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Uitslagen
Zaterdag 3 december
Mariahout JO9-4 – Boerdonk JO9-1 0-1
Boerdonk JO11-1 – ASV´33 JO11-2 14-0
Boerdonk/Keldonk  JO13-1 – ASV´33  7-0
Keldonk/Boerdonk JO13-1M – Heeswijk/Av.      0-0
Boerdonk/Keldonk  JO15-1 – Boekel Sport  0-1
Zondag 4 december
Mierlo Hout 10 – Boerdonk 2  3-7
Boerdonk 3 – Keldonk 5  2-7
Boerdonk 4 – Volkel 7  2-4

Programma
Zaterdag 10 december
Sparta´25 JO9-4 – Boerdonk JO9-1       09.30  10.30
Erp JO11-3 – Boerdonk JO11-1 08.30  09.15
Boerdonk/Keldonk JO13-1 - Gemert    11.00  11.30
Zondag 11 december
Boerdonk 1 – Racing Boys 1 12.30  14.30
Boerdonk 2 – ASV´33 5 11.15  12.00
SCMH 5 – Boerdonk 3 09.00  10.00
Venhorst 5 – Boerdonk 4 09.00  10.00
Boerdonk VR1 – WEC VR1 10.15  11.00

Agenda
14 december Kerstbingo
20 december  Kaartavond
3 januari   Kaartavond
8 januari   Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag konden er twee 
teams kampioen worden: de 
JO 11-1G en het combina-
tieteam Boerdonk/Keldonk 
JO13-1G. 

Het jongste team had tot nu 
toe alles gewonnen in zijn 
klasse en veel gescoord: 7 
wedstrijden gespeeld 21 punten, 33 goals ge-
scoord en 12 tegendoelpunten. ASV JO11-2 
kwam op bezoek en heeft dat geweten: ze wer-
den met liefs 14 -0 van de mat gespeeld; met 
prima voetbal. 
Langs de zijlijn werd het steeds drukker met sup-
porters. Zo konden na het laatste fluitsignaal de 
kurken van de kinderchampagne, onder luid ap-
plaus van de supporters. De slingers en confetti 
vlogen door de lucht. Een terechte kampioen, 
daar was het iedereen wel over eens. 
Nu het eerste kampioenschap binnen was, kon 
de aandacht verlegd worden naar het hoofd-
veld. Daar speelde JO13-1 ook tegen ASV. Boer-
donk/Keldonk had ook nog alles gewonnen en 
daardoor al zeker van een kampioenschap, want 

met 7 wedstrijden gespeeld en 21 punten, 51 
goals gescoord en slechts 3 tegendoelpunten 
was inhalen onmogelijk meer. Ook deze jongens 
lieten er geen gras over groeien en wonnen met 
7-0; een uitslag die een kampioen waardig is. 
Ook hier werd na het laatste fluitsignaal gefeest 
en werden er rookpotten aangestookt met de 
clubkleuren van beide clubs: Oranje en Geel. 
Deze jongens zijn samen met hun trainers & lei-
ders een voorbeeld hoe er samengewerkt moet 
worden tussen de beide clubs, met als kroon op 
het vele werk dat er door de vele vrijwilligers is 
gedaan een kampioenschap.Ondertussen was 
er een grote vrachtwagen gearriveerd die de 
kampioenen op de platte kar door Boerdonk en 
Keldonk ging rijden. Keldonk had op het eigen 

sportpark ook een kampioen: 
de JO11-1. Deze waren ook 
naar Boerdonk gekomen, zo-
dat er drie kampioenselftallen 
op de platte kar stonden.  Het 
werd een prachtig feest. 

Jongens, meiden, leiders en 
trainers :van harte gefelici-
teerd met jullie behaalde 
kampioenschap.

Kerstbingo
Woensdag 14 december

20.00 uur

Kantine RKSV Boerdonk


