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MO13:  Vandaag de topper tegen Una. Een over-
winning op Una zou ons de eerste plaats opleve-
ren. Helaas was Lou-Anne geblesseerd geraakt 
tijdens de laatste training waardoor zowel de trai-
ner als Lou-Anne met krukken moesten toekijken. 
De wedstrijd begon van beide kanten heel fel. 
Iedereen besefte dat dit de kampioenswedstrijd 
zou kunnen worden. We hadden een licht veld-
overwicht maar konden helaas niet voorkomen dat 
de snelle speelsters van Una voor rust 2x wisten te 
scoren. Pien scoorde voor rust de aansluitings-
treffer na goed doorzetten van Yanthe en Malou. 
Malou schoot vervolgens nog keihard op de paal 
en het beetje geluk wat we nodig hadden kregen 
we niet. Na de rust eigenlijk hetzelfde speelbeeld. 
KSC viel aan en Una was gevaarlijk in de omschake-
ling. We besloten alles op alles te zetten om gelijk 
te maken maar helaas ging Una met de doelpunten 
aan de haal en verloren we met 4-1 wat eigenlijk 
niet de juiste afspiegeling was van de wedstrijd. 
We hebben ervoor gestreden en helaas net niet 
gehaald wat we wilden. Volgende week de afslui-
ting van de najaarscompetitie tegen FC Eindhoven. 

JO12:  Vandaag moesten we aantreden tegen DBS. 
Een ploeg die in de onderste regionen staat. Vol 
goede moed begonnen we aan de wedstrijd. Met 
nog 2 wedstrijden te gaan zouden we geen kampi-
oen meer kunnen worden maar doen we nog zeker 
mee voor een 2e plaats! DBS begon echter sterk 
aan de wedstrijd en daar hadden we niet meteen 
een antwoord op. We probeerden te veel zelf te 
doen en speelden niet over. Toch kwamen we op 
een 1-0 voorsprong maar lang konden we daar niet 
van genieten: 1-1. Ondanks het magere spel kwa-

men we toch weer op voorsprong: 2-1! En ook dat 
duurde weer niet heel lang: 2-2. Daarna leek het 
echter of we dan toch eindelijk wakker werden. 
We keken beter om ons heen, verdedigden beter 
en we speelden veel beter over! Hierdoor liepen 
we na rust toch nog vrij eenvoudig uit en wonnen 
we uiteindelijk met 8-3. Met nog 1 wedstrijd te 
gaan staan we nu op de 3e plek. De laatste wed-
strijd spelen we tegen de nummer 2 en als we daar 
ruim van winnen kunnen we op doelsaldo nog 2e 
worden. Zet hem op team! 

JO11:  Na een vrij weekend mochten we weer de 
wei in, tegen Riethoven. Het werd een spannende 
pot. De wedstrijd begon erg rustig, het leek wel of 
zowel Riethoven als KSC nog niet goed wakker 
waren. We kwamen op 2-0 voor in de eerste 15 
min. maar in het 2e kwart maakten zij gelijk. In de 
2e helft kwam de wedstrijd pas echt goed op gang 
en werd het erg spannend. Van 2-3 werd 3-3 toen 
4-3 voor Riethoven waarna wij de gelijkmaker 
scoorden. Het leek een gelijkspel te gaan worden 
maar vlak voor het einde kregen we een vrije trap 
tegen die er van een flinke afstand werd ingescho-
ten…helaas dus verloren met 5-4. In de 2e helft 
hebben we goed gewerkt en een gelijkspel was 
verdiend geweest. Volgende week de laatste wed-
strijd van dit jaar tegen ZSC, dat wordt ook nog een 
pittig potje…  
 
JO9:  De eerste helft hadden we het hard te halen 
tegen de meiden van Bergeijk. We waren er niet 
helemaal bij en liepen daardoor een achterstand 
op. Tijdens de rust toch maar eens even wat stren-
gere taal richting de kids. Dit hielp, want ze gingen 

er goed tegenaan! De achterstand werd ingehaald 
en met 5-5 gingen we naar huis. Goed gespeeld, 
maar de volgende keer van begin af aan zo spelen 
en we gaan winnend naar huis! 

JO8:  Afgelopen zaterdag hadden de kids van JO8 
het geluk gehad om als enige thuisclub op de vel-
den van Steenstel te spelen. We begonnen fanta-
tisch en stonden direct op voorsprong door een 
prachtige snelle treffer. De score liep verder uit, 
maar de jongens en meiden van de Raven kwamen 
sterk terug. Het is leuk om te zien dat onze kids iets 
opsteken van de maandag en woensdagavond 
trainingen. Op het laatst verslapte onze verdedi-
ging en werd het uiteindelijk gelijk spel. Door een 
goede balans op het middenveld werd Thomas 
uiteindelijk man of the match. 

Mini’s: Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Caste-
ren op het programma. Een erg leuke wedstrijd 
waarbij de teams gelijkwaardig aan elkaar waren, 
en er lekker gevoetbald kon worden. Afgelopen 
woensdag hebben we extra getraind op het verde-
digen, en dat ging vandaag super goed! De wed-
strijd werd uiteindelijk met 6-4 verloren, maar een 
zakje chips hadden de boys wel degelijk verdiend! 

Goed gedaan allemaal!  

 

Knap gelijkspel bij de JO9! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 43 

Tegen:     -53 

Saldo:    - 10 

Doelsaldo 

14.00 uur 

13.00 uur 

11.00 uur 

12.45 uur 

11.15 uur 

10.00 uur 

11.00 uur 

11.00 uur 

10.00 uur 

10.00 uur 

ST Vessem/DEES JO19-2 

Rood Wit V JO17-2 

Bladella JO15-4 

FC Eindhoven MO13-2 

De Weebosch JO12-1 

ZSC JO11-1 

EFC JO10-3 

De Raven JO10-1 

Beerse Boys JO8-1 

Bladella mini's 3 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

KSC JO15-1 

KSC MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

KSC JO8-1 

KSC mini's 1 

4-1 

5-3 

12-0 

4-1 

3-8 

5-4 

4-8 

0-5 

6-5 

4-4 

6-4 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

KSC JO15-1 

KSC MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

KSC JO9-1 

De Raven JO8-2 

KSC mini's 1 

Terlo JO19-1 

Dommelen JO17-2 

Vessem/DEES JO15-1 

UNA MO13-1 

DBS JO12-4 

Riethoven JO11-1 

RKVVO JO10-4 

Reusel Sport JO10-3 

Bergeijk JO9-4M 

KSC JO8-1 

Casteren mini's 1 

Uitslagen 1-12-2018 Programma 8-12-2018 

JO8: Daan (9) Femme, Jorrit (8) Mik, Juul (7)  

JO9: Jordy, Kars (6)  Joep, Meeke (5)  Nico, Siem, Pim (4) 

JO10-1: Dolf, Tom (7) Hugo (6) Nick, Ruben (5)  

JO10-2: Thyn (7) Menno, Davy, Robin (6)  Gijs (5) 

JO11:  Siem (7)  Daan, Dennis (6) Roy (5)  

 

Penaltystand  na ronde 8 

MO13-1: hele team JO10-2: hele team 

JO12-1:  Izaline en Jochem JO9-1: Nico 

JO11-1:  Mats en Steef JO8-1: Thomas 

JO10-1:  Ruben Mini’s: hele team 

  

Let op: mededeling over de 
kerstwandeling in Knegsel op 

de achterzijde van deze  
voetbalkrant! 



 

Deelname is geheel kosteloos.  

Inschrijven is niet nodig.  

 

 

Kerstwandeling 2 
e  kerstdag 

 

2018 
 

Vertrek : 
 Kantine Knegse lse Boys 

Tijd: 
 Tussen 11:00 en 

 14:00  uur 
 

Vertrekken. 
 

Met de Kneg selse Boys hebben we voor het 3 
e  jaar een 

leuke kerst wandeling uitgezet. +/ -  1  uur wandelen.  

Voor jong en oud.  

Onderweg wor dt er voor iets lekkers gezorgd!  

En voor de puzzellaars een leuke puzzel.  

 


