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Uitslagen
Zaterdag 26 november
Boerdonk JO7-1- FC de Rakt JO7-1 0-1
Boerdonk JO9 -1 – Sparta´25 JO9-5 0-1
Mierlo Hout JO11-2 – Boerdonk JO11-1 0-1 
Venhorst JO13-2 - Boerdonk/Keldonk  JO13-1   0-2
Rhode – Keldonk/Boerdonk JO13-1M 5-0
Boerdonk/Keldonk  JO15-1- Eli JO15-2 2-1

Zondag 27 november
Boerdonk 1 – Ollandia 1  2-4
Boerdonk 2 - Mulo 5   11-0
UDI´19 15 – Boerdonk 3  5-2
Erp 7 – Boerdonk 4   5-2
Boerdonk VR 1 – Nijnsel Vr 2  3-1

Programma
Zaterdag 3 december
Mariahout JO9-4 – Boerdonk JO9-1      09.00  10.00
Boerdonk JO11-1 – ASV´33 JO11-2       10.30  11.00
Boerdonk/Keldonk  JO13-1 – ASV         11.00  11.30
Keldonk/Boerdonk JO13-1M 
   – Heeswijk/Avesteyn JO13- 4M          11.00  11.30

Boerdonk/Keldonk  JO15-1 
    – Boekel Sport JO15-4 13.00  13.30

Zondag 4 december
Mierlo Hout 10 – Boerdonk 2 09.00  10.00
Boerdonk 3 – Keldonk 5 11.15  12.00
Boerdonk 4 – Volkel 7 09.45  10.30
Rhode VR2 – Boerdonk VR1  09.00  10.00

Ollandia is een voormalige 4e klasser die het nu 
in de 5e klasse net als Boerdonk moeilijk heeft: 1 
punt minder dan Boerdonk, maar een wedstrijd 
minder gespeeld. Het is ook een moeilijk sco-
rende ploeg. 
De start van de wedstrijd was voor Ollandia. Zij 
bleven goed druk zetten en lieten de Boerdonk 
spelers niet met rust. Slecht 2 uitvallen had Boer-
donk in de gehele eerste helft, waar de keeper 
van Ollandia handelend moest optreden. Nu 
waren de kansen voor Ollandia nu ook niet ge-
weldig maar ze creëerden wel degelijk kansen 
en bleven maar jagen op de bal. Dat dan ook de 
0-1 viel was niks meer dan terecht, gezien het 
spelbeeld. 
Hoe anders was dit in de tweede helft: een her-
boren Boerdonk dat nu wel kansen kreeg en 
twee keer de lat raakte. Het harde werken werd 
beloond, niet direct met doelpunten, maar Ol-
landia was even de kluts kwijt. Toen ze deze 
weer gevonden had, stond het al 1-1. Een van 
de kleinste spelers van het veld, Joey vd Vossen-
berg, kon met het hoofd scoren. 

‘Zie ginds komt de stoomboot’ en ‘Hoor wie 
klopt daar’ klonk over het sportpark. De goed-
heiligman was weer onderweg naar de kantine. 
Daar zaten de allerkleinste van RKSV Boerdonk 
op hem te wachten. 
Maar de Sint had een probleem: een van zijn 
knechten was de cadeaus verloren. Dit werd 
door de kinderen wel opgelost. Samen gingen 
ze in groepjes buiten zoeken waar die domme 

Een aanval over rechts van Ollandia werd afge-
slagen en Daan Dortmans stoomde over links 
op, gaf een assist op Stan Hendriks die al in het 
keepersgebied was en zo de 2-1 op her score-
bord bracht. Heel lang kon Boerdonk hier niet 
van genieten. Meteen vanaf de aftrap bracht Ol-
landia de stand weer gelijk. 
Nu ontstond er een wedstrijd tussen twee ploe-
gen die allebei wilden winnen. De scheidsrech-
ter kreeg het ook wat drukker, want er werd op 
het scherpst van de snee gepeeld . Het was Ol-
landia dat aan het langste eind trok door nog 
twee keer te scoren. 
Weer een nederlaag voor Boerdonk 1. Jammer, 
maar het is niet anders. Keihard gewerkt, een 
achterstaand omgebogen, maar Ollandia was 
de gelukkige vanmiddag die de punten dik ver-
diend mee naar huis nam.

piet ze verloren had. Na enige tijd en wat speur-
werk werden ze gevonden en kon het feest als-
nog door gaan. 
De kinderen zongen nog enkele liedjes en ga-
ven de sint hun mooiste tekeningen. Nadat ie-
dereen een mooie cadeau had gekregen was 
het weer tijd om te gaan voor sinterklaas . Dag 
Sinterklaasje, tot volgend jaar in de kantine. 


