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Uitslagen
Zaterdag 19 november
Boerdonk JO9-1 – ELI JO9-4 0-1
Boerdonk JO11-1 – Sparta´25  2-1
Rhode - Boerdonk/Keldonk  JO13-1      1-3
OSS- Keldonk/Boerdonk JO13-1M         0-1
Sparta- Boerdonk/Keldonk  JO15-1       1-6
Boerdonk vet.  – ELI  vet.  3-2

Zondag 20 november
Boerdonk 2 -  SJVV 3  5-2
Boerdonk 4 -  FC de Rakt 6 4-8

Programma
Vrijdag 25 november
Boerdonk VR30 1   19.00  20.00

Zaterdag 26 november 
Boerdonk JO7-1- FC de Rakt JO7-1       09.30  10.00
Boerdonk JO9 -1 – Sparta´25 JO9-5      10.30  11.00
Mierlo Hout  – Boerdonk JO11-1 08.00  09.00
Venhorst- Boerdonk/Keldonk  JO13-1  10.30  11.30
Rhode – Keldonk/Boerdonk JO13-1M  09.30  10.30     
Boerdonk/Keldonk  JO15-1- Eli  13.00  13.30
Mierlo Hout vet. – Boerdonk vet.           15.30  16.30

Zondag 27 november
Boerdonk 1 – Ollandia 1 13.00  14.30
Boerdonk 2 - Mulo 5  11.15  12.00
UDI´19 15 – Boerdonk 3 12.00  13.00
Erp 7 – Boerdonk 4  11.00  12.00
Boerdonk VR 1 – Nijnsel Vr 2 10.15  11.00

Zaterdag morgen 12 uur. Boerdonk speelt uit 
tegen Sparta 25 in Beek en Donk. Het was lek-
ker voetbalweer en de jongens en meiden had-
den er zin in. Boerdonk/ Keldonk is een goede 
middenmoter met slechts 5 punten achterstand 
op de nummer 1 Boekel-Sport. Sparta 25 heeft 
slechts 3 punten minder en staat onderin; het 
staat lekker dicht bij elkaar in deze klasse.
Boerdonk/Keldonk startte lekker vlot en kon 
meteen juichen. Daan Groeneveld opende de 
score. Toch kon Sparta 25 vrij simpel op 1-1  ko-
men. Julian Cremers tekende met mooie goal 
snel ook weer de 1-2  aan. 
Toen met trainer Tim van Alphen de volledige 
technische staf was gearriveerd, was het aan-
voerder Youp Verbakel die de 1-3 maakte. Bijna 
meteen hierna was het weer Julian Cremers die  
nog een goal maakte  en zo was het met de rust 
al 1-4. 

 Tijdens de algemene feestvergadering 
van de Club van 50 werd door de voor-
zitster van RKSV Boerdonk nog maar 
weer eens het belang van de Club van 
50 benadrukt. “Door alle aankopen die 
de club van 50 doet blijven we nog uit 
de rode cijfers en hoeven we de contri-
butie nog niet te verhogen”, aldus Mieke 
van der Doelen. 
Afgelopen jaar heeft de club van 50 een 
forse bijbetaling gedaan aan de nieuwe 
veranda en is RKSV Boerdonk weer 
voorzien van nieuwe voetballen en kon 
de jeugd onbezorgd op jeugdkamp om 
maar een paar zaken te noemen. Tijdens 
de gezellige vergadering, die toch gauw 
25 minuten duurde, werd voorgesteld 
volgend seizoen nieuw gereedschap te 
kopen. 
De avond werd traditioneel vervolgd 
met het optreden van 2 tonpraoters. 
Dit jaar waren dat Arian Compen en Ro-
bert van Lamoen. Daarbij kwamen ach-
tereenvolgens een arts, dansmarieke, 
schele schaatser en Annie het animeer-
meisje. Vooral met Annie wilden vele aanwezi-
gen wel kennismaken. De lachsalvo’s namen per 
buut toe en het werd weer een geweldig gezel-
lige avond die tot diep in de nacht voortduurde. 
Alleen al om de geweldige tonpraoters die door 
het bestuur elk jaar weer in de ton worden gezet 
zou je al lid worden.

In de rust was het onze  tactische trainer Geert 
Brugmans die ons met  een goeie peptalk toe-
sprak en ons motiveerde om er vol voor te gaan 
en dat deden we. [Gek genoeg wel met de ster-
speelsters op de bank.] Bijna meteen na de af-
trap was het weer Julian Cremers; en weer met 
een prachtgoal. De peptalk had gewerkt: 1-5. 
In de tweede helft kregen we wel meer weer-
stand van Sparta 25, maar het sluitstuk was toch 
voor Boerdonk/Keldonk. Net voor het eindsig-
naal scoorde Teun vd Velden nog even snel de 
1-6 en zo werd  het een prima middag voor 
Boerdonk/Keldonk. Nu deze vorm vast zien te 
houden en links en rechts wat bijschaven, dan 
moeten we zeker hoger kunnen eindigen.

Agenda
25 november                                  Sinterklaasavond 
14 december  kersbingo


