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De eerste klap is ...

‘De jongens hebben stappen gemaakt’

Dat zullen we over een paar weken weten, maar 
de eerste drie punten zijn binnen. Tegen VCO uit 
het Oventje, dat al jaren een lastige tegenstan-
der is. Weliswaar werd er van gewonnen, maar 
nooit makkelijk en dat was nu niet anders. 
Het grootste euvel van Boerdonk 1? De vroege 
tegengoals en dan weer achter de feiten aan 
moeten lopen. Dat was nu gelukkig anders. 
Slechts één kansje voor VCO in de gehele eerste 
helft. Dat wil niet zeggen dat Boerdonk 1 over 
de tegenstander heen liep. Het had een over-
wicht en kreeg een aantal kansen. Zo werd de 
lat twee maal geraakt door Roy Neuteboom en 
Jules Savelsberg. Maar het duurde tot de 40e mi-
nuut voordat er gejuicht kon worden. Een gave 
voorzet van Daan Dortmans vanaf de achterlijn 
werd door Tim v Alphen de touwen ingejaagd.
In de tweede helft een zelfde beeld: een aanval-
lend Boerdonk, dat al vlug op 2-0 kwam. Rens 
Donkers speelde zichzelf knap vrij en schoot 
van een meter over 15 binnen. Het hoogtepunt 
duurde tot de 75e minuut. Jordy Neuteboom 
speelde zijn Broer Roy Neuteboom aan met een 

De voorbereiding en de beker zitten erop. De 
eerste competitie tegen VCO gaat over enkele 
uren beginnen. Dus even aan tafel met de nieu-
we trainer. Ger Romijnders (56 jaar) begint aan 
zijn 27e seizoen als trainer en is dus gepokt en 
gemazeld in het amateurvoetbal. Wonend in 
Veghel en nu 8 jaar trainer in Brabant. “De bele-
ving bij de Brabantse clubs is intenser dan die in 
Limburg. Daar kijken ze de kat eerst uit de boom. 
En als die uit de boom is, dan gaat het nog rustig 
aan.” 
Hij heeft zelf in Maasbracht gevoetbald, met de 
vader en oom van Mark van Bommel, maar hij 
is een Ajax-supporter. Zijn 22-jarige zoon speelt 
in het 1e van Roosteren, maar die kan hij helaas 

Uitslagen 
Zondag 20 september
Boerdonk1   VCO1  4-2
Boerdonk2   BoekelSport7 4-1
Mariahout 6   Boerdonk 3 2-1
Bavos 5    Boerdonk 4 9-1
Boerdonk VR1  WEC VR1  0-3

Programma
Zaterdag 26 september
Blauw Geel’38 vet – Boerdonk vet  17.00 
Westerb. Jo17-1 – Keldonk/Boerd.Jo17-1 14.30
Olympia Mo17-1 – Boerdonk/Keldonk Mo17    14.30
Keldonk/Boerdonk Jo14-1 – S.B.C. Jo14-3 12.00
Erp Jo12-2 – Boerdonk/Keldonk Jo12-1 10.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – de Rakt Jo11-1      10.00
Boerdonk/Keldonk Jo10-1 – De Braak Jo10-5    10.00
Keldonk/Boerdonk Mo10-1 – Schijndel Jo10-3 10.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Udi’19 Jo9-5 10.00
Eli Jo8-2 – Keldonk/Boerdonk Jo8-1 09.15

Zondag 13 september
HBV 1 – Boerdonk 1   14.30
UDI’19 12 – Boerdonk 2  12.00
Boerdonk 3 -FC Uden 7  12.30
Boerdonk 4 – Gemert 9  10.30
Bavos VR2 – Boerdonk VR1 12.00

prachtige lange bal vanuit achteren, waarna Roy 
met een prachtige lob de 3-0 maakte. 
Boerdonk bleef aanvallen en de score had vele 
male hoger kunnen zijn, maar door wat pech 
en goed keeperswerk van de VCO-goalie bleef 
het voorlopig bij 3-0. Tot de 85e minuut zomaar 
de 3-1 binnen viel en in de 90e minuut de 3-2. 
VCO rook bloed en ging voor de gelijkmaker. 
Een counter van Boerdonk werd pas gestopt in 
het strafschopgebied met een overtreding. Een 
terechte strafschop. In het tumult dat ontstond 
rond de uitstekend fluitende Hendriks werd er 
nog een speler van VCO afgestuurd. Roy Neute-
boom bleef ondanks alles ijzig kalm en maakte 
zijn tweede en Boerdonks vierde. 
Een verdiende overwinning waar het venijn in 
de staart zat. Volgende week naar Beers tegen 
HBV. Dat is naar het schijnt een kampioenskan-
didaat. Zeker als je naar hun bekerwedstrijden 
kijkt: gewonnen van 3e en 4e klassers en door 
naar de volgende ronde met 7 punten. Maar ze 
kennen Boerdonk nog niet.

nooit zien spelen, omdat hij op zondag zelf 
langs het veld staat. Daarom is maar coach ge-
worden van het zaalvoetbalteam van zijn zoon. 
Begonnen in Brabant bij Racing Boys, daarna bij 
SCMH. Daar werd hij kampioen, wat een hoogte-
punt is. Ook zijn bijdrage aan het bijna ten dode 
opgeschreven Ruwaard was dat: 34 maanden 
niet gewonnen, maar samen met de juiste men-
sen deze volksclub weer op de been gekregen 
en ze zijn blijven bestaan. 
Dan Boerdonk. Een leuk trainingsweekend in 
Limburg gehad, ook om elkaar te leren kennen. 
“De jongens hebben stappen gemaakt in de 
voorbereiding. We spelen een ander systeem, 
maar ze pakken het goed op. De selectie is wel 

wat aan de smalle kant, maar 
dat is niet anders. En waar we 
eindigen dit seizoen, dat zien 
we vanzelf wel. Het kan alle 
kanten opgaan met deze nog 
jonge ploeg. Het vroeg op 
achterstand komen, moeten 
we er uit zien te krijgen, dan 
gaat het al een stuk gemak-
kelijker, maar daar werken we 
hard aan.”
Dat bewijst de eerste wed-
strijd meteen: tot de 85e mi-
nuut geen tegengoals. Daarna 
2. Maar als je er zelf 4 maakt is 
dat niet zo’n groot probleem. 


