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Boerdonk 1 heeft geen kans

Clubrecord voor Erik vd Bosch?

De tegenstander was SPV 1, een ploeg waar 
Boerdonk 1 al lang niet meer tegen gespeeld 
heeft. Na vandaag een ploeg waar spelers van 
Boerdonk liever nog niet tegen gespeeld had-
den. SPV is uit de 4e klasse gedegradeerd, maar 
is een hele sterke ploeg. Een team waar Boer-
donk 1 met alle goede bedoelingen nog niet 
tegen opgewassen is. 
Het werd een loodzware middag. Waar vorige 
week soms nog meegevoetbald kon worden 
tegen RKGSV, was het vandaag alleen maar ach-
ter de tegenstander aan rennen. En dat Jules 
Savelsbergh er met rood werd afgestuurd, deed 

Boerdonk 2 trad aan thuis tegen Gemert 6. Het 
begon gelijk leuk. Gemert kreeg meteen enkele 
prima kansen waar de prima keepende Geert 
Brugmans en de lat de 0 hielden. Toch was de 
spanning vrij vlug weg uit de wedstrijd. Behou-
dens de eerste 10 minuten was het spel van Ge-
mert maar povertjes en liep Boerdonk 2 vrij vlot 
uit naar 3-0. Erik vd Bosch nam ze alle drie voor 
zijn rekening. Kelt Coolen en een eigen goal van 
Gemert betekende 0-5 met de rust. 
Boerdonk 2 ging in de tweede helft op dezelfde 
voet verder en Gemert ook. Boerdonk scoorde 
nog eens 5 keer, waaronder een prachtige goal 
van Sietze Penninx, gelijk vanaf de aftrap en van 

er ook geen goed aan. Met 10 man werd een 
onmogelijke taak voor Boerdonk 1, een mission 
impossible. 
Luke vd Tilaar, de gelegenheidskeeper van van-
daag, mocht 7 keer de gang maken naar het net, 
maar had ook enkele zeer prachtige reddingen. 
Het hadden er zomaar meer kunnen zijn dan die 
7. Tim v Alphen scoorde voor Boerdonk, maar 
deze pleister was te klein om de wond te ver-
binden. 
Nu uit naar RKPVV. Die zijn ook goed bezig. Dus 
weer vol aan de bak. Hup Boerdonk 1.

Uitslagen
Zaterdag 30 september
Rhode veteranen – Boerdonk veteranen 3-5 
Zondag 1 oktober
Boerdonk 1 – SPV 1   1-7 
Boerdonk 2 – Gemert 6  10-1
VCA 3 – Boerdonk 4   2-1
Boerdonk VR1 – ZSC VR2  1-1

Programma
Vrijdag 6 oktober
Boerdonk Veterinnen - SSS’18 19.00  20.00
Zaterdag 7 oktober
Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – Stiphout vo. 14.30
Stiphout vo. – Keldonk/Boerdonk Jo15-1 12.45
Schijndel – Boerdonk/Keldonk Jo13-1 11.45
Boerdonk/Keldonk Jo13-2 – Volkel Jo13-2 11.30
Erp Jo11-3 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 09.15
Keldonk/Boerdonk Jo11-2 – Mariahout 10.15
Boskant Jo9-1 - Boerdonk/Keldonk Jo9-1 10.30
Keldonk/Boerdonk Jo9-3 – A.S.V.’33 Jo9-6 10.15
Boerdonk veteranen – Nijnsel 16.15  17.00
Zondag 8 oktober
RKPVV 1 –Boerdonk 1 12.30  14.30
Boerdonk 2 – Menos 2 11.15  12.00
FC de Rakt 4 – Boerdonk 3 11.30  12.30
Boerdonk 4 – Juliana Mill 6 09.45  10.30
Helmondia VR1 – Boerdonk VR1 10.00  11.00

Agenda
26 oktober  Ledenvergadering
3 november  Club van 50

af zijn eigen helft, boem zo erin. John Sweers 
nam er een voor zijn rekening en Sietze Penninx 
nog 1, zijn tweede van de wedstrijd. De andere 
twee waren voor Erik vd Bosch. 
De goede tellers onder ons hebben dan 5 goals 
voor Erik vd Bosch geteld. En dan nu de vraag is 
dit een clubrecord voor Boerdonk? Zijn er spe-
lers bij de senioren die 5 of meer keer gescoord 
hebben in een wedstrijd? Laat het me maar we-
ten. 
Trouwens Gemert had de eer gered door ook 
een keer te scoren, maar 10-1 winst voor Boer-
donk 2, is toch gewoon een dikke uitslag.


