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Boerdonk 1 speelt gelijk

Geslaagd carnavalsweekend

Na enkele voetballoze zondagen, kwam Olympia boys 
zondag op bezoek. Ze komen uit de 4e klasse en draai-
en bovenin mee. Een lastige tegenstander, was vooraf 
het idee. Dit viel achteraf wel mee. Uit de kantine klon-
ken de klanken van Tismaarwagegewendband, waar 
de receptie begon van Prins kees 1e. De scheidsrechter 
vloot vrolijk mee, maar dan voor de aftrap. 
Twee hongerige teams die weer blij waren om weer 
op het veld te staan. Het werd een boeiend voetbal 
gevecht. Niet altijd even goed, maar wel twee teams 
die er vol voor gingen. Olympia Boys was gekomen om 
drie punten te halen. Toch was het Boerdonk dat de 
eerste kansjes kreeg. Julian vd Vossenberg kreeg op de 
rand van de 16 meterlijn een schotkans en Daan Dort-
mans kon over links een paar keer gevaarlijk worden. 
Boerdonk kende een aangepaste achterhoede, met 

Programma
Zondag 4 februari
Boerdonk 1 – RKGSV   12.30  14.30

Agenda 
 

20 februari  Kaartavond
27 februari  Kaartavond

Guus v Dommelen als linksback en Joey vd Vos-
senberg als laatste man. Dat was wennen voor 
sommige spelers. Hierdoor ontstonden er wat 
kleine kansjes voor Olympia Boys. 
Een goede aanval over links tussen Jordi v 
Schijndel en Daan Dortmans werd onderbroken 
door een overtreding. Tim v Alphen nam de vrije 
trap die door Guus v Dommelen keihard werd 
binnen gekopt: 1-0 na een kleine 20 minuten. 
Olympia Boys begon nu wel wat meer aan te 
dringen maar kreeg slechts 1 goede kans. Goed 
uitkomen van keeper Nick Opheij voorkwam de 
gelijkmaker. Die kwam er wel na de rust. De eer-
ste de beste aanval was meteen raak, iets wat de 
verdediging van Boerdonk zich wel mag aanre-
kenen. Niet bij de les zijn, heet dat. 

Het is de Raad van Halluf Elf wederom gelukt een 
geslaagd carnavalsweekend voor te schotelen. 
Na maanden van voorbereiding was het 26 janu-
ari zover. Het laatste uurtje van prins Joan (van 
de Vossenberg) d’n 1e had geslagen. Wie zou zijn 
opvolger worden? Na het openingswoord door 
presentator Jan v.d. Vossenberg ging het dan 
eindelijk beginnen. 
Prins Joan mocht zijn laatste kunstje doen. Het 
bekend maken van het Verdienstelijk Lid van 
onze club. Dat was dit jaar iemand die 7 dagen 
per week, 24 uur per dag paraat staat voor onze 
voetbalclub. Niemand minder dan onze voorzit-
ster Mieke v.d. Doelen. Daarna bedankte prins 
Joan iedereen kort maar krachtig voor het on-
vergetelijke jaar waarin hij de prins mocht zijn. 
Het vierde elftal liet Joan nog snel een paar vra-
gen beantwoorden, waarmee hij met de dartpij-
len kon winnen om een aantal punten te scoren. 
Bij voldoende punten won Joan een blad bier. Zo 
niet dan was hij er 1 kwijt. Dat laatste dus. Daar-
mee zat zijn tijd erop en werd het tijd voor een 
nieuwe prins. 
Een viertal duo’s gingen de strijd aan in The Voice 
of Holland. Het beste duo mocht dit jaar Prins en 
Adjudant zijn. Uiteindelijk kwam de uitslag uit 
het koffertje. Kees Sondag werd de nieuwe prins 
en Jorno v.d. Elsen zijn adjudant. Met hun lied 
‘Hey Baby’ kwam de stemming er meteen goed 
in. Samen met de aanwezige prinsen Roy d’n 1e 
van de Zandhazen en Vorst Mels d’n 1e van de 
Lindefluiters werd er volop carnaval gevierd. 
Tussendoor werd de mooist verklede groep 
en de winnaar van RAAD DE PRINS bekend ge-
maakt en mocht Prins kees de OPSTEKER uitrei-
ken. De opsteker is een hart onder de riem voor 
een onfortuinlijke voetballer. Dit keer vier de ‘eer’ 
te beurt aan Erik de louw. Na afloop ging ieder-

een voldaan huiswaarts of naar de nieuwe prins. 

Jeugdbal
Op zaterdag was het jeugdbal. Alle jeugdleden 
waren hiervoor uitgenodigd. Dus ook de jeugd-
leden uit Keldonk, nu de samenwerking met 
R.K.V.V. Keldonk een feit is. Natuurlijk waren onze 
nieuwe prins Kees en Adjudant Jorno er ook. En 
Prins Roy van de Zandhazen. Maar de speciale 
gasten waren natuurlijk Jeugdprins Nick, jeugd-
prinses Isa, adjudant Storm en hofdame Kim 
uit Boerdonk en Jeugdprins Tren, jeugdprinses 
Floortje, adjudant Renald en hofdame Amber uit 
Keldonk. Zij hadden een mooie speech en lied 
voor onze nieuwe prins. Verder mochten de kin-
deren die graag een liedje zongen of een dansje 
wilden doen, dit aangeven bij onze DJ’s Snip en 
Snap. We hebben vele optredens gezien. Weder-
om een geslaagde middag.

Receptie
Zondag was de receptie voor onze nieuwe prins. 
Een onvergetelijke middag, die druk werd be-
zocht. De belangstelling was zeer groot. De 
familie, het elftal, de vriendengroep en het 
boerenpaar kwamen naast de diverse carna-
valsclubs onze prins feliciteren en hadden een 
gezellige middag in de kantine. Volop genieten 
met tussendoor muziek van onze Boerdonkse 
band Tismarwadegewentbent en dj Ron v.d. 
Wetering, die de vrijdag ook al had gedraaid in 
de kantine. Om de vreugde nog meer te ver-
hogen werd er ook nog een loterij gehouden. 
De hoofdprijs, een levensmiddelenpakket, be-
schikbaar gesteld door familie van der Doelen 
uit Boerdonk. Al met al kan de Raad van Halluf 
Elf van R.K.S.V Boerdonk terugkijken op een zeer 
geslaagd carnavalsweekend.

Tim v Alphen kreeg een uitgelezen kans op de 
2-1, een penalty. Daan Dortmans, was neerge-
legd in het strafschopgebied, en de scheidsrech-
ter kon niet anders dan fluiten voor de terechte 
strafschop. Helaas miste Tim v Alphen deze kans, 
met een hoofdrol voor de keeper van Olympia 
Boys die de bal stopte. 
Olympia Boys putte hier moed uit en ging meer 
aanvallen. Maar dit waren slechts speldenprik-
ken. De beste kansen waren toch voor Boer-
donk. Iets scherper/rustiger in de afwerking dan 
had er zomaar een overwinning ingezeten, nu 
was er de teleurstelling van slechts 1 punt. Vol-
gende week komt Gerwen op bezoek, een te-
genstander die Boerdonk wel ligt, maar ook een 
ploeg met veel ambitie. 


