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Het zit niet mee in de beker
Boerdonk 1 moest weer naar 
Stiphout Vooruit in de beker, 
voor het 3e jaar oprij en we-
tende dat het vorig jaar niet 
zo lekker ging. De eerste wed-
strijd van dit bekerprogramma 
was weliswaar verloren van 
Erp 2, met 0-2, maar de eerste 
20 minuten van die wedstrijd 
waren toch hoopvol en er kon 
met vertrouwen naar Hel-
mond worden afgereisd. 
Dat vertrouwen had al na 3 
minuten een flinke knauw ge-
kregen. Een vrije trap van Stiphout vloog er al 
meteen in: 1-0. Boerdonk herpakte zich redelijk 
en kreeg zelfs een kans op de gelijkmaker. Rens 
Donkers was zijn directe tegenstander te snel af 
op een diepe bal en kon deze al koppend naar 
de verste hoek krijgen. Dee keeper kreeg nog 
net zijn vingers tegen de bal, die daarna bij Roy 
Neuteboom terecht kwam, die de bal gekeerd 
zag worden. Uit die rebound schoot Rens Don-
kers weer op de paal. Uit deze aanval counterde 
Stiphout weer naar voren. Met een naar buiten-
spel ruikende goal was het niet de gelijkmaker 
die viel, maar de 2-0. Dit is wel lekker voor je 
vertrouwen. 
Stiphout liep daarna snel uit naar 4-0 tot Jordy 
Neuteboom er een mooie 4-1 van maakte net 
voor de rust. In de tweede helft een dapper spe-
lend Boerdonk dat er ondanks het klasseverschil 

Uitslagen 
Zaterdag 5 september
Boerdonk vet -  Mariahout vet  4-1.

Zondag 6 september
Stiphout -Vooruit – Boerdonk 1  6-1
Boekel Sport 7 – Boerdonk 2  2-5
Keldonk 3 – Boerdonk 3  1-3
Boerdonk 4 – Mariahout 6  2-4
FC de Rakt vr2 – Boerdonk vr1  5-1

Programma
Zaterdag 12 september
F.C. Uden 1 – Keldonk 1   18.00
Stiphout vooruit vet. – Keldonk vet. 17.00
De Braak Jo17-2 – Keldonk/Boerdonk Jo17-1  15.00
Vorstenb.Mo17 – Boerdonk/Keldonk Mo17-1  14.30
Udi’19 Jo14-3 – Keldonk/Boerdonk Jo14-1      11.30
Gemert Jo12-3 – Boerdonk/Keldonk Jo12-1     10.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Rhode Jo11-4       10.00
Boerdonk/Keldonk Jo10-1 – Eli Mo10-1       10.00
Keldonk/Boerdonk Mo10-1 – Blauw-geel           10.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Handel Jo9-1       10.00
Blauw-geel’38 – Keldonk/Boerdonk Jo8-1          10.15

Zondag 13 september
Boerdonk 1 – festilent 1  14.30 uur
Boerdonk 2- Gemert 10 11.00 uur
Boerdonk 3 – Erp 8  12.30 uur
Eli 5 – Boerdonk 4  12.00 uur
Bruheze vr2 – Boerdonk vr1 13.00 uur

toch voor bleef gaan. Het probeerde nog een 
goaltje mee te pikken, maar meer dan één zat 
er vandaag niet in. Stiphout scoorde wel nog 2 
keer, waardoor het toch nog een grote uitslag 
werd. 
Volgende week komt Festilent uit Zeeland op 
bezoek, de koploper in de bekerstand. Dat zal 
ook weer een zware dobber worden, maar we 
hebben wel vaker gekke dingen gezien op de 
Kerveheester. Dus waarom niet?


