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Het begint aardig te lopen

Boerdonkse dames tegen koploper Handel

Na de nederlaag vorige week bij de koploper, 
was het zaak om vandaag weer drie punten te 
halen zodat men bovenin blijft meedoen. Tegen-
stander VCA uit Sint Agatha had 1 punt meer op 
de ranglijst en dacht het zelfde. Het bleef ook bij 
die gedachte voor VCA. Binnen 5 minuten keken 
ze al tegen een 2-0 achterstand aan. Twee iden-
tieke goals: een steekbal op Daan Dortmans, die 
een lage voorzet gaf vanaf de achterlijn en eerst 
Tim v Alphen die maar tegen de bal aan hoefde 
te lopen, daarna  Jordy Neuteboom. 
Dit was de start die Boerdonk zich kon wensen. 
Nu kon er vrijuit gevoetbald worden. VCA moest 
komen. Toch was het Boerdonk dat de eerste 
helft domineerde. Dat deed het met prima voet-
bal, met kleine kansjes en door zelf niks weg te 
geven. Het was veelzeggend dat VCA pas in de 

Zondag 4 oktober: uitgerekend op dierendag 
mochten we de wei in. De wedstrijd tegen Han-
del stond op het programma, maar de wedstrijd 
begon niet voordat we van onze nieuwe coach 
Johan Strouken de wedstrijdbespreking hadden 
gehad. Met vijf grote vellen papier en maar liefst 
honderd cirkels en strepen door elkaar, heeft hij 
onze dames uit kunnen leggen wat de bedoe-
ling was van vandaag. Structuur, structuur, struc-
tuur. Of we goed zouden spelen of niet was niet 
van belang, als we maar structuur lieten zien. 
De dames wisten wat ze te doen stond en gin-
gen vol goede moed het veld op. Helaas waren 
we nog iets te dizzy van alle strepen, cirkels en 
info van de coach, waardoor de scherpte niet 
vanaf het eerste moment aanwezig was en daar-
door de eerste tegengoal viel. Startsein voor ons 
dat het beter moest. Dit gebeurde ook. 
Iedereen deed zijn uiterste best om te doen 
wat de trainer zei en naarmate de wedstrijd 
vorderde zagen we dit ook meer en meer ge-
beuren. Helaas maakten de dames van Handel 
een paar goals, waardoor we op een gegeven 

Uitslagen 
Zondag 4 oktober
Boerdonk 1 – VCA 1    3-1
Boekel Sport 8 – Boerdonk 3  5-3
Rhode 8 – Boerdonk 4  3-2
Boerdonk VR1 – Handel VR1  6-2

Programma
Zaterdag 10 oktober
Boerdonk vet - ASV’33 vet  17.00
Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – Udi’19 Jo17-3 14.00
Mill Mo17-1 – Boerdonk/Keldonk Mo17-1 15.30
Keldonk/Boerdonk Jo14-1 – Ollandia Jo14-1     12.00
Boerdonk/Keldonk Jo12-1 – Elsendorp Jo12-1 11.15
Avesteijn Jo11-2 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1   11.30
Keldonk/Boerdonk Mo10-1 – S.B.C. Jo10-5  10.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Bavos Jo9-2 10.00
Keldonk/Boerdonk Jo8-1 – Udi’19 Jo8-4 10.00

Zondag 4 oktober
MVC 1 – Boerdonk 1   14.00
Erp 9 – Boerdonk 2   10.00
Boerdonk 3 – UDI’19 14  12.30
Boerdonk 4 – Avesteyn 7 10.30
Erp VR1 – Boerdonk VR1  10.00

40e minuut voor het eerst gevaarlijk werd. Prima 
keeperswerk van Guus v Dommelen voorkwam 
de aansluitingstreffer. 
In de tweede helft een ander VCA. Eventjes dan. 
Veel geschreeuw weinig wol. Boerdonk maakte 
zich het zelf moeilijk door er wat makkelijker 
over te denken. VCA geloofde er wel zeker in na 
de 2-1, een zelfde goal als die van Boerdonk. De 
trainer voerde wat wissels uit, er werd wat ver-
schoven op het veld en Boerdonk had de wed-
strijd weer aardig in de tas, al moesten ze wel 
blijven opletten. 
Laatste man Thijs Meulensteen kopte uit een 
corner nog op de lat, maar het was Stan Hen-
driks die bij zijn eerste balcontact de 3-1 scoor-
de. Hij was het er als eerste bij, nadat een vrije 
trap van Erik v.d. Bosch niet goed werd verwerkt 

door de keeper. Stan tikte de 
rebound binnen. 
Het geloof was er nu wel uit 
bij VCA. Boerdonk gooide de 
wedstrijd op slot. Een goede 
overwinning waarmee Boer-
donk naar de derde plaats 
klimt. Volgende week naar 
MVC uit De Mortel, maar ik 
ben er bang voor of deze wed-
strijd wel doorgaat met de re-
gen die er verwacht wordt.

moment met 4-0 achter stonden. Gelukkig was 
daar Pleun Smits die ervoor gezorgd heeft dat 
we niet met de 0 op het scorebord gingen rus-
ten: 4-1. 
Na rust kwam het spel wat we wilden spelen 
steeds meer voor de dag. We gingen meer en 
meer tikken en er werden ook meer kansen ge-
creëerd. Helaas was het Handel dat weer een 
goal maakte. Een geluk voor de Boerdonkse da-
mes is dat we nog een Pleun in ons team heb-
ben die goals kan maken. Pleun Biemans zorgde 
met een loeihard schot die met een mooie curve 
de goal indraaide voor de 5-2. Met nog een 
goaltje voor Handel, werd de eindstand op 6-2 
gebracht.
 Ondanks dat we verloren hebben, hebben onze 
dames kei hard gewerkt en goed gespeeld. Met 
deze instelling en motivatie gaan we volgende 
week vol goede moed richting Erp om daar ho-
pelijk de drie punten op te halen.


