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Het wil maar niet lukken

Boerdonk-Keldonk JO9-1 wint opnieuw!

De derde wedstrijd bracht Boerdonk 1 naar Hel-
mond; naar RKPVV, een club waar het altijd lastig 
voetballen is, maar ook een club die prima aan 
het seizoen begonnen is. Boerdonk kreeg het 
zwaar voor de kiezen vandaag. Jan Noten had 
voor een andere tactiek gekoze,n mede door 
blessures en schorsingen. Er stond vandaag bo-
vendien een extreem jong elftal op de been: 2 
jongens van 17 jaar en zelfs een 16-jarige begon 
in de basis. Daar tegenover stond een zeer ge-
motiveerd en geroutineerd elftal dat binnen 1 
minuut de bal al in het netje hadden liggen. 
Boerdonk had het erg moeilijk, mede door de 
nieuwe speelwijze, maar beetje bij beetje kre-
gen ze toch mogelijkheden, soms door een goe-
de aanval of door het slechte verdedigen van 
PVV. Joey vd Vossenberg kreeg een dot van een 
kans, maar schoot op de keeper. Wat Boerdonk 
betreft, daar bleef het bij slechts wat spelden 
prikken. PVV liep uit naar 3-0, wat ook de rust-
stand was. 

Afgelopen zaterdag werd er op de vroege och-
tend koers gezet richting Boskant. Uit ervaring 
bleek in het verleden van zowel  het Keldonkse 
als het Boerdonkse dat het altijd lastig voetbal-
len is in Boskant. Om nog maar te zwijgen over 
de weg daar naar toe. (De leiders waren op weg 
naar het voetbalveld van Olland in plaats van 
Boskant). 
Eenmaal daar toch op tijd aangekomen kon er  
begonnen worden met de wedstrijd . Na een 
redelijk gelijk opgaand begin kreeg Boerdonk-
Keldonk de grip op de wedstrijd. De score werd 
hierna snel geopend en uitgebreid zodat het al 
0-6 was met de rust door doelpunten van Levi, 
Jur, Teus en Joshua. Hierbij had onze keeper Jens 
weinig te doen in de goal tijdens de eerste helft. 

Na de thee ging het steeds slechter met Boer-
donk. PVV liep simpel uit naar 6-0. Met nog ruim 
een half uur spelen kwam Joey vd Vossenberg 
plotseling vrij op de goal aflopen. De keeper van 
PVV kon hem alleen maar stoppen met een zwa-
re overtreding, waar de scheidsrechter direct en 
terecht rood voor gaf. Toen sloeg de vlam in de 
pan: spelers en leiders van PVV gingen door het 
lint, publiek op het veld. De scheidsrechter nam 
het juiste besluit en besloot te stoppen. 
Na een afkoelingsperiode van 30 minuten is er 
toch nog gespeeld, voor wat dat dan nog waard 
mocht zijn. Axel Overdijk kon voor Boerdonk 
nog scoren maar de eindstand was toch gewoon 
8-1, weer een zware nederlaag. Het positieve 
van vandaag was dat de jonge spelers van Boer-
donk zich wel weten te gedragen. Daar kunnen 
er veel een voorbeeld aan nemen. 
Er staan nu twee thuiswedstrijden op het pro-
gramma. De eerste is tegen Menos. Hopelijk 
kunnen ze dan het tij weer keren.

Vrijdag 6 oktober
Boerdonk Veterinnen - SSS’18  0-6
ASV’33 - Boerdonk Veterinnen  0-0
Milheezer Boys - Boerdonk Veterinnen 3-0
Zaterdag 7 oktober
Boerdonk veteranen – Nijnsel 2-2
Zondag 8 oktober
RKPVV 1 –Boerdonk 1  8-1
Boerdonk 2 – Menos 2  8-0
FC de Rakt 4 – Boerdonk 3  5-3
Boerdonk 4 – Juliana Mill 6  1-3
Helmondia VR1 – Boerdonk VR1  3-2

Programma
Zaterdag 7 oktober
Mulo Jo17-3 – Keldonk/Boerdonk Jo17-1 15.00
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Z.S.V. Jo15-3 13.00
Boerdonk/Keldonk Jo13-1 – Blauw-geel’38 11.30
F.C. Uden – Boerdonk/Keldonk Jo13-2  10.15
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Sparta’25     10.15
S.J.V.V. Jo11-3 – Keldonk/Boerdonk Jo11-2 10.30
Boerdonk /Keldonk Jo9-1 – Irene Jo9-1 10.15
Boerdonk/Keldonk Jo9-2 – Rhode Jo9-6 10.15
Helmondia – Keldonk/Boerdonk Jo9-3     10.00
Boerdonk veteranen – Sparta’25  16.15  17.00
Zondag 15 oktober
Boerdonk 1 – Menos 1 12.30  14.30 
Handel 3 – Boerdonk 2 10.00  11.00
Boerdonk 3 – Handel 5 11.15  12.00
Volkel 7 – Boerdonk 4 09.00  10.00
Boerdonk VR1 – Deurne VR1 10.15  11.00

Agenda
17 oktober Kaartavond
26 oktober  Ledenvergadering
3 november  Club van 50

In de rust werd aangegeven dat er op dezelfde 
manier door gevoetbald moest worden waarbij 
het samenspel het belangrijkste was. Hier werd 
prima gehoor aangegeven zodat er nog enkele 
mooie uitgespeelde doelpunten vielen waarbij 
een combinatie tussen Tripp en Joes er bovenuit 
sprong. 
Uiteindelijk werd de score opgevoerd tot 1-13 
waarin Skip ook een groot aandeel in had door 
het harde werken. Al met al was het een goeie 
wedstrijd waarbij iedereen met een tevreden 
gevoel weer terug naar Keldonk en Boerdonk 
kon.


