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Boerdonk 1 is on fire

Uitslagen
Zaterdag 10 oktober
Boerdonk vet - ASV’33 vet		

1-4

Zondag 11 oktober
MVC 1 – Boerdonk 1			
Erp 9 – Boerdonk 2			
Boerdonk 3 – UDI’19 14		
Boerdonk 4 – Avesteyn 7		

1-4
3-2
5-1
1-7

Programma
Zaterdag 10 oktober
Stiphout Vooruit vet – Boerdonk vet
17.00
Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – Udi’19 Jo17-3
14.00
Mill Mo17-1 – Boerdonk/Keldonk Mo17-1
15.30
Keldonk/Boerdonk Jo14-1 – Ollandia Jo14-1 12.00
Boerdonk/Keldonk Jo12-1 – Elsendorp Jo12-1 11.15
Avesteijn Jo11-2 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 11.30
Keldonk/Boerdonk Mo10-1 – S.B.C. Jo10-5
10.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Bavos Jo9-2
10.00
Keldonk/Boerdonk Jo8-1 – Udi’19 Jo8-4
10.00
Zondag 18 oktober
Boerdonk 1 – Odiliapeel 1		
Boerdonk 2 – Handel 3		
Mariahout 5 – Boerdonk 4		
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De 4e wedstrijd was in De Mortel, tegen MVC 1.
Op papier een lastige tegenstander. Vorig seizoen werd het nog 1-1 in een zware wedstrijd.
Vandaag liep het anders. Vanaf minuut 1 was het
duidelijk wat Boerdonk van plan was: winnen.
Er werd meteen vol gas gespeeld. Schoten van
Daan Dortmans en Rens Donkers vlogen over
doel of werden door de keeper gestopt. Achterin
werd goed en scherp verdedigd. Er kwam geen
muiske doorheen, dat zit wel goed. Zo konden
de voorwaartsen zich bezig houden met waar ze
voor op het veld staan: scoren.
In de 7e minuut was het Daan Dortmans die zijn
snelheid en de vrijheid die hij kreeg goed benutte en de 0-1 maakte. MVC kreeg maar geen
vat op de snelle buitenspelers van Boerdonk,
die door Roy Neuteboom en Job Vermeulen als-

14.30
11.00
10.30

maar in stelling werden gebracht. Het was aan
de twee spitsen van Boerdonk Tim v Alphen en
Rens donkers om het af te maken. Het was Tim
v Alphen die de 0-2 maakte en Rens Donkers de
3-0.
Het moet gezegd worden: daar zaten prachtige
aanvallen bij. Boerdonk 1 speelde erg goed in de
eerste helft. MVC kreeg wat kleine kansjes, was
nauwelijks echt gevaarlijk, maar bleef het wel
proberen zodat het steeds een echte wedstrijd
bleef.
De 4-0 van Roy Neutenboom was een vrije trap
die binnen viel. Was het nu een voorzet of een
schot? Zo’n doelpunt.
De tweede helft was van minder niveau, maar
bleef wel boeiend, omdat de kansen bleven
komen. Dat gold ook voor MVC. Eentje daarvan
werd verzilverd. De eer was
gered: 1-4. Jammer van dat tegendoelpunt. Boerdonk wilde
graag de 0 houden. Dat moet
dan maar de volgende keer.
Wie weet wanneer dat weer
wordt ...
Een dik verdiende 1-4 overwinning waar het hele team
trots op kan zijn. Boerdonk 1
is on fire. Het is nu zaak om dat
vuur te laten branden.

Edward van Brussel voetbalt al 50 jaar
Dit kunnen er niet veel zeggen: al 50 seizoenen het geel-zwart van Boerdonk verdedigen.
We hebben het hier over Edward van Brussel.
Hoeveel keer is hij al over de Boerdonkse Dijk
gefietst, tas achterop om te trainen, zondag zijn
wedstrijd te spelen? Heel lang in Boerdonk 1, nu
in Boerdonk 4 en komen ze nog ergens een speler te kort dan kunnen ze nog altijd een beroep
doen op Edward.
Daarom werd hij, op afstand, uitgebreid gehuldigd door het bestuur en zijn teamgenoten. Hij
was zichtbaar verrast. De scheidsrechter moest
hem wel symbolisch rood geven, want hij wilde
anders niet van het veld af. Hij kreeg een mooi
cadeau - een Boerdonkshirt met zijn naam en
rugnummer 50 – waar hij de wedstrijd mee
heeft uitgespeeld.
Dit is een prestatie waar je trots op mag zijn, Edward. Proficiat namens RKSV Boerdonk. We pakken er allemaal maar een 7up op.

