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Weer 3 punten voor Boerdonk 1

Doe jij mee aan het Nachttoernooi?

De thuiswedstrijd  in november tegen Elsendorp 
was de eerste thuisoverwinning van dit seizoen 
voor Boerdonk 1. Hierna werd er nog maar één 
keer verloren, maar de toon was gezet. En zo 
speelt Boerdonk 1 nuL met het mes tussen de tan-
den. Als het niet mooi kan, dan maar lelijk, maar 
de punten gaan mee. 
Elsendorp staat 1 plaats boven Boerdonk, maar 
met een overwinning gaat Boerdonk over Elsen-
dorp heen. De stand is wel een beetje scheef ge-
trokken door de vele afgelastingen. 
Het begin van de wedstrijd, of misschien wel de 
gehele eerste helft, was Boerdonk beter. Elsen-
dorp werd flink opgejaagd en kreeg geen rust om 
op te bouwen. Door het gejaagde spel van Boer-
donk kwam de eindpass dan ook niet altijd aan. 
Axel Overdijk schoot van dichtbij op de paal na 
een knappe solo van Jules Savelsbergh, die hem 
vrij voor de goal zette. Daan Dortmans schoot 
met een droge knal op de andere paal. Ook El-
sendorp kreeg een dot van een kans, maar goed 
keeperswerk van Niek Opheij voorkwam de 1-0. 

Uitslagen
Zondag 11 maart
Elsendorp 1 -  Boerdonk 1  0-1
Boerdonk 2 -  Venhorst 4  13-1
FC Uden 4 -  Boerdonk 3 15-1
Boerdonk 4 - Constantia 5 4-0
SJVV VR3 - Boerdonk VR1 1-3

Programma
Vrijdag 16 maart
Boerdonk VR30+1 19.15  20.00
Zaterdag 17 maart
Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Blauw-geel  13.00
Boekel sport – Boerdonk/Keldonk Jo13-1 11.45
Boerdonk/Keldonk Jo13-2 – Someren 11.30
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Boekel sport 10.15
V.O.W. Jo11-2 – Keldonk/Boerdonk Jo11-2 09.30
Boerdonk/Keldonk Jo9-1 – M.V.C. J09-1 10.15
Heeswijk Jo9-2 – Boerdonk/Keldonk Jo9-2 10.00
Milheezer boys – Keldonk/Boerdonk Jo9-3 10.00
Blauw-geel’38 – Boerdonk/Keldonk Jo7-1 10.15
Boerdonk veteranen – Helmondia             16.15  17.00
Zondag 18 maart
Boerdonk 1 – Tongelre 1 12.30  14.30
MVC 3 – Boerdonk 2  09.00  10.00
Boerdonk 3 – Festilent 8 11.15  12.00
Hapse Boys 7 – Boerdonk 4 09.00  10.00

Agenda 
 

27 maart  Kaartavond
6 april  Vrijwilligersavond
19 april  Voorjaarsvergadering.

Woensdagavond 9 mei (dag voor Hemelvaart) 
organiseert RKSV Boerdonk wederom een 
groots avond/nachttoernooi, dat wordt afgeslo-
ten met een groot feest in de kantine.

De opzet van het toernooi is om zowel een da-
mes- als een herenpoule te maken, waarin 7 te-
gen 7 gespeeld gaat worden. De geplande start 
van het toernooi is omstreeks 20.00 uur waarna 
het einde van het toernooi rond 00.00 uur is ge-
pland. Wanneer alle wedstrijden gespeeld zijn, 
zal vervolgens prijsuitreiking plaatsvinden met 
aansluitend een grandioze feestavond.

Om dit toernooi goed te kunnen organiseren 

willen we jullie vragen om uiterlijk 30 maart 
2018 de opgave door te geven aan de organisa-
tie. We verzoeken je om iemand binnen je team 
aan te wijzen als contactpersoon met wie we 
vanaf nu kunnen communiceren om de organi-
satie een goed vervolg te geven.

Je kunt contact met ons opnemen door te rea-
geren via mailadres: royhuijbers@hotmail.com.

Wij gaan er weer een gezellige en sportieve 
avond/nacht van maken!!

Organisatie Nachttoernooi RKSV Boerdonk

Gescoord werd er wel in de eerste helft. Danny 
vd velden stoomde over links op, kon op de ach-
terlijn de bal terugleggen op de inkomende Tim 
v Alphen, die vanaf de hoek van het 16 meter-
gebied de bal diagonaal binnen schoot: 1-0. Tot 
dan ook verdiend. 
Er volgden nog wel wat kleine kansjes voor 
Boerdonk 1, maar Elsendorp kreeg meer grip 
op het spel. Dit spelbeeld zette zich door in de 
tweede helft. De scheidsrechter stuurde twee 
spelers van het veld: een van Boerdonk en een 
van Elsendorp. Nu kwam er wel meer plaats op 
het veld, maar het leidde niet tot beter voetbal. 
Het spel werd ook steeds harder en de frustratie 
vooral bij Elsendorp werd steeds groter. 
Boerdonk wist van geen wijken, kreeg nage-
noeg geen kansen meer in de tweede helft maar 
werkte zich een slag in de rondte. Niek Opheij 
tikte nog een bal weg net onder de lat maar daar 
bleef het wel bij wat de kansen voor Elsendorp 
betrof. De trainer bracht de snelle Stan Hendriks 
in en Mike Rovers, om meer op de counter te 

kunnen spelen maar het was 
tot de allerlaatste minuut ver-
dedigen met zijn allen om de 
0-1 binnen te slepen. 
Door deze overwinning is 
Boerdonk nu de koploper van 
het achtervolgend peloton. 
Volgende week komt nummer 
laatst naar Boerdonk: Ton-
gelre. En volgens de trainer 
gaan we niet meer verliezen 
dit seizoen.


