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Treintje dendert weer voort

Keldonk/Boerdonk JO9-1 naar halve finale beker

Na de doordeweekse nederlaag bij Milheezer 
Boys, liefst 5-1, moest Boerdonk 1 naar Vlierden 
om tegen SPV aan te treden. Deze ploeg strijdt 
nog voor het kampioenschap, samen PVV en 
Olympia Boys. Een zware tegenstander dus. Door 
de vele blessures was het weer puzzelen voor de 
trainer om er 11 op de plak te krijgen. 
Dat SPV ambitie heeft was wel te merken: ze gin-
gen er meteen vol in Boerdonk had er zijn handen 
vol aan. De eerste kansen waren wel voor SPV. De 
tactiek waar Boerdonk de laatste weken succes 
mee boekte, daar werden ze nu mee bestreden: 
de tegenstander opjagen en hard werken. 
Toen SPV na een half uur was uitgeraasd, kreeg 
Boerdonk er enig vat op. Niet dat het veel kansen 
creëerde, maar SPV kreeg ze ook niet. Daarom viel 
de goal ook koud op het dak: een onoverzichte-
lijke situatie van waar spelers wel of geen buiten-
spel stonden en of ze wel of niet met actie meede-
den, de scheidsrechter was resoluut: 1-0 SPV. 
In de tweede helft werd Jules Savelsbergh [ge-
blesseerd]  vervangen door Kees Sondag, Danny 
vd Velden zakte een linie terug naar het midden-
veld en plotseling liep het weer als een trein. SPV 

Uitslagen
Zondag 8 april
SPV 1 – Boerdonk 1  1-1
Gemert 6 – Boerdonk 2  1-5
Boerdonk 3 – Boekel Sport 7  0-5
Boerdonk 4 – VCA 3   1-6
ZSV VR2 – Boerdonk VR1  1-1

Programma
Donderdag 12 april
Menos 1 – Boerdonk 1  17.15  18.30
Zaterdag 14 april
Boerdonk/Keldonk Jo15-1 – Schijndel Jo15-5   13.00

Rhode J013-2 – Keldonk/Boerdonk Jo13-1 11.45
Keldonk/Boerdonk Jo13-2 – S.S.E. Jo13-2 11.30
Boerdonk/Keldonk Jo11-1 – Avanti’31  10.15
Boekel sport – Boerdonk/Keldonk Jo11-2 10.30
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Erp Jo9-2 10.15
Udi’19 Jo9-5 – Keldonk/Boerdonk Jo9-2 10.15
Boerdonk/Keldonk Jo9-3 – sparta’25 Jo9-4 10.15
Keldonk/Boerdonk Jo7-1 – S.C.M.H. Jo7-3 10.15
Sparta’25 – Boerdonk veteranen 15.15  16.15
Zondag 15 april
Olympia Boys 1 – Boerdonk 1 12.30  14.30
Boerdonk 2 – Erp 6  11.15  12.00
Volkel 6 – Boerdonk 3 08.30  09.30
FC de Rakt 6 – Boerdonk 4 11.30  12.30
Boerdonk VR1 – Boekel Sport VR2              10.15  11.00

Agenda 
 

19 april  Voorjaarsvergadering
1, 2 en 3 juni  Jeugdkamp
8 juni Kampioenenreceptie 

Naast de competitie doet Keldonk/Boerdonk 
JO9-1 ook nog volop mee aan het bekertoer-
nooi. Woensdag 4 april werd er in Schijndel 
gespeeld tegen Avanti ’31 JO9-3. In een gelijk 
opgaande wedstrijd werd na een hoosbui be-
gonnen op een kletsnat veld. 
Keldonk/Boerdonk startte goed en had al snel 
een doelpunt te pakken. Daarna ging de wed-
strijd op en neer en bleef het tot de laatste 10 
minuten spannend. De Schijndelaren kwamen 
nog terug tot 5-6, maar doordat JO9-1 nog een 
viertal keer scoorde in de slotfase werd een ver-

diende zege van 5-10 behaald. 
Dit betekent dat we inmiddels zijn doorgedron-
gen tot de halve finale van de beker. Daarin 
heeft het lot Keldonk/Boerdonk gekoppeld aan 
Blauw-Geel JO9-3. Deze kraker, waarin een fina-
leplaats op het spel staat, wordt gespeeld op 
woensdag 25 april op sportpark de Koulberg in 
Keldonk.

werd geen moment meer met rust gelaten en de 
ene na de andere kans was er voor Boerdonk. De 
spelers van Boerdonk gooiden alle schroom van 
zich af en gingen op jacht naar de punten. 
De zoveelste corner werd door Kees Sondag op 
het hoofd gemikt van Tim van Alphen die op 
goal kopte en waar Axel v Overdijk deze nog ver-
lengde en de verdiende 1-1 binnen kopte. Twee 
handsballen in het strafschopgebied van SPV 
die door de scheidsrechter anders beoordeeld 
werden. Een schot van verdediger Jesse Oppers, 
kiezelhard net naast. Stan Hendriks kreeg een 
kans en Tim van Alphen had misschien beter zelf 
kunnen uithalen dan de bal breed te leggen.
In de laatste minuut was het Stan Hendriks die 
het strafschop gebied in dribbelde. Hij werd 
aangetikt en genoeg uit balans gebracht om 
niet meer bij de bal te kunnen. Hier werd echter 
de voordeelregel verkeerd toegepast door de 
scheidsrechter. Boerdonk speelt knap gelijk te-
gen SPV, maar deed zich zelf te kort. Of zoals de 
supporters van SPV vertelden: “We mogen blij 
zijn met 1 punt vandaag.”


