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Boerdonk 1 recht de rug

Boerdonk 3 verliest dik

RKGSV 1 uit Gerwen kwam naar de Kerveheester. 
Ze kwamen voor drie punten. Ze vinden zichzelf 
een kampioenskandidaat. Tenminste, die ambitie 
hadden ze in het begin van het seizoen. Dit on-
derstreepten ze toen met een klinkende overwin-
ning op Boerdonk: 4-1. 
Boerdonk putte moed uit het gelijkspel van af-
gelopen week 1-1 tegen Olympia Boys, maar dat 
viel tegen. De eerste helft kwam Boerdonk er niet 
aan te pas. Het is nu niet dat RKGSV zo geweldig 
speelde, maar ze waren een stuk feller en lieten 
de Boerdonkenaren niet met rust. Boerdonk kon 
er in de gehele eerste helft slechts één slap schot 
op goal  tegenover zetten. 
Dat RKGSV zou scoren was niet zo verwonder-
lijk, al was het wel een goal met een buitenspel-
luchtje. Het knappe van Boerdonk was dat ze zich 
vast beten in de tegenstander en het bij slechts 
één tegendoelpunt lieten. Al moet er wel vermeld 
worden dat keeper Nick Opheij enkele fraaie red-
dingen had. 
In de tweede helft een totaal anders beeld van 
de wedstrijd. Boerdonk rechtte de rug en begon 

Uitslagen
Boerdonk 1 – RKGSV   1-1
Boekel-sport 7 – Boerdonk 3  10-0

Agenda 
 

20 februari  Kaartavond
27 februari  Kaartavond

In en tegen Boekel, moest Boerdonk 3 tegen 
Boekel-sport 7. Het zat allemaal tegen: het was 
stervend koud, op een veld dat het verste weg 
ligt (veld 6), wat niet uitnodigt om er een gala-
voorstelling van te maken, en het was erg vroeg. 
En het ergste van alles was dat Boekel Sport veel 
te goed was vandaag. 

Boekel-sport 7 staat op een keurige derde plaats 
maar was een maatje te groot . Er werd met liefs 
10-0 verloren. Een wedstrijd die we dan maar 
ook vlug zullen vergeten, maar waar de leiders 
en trainer natuurlijk altijd aanknooppunten zien 
voor verbetering. Maar dat zien we na de carna-
val wel.

RKGSV vast te zetten en ze verder van het doel 
te houden. Daan Dortmans gaf een voorzet die 
de keeper helemaal verkeerd beoordeelde en zo 
de goal in viel 1-1. 
De sfeer onder de spelers werd nu wat grim-
miger en de scheidsrechter moest  steeds meer 
handelend optreden. Een speler van RKGSV kon 
zijn handen dicht knijpen, toen hij slechts een 
gele kaart kreeg, waar donkerrood meer op zijn 
plaats was geweest. 
De kansen die de twee ploegen kregen waren 
op één hand te tellen, maar de werklust die de 
beide ploegen ten ton spreidde was hartverwar-
mend. Beide teams streden tot het laatst voor de 
drie punten. Maar gescoord werd er niet meer. 
Weer een gelijkspel dus voor Boerdonk 1. Gezien 
het verschil op de ranglijst kun je daar tevreden 
mee zijn. Toch blijft er het gevoel zoals vorige 
week: het hadden met een beetje geluk ook 3 
punten kunnen zijn. Nu naar de carnaval en dan 
komt Ollandia op bezoek.


