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Boerdonk 1 haalt klinkende overwinning

Geslaagde jeugdactiviteit JO15 en JO13

Ollandia uit Olland kwam op bezoek. Ze kwamen 
voor drie punten. Dat viel alleen even tegen. Boer-
donk ging fel van start tegen een ploeg die het 
fysieke niet schuwt. 
Het was vanuit Boerdonk gezien een prima start. 
Een voorzet werd verkeerd ingeschat door de 
Ollandia verdediger, die zijn eigen keeper pas-
seerde. Met pas 4 minuten op de klok was het 1-0. 
Boerdonk verwachtte nu een sterk Ollandia die 
de achterstand snel wilde weg werken. Maar ver-
dedigend had Boerdonk het goed voor elkaar. Er 
was wel druk vanuit Olland maar kansen kregen 
ze de gehele eerste helft slecht één: een schot dat 
net over vloog. 
De scheidsrechter kreeg het ook steeds drukker 
met mekkerende spelers en harde overtredin-
gen van twee kanten. Hij deelde maar liefs 8 gele 
kaarten uit, netjes verdeeld over de twee elftallen. 
Een van die gele kaarten was voor een Ollandia 

Uitslagen
Zondag 18 februari
Boerdonk 1 - Ollandia 1   2-1

Programma
Zaterdag 24 februari
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – V.O.W. Jo15-2 13.00
Boerdonk/Keldonk Jo13-1 – Handel Jo13-1 11.30
Brandevoort – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 09.30
Keldonk/Boerdonk Jo11-2 – Blauw-geel   10.15
Boekel sport - Boerdonk/Keldonk Jo9-1 09.30
Boerdonk/Keldonk Jo9-2 – Schijndel Jo9-3 10.15
Keldonk/Boerdonk Jo9-3 – Erp Jo9-3 10.15

Zondag 25 februari
Menos 1 – Boerdonk 1 12.30  14.30
Boerdonk 2 – Handel 3 11.15  12.00
Handel 5 – Boerdonk 3 10.30  11.30
Boerdonk 4 – Volkel 7 09.45  10.30
Deurne VR1 – Boerdonk VR1 09.30  10.30

Agenda 
 

27 februari  Kaartavond

Afgelopen zaterdag stond een activiteit voor 
de oudere jeugd op het programma. De teams 
die een uitnodiging hadden ontvangen waren 
JO15-1, JO13-1 en JO13-2. De middag werd aan-

gevangen met een potje bowlen waarvoor het 
gehele bowlingcentrum van Nia Domo was af-
gehuurd. Nadat iedereen vol enthousiasme ge-
start was met de eerste ballen gooien, werd al 
vrij snel duidelijk wie beschikte over het nodige 
bowlingtalent en wie het eigenlijk beter bij het 
voetbalspelletje kan houden. Echter mocht dit 
de pret niet drukken en was iedereen fanatiek 
bezig. 
Toen de winnaars na 1,5 uur bowlen bekend wa-
ren, werd er koers gezet richting de kantine van 
RKSV Boerdonk. Daar werden alle spelers, leiders 
en trainers getrakteerd op de nodige hapjes en 
drankjes en werd er nog volop na gekletst. Tegen 
vijven werd de middag naar ieders tevredenheid 
afgesloten en wordt er alweer uitgekeken naar 
de volgende keer!

verdediger die Daan Dortmans vloerde in het 
strafschopgebied: een terechte strafschop. Roel 
v Alphen nam deze feilloos: 2-0. Tot zover viel er 
weinig af te dingen op de voorsprong van Boer-
donk 1. 
De tweede helft was wel wat anders. Ollandia 
ging beter voetballen en kreeg enkele dotten 
van kansen, die door de keeper werden tegen 
gehouden of er stond nog iemand op de doel-
lijn die dat voorkwam. Aanvallend was Boerdonk 
in de tweede helft zwak, of Ollandia stond goed 
te verdedigen. Hoe dan ook er werd te weinig 
gecreëerd. Misschien dat Ollandia nog aan een 
gelijkspel dacht of een overwinning, maar de 
spelers van Boerdonk hadden vandaag het on-
verzettelijke; die 3 punten blijven hier vandaag. 
Al was het maar voor Wiljan Verhoeven die zijn 
laatste wedstrijd speelde bij Boerdonk 1. Na 7.5 
jaar stopt de boomlange/nestor verdediger er-

mee. 
Dat Ollandia nog een straf-
schop kreeg en benutte, 
maakte het toch nog wel 
spannend de laatste 10 minu-
ten. Maar na het laatste fluit-
signaal konden de armen in de 
lucht en de voetbalschoen van 
Wiljan in de wilgen. Volgende 
week uit naar Landhorst, waar 
Menos op ons wacht.


