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Kaartseizoen van start
Lijkt het u gezellig om tijdens de wintermaanden bij
RKSV Boerdonk te komen rikken? Dat kan. Iedere 14
dagen houden we op dinsdagavond een kaartavond.
In totaal zijn het 14 avonden. Iedere avond staat op
zich en worden er punten verdeeld. Iedere avond
kent dus een winnaar.
Daarnaast tellen alle punten mee voor de seizoensprijzen die tijdens de laatste kaartavond worden
uitgereikt.
U hoeft geen ervaren rikker te zijn, als u de spelregels
kent is het voldoende om mee te kunnen doen. Winnen is leuk maar het gaat vooral om de gezelligheid!
Ook als u niet in Boerdonk woont bent u welkom.
Het kaarten vindt plaats in de kantine, Veerstraat 7
in Boerdonk.
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It giet oan
De mannen van trainer Johan Strouken zijn er
klaar voor. Het heeft nu lang genoeg geduurd, de
oefenwedstrijden en het beker programma. Laat
de competitie maar beginnen.
Het bekerprogramma bestond uit 3 wedstrijden
waar Boerdonk 1 zijn handen vol aan had, met
3 zware tegenstanders. Nijnsel kwam naar Boerdonk. Zij waren uit de 3e klasse gedegradeerd.
Boerdonk speelde een verdienstelijke partij, met
een verdiende 2-2 als resultaat, na 2 keer op achterstand te zijn gekomen.
Hierna naar Stiphout, waar dik werd verloren, met
maar liefst 7-2. Toch was Boerdonk beter dan de
uitslag doet vermoeden. Ze hadden wel degelijk
kansen om te scoren en zelfs bij 2-2 had [maar
had is een lelijk woord] naar 2-4 kunnen uitlopen.
Maar de wedstrijd werd in slechts 5 minuten be-

Het kaarten begint om 20.00 uur, de inloop is vanaf
19.30 uur. Graag wel op tijd aanwezig zijn. De datums
voor dit seizoen zijn:
25 september
9 en 23 oktober
6 en 20 november
4 en 11 december
8 en 22 januari
5, 19 en 26 februari
12 en 26 maart

slist. In die 5 minuten liep Stiphout Vooruit uit
naar 6-2. Maar ook weer een goede les voor de
Boerdonk 1: de kansen die je krijgt tegen op
papier sterkere tegenstander moet je benutten;
dat doen zij ook.
Kansen benutten deed Sparta ‘25 ook goed, al
kwam Boerdonk met een prachtig afstandsschot
op 1-0. Toch was het in no time 1-2 voor Sparta
‘25. En ook in deze wedstrijd kreeg Boerdonk
kansen om te scoren. Dat werd nog wel een keer
gedaan, maar dat hadden er enkele meer moeten zijn. Sparta ‘25 deed dit nog 4 keer eigenlijk
vrij gemakkelijk. Ondanks de uitslag is Boerdonk
niet weggespeeld en bleef het knokken.
De basis is gelegd voor het nieuwe seizoen waar
liefst 7 nieuwe tegenstanders bij zijn gekomen
in de 5e klasse E. Zes hiervan zijn uit de 4e klasse
gekomen, maar die zijn niet
voor niets gedegradeerd zullen we maar zeggen. Zondag
komt Odiliapeel op bezoek.
Dan kunnen de mannen van
Johan weer aan de bak.

Voor vragen kunt u terecht bij één van de commissieleden: Toos vd Tillaart, Cor Opheij, Jolanda Opheij
Ria Vilier of via info@rksvboerdonk.nl.
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Boerdonk 2 verslaat Sparta ’25 8
In de 3e bekerwedstrijd ging Boerdonk fel van
start. Dat resulteerde in de 1e minuut al in de 1-0
door Hendrik Ketelaars. Ook na de 0-1 bleef Boerdonk fel. In de 5e minuut werd deze felheid ook
beloond door Danny. Na een flitsende solo schoof
Danny de 0-2 in de touwen.
Na deze 0-2 werd het wel wat slordig aan de zijde
van Boerdonk. De vloeiende combinaties van de
eerste 5 minuten van de wedstrijd lukten nu niet
meer. Pas vlak voor rust wisten de Boerdonkenaren weer het net te vinden na een mooie aanval
over de linkerflank. Maik van der Zanden tekende
voor de 0-3 ruststand.
Na de rust had Sparta duidelijk maatregelen genomen en begonnen ze zelfverzekerd aan de 2e
helft. Dit resulteerde in de 47e minuut ook al in
de aansluitingstreffer na slecht verdedigend werk
van de Boerdonkenaren werd voor de 1-3 aangetekend.
Na de aansluitingstreffer rook Sparta dan ook

bloed en bleven ze aanvallen. In de 56e minuut
leken ze de achterstand ook daadwerkelijk te
kunnen verkleinen tot 1 doelpunt, omdat ze een
penalty kregen. Helaas voor de Spartanen werd
deze penalty fantastisch gered door keeper
Mitch Meulensteen. Mitch richt zich dit seizoen
op tot een ware penaltykiller door al de 2e penalty van dit seizoen te stoppen.
De redding van Mitch bracht bij Boerdonk ook
weer het vertrouwen terug. In de 58e minuut
schoot captain Sietze Penninx met een prachtig afstandsschot van 25 meter dan ook de 1-4
binnen. Na de 1-4 was bij Sparta duidelijk de
hoop op een goed resultaat verdwenen. Dit resulteerde dan ook in een slordig laatste half uur
van beide kanten. De mannen van Boerdonk 2
trokken de verdiende 1-4 uiteindelijk wel over
de streep. Volgende week gaan we zien hoe de
mannen van Boerdonk 2 aan de competitie gaan
beginnen.

