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Eindelijk is ie daar weer eens: de derby

Ouder-kind-voetbal voorafgaand aan derby

Na er vele jaren niet te zijn geweest, was hij daar 
weer: de derby tussen Keldonk en Boerdonk. 
Keldonk speelt al vele jaren in de 5e en nu in de 
4e klasse. Maar nu stonden ze weer tegenover 
elkaar, voor een bekerwedstrijd. 
Het was heerlijk voetbalweer en er waren lekker 
veel toeschouwers op het spektakelstuk afge-
komen. En een spektakelstuk werd het. Het spel 
was gelijk op de wagen en dan mag de rivaliteit 
niet meer zo erg zijn als vroeger, deze teams 
wilden toch niet van elkaar verliezen. Even geen 
samenwerkingsverband tussen de twee vereni-
gingen, nu ging het om de eer. 
Keldonk kwam al vrij vlot op een 1-0 voorsprong 
met een prachtig afstandsschot van Kevin Voets. 
Boerdonk kwam echter steeds beter in haar spel 
en was op zoek naar de gelijkmaker. Het speelde 
erg sterk en bleef Keldonk maar opjagen. Tim v 
Alphen schoot de [verdiende] 1-1 binnen, ook 
door te blijven jagen op de bal. 
Toch was het Keldonk dat weer op voorsprong 
kwam via een strafschop. Weer mocht Kevin 
Voets scoren 2-1. Boerdonk bleef ondanks de 
achterstand het veldoverwicht houden en had 
ook een stafschop verdiend maar kreeg deze 
niet. De eerste 45 minuten vlogen voorbij.
Na de rust was het Jordi v Schijndel die Boer-
donk op gelijke hoogte bracht, maar dit duurde 
slechts enkele minuten: 3-2 voor Keldonk door 
Luuk v Haandel. In eerste instantie redde keeper 
Geert Brugmans nog prima, maar op de rebound 
had hij geen antwoord. 
Boerdonk liet het hier niet bij zitten en wilde 

Voor de bekerwedstrijd tussen Keldonk 1 en 
Boerdonk 1 werden op het sportpark in Keldonk 
enkele wedstrijdjes gespeeld tussen de ouders 
en de kinderen. De combinatie elftallen JO 7-1, 

deze pot winnen, hoe dan ook. De spelers vlo-
gen over het veld en gaven Keldonk geen mo-
ment rust. Een gemakkelijk gegeven strafschop 
voor Boerdonk werd door Roel v Alphen rustig 
binnen getrapt: 3-3. Boerdonk gaf nog eens 
extra gas. Stan Hendriks vloog over rechts naar 
voren, legde bal kap terug op de inkomend Juul 
Savelsbergh die de 3-4 binnen joeg. Tim v Al-
phen had de wedstrijd hierna meteen kunnen 
beslissen. Waar iedereen [de vele toeschouwers] 
de kans al telde, joeg hij de bal huizehoog over. 
Stan Hendriks beloonde zijn goede invalbeurt 
met een doelpunt 5-3. Wie had dat ooit kunnen 
denken! Keldonk was nu helemaal klaar voor de 
sloop en had geen antwoord meer op het goe-
de spel van Boerdonk. Het slotakkoord was van 
Tim v Alphen. Hij speelde zichzelf knap vrij en 
schoot de 3-6 binnen. Een winst die een echte 
teamprestatie genoemd mag worden en eentje 
waar op verder gebouwd kan worden.
Is het belangrijk om deze wedstrijd te winnen? 
Nou nee, Boekel -Sport is een maatje te groot in 
deze poule en zal wel door bekeren. Maar het is 
toch verdomde leuk om van Keldonk te winnen 
in deze derby. Hoppa … 3-6! 

Uitslagen
Zaterdag 9 september
ST Kel/Boe JO15-1G – Mariahout JO-15 0-17
Avanti’31 JO11-2- ST Kel/Boe JO11-1G 1-1
ST Boe/Kel JO13-2G – Erp JO13-3 11-2
ST Boe/Kel JO9-2G – VOW -1M  5-0
Boerdonk veteranen – ASV’33 veteranen 5-0
Zondag 10 september
Keldonk 1 – Boerdonk 1  3-6
Boerdonk 3 – Gemert 9  3-2
Cito VR1 – Boerdonk VR1  2-8

Programma
Zaterdag 16 september
Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – W.E.C. Jo17-1 14.30
Mifano Jo15-2 – Keldonk/Boerdonk Jo15-1 13.00
Udi’19 Jo13-8 – Boerdonk/Keldonk Jo13-2 11.30
Boerdonk/Keldonk Jo13-1 – Udi’19 Jo13-4 11.30
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Nooit gedacht 10.15
Boerdonk/Keldonk Jo9-1 – Schijndel Jo9-4 10.15
Rhode Jo9-5 – Boerdonk/Keldonk Jo9-2 09.15
Keldonk/Boerdonk Jo9-3 – A.S.V.’33 Jo9-4 10.15
Zondag 17 september
Avesteyn 1 – Boerdonk 1  12.30  14.30
Erp 9 – Boerdonk 3  09.00  10.00
Boerdonk VR1 – Rhode VR1  10.15  11.00

Agenda
3 oktober  Kaartavond
26 oktober  Ledenvergadering

 

JO9-1, JO9-2, JO9-3 en de JO11-1 en JO11-2 wa-
ren hiervoor uitgenodigd. Nu konden de kids de 
ouders eens alle hoeken van het veld laten zien. 
Dat gebeurde dan ook regelmatig. Het werden 

leuke en gezellige wedstrij-
den. Hier en daar moesten 
ook de leiders en trainers er 
aan geloven. Hiervan zullen er 
zeker maandag met spierpijn 
uit bed komen. Wie er gewon-
nen heeft was niet zo belang-
rijk, alhoewel voor sommige is 
het toch ook leuk om als win-
naar van het veld te stappen. 
Al is het maar om dit thuis te 
kunnen gebruiken. 


