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Scorebordjournalistiek?

Uitslagen
Zondag 27 september
HBV 1 – Boerdonk 1			
UDI’19 12 – Boerdonk 2		
Boerdonk 3 -FC Uden 7		
Boerdonk 4 – Nijnsel 6		
Bavos VR2 – Boerdonk VR1		

6-2
0-2
3-3
2-8
1-1

Programma
Zaterdag 3 oktober
Z.S.V. Vr. 30+ - Keldonk/Boerdonk Vr. 30+
17.00
Juliana Jo17-1 – Keldonk/Boerdonk Jo17-1 15.30
Boerdonk/Keldonk Mo17-1 – Haps Mo17-1 14.00
Nijnsel Jo14-1 – Keldonk/Boerdonk Jo14-1
11.15
Handel Jo12-1 – Boerdonk/Keldonk Jo12-1 10.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – N.L.C.’03 Jo11-2 10.00
Sparta’25 Jo10-4 – Boerdonk/Keldonk Jo10-1 10.30
Heeswijk Jo10-2 – Keldonk/Boerdonk Mo10-1 09.00
Gemert Jo9-6 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1
10.00
Keldonk/Boerdonk Jo8-1 – Sparta’25 Jo8-4 10.00
Zondag 4 oktober
Boerdonk 1 – VCA 1 			
Boekel Sport 8 – Boerdonk 3		
Rhode 8 – Boerdonk 4		
Boerdonk VR1 – Handel VR1		
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Als je de uitslag ziet van HBV 1 tegen Boerdonk
1 (6-2), dan zult u denken die zijn aardig ingemaakt en hadden geen schijn van kans. HBV
heeft inderdaad terecht gewonnen. Toch was
Boerdonk niet veel minder. Het was een goede
wedstrijd van een goed niveau van beide teams,
op het scherpst van de snede dat wel, maar wel
sportief.
De al oude kwaal van Boerdonk1 stak weer de
kop op. Binnen 2 minuten, ja hoor weer een
tegengoal: 1-0. Nu verschieten de Boerdonkspelers hier niet meer van, maar toch blijft het
lastig. Er ontstond een boeiende wedstrijd waar
Boerdonk meer dan prima mee kon voetballen
met de kampioenskandidaat, maar je bent niet

14.30
12.00
12.00
11.00

voor niets de kampioenskandidaat. HBV maakt
de kansen wel, waar Boerdonk net dat te kort
komt of de paal raakt.
Het ging heel vlug rond het half uur, in de 28e
en de 29e minuut werd het 3-0 voor HBV. In de
30e mi-nuut de 3-1 door Rens Donkers, na weer
een goede aanval waar de achterhoede van HBV
werd zoek gespeeld. Maar het antwoord kwam
al vlug door een prachtig goal, een afstandsschot die er van zo’n 25 meter in vloog.
Na de rust weer een aanvallend Boerdonk dat
HBV flink onder druk zette. Dat had succes. Een
voorzet van Daan Dortmans werd knalhard in
het eigen doel geschoten: 4-2. De paal wordt
nog een keer ge-raakt. We komen net dat beetje
geluk te kort.
HBV bleef levensgevaarlijk en
scoorde nog twee keer, zodat de 6-2 op het scorebord
kwam. Boerdonk kan met een
geheven hoofd het veld verlaten. Ondanks de hoge uitslag
hebben ze een goede wedstrijd gespeeld. Eentje waar
ze mee verder kunnen. Als ze
deze lijn kunnen vasthouden,
dan zal VCA het zondag zwaar
krijgen.

Boerdonk 2 pakt de koppositie
Op het gemeentelijke sportpark in Uden stond
op zondagmiddag de wedstrijd Udi’19/CSU 12
- Boer-donk 2 op het programma. De wedstrijd
werd gespeeld op kunstgras en dit was dus weer
even wen-nen voor de mannen van Boerdonk.
Het was dan ook Udi dat de betere ploeg was
in de eerste helft. In de openingsfase leidde dit
tot een aantal kleine kansen voor de Udenaren.
Echter was het Boerdonk 2 die in de 13e minuut
de 0-1 op het scorebord zette. Vorige week was
het nog Thijs van Erp die een corner rechtstreeks
in het doel wist te werken. Deze week was het de
beurt aan aanvoerder Sietze Penninx. Hij legde
de bal mooi via de binnenkant van de paal in het
doel.
Na de achterstand was het weer Udi dat aandrong en op zoek was naar de gelijkmaker maar
bleef dit voor de rust uit. In de tweede helft
was het spelbeeld hetzelfde. Udi drong aan en
Boerdonk counter-de. De gevaarlijkste counter
wist Maarten Bouw in de tweede helft net niet
te bekronen, door in de 65e minuut op de lat te
schieten. Kort daarna was het wel raak en schoot

Sietze Penninx een weerga-loze vrije trap in de
kruising.
Met de 2-0 leek de wedstrijd hiermee beslist.
Udi gaf echter niet op en bleef aandringen. In
de 83e minuut was gelegenheidskeeper Erik van
de Bosch nog heel erg belangrijk door een hard
schot te ke-ren. Ook de scheidsrechter wilde er
nog alles aan doen om de thuisclub aan het scoren te brengen. De blessuretijd bedraagt namelijk welgeteld 15 minuten. Echter lukte het Udi
ook niet om in de blessure-tijd te scoren, waardoor de 0-2 eindstand de boeken in kan.
Met 6 punten uit twee wedstrijden en een beter
doelsaldo dan Handel 3 is Boerdonk 2 de koploper in competitie 39 van de 6e klasse. Over
twee weken staat de eerstvolgende wedstrijd
op het program-ma. Het sterrenensemble van
Boerdonk 2 neemt het dan in Erp op tegen de
mannen van Erp 9.

