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JO13-2 trotseert de kou

Kerstbingo

Schutboom nieuwe shirtsponsor

Zaterdagochtend moesten eerst de bladeren 
van het wedstrijdveld geblazen worden en de 
lijnen nog gezet worden voordat er kon worden 
gevoetbald. Al zou je bijna denken dat het wit-
ten niet nodig was want het gras was al wit door 
de vorst. Daarbij was het ook nog eens flink mis-
tig en ijzig koud. 
De JO13-2 was sinds lange tijd weer helemaal 
compleet met 13 personen en de kou werd door 
iedereen getrotseerd. We mochten tegen Prin-
ses Irene JO13-4. Een team dat 6 punten meer 
had, 3 wedstrijden meer gespeeld en 2 plaatsen 
hoger stond dan Boerdonk/Keldonk. 
De tegenpartij nam de aftrap en liet van begin 
af aan zien punten te willen behalen in Boer-
donk. Echter grote kansen kregen ze niet want 
ze kwamen ofwel Jesse, Feline, Emma of Evi van 
de achterhoede tegen. Na 10 minuten nam ons 
combinatieteam steeds meer bezit op de helft 
van de tegenstander. Het was dan ook in de 17e 
minuut dat via een voorzet van Hein de bal door 
de tegenstander zelf in hun doel belandde en de 
1-0 genoteerd kon worden. 
Vanaf dat punt nam Boerdonk-Keldonk steeds 
meer de overhand en kregen Janne en Tara 
voorin ook mogelijkheden om te scoren. Even-

Maandag 11 december is er weer de jaarlijkse 
kersbingo in de kantine. Er zijn weer prachtige 
prijzen te winnen, en u steunt er de voetbalclub 
mee. De bingo dames hebben weer erg hun best 
gedaan om u te verassen met leuke kerst prijzen. 
Dus tot as maandag om 20.00 uur u heeft gega-
randeerd een gezellige avond.

Uitslagen
Zondag 3 december
Fiducia 1 – Boerdonk 1  afg
Boerdonk 2 – Festilent 6             6-0
Gemert 8 – Boerdonk 3  5-1
Boerdonk 4 – Handel 4   0-7
Boerdonk VR1 – Bruheze VR1  2-6

Programma
Zaterdag 9 december
Keldonk vet. – Erp vet.   16.30
Gemert Jo17-5 – Keldonk/Boerdonk Jo17-1      15.00

Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Brandevoort  13.00
Boerdonk/Keldonk Jo13-1 – Nijnsel Jo13-1 11.30
Sparta Jo13-5 – Boerdonk/Keldonk Jo13-2 11.30
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Erp Jo11-2  10.15
Bruheze Jo11-5 – Keldonk/Boerdonk Jo11-2     10.00

Boerdonk/Keldonk Jo9-1 – Rhode Jo9-3 10.15
Boerdonk/Keldonk Jo9-2 – D.V.G. Jo9-4 10.15
Keldonk/Boerdonk Jo7-1 – V.O.W. Jo7-1  10.15
Zondag 10 december
Boerdonk 1 – Ollandia 1 12.30  14.15
Boerdonk 3 – Odiliapeel 3 11.15  12.00
Menos 3 – Boerdonk 4 10.00  11.00
Elsendorp / Handel VR1 – Boerdonk VR1 09.00  10.00

Agenda 
11 december  Kerstbingo
12 december  Kaartavond
19 december  Kaartavond
2 januari  Kaartavond
7 januari  Nieuwjaarsreceptie

Boerdonk 4 heeft voortaan de Schutboom uit 
Boekel op hun borst staan. De schutboom, sterk 
in bouwmaterialen, past daarom prima bij Boer-
donk 4. Niet lullen maar doen is het motto van 
Boerdonk 4. Namens de RKSV Boerdonk wensen 
wij de Schutboom veel plezier en veel succes op 
fijne samenwerking.

goed lukte het hun helaas niet om de keeper te 
passeren. Toen het rust was en onze keeper Isa 
ondertussen zowat bevroren was op het veld 
werden er 2 spelers gewisseld. Yaro ging de ach-
terhoede versterken en Jonne het middenveld. 
De keeper werd lekker warm ingepakt want we 
gingen ervan uit dat zij ook de 2e helft niet veel 
meer te doen zou hebben. En dat was voor het 
merendeel ook zo. 
In de 40e minuut was het Resi die alert rea-
geerde toen de keeper de bal net niet helemaal 
vast had en ze de bal langs de keeper de goal in 
tikte. Prinses Irene bleef volharden en probeerde 
soms nog druk te zetten waardoor Isa ook en-
kele knappe reddingen nodig had om haar doel 
schoon te houden. Via Christel die bleef vechten 
voor elke bal en Remco op het middenveld die 
goed de vrije plaatsen opzocht kwam de bal in 
de 56e minuut bij Jonne voor haar voeten. Ze 
schoot op goal, de bal werd nog lichtjes van rich-
ting veranderd door Resi waardoor hun verdedi-
ging het mis had en de keeper er naast greep. 
De 3-0 was binnen en dit was ook de eindstand. 
Netjes gevoetbald jongens en meiden! Een 
terechte overwinning, die wellicht naar meer 
smaakt voor de nog 2 resterende wedstrijden in 
deze najaarcompetitie.


