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Kampioen!

Net geen kampioen ...

Boerdonk 1 sluit af met een verlies

Afgelopen maandag was de dag van de waarheid 
voor jongens en meiden van Keldonk-Boerdonk 
JO13-2. Met nog een wedstrijd te spelen staat 
JO13-2 op een tweede plek met 1 punt achter-
stand op koploper Someren. Aangezien Someren 
alle wedstrijden al gespeeld heeft, kan Keldonk-
Boerdonk nog passeren door te winnen of ge-
lijk te spelen tegen SV Brandevoort JO13-8. Dus 
stond er veel op het spel en ging het elftal vol 
vertrouwen van start. 
Echter ging het bij de eerste corner al mis in de 
vorm van een eigen doelpunt. Keldonk-Boerdonk 
gaf echter niet op en ging de strijd weer volop 
aan. Na een paar schoten was het echter alweer 
raak voor Brandevoort: 0-2! Vervolgens gaat het 
hard en valt ook vrij snel de 0-3 waarbij de keeper 

Slechts 1 wedstrijd verloren van de 20 gespeelde 
wedstrijden, dus 57 punten gehaald en geen 
kampioen is toch een hard gelag voor Boerdonk 
2. Op doelgemiddeld is FC de rakt 3 kampioen 
geworden, met een verschil van 5 doelpunten in 
de plus. 
Erp 6 had bijna voor een stunt gezorgd door de 

Uitslagen
Zondag 27 mei
Ollandia 1 – Boerdonk 1  3-0
Boerdonk 4 – Menos 3  2-3
Boerdonk VR1 – Elsendorp / Handel VR1 9-1

Programma
Zaterdag 2 juni
Mulo Jo9-2-Keldonk/Boerdonk Jo9-1 
(bekerfinale) 10.00

Agenda 
  

31 mei  Contactavond
1-2-3 juni  Jeugdkamp
07 juni  Receptie kampioenen
08 juni  Opruimdag

Jammer dat de goede reeks van de afgelopen 
week niet kon worden voort gezet tegen Ollan-
dia. Het weer werkte niet mee. Door het onweer 
werd de wedstrijd wel een keer of 6 stil gelegd 
en de scheidsrechter was – nou, wat zullen we er 
van zeggen - de minste die we dit seizoen gehad 
hebben.
Ollandia was een betere ploeg en wilde meer 
winnen dan Boerdonk 1. Een terecht 3-0 over-

winning dus. Door deze nederlaag kon Elsen-
dorp weer over Boerdonk heen wippen, zodat 
Boerdonk 1 op de 8e plaats eindigt. Toch kunnen 
ze op een redelijk geslaagd seizoen terugkijken, 
gezien de strubbelingen die er in het begin wa-
ren. Het elftal blijft nagenoeg hetzelfde en ook 
trainer Johan Strouken blijft. Dus ze kunnen het 
volgend jaar weer laten zien. En wij zijn er weer 
bij.

kansloos was. Twee minuten later was het Janne 
Bevers die met een knappe actie tekende voor 
de 1-3 als ruststand. Na de rust kwam Keldonk-
Boerdonk meteen terug in de wedstrijd met de 
eerste doelpoging die erin ging, 2-3 door Jorg 
Bevers. 
Dit gaf de burger moed en niet veel later was 
het opnieuw Jorg met het tweede doelpunt van 
de avond: 3-3! Keldonk-Boerdonk ging door op 
zoek naar meer. Enkele grote kansen werden 
gemist. Maar uiteindelijk zorgde wederom Jorg 
voor een doelpunt en werd de eindstand van 
4-3 bereikt. Hiermee is het verdiende kampi-
oenschap een feit en kon de tocht op de platte 
kar ingezet worden. Iedereen van harte gefelici-
teerd!

Rakt een puntje af te snoepen. Maar helaas, de 
Rakt 3 won uiteindelijk met 1-2, zodat Boer-
donk 2 een iets minder leuke middag had. De 
seizoensafsluiting liep gelukkig toch weer als 
vanouds. Het verdriet werd een klein beetje ver-
dronken.


