
Redactie: Lisette Kremers ( jeugdvoetbalkrant@ksc-jeugdvoetbal.nl ) 

JO19: geen verslag. 
JO17: geen verslag 
JO15: geen verslag 
MO13: de wedstrijd van de meiden is verzet naar 
20 oktober dus a.s. zaterdag. 

 
JO12: Op een mooie, warme zaterdagochtend 
mochten we aantreden tegen EFC in Eersel. Helaas 
waren er een aantal afmeldingen maar gelukkig 
was Lotte van het meidenteam bereid om ons te 
komen versterken! Vol goede moed begonnen we 
aan de wedstrijd. In de beginfase ging het gelijk op, 
maar na het missen van een aantal kansen was het 
dan toch, vlak voor de 1e time out raak: 1-0 in ons 
voordeel! Na de timeout scoorden we snel de 2-0 
en leek het erop dat we makkelijk zouden kunnen 
winnen. Toch kwam EFC terug tot 2-1. Na weer een 
aantal kansen om zeep te hebben geholpen scoor-
den we dan vlak voor rust toch nog de 3-1. Na de 
rust waren we uiteindelijk heer en meester en 
liepen we vlot uit naar een overwinning van 7-2. 
Een prima begin van de competitie al met al met 3 
overwinningen en 1 nederlaag. Ga zo door team!  
 
JO11:  Met 3 afmeldingen gingen we minder sterk 
dan normaal naar de medekoploper Vessem. Ge-
lukkig heeft Pien bij ons mee gedaan omdat de 
meiden vrij waren en hadden we toch 1 wissel. Wij 
openden de score al snel maar Vessem maakte 
meteen daarna gelijk. Bij rust stond het 4-2 voor 
ons. Met 3 aanvallers die het spel breed hielden, 
kregen we veel ruimte om te voetballen. Na de 
rust was Vessem veel sterker en begonnen van 
afstand te schieten waardoor ze snel gelijk kwa-

men en uitliepen naar 10-5. We konden het niet 
meer belopen. Vandaag een pluim voor de verde-
diging onder leiding van Dennis. Ze hebben lang 
stand gehouden tegen die kop grotere aanvallers. 
 
JO10-1: geen verslag  
 
JO10-2:  De zon stond hoog aan de hemel en de 
temperatuur was ongekend hoog voor de tijd van 
het jaar. Onze jongens hadden er zin! We hebben 
een mooie combinatie van Knegselse boys en 
Steenselse boys en samen vormen ze dit jaar een 
hecht team en dat was deze wedstrijd ook weer te 
zien. De doelpunten werden vrij gemakkelijk ge-
scoord, maar ondanks dat wisten ze dat ze goed 
moesten blijven voetballen. Er zijn mooie voor-
zetten gemaakt en zo hadden ze de kans om hun 
combinaties te oefenen. Een uiteindelijke 20-0 was 
een mooie score voor al het harde werk. Op naar 
de volgende mooie wedstrijd!  

JO9:  Op deze warme herfstochtend zijn we afge-
reisd naar het veld van VV Riethoven. Kennelijk 
moesten de spelers van KSC nog even aan de tem-
peratuur wennen, na 10 minuten stond riethoven 
al met 2-0 voor. Na een peptalk tijdens de time-out 
kwamen heel mooi weer terug. 2-1, 2-2 en al heel 
snel 2-3 in het voordeel van KSC. Wat ging het 
goed! Helaas was dit van korte duur. Na de rust 
vlogen de ballen de goal in. Jammer, met 7-3 gin-
gen we naar huis. Maar wel 3 mooie goals in de 
pocket. 

JO8:  Afgelopen zaterdag moesten we uit in Nue-
nen. Een lastige uitwedstrijd op kunstgras. Ook een 
vroege aan gezien we al om kwart voor negen 

moesten spelen. De kinderen lieten weer een 
goede pot voetbal zien. Na 30 minuten stond het 
nog gelijk, alleen in de laatste 10 minuten was de 
pijp een beetje leeg. Toch richtte het team zich 
weer op voor de penalties en waren hierdoor de 
morele winnaar. De man van de wedstrijd was 
deze keer Tim. De sterke verdediger die onver-
zettelijk de bal van de tegenstanders kon ontfutse-

len. 

Mini’s:  Vandaag mochten we met de mini's uit 
naar Marvilde. Na een weekendje vrij stonden de 
kinderen weer te popelen om het gras weer op te 
mogen. Het was super lekker weer, dus de ingre-
dienten voor een leuke morgen waren volop aan-
wezig! Met heel veel inzet werd de wedstrijd uit-
eindelijk met 13-2 verloren.  Het glaasje ranja en 
een stukje fruit hadden de boys dan ook echt ver-
diend! De volgende wedstrijd is over 2 weken uit 
tegen De Raven. Met dezelfde inzet als vandaag 
gaat dat vast en zeker goed komen!  

 

PROGRAMMA 20 OKTOBER: 

DOSL/Leende MO13-1—KSC MO13-1 

KSC JO10-2 —Brabantia JO10-4 

 

Monsterscore JO10-2 !! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 52 

Tegen:     -63 

Saldo:    + 11 

Doelsaldo 

14.45 uur 

11.00 uur 

12.45 uur 

11.00 uur 

10.00 uur 

10.30 uur 

9.45 uur 

10.00 uur 

10.00 uur 

10.00 uur 

KSC JO19-1 

Terlo JO15-1 

SV Budel MO13-2 

RKVVO JO12-2 

Bladella JO11-3 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

SDO'39 JO9-1 

Netersel/Casteren JO8-1 

KSC mini's 1 

Bergeijk JO19-2 

KSC JO15-1 

KSC MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

DBS JO10-7 

RKDSV/EDN'56 JO10-2 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

De Raven mini's 2 

4-2 
1-6 
7-0 

20/10 
2-7 

5-10 
6-7 

20-0 
9-3 
7-4 

13-2 

RKVVO JO19-2 
SDO'/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 mini's 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 
Marvilde mini's 2 

Uitslagen 13-10-2018 Programma 27-10-2018 

JO8: Daan, Mik (4) Femme, Jorrit, Juul, Nillis, Noel (2)  

JO9: Kars (4) Lisanne, Jordy (3)   

JO10-1: Hugo, Boaz (3)  Tom, Nick, Ruben, Dolf (2) 

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

JO11:  Siem, Daan, Dennis (3)  Britt (2) 

 

Penaltystand  na ronde 3 

JO19: geen verslag JO11: Dennis 

JO17: geen verslag JO10-2: Bink 

JO15: geen verslag JO9: Nico 

MO13: niet gespeeld JO8: Tim 

JO12:  Pien Mini’s: Jens 


