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Boerdonk 1 is weer terug op aarde

3 Weken bekervoetbal leidt tot meer dan 250 goals

Weer op aarde. Dat kun je wel zeggen na de oor-
wassing van Avesteyn tegen Boerdonk 1. Deze 
4e klasser was enkele matjes te groot vandaag, 
maar de werklust en vooral de spirit van vorige 
week ontbrak vandaag volledig bij Boerdonk 1. 
Avesteyn kwam al vrij vlug op voorsprong en gaf 
meteen aan dat er vandaag niks te halen viel in 
Dinther. Boerdonk werd meteen vast gezet en 
wist zich geen raad met de vele snelle spelers 
die links en rechts voorbij vlogen. Dat de 2-0 viel 
verbaasde dan ook niemand. 
Toch was het Daan Dortmans die met een zeer 
fraaie treffer de achterhoede te snel af was: 2-1. 
Hierna werd het verschil weer snel op 2 gezet, 
maar door flink door te jagen op de keeper van 
Avesteyn door Joey vd Vossenberg werd de bal 
zomaar in de  voeten van Jules Savelsbergh ge-
schoten. Die liet zich dit buitenkansje niet onbe-
nut: 3-2. Dit was wel tegen de verhouding.

Afgelopen zaterdag zijn de laatste bekerwed-
strijden bij de jeugd gespeeld. Alle combina-
tieteams van Keldonk-Boerdonk (uitgezonderd 
JO7) waren ingedeeld in bekerpoules van 3 of 4 
teams. 
Tijdens deze wedstrijden werden verrassende 
uitslagen neergezet, zoals enkele grote overwin-
ningen. Maar er werd ook een aantal keer een 
flinke nederlaag geleden. Het gevolg hiervan is 
dat er in 3 weken bekervoetbal meer dan 250 
goals zijn gescoord! 

Die verhouding werd snel weer hersteld door 
Avesteyn. Met nog zo’n 5 minuten te spelen tot 
de rust liep de ploeg uit naar 5-2. 
De tweede helft was er een om maar snel te ver-
geten als Boerdonk-supporter. Avesteyn wilde 
de dubbele cijfers halen. Dit lukte ze ook. Boer-
donk 1 verloor met liefst 10-2. 
Hopelijk hebben de spelers hier toch iets van ge-
leerd, dat je gewoon altijd vol gas moet geven 
ook al is de tegenstander sterker. Dit lukte wel 
tegen Boekel-Sport en Keldonk, maar vandaag 
helaas niet. Het was wel sneu voor Pieter van 
Erp, die vandaag zijn debuut maakte in Boer-
donk 1 als keeper. Normaal keept hij bij Boer-
donk 3 en veel als invaller bij de veteranen. Voor 
hem was het ronduit een klotemiddag. 
Volgende week begint de competitie met een 
uitwedstrijd naar Gerwen. Dan kunnen ze weer 
bewijzen dat het beter kan.

Uitslagen
Vrijdag 15 september
Boerdonk Veterinnen - ASV’33  0-0
Boerdonk Veterinnen -SSS’18  5-0
Boerdonk Veterinnen – Milhz Boys 0-1
Zaterdag 16 september
Helmondia – Boerdonk veteranen  7-2 
Zondag 17 september
Avesteyn 1 – Boerdonk 1                                     10-2
Erp 9 – Boerdonk 3                                               8-0
Boerdonk VR1 – Rhode VR1                               4-1

Programma
Zaterdag 23 september
Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – Nijnsel Jo17-1 14.30
V.C.O. Jo15-1 – Keldonk/Boerdonk Jo15-1 13.00
SCMH Jo13-1 – Boerdonk/Keldonk Jo13-1 11.30
Boerdonk/Keldonk Jo13-2 – Udi’19 Jo13-5 11.30
Eli Jo11-2 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 10.30
Keldonk/Boerdonk Jo11-2 – Bavos Jo11-3 10.15
Rhode Jo9-4 – Boerdonk/Keldonk Jo9-1 09.15
Boskant Jo9-1 – Boerdonk/Keldonk Jo9-2 10.30
Keldonk/Boerdonk Jo9-3 – Sparta’25 Jo9-4 10.15
Boerdonk veteranen – Blauw Geel         16.15  17.00
Zondag 24 september
RKGSV 1 –Boerdonk 1 12.30  14.30 
Erp 6 –     Boerdonk 2  10.00  11.00
Boerdonk 3 – Volkel 6 11.15  12.00
Boerdonk 4 – FC de Rakt 6 09.45  10.30
Boekel Sport VR2 – Boerdonk VR1          11.00  12.00

Agenda
3 oktober  Kaartavond
26 oktober  Ledenvergadering

 

Deze bekerwedstrijden kunnen goed gebruikt 
worden als oefenwedstrijden waarbij de spelers 
aan elkaar en aan het team kunnen wennen. 
Nu de eerste bekerwedstrijden achter de rug 
zijn kunnen de teams vol goede moed aan de 
competitie beginnen volgende week. Wanneer 
de spelers op dezelfde voet verder gaan zoals 
tot nu toe is gebeurd, gaan we weer een mooi 
seizoen tegemoet.


