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Bekerprogramma positief afgesloten

Uitslagen
Zondag 13 september
Boerdonk 1 – festilent 1		
Boerdonk 2- Gemert 10		
Boerdonk 3 – Erp 8			
Eli 5 – Boerdonk 4			
Bruheze vr2 – Boerdonk vr1		

5-3
2-2
5-1
7-0
5-2

Programma
Zaterdag 19 september
Keldonk/Boerdonk Vr.30+ - Erp Vr.30+
Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – D.S.V. Jo17-1
Boerdonk/Keldonk Mo17-1 – S.J.V.V. Mo17-1
Unitas Jo14-4 – Keldonk/Boerdonk Jo14-1
Boerdonk/Keldonk Jo12- 1 – Udi’19 Jo12-3
S.B.C. Jo11-6 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1
Fiducia 10-1 – Boerdonk/Keldonk Jo10-1
Ollandia Jo10-1 – Keldonk/Boerdonk Mo10-1
Elsenda Jo9-1 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1
Keldonk/Boerdonk Jo8-1 – Erp Jo8-3

16.00
14.00
14.00
12.45
11.15
10.15
11.30
10.00
09.30
10.00

Zondag 13 september
Boerdonk1
VCO1		
Boerdonk2
BoekelSport7
Mariahout 6
Boerdonk 3
Bavos 5
Boerdonk 4
Boerdonk VR1
WEC VR1		

14.30
11.00
11.00
10.00
11.00
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Festilent uit Zeeland kwam op bezoek, maar niet
voor de gezelligheid. Het had twee wedstrijden
gewonnen, dus Boerdonk zal dan ook wel geen
probleem worden, hadden ze gedacht. En dat
was het in den beginnen ook niet. Er stonden
pas 20 minuten op de klok en het was al 0-3.
Slechts één kans kon Boerdonk er tegen overzetten. Dus dat wordt weer zo’n middag, dacht
ik nog: waar houdt de teller op?
Gelukkig dachten de spelers van Boerdonk daar
toch net even wat anders over. Festilent werd
slordiger en nam het wat gemakkelijker op en
Boerdonk schakelde een tandje bij. Rens Donkers, maakte de 1-3 na een goede aanval, Jules
Savelsberg kwam hoger dan de keeper en kopte
de 2-3 binnen en Daan Dortmans kwam vrij voor
de keeper, omspeelde hem en daar was de 3-3
nog voor de rust. Een knappe prestatie van Boerdonk 1.
In de tweede helft een Festilent dat dit niet op

zich liet zitten en vol de aanval koos. Boerdonk
counterde er lekker op los en werd steeds meer
de baas op het veld. Festilent kwam ook nog
eens met 10 man te staan: doorgebroken speler
Roy Neuteboom werd getackeld door de keeper.
Roy nam meteen wraak door de vrije trap er in
te jassen: 4-3.
Nu kwam er toch behoorlijk wat druk op de verdediging van Boerdonk, maar met wat kunst- en
vliegwerk bleven ze op de been, zeker toen Roy
Neuteboom zijn tweede maakte: een prachtige
lob van 40 meter over de te ver uit zijn doel
staande keeper: 5-3.
Wie had dat kunnen denken na de eerste 20 minuten? Maar er gebeuren wel vaker gekke dingen op de Kerveheester. Zo kunnen de spelers
en de trainersstaf met een positief gevoel aan
de competitie beginnen, thuis tegen VCO, ook
uit de buurt van Zeeland.

Boerdonk 2 bewijst zich als cupfighter
De afgelopen drie zondagen stonden in het teken van de bekerwedstrijden. De mannen van
Boerdonk 2 waren vastberaden om door te gaan
met waar ze voor de coronatijd mee bezig waren. Het winnen van wedstrijden met attractief
voetbal. De bekerwedstrijden zijn de ultieme
kans om verschillende speltypen uit te proberen.
In de eerste wedstrijd waren de mannen van Erp
7 de tegenstander. De wedstrijd bleek een waar
spektakelstuk te worden. In een galavoorstelling
werden de Erpenaren met 16-1 terug naar Erp
gestuurd. De nieuw aangetrokken voorhoedespeler Maarten Bouw wist zijn reputatie waar
te maken door binnen 3 minuten al 2 goals in
de touwen te schieten. Ook waren Sietze Penninx (4 goals) en Boschje (3 goals) in deze wedstrijd weer van grote waarde. Zelfs Roy Huijbers
liet zich na 8 jaar weer eens verleiden om zijn
voetbalschoenen aan te trekken. Met waar Tiktakvoetbal wist ook hij zijn doelpunten mee te
pikken.
In de tweede wedstrijd was het duidelijk wat
te vroeg voor de heren. Om half 10 werd er al
afgetrapt tegen de mannen van Boekel Sport 7.
In een slechte wedstrijd werd het 5-2 voor Boerdonk 2.
De derde bekerwedstrijd moest de beslissing
gaan brengen in Groep 4. Gemert 10 was hier in
de tegenstander. Ook Gemert was met 2 overwinningen nog ongeslagen en bleek een taaie
tegenstander. In de eerste helft waren de Gemertenaren de betere ploeg, maar ondanks dat

ging Boerdonk met een 2-1 voorsprong rusten.
Het meest bewonderenswaardige moment was
hierbij weggelegd voor Bonanza. Hij zag de keeper voor zijn lijn staan en met zijn kuubse kisten probeerde hij de bal over de keeper heen te
lobben, de keeper had hier zoveel moeite mee,
zodat Maarten er als de kippen bij was om de
rebound binnen te tikken.
In de tweede helft ging Boerdonk 2 wel iets
beter voetballen, maar kwam het niet meer tot
scoren. Het laatste kwartier werd het echt nog
billenknijpen toen Gemert de 2-2 binnenschoot.
Gelukkig bleef het hierbij en mogen de cupfighters van Boerdonk 2 door bekeren op basis van
het doelsaldo. Aanstaande zondag start de competitie met een thuiswedstrijd tegen wederom
Boekel Sport 7.

Kaartseizoen bij RKSV Boerdonk
Normaal starten de kaartavonden in september
en eindigen we eind maart. Maar normaal is nu
niet meer normaal, het coronavirus waait nog
steeds over Nederland. We hebben ons aan verschillende regels te houden. Regels die het RIVM
en de gemeente ons opleggen. Mede daarom
hebben wij besloten om dit jaar niet meer te
kaarten. Eind december kijken we hoe de stand
van zaken is. We nemen dan een besluit om wel
of niet in de maanden januari, februari en maart
te kaarten. We hopen dat jullie begrip hebben
voor dit besluit.

