 3 punten boven Boerdonk 
1 staat, op de 6e plaats. 
Het weer was niet best, het veld wel een prima be-
speelbaar veld. De armen konden na al 7 minuten 
de lucht in: Daan Dortmans was de verdediging te 
snel af en scoorde meteen uit de eerste de beste 
kans: een aanval die van de keeper in 2 passjes bij 
de spits was en rood -Wit totaal verraste. 
Het werd een wedstrijd waar de meeste duels 
op het middenveld werden uitgevochten. Het 
duurde zeker 20 minuten voordat Rood-Wit über-
haupt op de goal van Boerdonk een schot loste. 
De tweede echte kans van de bezoekers was wel 
gelijk raak: 1-1. 
Nu probeerde Rood-Wit meteen door te drukken. 
Het kreeg kans op kans. De verdedigers hadden 
het zwaar, maar het natte veld is dan wel een 
voordeel voor de verdedigende partij, prachtige 
slidings konden er nu worden ingezet. Boerdonk 
kon nauwelijks nog een kans afdwingen en moest 
er met 11 man alles doen om de 1-1 mee de rust 
in te nemen. 
Na de thee was het vrij vlug 1-2: een afstands-
schot vloog erin. Nu was het aan Boerdonk om te 
laten zien wat die 4 overwinningen op rij waard 
waren. Er werd met passie gespeeld tegen een 
sterkere tegenstander en er werden zo waar wat 

Aanstaande zaterdag heeft Keldonk/Boerdonk 
JO11-1 de mogelijkheid om het winterkampi-
oenschap binnen te halen. Om 11 uur wordt 
de wedstrijd gespeeld tegen Volkel JO11-2, dat 
eveneens nog aanspraak maakt op de titel. De 
wedstrijd wordt gespeeld in Boerdonk. We zien 
jullie graag allemaal a.s. zaterdag om de speler-
tjes te komen aanmoedigen.

De scheidsrechter vond dat er te veel bladeren 
op het hoofdveld lagen voor aanvang van de 
wedstrijd Boerdonk 1 Rood-Wit 62. Dan staan er 

kleine kansjes afgedwongen. Maar men moest 
wel alert blijven voor de 1-3, want dan was het 
over en uit. 
Luke vd Tillaar werd ingebracht als extra storm-
ram. Hij moest voor oorlog zorgen voorin. Dat 
lukte. Een diepe bal op Danny vd Velden, die een 
voorzet gaf die over de verbaasde doelman van 
Rood-Wit 62 heen viel: 2-2.
In ieder geval een punt. We haken net niet aan. 
Jammer. Odiliapeel en SPV slaan wel een gat 
met de nummer 3, maar de nummer 3 staat op 
6 punten van Boerdonk en heeft een wedstrijd 
meer gepeeld. Boerdonk blijft op de 7e plaats 
staan met 13 punten en kan volgende week 
weer aan de bak tegen VOW. Daar hebben ze 
nog wat goed te maken, gezien de uitslagen van 
enkele jaren geleden.

Uitslagen
Zondag 2 december
Boerdonk 1 – Rood Wit´62 1  2-2
Boerdonk 2 – Venhorst 5  6-0
DVG 7 – Boerdonk 3   1-0
WEC VR1 – Boerdonk VR1 gestaakt wegens 

het weer
Zondag 18 november
Nederwetten 1 – Boerdonk 1  0-2
Odiliapeel 4 – Boerdonk 2  2-3
Avanti´31 9 – Boerdonk 3  3-0

Programma
Zaterdag 8 december
Keldonk/Boerdonk Vr. 30+ - Bavos Vr. 30+  16.00
Avesteyn Jo15-2 – Keldonk/Boerdonk Jo15-1   13.00
W.E.C. Mo15-1 – Keldonk/Boerdonk Mo15-1     11.45
Avanti’31 Jo13-2 – Keldonk/Boerdonk Jo13-1   11.45
Keldonk/Boerdonk Jo12-1 – Rakt Jo12-1 12.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Volkel JO11-2 11.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Odiliapeel Jo9-1      10.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-2 – Rhode Jo9-7 11.00
Keldonk/Boerdonk Jo8-1 – Boekel Jo8-3 10.00
Zondag 9 december
VOW 1 – Boerdonk 1  12.30  14.00
Boskant 4 - Boerdonk 2 11.00  12.00
Boerdonk 3 – SCMH 5 09.45  10.30
Boerdonk VR1 – Blauw Geel´38 VR2         10.15  11.00

Activiteiten
11 december  kaartavond
06 januari Nieuwjaarsreceptie

een paar vrijwilligers  op uit de kantine, worden 
er bladblazers geregeld en blazen maar.


