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JO19: geen verslag. 
JO17: geen verslag 
JO15: geen verslag 
MO13: Om aan te blijven haken bij de bovenste 
plaatsen van de ranglijst moest er vandaag gewon-
nen worden van het team van Hannah. Hannah is 
vorig seizoen nog kampioen geworden met KSC 
maar speelt nu bij de meiden van Marvilde. We 
begonnen heel goed aan de wedstrijd en wonnen 
bijna alle persoonlijke duels. Hierdoor hadden we 
een mooi overwicht waarbij Marvilde alle zeilen bij 
moest zetten om een doelpunt van KSC te voorko-
men. Luna wist in de 1ste helft met een hard schot 
de keeper van Marvilde te passeren en Pien kon na 
goed overspelen voor rust nog de 2-0 binnen tik-
ken. Omdat de 3-0 vervolgens uitbleef, kon Marvil-
de bij balverlies op het middenveld toch gevaarlijk 
worden. Ze kwamen alleen steeds een uitstekende 
Enile tegen die het doel schoonhield. In de 2de helft 
wist gastspeler Britt na een goeie solo de 3-0 bin-
nen te schieten en was de verdiende winst binnen. 
JO12: In alweer de derde wedstrijd van de compe-
titie moesten we aantreden tegen RKDSV uit Dies-
sen. Het weer was goed dus niks stond ons in de 
weg om er een leuke wedstrijd van te maken. We 
begonnen echter niet serieus aan de wedstrijd en 
hadden het dan ook moeilijk. Toch scoorden we na 
een kleine 10 minuten de 1-0. Dat we wel degelijk 
tegenstand hadden bleek wel toen RKDSV 3 minu-
ten later de 1-1 maakte. Lang ging het daarna gelijk 
op totdat we vlak voor de 2e timeout in de de 2e 
helft de 2-1 maakten. Daarna was het verzet ge-
broken en liepen we uit tot 4-1! 
JO11: In de eerste minuut al een goal tegen! Mis-
schien waren we een beetje onder de indruk van 

de coach van de tegenstander die aan een stuk 
door heel hard aan het roepen was. Snel daarna 
trokken we de stand gelijk. Maar Nuenen kwam 
toch weer op voorsprong door een lucky goal. Zo 
ging het tot 3-3 gelijk op,  maar toen liepen we uit 
naar  10-3. We speelden steeds beter en die coach 
werd gelukkig steeds stiller....Britt was vandaag 
fysiek sterk aan de bal waardoor ze veel kon sco-
ren. Maar ook door goede passjes van Finn, soms 
zelfs met 1 keer raken goed doorgespeeld. Verder 
hebben we vandaag de bal goed afgegeven aan 
diegene die er beter voor stond, vooral Siem ziet 
en doet dat goed.  
JO10-1: Afgelopen zaterdag om 10:15 uur stond de 
wedstrijd tegen Rood Wit op het programma in 
Veldhoven. We wisten dat dit team voor de beker 
tegen ons JO-10-2 team had gespeeld. 
En dat KSC had gewonnen. We gingen dus met 
goede moed de wedstrijd in. En dat bleek niet 
onterecht. Al snel begonnen we met het openen 
van de score. Er kwam elke keer veel ruimte op het 
veld en daar maakte we met z'n allen heel goed 
gebruik van. Er werd goed overgespeeld en hier-
door kregen we veel kansen. Tijdens de eerste 
time-out stond het al 0-5. Even wat drinken, wisse-
len en door met de wedstrijd. Nog steeds hadden 
we het overwicht in de wedstrijd. Dit resulteerde 
weer in goed samenspel en mooie aanvallen en 
knappe verdedigende acties. Nog 2 doelpunten 
erbij en we konden gaan rusten, 0-7. 
In de tweede helft bleven we hard werken om de 
tegenstander zoveel mogelijk op hun eigen helft te 
houden. Dit lukte kei goed. We waren gewoon 
beter dan Rood Wit. Nog een laatste time-out met 
een stand van 0-10! De laatste 12,5 minuut bleven 

we geconcentreerd door voetballen wat heel goed 
is aangezien de vermoeidheid begon te komen. Dit 
resulteerde in een paar kansjes voor de tegenstan-
der. Maar als je zelf al 12 goals maakt is het hele-
maal niet erg als de tegenstander er ook 1 maakt. 
Goede wedstrijd door een super samenwerking!! 
Op naar volgende week. 
JO10-2: geen verslag 
JO9: Het veld stond vol met supporters en we 
waren er klaar voor! We begonnen de wedstrijd 
vol goede moed. Helaas bleek al snel dat de tegen-
stander een maatje te groot voor ons was. Hier-
door kregen we veel doelpunten tegen. In de 2e 
helft herpakten we ons en in de eerste tien minu-
ten lieten we zien dat ook wij goed aan konden 
vallen. Na een paar goede aanvallen en mooi sa-
menspel, kwam de tegenstander toch weer tot 
scoren. Helaas zonder doelpunten voor ons naar 
de kleedkamers.  
JO8:  Op een zonnige ochtend mochten we aantre-
den voor een thuiswedstrijd tegen ‘De Weebosch’. 
Alweer de derde wedstrijd van het seizoen. De 
kinderen wisten een partijtje neer te zetten vol 
strijd en inzet. Er werd strak verdedigd en de coun-
ters waren messcherp. Hierdoor verraste ze de 
tegenstander keer op keer en liep het score steeds 
verder op. Ook zie je de slimmigheidjes van snel in 
dribbelen, de tegenstander vastzetten op hun 
eigen helft en het in positie staan steeds vaker 
terug. Hierdoor maken ze het elkaar makkelijker en 
zie je het samenspel en het plezier toenemen.  
Elke week zetten we een speler van de J08 in het 
zonnetje. Deze week was dit Mik. Met 4 goals en 
een aantal mooie dribbels is hij de ‘Man van de 
Wedstrijd’. 

 

Eerste winst voor JO10-1 !! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 49 

Tegen:     -39 

Saldo:    + 10 

Doelsaldo 

15.00 uur 

13.00 uur 

13.15 uur 

11.15 uur 

10.30 uur 

11.15 uur 

11.00 uur 

11.00 uur 

10.00 uur 

8.45 uur 

RKVVO JO19-2 

SDO'39/HMVV JO17-1 

KSC JO15-1 

KSC MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

Wodan JO10-5 

SDO'39 JO10-2 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

Bergeijk JO15-3 

DOSL/Heeze MO13-1 

EFC JO12-3 

Vessem/DEES JO11-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

Riethoven JO9-2 

RKSV Nuenen JO8-3 

3-1 

3-0 

0-10 

3-0 

4-1 

11-4 

1-12 

4-9 

0-11 

9-2 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

Dommelen JO15-3 

Marvilde MO13-2 

RKDSV/EDN JO12-2 

Nuenen JO11-4 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

RKVVO JO9-4 

DeWeebosch JO8-1 

UNA JO19-3 

ZSC JO17-1 

KSC JO15-1 

KSC MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

Rood Wit V JO10-2 

De Weebosch JO10-1 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

Uitslagen 06-10-2018 Programma 13-10-2018 

JO8: Daan, Mik (3) Femme, Jorrit, Juul, Nillis, Noel (2)  

JO9: Jordy, Kars (3) Lisanne, Joep (2)   

JO10-1: Tom, Nick, Hugo, Boaz, Dolf (2)   

JO10-2: Menno, Gijs (3)  Thyn, Bink (2)  

JO11:  Siem, Daan, Dennis (2) 

 

Penaltystand  na ronde 3 

JO19: geen verslag JO11: Finn 

JO17: geen verslag JO10-1: hele team 

JO15: geen verslag JO10-2: Gijs en Mathis 

MO13: Enile  JO9: Kars 

JO12: Daan JO8: Mik 


