
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

internet: www.rksvboerdonk.nl        e-mail: info@rksvboerdonk.nl 

R.K.S.V. BOERDONK 
 clubpagina nr. 08

Spektakelstuk op de Kerveheester

Vrouwen bekeren door

En dat was het, vele goals, van een achterstand 
terugkomen, rode kaart, kansen missen, een 
speler scoort 4 keer in een kwartier, strafschop-
pen. Kortom spektakel, met 1 minpuntje: Boer-
donk 1 trok aan het korstte eind. 
Op bezoek kwam HSE uit Eindhoven , een ploeg 
die vorige week een grote uitslag neerzette door 
Nederwetten met 7  goals te verslaan. Een ploeg 
met vertrouwen. Het is Boerdonk dat meteen 
van kiet aan vol de aanval zocht. Het speelt zijn 
beste partij van dit korte seizoen en is niet onder 
de indruk van HSE; ook niet toen dat met een 
prachtig afstandsschot op voorsprong komt. 
Het duurt slechts enkele minuten dat Boerdonk 
de stand weer gelijk trekt. Een goede aanval over 
rechts waar Tim v Alphen diep wordt gestuurd 
door Luke vd Tillaar. Een strakke voorzet vanaf 
de achterlijn op de inkomende Danny vd Velden, 
die hem simpel binnen kan tikken. Danny vd Vel-
den - onthoudt u deze naam - presteert het om 
nog drie keer meer te scoren in een tijdsbestek 
van slechts 15 minuten. Wat een luxe voor Boer-
donk 1: 4-1 voor. 

De Vrouwen 1 hebben zich voor de volgende 
ronde geplaatst in het bekertoernooi. Tegen-
stander was Stiphout Vooruit vrouwen 1, een 
team dat ze ook in de competitie treffen en dat 
even veel punten heeft als Boerdonk. 
Het was te zien dat ze zo dicht bij elkaar staan: ze 
gaven elkaar niets toe. Boerdonk was de eerste 
helft de betere partij met wat kansjes, maar de 
tweede helft was weer duidelijk voor Stiphout 
Vooruit. Het werd een echt bekergevecht. Wie 
het eerste doelpunt maakt, die wint vandaag. 
Nienke v Alphen was er het dichtste bij. Waar 
de toeschouwers hem al telden, hobbelde de 
bal aan de verkeerde kant van de paal langs. 

Jules Savelsbergh, de beste speler op het mid-
denveld van de middag, maakt een overtreding 
in het strafschopgebied. De scheidsrechter 
geeft direct rood en een strafschop. HSE benut 
dit buitenkansje en dit geeft HSE weer moed om 
vol op de aanval te gaan. 
Zo ontstaat er een spannende tweede helft waar 
Boerdonk niet meer onder druk uit kan spelen. 
HSE blijft de man meer situatie goed uitspelen 
en Boerdonk komt overal net te laat. Waar ieder-
een al bang voor is: HSE maakt de 4-3; en met 
nog een strafschop voor een handsbal wordt de 
gelijkmaker binnen getrapt. Dat we nu nog een 
punt zouden overhouden aan deze wedstrijd 
daar hadden de meeste toeschouwers toch ook 
een hard hoofd in. Helaas worden het 0 punten. 
Wel een spektakelstuk, maar daar koop je niks 
voor. De spelers van Boerdonk moeten nu een 
harde klap verwerken maar dat zal ze wel lukken 
als ze punten gaan pakken. 

Uitslagen 
Boerdonk 1 – HSE 1   4-5
Boerdonk VR1 – Stiphout Vooruit VR1 0-0
 (beker) Boerdonk WNS

Programma
Vrijdag 27 oktober
Boerdonk Veterinnen  19.15  20.00
Zaterdag 28 oktober
Gemert – Boerdonk veteranen 16.00  17.00
Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – Mariahout 14.30
Mifano Jo15-4 – Keldonk/Boerdonk Jo15-1 11.45
W.H.V. Jo13-1 – Boerdonk/Keldonk Jo13-1 11.30
Boerdonk/Keldonk Jo13-2 – Udi’19 Jo13-7 11.30
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Boekel Jo11-2 10.15
A.S.V.Jo11-4 – Keldonk/Boerdonk Jo11-2 10.30
Berghem Jo9-5 – Boerdonk/Keldonk Jo9-2 08.45
Keldonk/Boerdonk Jo9-3 – Boekel Jo9-4 10.15
Keldonk/Boerdonk Jo7-1 – Boskant JO7-1 09.45
Zondag 29 oktober
Tongelre 1 – Boerdonk 1 12.30  14.30
Boerdonk 2 – MVC 3  11.15  12.00
Festilent 8 – Boerdonk 3 11.00  12.00
Boerdonk 4 – Hapse Boys 7 09.45  10.30     
Rhode VR3 – Boerdonk VR1 11.00  12.00

Agenda
26 oktober  Ledenvergadering
31 oktober  kaartavond
3 november  club van 50
14 november  kaartavond
11 december Kerstbingo

Marloes Bouw had nog een goede mogelijkheid, 
maar het onvermijdelijke kwam: strafschoppen 
nemen. Deze moesten beslissen wie er naar de 
volgende ronde door mocht. Voor Boerdonk wa-
ren Carlijn vd Tillaar en Ilse v Dinther trefzeker, 
bij Stiphout knalde ze twee keer over de goal. 
Keeper Maartje v Alphen keek ze over, vertelde 
ze later.
Inge vd Aa schoot hem voor Boerdonk binnen. 
Stiphout Vooruit scoorden ook 1 keer, zodat 
Sabri vd Akker de allesbeslissende strafschop 
mocht nemen. Ze had de zenuwen goed onder 
controle en schoot Boerdonk vrouwen 1 een 
ronde verder. 

Jan Noten opgestapt
Wegens verschil van inzicht heeft trainer/coach 
Jan Noten besloten per direct zijn taken bij RKSV 
Boerdonk neer te leggen. Het bestuur en techni-
sche commissie respecteren dit besluit. 
Jan stond sinds seizoen 2015/2016 voor de 
groep. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor 
de club en wensen hem succes voor zijn verdere 
toekomst. Bestuur en technische commissie 
beraden zich nu op zijn opvolging. Geïnteres-
seerde kandidaten kunnen contact opnemen 
via info@rksvboerdonk.nl

Kerstbingo  nieuwe datum
De Jaarlijkse kerstbingo bij de voetbalclub 
heeft een nieuwe datum: de bingo is verzet 
naar maandag 11 december om 20.00 uur in de 
kantine. Zoals u gewend bent, kunnen  er weer 
prachtige prijzen gewonnen worden. De dames 
van de organisatie zijn er weer druk mee. Ver-
geet niet de datum te veranderen in uw agenda: 
maandag 11 december kerstbingo.


