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Boerdonk 1 wint weer

Uitslagen
Zaterdag 3 november
Boerdonk vet– Gemert vet		
Zondag 4 november
Boerdonk 1 – WHV 1		
Handel 3 – Boerdonk 2		
Boerdonk 3 – Irene 3		
Nooit Gedacht VR3 – Boerdonk VR1

1-1
4-1
3-1
1-5
5-1

Programma
Zaterdag 10 november
Schijndel Jo15-3 – Keldonk/Boerdonk JO15-1 13.15
Boskant Mo15-1 – Keldonk/Boerdonk MO15-1 12.00
Keldonk/Boerdonk Jo12-1 – Berghem sport 12.00
Keldonk/Boerdonk Jo11-1 – Irene Jo11-1
11.00
Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – Nijnsel Jo11-1
10.00
Blauw-geel’38 – Keldonk/Boerdonk JO9-2M 10.15
Keldonk/Boerdonk Jo8-1 – Erp Jo8-2
10.00
Blauw Geel´38 vet – Boerdonk vet
16.00 17.00
Zondag 11 november
Volkel 5 – Boerdonk 2
Volkel 6 – Boerdonk 3
Boerdonk VR1 – VOW VR2

Wij Houden Vol (WHV) Loosbroek kwam naar
Boerdonk. Daar heeft Boerdonk mindere herinneringen aan. WHV heeft ooit zijn kampioenswedstrijd in Boerdonk gespeeld en won toen met
liefst 0-10. Dat was vandaag wel anders. Er was
maar één team dat vandaag recht had op drie
punten en dat was Boerdonk 1.
Van kiet af aan werd WHV onder druk gezet, met
aardig voetbal. Dat resulteerde al in de 17e minuut in een prachtige goal van Roy Neuteboom,
die 4 tegenstanders het bos in stuurde en de bal

08.45 09.45
08.30 09.30
10.15 11.00

Activiteiten
15 november
20 november
28 november

e-mail: info@rksvboerdonk.nl

Najaarsvergadering
Kaartavond
Sinterklaasavond

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

binnen schoot. Na een half uur maakte Daan
Dortmans de 2-0, na een prachtige steekbal van
Julian vd Vossenberg. WHV spartelde even tegen
met hun eerste en enige kans van de wedstrijd,
die wel ook meteen zat.
In de tweede helft was het spelniveau een stukje
lager dan de eerste helft. WHV ging dit compenseren door het op het fysieke te gooien. Daar
had Boerdonk het een stuk lastiger mee. Achterin zat het wel snor; behoudens de tegengoal
werd er niks weggeven. Voorin werd er nog twee
keer gescoord door Daan
Dortmans en Tim v Alphen, al
hadden ze er nog eentje meer
moeten maken. Maar 4-1 is
een prima uitslag. De stand
ziet er nu weer wat draaglijker
uit met 6 punten.
Het komende weekend is
Boerdonk 1 vrij. Het weekend
daarna gaan we naar Tongelre
in Eindhoven, dat 1 puntje
minder heeft dan Boerdonk 1.

Kansloos in topper
Boerdonk 3 kreeg Irene 3 op bezoek, dat koploper is met 15 punten uit 5 wedstrijden. Boerdonk
3 doet het ook niet slecht: slechts 1 wedstrijd
verloren. Dus vandaag een krachtmeting met de
koploper.
Dit viel tegen. Irene 3 was op alle fronten beter
en liet blijken dat zij tot dit moment het te verslane team zijn in deze competitie. Er werd met

liefst 1-5 verloren. Toch is er nog geen man overboord. Boerdonk 3 staat nu samen met Volkel
6 en Handel 5 op de tweede plaats. En waar er
meerdere teams om een bal vechten daar kan
Boerdonk 3 misschien van profiteren, al zal het
dan wel ook zelf moeten blijven winnen.

Geslaagde avond bij Club van 50
Vrijdag 2 november was het weer de speciale jaarvergadering van de club van 50. Een club met wel
172 leden. Er was zo’n 140 man aanwezig op de
vergadering, het was er lekker druk. En gezellig.
De club van 50 had weer de nieuwe ballen voor
de senioren betaald en ook de ballen voor de pupil van de week. Als u ooit op het sportpark komt
en u ziet ons prachtige afdak, waar nu nieuwe
raamzeilen inhangen … Ook die is door de club
van 50 betaald. Onze scheidsrechters staan er ook
weer spik en span op, dankzij de club van 50.
Na het officiële programma was het de beurt aan

de twee tonproaters: Sem van Borne en Freddy
vd Elsen. Zij kregen de zal plat met elk twee
buuts. Kortom, het was weer een geslaagde
avond bij de club van 50.

