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Boerdonk 1 verliest, maar speelt sterk als team

Uitslagen
Zaterdag 2 september
ST Kel/Boe JO11-1G – Vorstenbosch

7-1

Zondag 3 september
Boerdonk 1 – Boekel Sport 1		
Handel 4 – Boerdonk 3		
Boerdonk VR1 – Nijnsel Vr 1		

0-3
2-3
3-3

Programma
Zaterdag 9 september
ST Kel/Boe JO15-1G – Mariahout
Avanti’31 - ST Kel/Boe JO11-1G
ST Boe/Kel JO13-2G – Erp JO13-3
ST Boe/Kel JO9-2G – VOW -1M
Boerdonk veteranen – ASV’33

12.00 13.00
08.30 09.30
11.00 11.30
09.45 10.15
16.15 17.00

Zondag 10 september
Keldonk 1 – Boerdonk 1
Boerdonk 3 – Gemert 9
Cito VR1 – Boerdonk VR1

12.30 14.30
11.15 12.00
09.30 10.30

Agenda
Om al vast in uw agenda te zetten: de datums
voor de kaartavonden. Ze beginnen om 20.00 uur
•
3-17-31 oktober
•
14-28 november
•
12-19 december
•
2-16-30 januari
•
20-27 februari
•
13-27 maart
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan.
Nadat Boerdonk 1 een aantal goede oefenwedstrijden had gespeeld mochten ze zondag 3 september aantreden voor hun eerste bekerwedstrijd. tegenstander is Boekel Sport 1, een solide
3e klasser. Zo is Boerdonk ook ingedeeld samen
met Keldonk 1 en Avesteyn 1, twee 4e klassers,
een zware maar toch ook een leuke poule, waarin Boerdonk 1 kan zien waar ze staan.
Zondag mochten ze thuis tegen Boekel Sport 1
en konden ze meteen vol aan de bak. Het viel
niet tegen. Het zeer jonge Boerdonkse team
begon fris aan de wedstrijd, ze hadden er zin in.
Boerdonk begon sterk aan de wedstrijd en creëerde een paar mooie kansen voor de rust, maar
helaas we waren niet gelukkig in de afronding
hiervan. De keeper van Boekel sport was ook
zeer goed.
De spitsen van Boekel Sport kreeg ook kansen
maar ging hier slordig mee om. Na een halfuur

spelen kwam Boekel Sport op een voorsprong.
Boerdonk bleef na deze tegenslag goed voetballen en ging op zoek naar de gelijkmaker. Helaas maakte Boekel Sport op slag van rust de 0-2.
Na de rust bleven zowel Boerdonk als Boekel
goed en aanvallend voetballen. Gaandeweg de
2e helft werd het verschil tussen Boerdonk (5e
klasse) en Boekel (3e klasse) groter en scoorde
Boekel de 0-3 uit een prachtige vrije trap. Nadat
onze spits in de goal moest, omdat keeper Geert
Brugmans geblesseerd uitviel, werd het voorin
moeilijker voor onze spelers. Ze bleven goed als
team spelen.
Langs de lijn hebben de trouwe fans genoten
van het Boerdonkse spel. Volgende week uit tegen Keldonk. Kom onze jongens aanmoedigen,
ze hebben jullie steun hard nodig!

Ook de vrouwen zijn weer begonnen
Voor de vrouwen 1 begon het seizoen 20172018 met een bekerwedstrijd. De tegenstander
was Nijnsel VR 2. Ook de start van een nieuw trainer/leiders duo Jos Hagelaars en Nori scheepers.
Het werd een doelpuntrijke wedstrijd waar goed
spel werd afgewisseld met domme fouten, maar
het seizoen is dan ook nog maar net begonnen.
Boerdonk kreeg de eerste twintig minuten wel
3 à 4 goede kansen om te scoren, maar verzuimde hierin. Toch was het Kim Wilson die de
1-0 binnen tikte in tweede instantie na weer een
dot van een kans. De 1-1 was een terechte strafschop: een te late tackel van Sanne vd Wijst werd
bestraft. Nijnsel nam hierna het spel van Boerdonk over en scoorden dan ook de 1-2. Dat was

ook de ruststand.
Na de rust was het Boerdonk dat van leer trok en
op zoek ging naar de gelijkmaker. Het was Marlieke vd Tillaar die 2-2 scoorde, via een klutsbal
weliswaar, maar die tellen ook. Toch konden ze
weer snel van vooraf aan beginnen want Nijnsel
kwam weer op voorsprong. De ruggen werden
gerecht. Gelukkig hielp Nijnsel een beetje mee
door een eigen goal te scoren. Dat werd ook de
eindstand: 3-3.
Volgende week de volgende bekerwedstrijd. Tegenstander is dan Rhode VR 2.

