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Het wil niet lukken

Boerdonk 3 buigt de wedstrijd om

Boerdonk 1 moest naar Vlierden om tegen SPV te 
spelen, een ploeg die nog alles gewonnen had en 
er de spirit er in heeft. Boerdonk 1 kreeg gelijk het 
gevoel dat er vandaag niks te halen viel in Vlier-
den. In de 4e minuut was het al 1-0. Het brosse 
zelfvertrouwen van de ploeg kreeg al meteen een 
knauw en dat werd niet beter. SPV vloog er van 

Zondag 14 oktober 2018, een mooie zonnige zon-
dag om lekker in de wei te ballen. Handel staat op 
de 2e plaats, heeft er 3 gespeeld en 3 gewonnen; 
op doelsaldo net achter Volkel 6 en net boven 
Irene 3. RKSV Boerdonk 3 staat na 2 wedstrijden 
op de 4e plaats: 1 gewonnen en helaas 1 verloren. 
Er wordt afgetrapt en het voetbalspel begint, af-
tastend gaat de bal door ’t veld. Het lijkt gelijk op 
te gaan totdat er in de 25e minuut een klein mis-
verstand is in de verdediging bij Boerdonk. Han-
del krijgt een scoringskans en benut deze: 0 – 1. 
De rest van de eerste helft probeert Boerdonk de 
kansen te benutten, maar de gelijkmaker blijft uit.
Tijdens de rust wordt een presentie uit de kantine 
gehaald om deze net voor de 2e helft begint aan 
te bieden aan onze vrijwillige clubscheidsrech-
ter. Dit in het kader van de KNVB-week van de 
Scheidsrechters. Een moment om alle scheids-
rechters even in ’t zonnetje te plaatsen en te be-
danken voor hun waardevolle vrijwilligers inzet. 
Zij maken het immers mede mogelijk dat zoveel 
voetballers wekelijks op het veld van het spelletje 
kunnen genieten. Dus pet af voor al die vrijwilli-
gers en hun bijdrage. 
Als de tweede helft begint, pakt Boerdonk de 
draad snel weer op om de gelijkmaker te reali-
seren. Het blijft goed spelen, maar helaas: in de 
63e minuut scoort Handel via een counter en een 
klutsbal tegen alle verwachtingen in de 0 – 2. Nu 
is er echt werk aan de winkel. Boerdonk 3 wisselt. 
In de 74e minuut neemt Twan de Laat een corner, 

alle kanten overheen en in 10 minuten stond het 
al 2-0. 
In tegenstelling tot vorig jaar toen Boerdonk 
heel lang op 0-1 stond en later nog gelijk speel-
de, stond er geen team dat als één blok speelde. 
Niet dat er niet werd gewerkt. Integendeel, ze 
blijven proberen om er een positief resultaat uit 

te halen, maar het wil niet luk-
ken. En met 4-0 achter staan 
met de rust, daar wordt nie-
mand vrolijk van. 
Het positieve was dat er na de 
rust nog een keer gescoord 
werd; en wel door Boerdonk 1. 
Het was Roy Neuteboom die 
de stand iets meer kleur gaf.
Volgende week zijn ze vrij,. 
Daarna gaan we naar Hel-
mond, naar HVV. Ook zij heb-
ben nog geen punten. Dan 
moet daar het zelfvertrouwen 
maar getankt worden.

die Geert Biemans links in de bovenhoek kopt. 
De aansluiting is gevonden: 1 – 2.
De treffer geeft het team een goed gevoel. Vrij 
snel na de aftrap verovert Boerdonk de bal op 
het middenveld. Kees Sondag wordt bereikt in 
de aanval. Die lost een schot en in de 78e minuut 
valt de gelijkmaker: 2 – 2.
Boerdonk is blij en Handel verrast en probeert 
iets terug te doen. Het heeft pech als de bal op 
de paal belandt. Boerdonk probeert met goed 
voetbalspel de overwinning nu naar zich toe te 
trekken. De bal komt opnieuw bij Kees terecht, 
in de voorhoede. Die schiet en scoort de 3 – 2 in 
de 84e minuut. 
Handel is gebroken. Boerdonk wisselt opnieuw. 
Geert Brugmans krijgt op linksvoor een mooie 
bal, kapt de verdediging van Handel uit, staat 
schuin alleen voor de keeper en geeft een ge-
plaatst schot voor de 4 – 2, maar de keeper van 
Handel strekt zich helemaal uit en houdt de bal 
helaas tegen. Het blijft 3 – 2.  
De eerste helft was voor Handel, maar met inzet 
en teamwork heeft Boerdonk een 0 – 2 achter-
stand knap om weten te zetten naar een 3 – 2 
overwinning en naar 3 belangrijke punten. Na 
het douchen wordt dit uiteraard gevierd in de 3e 
helft die we altijd winnen en extra vieren omdat 
onze 50 + speler Edward van Brussel jarig is ge-
weest en trakteert op een extra welkom glaasje 
vocht na het zingen van “Lang zal ie leven …”

Uitslagen
SPV 1 – Boerdonk 1   4-1
Boerdonk 2 – UDI´19 15  2-1
Boerdonk 3 – Handel 5  3-2
Rhode VR2 – Boerdonk VR1  0-4

Programma
Zaterdag 20 oktober
Sparta’25 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 09.15
Keldonk/Boerdonk Jo12-1 – Avesteyn  12.00

Zondag 21 oktober
Boerdonk 2 – Erp 6  11.15  12.00
VDO 3 – Boerdonk 3  09.00  10.00
Boerdonk VR1 – Boskant VR1 10.15  11.00

Maandag 22 oktober
Festilent – Keldonk/Boerdonk MO 15-1 19.00

Activiteiten
23 oktober  Kaartavond
02 november                 Feestvergadering club van 50
06 november Kaartavond
12 november Bestuursvergadering
15 november Najaarsvergadering
20 november                            Kaartavond
28 november                                   Sinterklaasavond


