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Gezocht: vrouwen, jong en iets minder jong

Boerdonk 1 in het nieuw

Boerdonk 1: wat een wedstrijd!

RKSV Boerdonk zoekt vrouwen om hun elftallen 
te versterken, voor de vrouwen 1. Een ambitieus 
maar ook een gezellig elftal dat op zondagmor-
gen lekker wil voetballen en op dinsdagavond wil 
trainen. 
Ook de veterinnen zoeken nog vrouwen. Bent u 
30+ jaar en u wilt nog een balletje trappen kom 

Donderdag 17 mei
MVC 3 – Boerdonk 2   2-7
Vrijdag 18  mei
Boerdonk VR30+1 – Deurne  0-0
Boerdonk VR30+1 – ASV   0-1
Boerdonk VR30+1 – Brandevoort 0-0
Zondag 20 mei
Boerdonk 1 – Milheezer Boys 1 5-3
Festilent 6 – Boerdonk 2  0-2
Boerdonk 3 – Gemert 8  2-6
Handel 4 – Boerdonk 4  4-2
Bruheze VR1 – Boerdonk VR1  3-2

Programma
Zaterdag 26 mei
Udi’19 Jo13-4 – Keldonk/Boerdonk Jo13-1 11.30
Keldonk/Boerdonk Jo13-2 - Brandevoort 11.30
ASV.’33 Jo11-1 – Boerdonk/Keldonk Jo13-1 10.30
Boerdonk/Keldonk Jo11-2 – Rhode Jo11-7 10.15
Volkel Jo9-2 – Ke4ldonk/Boerdonk Jo9-1 09.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-2 – Boekel Jo9-4 10.15
Boerdonk/Keldonk Jo9-3 – A.S.V.’33 Jo9-6 10.15
Zondag 27 mei
Ollandia 1 – Boerdonk 1  12.30  14.30
Odiliapeel 3  – Boerdonk 3 09.30  10.30
Boerdonk 4 – Menos 3 09.45  10.30
Boerdonk VR1 – Elsendorp/Handel VR1   10.15  11.00

Agenda 
 

27 mei Vereniging BBQ 
31 mei  Contactavond
1-2-3 juni  Jeugdkamp
07 juni  Receptie kampioenen
08 juni  Opruimdag Milheezer Boys kwam op bezoek. Dit team heeft 

een periodetitel en wil zo hoog mogelijk op de 
ranglijst eindigen, zodat ze een makkelijker te-
genstander kunnen krijgen in de nacompetitie. 
Dat lieten ze merken. Het is een van de beter 
voetballende ploegen uit de competitie. Ze 
gaven meteen flink druk, waar Boerdonk maar 
moeilijk onderuit kon komen. 
Het werd al snel 0-1 door een eigen doelpunt. Na 
20 minuten stond het al 0-2, via een prachtige 
aanval. Boerdonk kon er in de eerste helft slechts 
een schot op de paal van Tim v Alphen en een 
afgekeurd doelpunt tegenover zetten. Boerdonk 
1 bleef het wel proberen, maar Milheezer Boys 
was de betere ploeg. 
Na de rust een zelfde beeld, met nog een doel-
punt van Milheezer Boys 0-3. De frustratie bij 
Boerdonk werd zichtbaar, wat resulteerde in de 
tweede gele kaart voor Jordie v Schijndel voor 
commentaar op de leiding. Ondertussen was het 
al 5 voor 4 en de Boerdonk supporters hadden 
zich al verzoend met een nederlaag, wat ook lo-
gisch was gezien de stand. Maar die 10 spelers 
op het veld nog niet. 
Een strafschop voor Boerdonk, Tim v Alphen 
zorgde voor de 1-3. De Trainer wisselde 2 spelers 

want hij geloofde er nog steeds in. Het eerste 
balcontact voor Luke vd Tillaar was meteen 2-3. 
En het tweede balcontact voor Axel Overdijk 
was 3-3. De Boerdonk supporters koesterden 
dit punt al, maar trainer Johan Strouken niet. Hij 
zette er nog een aanvaller bij. Het moesten drie 
punten worden. 
Ondertussen was Milheezer Boys van de schrik 
bekomen en ging weer aanvallen. Boerdonk  
beet zich vast in de verdediging, met alles wat 
het had. Ziel en zaligheid werd in de strijd ge-
gooid.  Een diepe bal op Daan Dortmans bracht 
Daan in een 1 tegen 1 situatie met de laatste 
man van Milheezer Boys. Met zijn snelheid een 
koud kunstje. Nu nog de keeper voorbij spelen 
en 4-3 aan tekenen. De Kerveheester ontplofte 
[het schijnt dat ze bij 7e Sunday last van het 
gejuich hadden]. Van 0-3 achter naar 4-3 en dat 
met 10 man. 
Milheezer Boys was knock out geslagen en de 
5-3 ook van Daan Dortmans was de kers op de 
taart. Een wedstrijd waar nog lang over zal wor-
den na gepraat. In ieder geval in Boerdonk. Dat 
begon in de kantine. Wat een wedstrijd!

eens bij onze veterinnen kijken. Zij spelen op 
vrijdagavond ongeveer 1 keer per maand een 
minitoernooi 7 tegen 7. 
Heeft u interesse, meld u zich in de kantine van 
Boerdonk voor meer uitleg of stuur een mailtje 
naar info@rksvboerdonk.nl 

Hoofdsponsor tegelzettersbe-
drijf J. Raaijmakers uit Gemert 
heeft er met nieuwe tenues 
voor gezorgd dat Boerdonk 1 
er weer spik en span opstaat. 
Graag willen we tegelzetters-
bedrijf J. Raaijmakers bedan-
ken voor de jarenlange samen-
werking met RKSV Boerdonk. 
Een sponsor met een warm 
hart voor onze voetbalclub.


