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Van de hatelijke nul af

Club van 50 viert 20-jarig bestaan

Boerdonk heeft zijn eerste puntje binnen. Het 
gaat met kleine stapjes de goede kant op. Me-
nos 1 uit Landhorst was de tegenstander; eentje 
waar we al decennia lang tegen spelen en die 
toch ook al 3 punten in de pocket heeft. 
Het was een zonovergoten sportpark waar het 
publiek genoot van de warme zon. Het was zo 
warm dat er onder de wedstrijd zelfs een drink-
pauze werd ingelast. Twee ploegen die goed aan 
elkaar gewaagd zijn met een klein overwicht 
voor Boerdonk 1. Dat overwicht mondde alleen 
niet direct in kansen uit. De beste kans was er 
voor Menos, dat op de paal schoot. 
Nu hebben Menos en Boerdonk twee hele jonge 
elftallen. Dan doen wij ook mee, zal de KNVB ge-
dacht hebben: het stuurde een scheidsrechter 
van net 17 jaar oud. Maar leeftijd wil niet alles 
zeggen, zo bleek. Hij floot een meer dan prima 
partij. 
Terug naar de wedsstrijd: de kansen voor beide 
teams in de eerste helft waren op een hand te 
tellen. Twee ploegen die er hard voor werkten 
Boerdonk wilden koste wat kost niet verliezen 
en drie punten, hoe dan ook. De terechte straf-
schop die Boerdonk in het begin van de tweede 
helft tegen kreeg, viel ze koud op het dak:  0-1 
achter; dat was vandaag dus niet de bedoeling. 
Dus werd er gewisseld, werden de ruggen nog 

Binnenkort bestaat de club van 50 al weer 20 
jaar. Daar hoort een feestje bij: vrijdag 3 novem-
ber is het zo ver. De uitnodigingen vallen bij het 
grote aantal leden nu zo ongeveer op de mat. 
De club van 50 ondersteunt de voetbalclub daar 
waar het kan. Zo is het dankzij de Club van 50 
dat er over het terras nu een prachtig afdak staat 
en zorg de Club van 50 er voor dat er tijdens het 
jeugdkamp tenten zijn. Er zijn al heel veel grote 

eens gerecht en in de handen gespiertst; alles 
om minimaal gelijk te spelen. 
Er ontstond een spannende wedstrijd waar 
Boerdonk enkele dotten van kansen kreeg. Axel 
Overdijk en Tim v alphen waren dicht bij de ge-
lijkmaker. Boerdonk kreeg een flink aantal cor-
ners waar toch te weinig mee werd gedaan. Me-
nos bleef loeren op de counter maar werd door 
de Boerdonkse verdediging goed opgevangen. 
Keeper Niek Opheij hoefde maar enkele keren 
handelend op te treden. 
Ondertussen begon de tijd toch in Boerdonks 
nadeel te verlopen. Er volgde een prima aanval 
over rechts; een counter was het. De bal werd 
op het middenveld onderschept, Tim v Alphen 
werd de diepte ingestuurd en die knalde de bal 
hard in het dak van het doel: 1-1. Boerdonk ging 
nu nog meer op de aanval spelen. Ted Villier had 
hem niet één, maar zelfs twee keer op de pantof-
fel om de drie punten binnen te halen. 
Met iets meer rust aan de bal hadden er drie 
punten wel ingezeten, maar gezien het spel-
beeld kon iedereen wel met een gelijkspel leven 
en zeker met het stralende weer. Volgende week 
komt HSE uit Eindhoven op bezoek, een vereni-
ging waar we nog nooit tegen gespeeld heb-
ben. We zullen zien waar de punten heen gaan.

Uitslagen
Zaterdag 14 oktober
Boerdonk veteranen – Sparta’25  10-2

Zondag 15 oktober
Boerdonk 1 – Menos 1  1-1
Handel 3 – Boerdonk 2  3-4
Boerdonk 3 – Handel 5  5-2
Volkel 7 – Boerdonk 4  0-1
Boerdonk VR1 – Deurne VR1  2-1

Programma
Zaterdag 21 oktober
Boerdonk/Keldonk Jo13-2 – V.O.W. Jo13-1 11.30
Keldonk Boerdonk Jo11-2 – V.O.W. Jo11-1 10.15
Helmondia Jo9-3 – Keldonk/Boerdonk Jo9-3    10.00
Blauw-geel Jo7-3 – Keldonk/Boerdonk Jo7-1    10.15

Woensdag 25 oktober
Nijnsel Jo11-1 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 18.30

Zondag 22 oktober
Boerdonk 1 – HSE 1  12.30  14.30

Boerdonk VR1 – Stiphout Vooruit           10.15  11.00

Agenda
26 oktober  Ledenvergadering
3 november  Club van 50

en kleine dingen door de Club van 50 gespon-
sord. 
Het feestje wordt vooraf gegaan met een leden-
vergadering die niet al te lang zal duren; slechts 
45 minuten. Dan de optredens van Dé Velt Op en 
Jasper van Gerwen. Zij zullen allebei twee keer 
optreden. Dat alles onder het genot van drankje 
en – vanwege het jubileumjaar – met heerlijk 
eten. 

Ook kunt u aangeven welke 
besteding er volgens u in de 
voetbalclub plaats moet vin-
den. Bent u nog geen lid? Wat 
let u. Voor slecht 25 euro bent 
u lid, ondersteunt u de club 
heeft u een hele leuke avond 
in het verschiet. Informatie via 
de website of in de kantine. 
Tot vrijdag 3 november.


