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Een vijfklapper voor Boerdonk 1

Uitslagen
Zondag 1 maart
Boerdonk 1 - Irene 1		
FC Uden 8 - Boerdonk 2
Erp 10 - Boerdonk 4		
Boerdonk VR1 – Bruheze VR1

5-1
5-3
2-0
6-2

Programma
Zaterdag 7 maart
Boerdonk Vet. – Keldonk Vet
16.15
Keldonk/Boerdonk Vr.30+ - Volkel Vr. 30+
Keldonk/Boerdonk Mo17-1 – RKSV Nuenen
Mariahout – Boerdonk/Keldonk Jo15-1
Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – S.P.V. Jo13-1
Boskant Jo12-1 – Keldonk/Boerdonk Jo12-1
Schijndel – Keldonk/Boerdonk Jo11-1M
SIOL Jo10-1 – Boerdonk/Keldonk Jo10-1
Nuenen Jo9-4 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1M
Boerdonk/Keldonk Jo9-2 – Avant’31 Jo9-3
Keldonk/Boerdonk Jo8-1 – Sparta’25 Jo8-4
Zondag 8 maart
WHV 1 – Boerdonk 1		
Boerdonk 2 – Rhode 5
Sparta´25 7 – Boerdonk 3
Boerdonk 4 – Schijndel 7
Handel VR1 – Boerdonk VR1

17.00
16.00
14.00
14.30
12.00
11.00
10.00
10.30
08.30
10.00
10.00

12.30 14.30
10.15 11.00
09.00 10.00
09.45 10.30
09.30 10.30

Agenda
17 maart			
31 maart			

e-mail: info@rksvboerdonk.nl

kaartavond
kaartavond

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Irene uit Gemonde kwam naar Boerdonk.
Deze wedstrijd stond nog van het weekend
dat de storm Ciara over Nederland raasde.
Het begin was niet best van Boerdonk 1. Ze hadden het best moeilijk tegen een taaie tegenstander. Boerdonk was wel de bovenliggende partij
en er werd hard voor elkaar gewerkt, maar de
grote kansen bleven uit. Een paar afstandsschoten en een paar kopballen, maar de overtuiging
ontbrak.
Gaande de wedstrijd kwam steeds meer geloof
in een overwinning. De achterstand van 0-1 gaf
de spelers nog meer wilskracht om vandaag
niet het kaas van het brood te laten eten. De
scheidsrechter [als je bij de 4 jongste spelers op
het veld de leeftijd bij elkaar optelde, waren ze
nog jonger dan de scheidsrechter.] had met een
half uur spelen al een speler van Gemonde naar
de kleedkamers gestuurd met2x geel. Deze man
floot toch een aardige partij en hield het prima
onder controle, al dacht Irene daar wel wat anders over.
Net voor de rust was het job Vermeulen die de
1-1 maakte met een goed afstandsschot. Meteen na de rust was het Roy Neuteboom die de
2-1 van dichtbij kon binnen tikken, nadat Tim v
Alphen op de lat had geschoten. Dat was al dan
niet vanuit buitenspelpositie, maar we hebben
nog geen VAR, dus telde het doelpunt.
Bij Irene was het geloof nu bijna weg. Ze wilden
wel voor een goed resultaat gaan, maar vandaag
zat het wel tegen. Hun keeper had een paar

mooie reddingen gehad, maar bij de 3-1 van Tim
v Alphen blunderde hij toch vreselijk. Boerdonk
liep nu vrij gemakkelijk uit naar 5-1 door nog
twee goals van Tim v Alphen die een onvervalste
hattrick scoorde vanmiddag.
Door dit resultaat heeft Boerdonk nu 24 punten
uit 16 wedstrijden en staat het op een 5e plaats.
De komende twee weken kunnen de Boys hun
borst weer nat maken: zondag naar het hoog
geplaatste WHV uit Loosbroek, een team waar
Boerdonk thuis vrij kansloos met 2-4 verloor.
Daarna thuis tegen FC Uden, dat de laatste weken ook aardig aan de weg timmert. Maar wil
Boerdonk in de 3e periode nog een woordje
meespreken, dan zal er toch een goed resultaat
moeten worden gehaald. Daar hebben we alle
vertrouwen in.

