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Keldonk/Boerdonk JO11-1 bekert verder

Uitslagen
Boerdonk 2 – Erp 6		
VDO 3 – Boerdonk 3			
Boerdonk VR1 – Boskant VR1		

2-2
1-2
2-4

Programma
Zaterdag 27 oktober
ELI – Boerdonk 		
16.00 17.00
VR30+ - SSE
Keldonk/Boerdonk Vr. 30+ - S.S.E. Vr. 30+
16.00
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Nijnsel Jo15-1
13.30
S.C.M.H. Mo15– Keldonk/Boerdonk Mo15-1 13.00
Vorstenbosche B. – Keldonk/Boerdonk Jo13-1 10.00
S.V. TOP Jo12-2 – Keldonk/Boerdonk Jo12-1 10.30
BlauwG. Jo11-6 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 09.00
D.V.G. Jo9-2 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1
10.30
Rhode Jo9-6 – Keldonk/Boerdonk Jo9-2
09.15
Boekel Jo8-2 – Keldonk/Boerdonk Jo8-1
09.30
Zondag 28 oktober
HVV 1 – Boerdonk 1		
12.30 14.30
Boerdonk 2 – Boekel Sport 6
11.15 12.00
Boekel Sport 8 – Boerdonk 3
10.00 11.00
Boerdonk VR1 – Schijndel VR1
10.15 11.00

Activiteiten
02 november
06 november
12 november
15 november
20 november
28 november

e-mail: info@rksvboerdonk.nl

Feestvergadering club van 50
Kaartavond
Bestuursvergadering
Najaarsvergadering
Kaartavond
Sinterklaasavond
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Voordat de competities begonnen waren, zijn alle
jeugdteams van Keldonk/Boerdonk gestart met
een drietal bekerwedstrijden in een poulevariant.
Deze wedstrijden hebben wisselende resultaten
opgeleverd. Natuurlijk zijn deze wedstrijden onderdeel van de voorbereiding op de competitie,
maar als de poule overleefd wordt, dan wordt het
bekertoernooi ook interessant voor de teams. Diverse teams zijn intussen doorgedrongen tot de
volgende ronde.
Keldonk/Boerdonk JO11-1 mocht afgelopen zaterdag het spits afbijten in de 2e ronde van het
bekertoernooi. Op het programma stond de wedstrijd tegen Sparta ‘25 JO11-2 en werd gespeeld
aan de ‘andere kant’ van het kanaal. We moesten
al vroeg vertrekken richting Beek en Donk en dus
vroegen we ons af of we op dat tijdstip wel al
over de Donkse of Beekse brug konden. Dit bleek
gelukkig geen belemmering dus konden we om
9.15 uur starten met de wedstrijd.
De jeugdige scheidsrechter die aangesteld stond
voor deze wedstrijd had vanaf het eerste fluitsignaal zijn handen vol aan deze wedstrijd. Beide
teams vlogen er meteen vol in wat leidde tot
een wedstrijd met aan beide zijde enkele goede
schietkansen in het begin. Aangezien dat onze
vaste keeper Teun nog naar de zon was, hadden
we Joshua opgetrommeld en hij bleek als (bijna)
jongste van het veld een waardige stand-in voor
Teun.
Na een kleine 10 minuten kwam Sparta door over
rechts en schoot de spits de bal vanuit een soort
van onmogelijke hoek hard via de lat raak. 1-0
achter. Echter bleek in de minuten na deze tegenslag meteen dat er nog niks verloren was. In een
van de volgende tegenaanvallen zetten Kyan van
Limpt goed door en ronde hij een prachtige actie
zelf af 1-1. Dit bleek later ook de ruststand.

Na de thee ging de wedstrijd op dezelfde voet
verder. Sparta werd iets sterker mede ook doordat deze Beek en Donkse spelers fysiek allemaal
goed onderlegd waren. Keldonk/Boerdonk verslapte echter geen moment en bleef goed partij
bieden. Nadat de 2e helft 10 minuten oud was
kwam Keldonk/Boerdonk voor het eerst deze
wedstrijd op voorsprong 1-2. Jur van der Ley
die samen met Alex achterin een dijk van een
wedstrijd speelde, bekroonde dit door een voorzet vanaf de rechterkant nog via een Spartaans
been achter de keeper te werken.
Nu moesten we alle zeilen bijzetten omdat
Sparta meer moest ging komen om de gelijkmaker te forceren. Iedereen gaf er nog een
tandje bij waarbij Ries, Geert en Kian van Berlo
streden voor elke meter. Dit in combinatie met
de spelverdeling van Levi en het loopvermogen
van Kyan van Uden zorgde ervoor dat Teus en
Kyan van Limpt regelmatig gevaarlijk opdoken
voor de uitstekende keeper van Sparta. Helaas
werd de beslissende 1-3 niet tegen de touwen
gewerkt en bleef het nog steeds een wedstrijd.
Echter gaf Sparta zich zeker niet over en kwamen ze toch langszij: 2-2! Met nog 5 minuten op
de klok was het nog steeds spannend en werd
er toch al een beetje aan penalty’s gedacht bij
een gelijke stand aan het einde van de wedstrijd.
Echter gooide Kyan van Limpt de wedstrijd in
het slot door 2 minuten voor tijd de verdiende
2-3 te maken. Het verzet van Sparta was gebroken en dus speelde Keldonk/Boerdonk de laatste 2 minuten goed uit en was de dik verdiende
overwinning binnen!
Al met al een zeer mooi resultaat waaruit blijkt
dat wanneer je als team fungeert tot veel dingen
in staat bent. Nu is het zaak deze lijn door te trekken en daar hebben we alle vertrouwen in!

Boerdonk 3 heeft nieuwe shirtsponsor
De Schutboom uit Boekel prijkt op de borst van Boerdonk 3. De schutboom Bouwmaterialen
staat voor kwaliteit en dat past
prima bij Boerdonk 3. Samen
een sterke combinatie. En de
resultaten spreken voor zich:
Boerdonk 3 nestelt zich boven
in de stand. Met nog 3 teams
meer staan ze op de tweede
plaats, met slechts 1 wedstrijd
verloren. Zondag werd VCO 3
verslagen met 1-2. We wensen
De Schutboom veel plezier
met Boerdonk 3, maar dat zal
wel lukken.

