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Boerdonk 1 verliest ook tweede wedstrijd

Club van 50 ‘vergadert’ op vrijdag 2 november

Zondag speelde Boerdonk 1 in Uden tegen FC de 
Rakt, een club die uit de 4e klasse komt en vorige 
week met liefst 10-0 won. Boerdonk begon goed, 
kreeg meteen een kansje en door vroeg druk te 
zetten werd de Rakt terug gedrongen. De keeper 
verdedigde slecht uit, waardoor Jules Savels-
bergh de bal gemakkelijk kon onderscheppen en 
de 0-1 binnen kon schieten. 
FC de Rakt begon nu meer te voetballen en kreeg 
aardig grip op het middenveld waar de Boer-
donkse spelers hun handen vol hadden. De Rakt 
creëerde ook kleine kansen, maar de ballen vlo-
gen van alle kanten over en langs de goal. Kwam 
er een bal op goal, dan was deze een makkelijke 
prooi voor keeper Niek Opheij. 
Boerdonk probeerde nog wel aan te vallen, maar 
het wilde vandaag niet echt lukken, hoe hard ze 
ook hun best deden. Danny vd Velden kon nog 

Vrijdag 2 november is het weer zo ver: een avond-
je vergaderen op een leuke manier. De vergade-
ring start om 20.00 uur en sluit om 20.45 uur. De 
leden van de club van 50 kunnen weer ideeën 
aandragen waar het te besteden geld naar toe 
kan. Alle ideeën zijn welkom. 
De avond wordt opgeleukt door twee tonproa-
ters die allebei twee buuts zullen doen: Freddy vd 
Elzen en Sem van den Borne. Daarom zijn dit de 
leuke vergaderingen. Ook wordt er weer voor het 
droogje en het natje gezorgd. Dus alle ingrediën-
ten zijn aanwezig om een leuke avond te worden. 
Denkt u: verrekt, dat is wel leuk! Word dan lid van 
de club van 50 en u bent van harte uitgenodigd. 
U steunt bovendien de voetbalclub. Tot vrijdag 2 
november in de kantine. 

voor enig gevaar zorgen maar tot kansen leidde 
dit niet. De verdediging van Boerdonk had het 
lekker druk. Die kwamen niks te kort.
FC de Rakt bleef maar aanvallen, ook in de twee-
de helft, maar meer dan dreigend was het niet. 
Er kwamen geen 100% kansen, maar dat gold 
ook voor Boerdonk. Tim v Alphen en Danny vd 
velden werden gewisseld voor twee snelle aan-
vallers: Daan Dortmans en Stan Hendriks. De 
trainer hoopte zo onder de druk uit te komen en 
met een snelle uitbraak voor de 0-2 te kunnen 
zorgen. 
Boerdonk hield ondertussen toch al 75 minuten 
de 0-1 voorsprong vast. Niet met sprankelend 
voetbal, maar met werklust en inzet werd er met 
alle man verdedigd. Toch kreeg de Rakt wat het 
ook wel verdiende: een goal de 1-1. 
Boerdonk zette er nog een aanvaller bij, Axel 

Overdijk, om toch met drie 
punten naar huis te gaan. 
Maar dit pakte anders uit: de 
punten bleven in Uden. De 
Rakt scoorde nog twee keer 
zodat zij nu 6 uit twee hebben 
en Boerdonk helaas 0 uit 2. 
Aanstaande zondag staat de 
moeder van alle derby’s op 
het programma: Boerdonk 
– Keldonk. Ze zijn weer te-
rug in de 5e klasse, Keldonk. 
Zondag hopelijk drie punten 
voor Boerdonk 1, al wordt het 
sowieso weer een zware wed-
strijd voor Boering.

Uitslagen
Zondag 30 september
FC de Rakt 1 – Boerdonk 1 3-1
Boerdonk 3 – Mariahout 5  2-3
Boekel Sport VR2 – Boerdonk VR1 2-1

Programma
Zaterdag 6 oktober
Someren Vr 30+ - Keldonk/Boerdonk Vr.30+     17.00
Blauw-geel’38 – Keldonk/Boerdonk Jo15-1 13.00
Mierlo Hout – Keldonk/Boerdonk Mo15-1 13.15
Fiducia/Elsend.– Keldonk/Boerdonk Jo13-1 13.00
Gemert JO12-2 – Keldonk/Boerdonk Jo12-1     12.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Ollandia Jo11-1     11.00
Udi’19 Jo10-7 – Keldonk/Boerdonk Jo10-1M     10.15
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Mariahout Jo9-2      10.00
Helmondia – Boerdonk    15.30  16.30
Someren – VR 30+  16.00  17.00

Zondag 7 oktober
Boerdonk 1 – Keldonk 1 12.30  14.30
Gemert 9 – Boerdonk 2 09.00  10.00
Keldonk 4 – Boerdonk 3 11.00  12.00
Boerdonk VR1 – Nijnsel VR2 10.15  11.00

Activiteiten
09 oktober   Kaartavond
18 oktober  Najaarsvergadering
23 oktober  Kaartavond


