
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

R.K.S.V. BOERDONK 
 clubpagina nr. 09

Boerdonk 2 blijft verliezen

Boerdonk VR1 wint weer

Op de vroege zondagochtend stond de 7e wed-
strijd van het seizoen alweer op de agenda voor 
de mannen van Boerdonk 2. Voor de verandering 
werd in de eerste helft scherp begonnen. Dit re-
sulteerde in de 2e minuut van de wedstrijd al in 
een kopbal op de kruising. Ook in de 12e minuut 
was er een grote kans voor de Boerdonkenaren, 
maar aanvaller Maik van der Zanden wist deze 
kans niet te verzilveren. 
Na de sterke openingsfase van Boerdonk 2 ging 
de wedstrijd meer gelijk op. Aan beide kanten 
waren kleine kansjes. In de 40e minuut was er wel 
weer een grote kans voor de Boerdonkenaren. Via 
de rechterflank stormde rechtsback Stan van der 
Doelen op om een mooie voorzet op Hendrik Ke-
telaars te geven. Hendrik nam de volley heel mooi 
op zijn schoen. Helaas lag de keeper van Volkel 5 
met een uitstekende redding in de weg. Hierdoor 
werd er uiteindelijk gerust met de brilstand op 
het scorebord. 
In de eerste vijf minuten van de tweede helft werd 
de wedstrijd verloren door de Boerdonkenaren. 
Na 2 onoplettendheden werd in de 47e minuut 

De vrouwen van RKSV Boerdonk spelen geen ge-
makkelijke competitie dit jaar. Het wil nog niet 
echt vlotten. Er zijn veel jonge speelsters bijgeko-
men en die moeten nog erg wennen aan de gro-
temeidencompetitie. Met slechts 1 overwinning 
en 1 gelijkspel bevinden de vrouwen zich dan ook 
in de onderste regionen van de ranglijst. 
Nu kwam VOW op bezoek. Zij staan mee boven-
aan en strijden om een eventuele titel, alhoewel 
het Nooit gedacht VR3 tot nu toe weinig toegeeft 
en bovenaan staat. De eerste 10 minuten was het 
alle hens aan dek voor de vrouwen van Boerdonk. 
VOW tikte er lustig op los en kwam dreigend in 
de buurt van het doel, maar het bleef bij dreigen. 
Boerdonk kreeg vat op het spel en kon zelfs aan 
aanvallen denken. Dit was meteen raak , een 
prachtige diepe bal van Inge vd Aa, zette de snel-
trein Marlie vd Doelen in stelling en deze schoot 
meteen raak 1-0. Nu werd het een stukje makkelij-

de 1-0 aangetekend en kort daarop in de 49e 
minuut de 2-0. Hierdoor liep Boerdonk voor de 
zoveelste keer dit seizoen tegen een onnodige 
achterstand aan te kijken. 
Na de 2-0 leek Boerdonk toch weer wat wakker 
geschrokken. In de 56e minuut was er een grote 
kans voor Axel van Overdijk. Helaas kon hij de 
mooie aanval door het midden niet bekronen 
door de aansluitingstreffer  te maken. Twee mi-
nuten later viel de aansluitingstreffer dan toch. 
Maik van der Zanden tekende met een zacht 
schot voor de aansluitingstreffer. Er werd nog 
wel gejaagd op de gelijkmaker, maar echt hele 
grote kansen kwamen hier niet meer uit voort. 
Helaas voor Boerdonk 2 weer een teleurstellend 
resultaat. Er was zelfs een supporter van Boer-
donk die met een wit zakdoekje durfde te zwaai-
en, maar de technische staf weigert het bijltje er 
bij neer te gooien. Zij blijven er namelijk vertrou-
wen in houden om de slechte resultaten om te 
zetten in goede resultaten. Volgende week  een 
nieuwe kans hiervoor, als er thuis wordt aange-
treden tegen de mannen van Sparta ’25 8.

ker voor Boerdonk. Het recept was bekend: goed 
verdedigen en de ballen op de snelle voorwaart-
se. Het was Marlie die binnen enkele minuten 
zelfs de 2-0 had moeten maken. 
Het werd wel steeds drukker voor de goal van 
Boerdonk. Keepster Maartje v Alphen moest 
enkele keren handelend optreden en zelfs een 
bal op de lijn stoppen. Maar voorin was het weer 
Marlie vd Doelen die voor lucht zocht; en voor 
wat frustratie bij VOW. Het was een kopie van de 
eerste goal: 2-0 en de ruststand. 
In de tweede helft weer een fel aanvallend VOW, 
maar echt gevaarlijk werden ze nooit, behou-
dens een stiekem afstandsschot dat net uit de 
hoek kon worden getikt. De beste kansen waren 
er toch voor Boerdonk. Marlie schoot er de 3e 
erin; een onvervalste hattrick. 
Bij VOW gingen nu de kopjes wat hangen, zeker 
nadat Carlijn vd Tillaar er een prachtige vrije trap 

inschoot: 4-0. Een luxe voor 
Vrouwen 1. VOW maakte nog 
wel de eretreffer zoals dat zo 
mooi heet, maar daar bleef 
het bij. 
Misschien dat Boerdonk VR 1 
nu de formule gevonden heeft 
om meer wedstrijden win-
nend af te sluiten. We zullen 
het zien tegen Handel VR 1. Zij 
staan slechts 3 puntjes boven 
Boerdonk VR 1.

Uitslagen
Zaterdag 10 november
Blauw Geel´38 vet – Boerdonk vet 2-4

Zondag 11 november
Volkel 5 – Boerdonk 2  2-1
Volkel 6 – Boerdonk 3 1-2
Boerdonk VR1 – VOW VR2  4-1

Programma
Zaterdag 17 november
Boerdonk vet –  Erp vet 16.15  17.00
Keldonk/Boerdonk Jo15 – 1 – V.O.W.   13.30
Keldonk/Boerdonk Mo15-1 – Brandevoort 13.30
Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – Irene Jo13-1  12.00
SJO Vesta – Keldonk/Boerdonk Jo12-1  11.30
F.C. de Rakt – Keldonk/Boerdonk Jo11-1  10.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-2 – Schijndel Jo9-3 11.00
H.V.C.H. Jo8-2 – Keldonk/Boerdonk J08-1 09.00

Zondag 18 november
Tongelre 1 – Boerdonk 1 12.30  14.30
Boerdonk 2 – Sparta´25 8  11.15  12.00
Boerdonk 3 – FC de Rakt 6 09.45  10.30
Handel VR1 – Boerdonk VR1 09.30  10.30

Activiteiten
15 november Najaarsvergadering
20 november                            Kaartavond
28 november                                   Sinterklaasavond


