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MO13: Vandaag stonde de eerste wedstrijd van de 
voorjaarscompetitie op het programma. Van voor-
jaarsweer was echter nog geen sprake. De wind 
blies de goals bijna omver en had regelmatig in-
vloed op het spel. Onze meiden bleken echter al 
snel een maatje te groot. Valkenswaard kon nau-
welijks op onze helft van het veld komen en het 
was dan ook wachten op doelpunten. Deze vielen 
er voor de rust 5 en na rust nog 3 waardoor we 
met 8-0 goed aan de competitie zijn begonnen. Bij 
vlagen lieten we een aantal mooie aanvallen Ien 
waarbij we rustig waren aan de bal en goed rond 
tikte. Dit geeft vertrouwen voor de komende wed-
strijden waar we veelal dezelfde tegenstanders 
gaan treffen als in de najaars competitie  

JO12: Vandaag was het dan weer zover! Na een 
winterstop waarin er maar een paar keer getraind 
was mochten we aantreden tegen Best Vooruit. 
Voor ons een onbekend team. Met een harde wind 
over het veld kozen we er voor om eerst de wind in 
de rug te krijgen. We begonnen dan ook voortva-
rend en kwamen vrij snel op 1-0. De tegenstander 
kreeg de bal niet goed weg door de wind waardoor 
we nog een aantal grote kansen kregen maar deze 
werden niet in een doelpunt omgezet. Na deze 
goeie start bleek dat Best Vooruit zich toch niet 
zomaar gewonnen zou geven! Vlak voor rust scoor-
den we echter de 2-0 wat ons een goed gevoel gaf 
om de 2e helft tegen de wind in te moeten voet-
ballen. Helaas begonnen we slecht aan de 2e helft 
waardoor het al vrij snel 2-1 werd en daarna ook 
nog eens 2-2. Door hard te blijven werken kwamen 
we toch weer op een goeie 3-2 voorsprong. Maar 
door de harde wind hadden we het moeilijk en 

kwam Best Vooruit weer op 3-3. Het spel golfde 
verder op en neer een gelijkspel zou misschien 
eerlijk zijn geweest maar dankzij een mooie uitval 
vlak voor tijd scoorden we de 4-3 en wonnen we 
de wedstrijd! Mooi begin van de competitie! 

JO11: Na een lange winterstop van 2 maanden 
mochten we eindelijk weer een wedstrijd voetbal-
len. Ondanks de harde wind ging het gelukkig 
gewoon door. Het werd een zeer spannend potje 
voor ons tegen UNA JO-11-3. De wedstrijd ging 
vanaf het begin mooi gelijk op, wij speelden goed 
over en er waren een aantal mooie combinaties 
maar het scoren wilde nog niet meteen lukken. We 
kregen wel een aantal kansen maar UNA maakte 
de eerste goal. Gelukkig konden we na een tijdje 
gelijk maken door een goal van Britt. UNA kwam 
nog 2x op voorsprong maar wij konden 2x gelijk 
maken door Daan. Bij een 3-3 stand kopte Daan de 
bal nog op de lat na een mooie voorzet van Siem! 
Het bleef uiteindelijk 3-3 een mooi resultaat voor 
ons tegen een goede tegenstander. Aan het einde 
v/d wedstrijd waren de meesten wel erg moe dus 
we moeten nog een beetje conditie opbouwen de 
komende weken… 

JO10-1: Afgelopen zaterdag stond er eindelijk weer 
eens een wedstrijd op het programma. De eerste 
na de winterstop. En vanwege de resultaten van 
voor de winterstop zijn onze nieuwe tegenstanders 
van een hoger niveau. Dat wil dus zeggen dat we 
het de eerste helft van de competitie super goed 
gedaan hebben! Nogmaals de complimenten van 
de trainers! Maar tegenstanders van een hoger 
niveau wil ook zeggen dat de wedstrijden iets 
lastiger worden. En dat bleek wel tegen RoodWit 

'67. Het was allemaal weer even wennen. We 
begonnen de wedstrijd gewoon goed. Er werd 
goed overgespeeld en dat resulteerde in wat kan-
sen. We kwamen daardoor ook al snel op voor-
sprong. Een mooi uitgespeelde aanval werd netjes 
afgewerkt door onze spits. Maar daarna kregen we 
in de gaten dat de tegenstander beter in zijn spel 
kwam. Ze speelde zeer aanvallend waardoor er 
ook voorin bij hun vaker een mannetje meer vrij 
stond. En deze werden niet overgeslagen. Hierdoor 
ontstonden er meer kansen voor hun. En helaas 
voor ons ook tegendoelpunten. We gingen rusten 
met een 1-5 achterstand.  Na enkele strenge woor-
den van de leiding gingen we weer met goede 
moed de tweede helft in. We begonnen te wen-
nen. Er werd hard gewerkt op het veld! Hierdoor 
werd het voor de tegenstander moeilijker. Helaas 
werd er door hun nog wel een enkele keer ge-
scoord. Eindstand 1-8. Al met al een pittige wed-
strijd tegen een goede tegenstander. Maar we 
hebben met zijn allen hard gewerkt en regelmatig 
ons goede spel laten zien.   

JO9: Wat een winderige zaterdag deze eerste 
wedstrijf van het Nieuwe seizoen. Maar onze spe-
lers maakte het niks uit. Ook tijdens de regenbui 
speelde ze gewoon goed door! Het ging gelijk op, 
maar helaas volgde er 2 goals van Casteren-
Netersel in de 1e helft. In de 2e helft kregen we 
wind mee en daar maakte Joep al snel dankbaar 

gebruik van. Bam, 1-2, vanaf de middellijn. Daarna 

nog goed doorgespeeld en laten zien dat het erin 
zit. De 2e helft 3 keer gescoord en de tegenstander 
maar 2 keer door een paar goede reddingen van 
de keeper. Eindstand 3-4 

 

 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 36 

Tegen:     -32 

Saldo:        4 

Doelsaldo 

15.15 uur 

14.30 uur 

13.00 uur 

11.00 uur 

11.30 uur 

10.15 uur 

9.45 uur 

10.15 uur 

9.30 uur  

10.00 uur 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

KSC JO14-1 

KSC MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

KSC JO9-1 

Weebosch JO8-1 

DVS JO19-4 

Beerse Boys JO17-2 

Brabantia JO14-3 

EMK MO13-1 

RKVVO JO12-2 

SBC JO11-2 

SV Budel JO10-1 

Rood Wit V JO10-2 

DVS JO9-3 

KSC JO8-1 

2-0 

1-4 

0-0 

8-0 

4-3 

3-3 

1-8 

6-2 

3-4 

6-8 

Bergeijk JO19-2 

Dommelen JO17-3 

Unitas'59 JO14-3 

V’Waard MO13-1 

Best Vooruit JO12-5 

UNA JO11-3 

Rood Wit'67 JO10-1 

Waalre JO10-2 

Cast/Netersel JO9 

KSC JO8-1 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

KSC JO14-1 

KSC MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

KSC JO9-1 

Bergeijk JO8-2 

Uitslagen 9-2-2019 Programma 16-2-2019 

JO8: Daan (10) Jorrit (9) Femme, Juul (8)  

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

JO10-1: Dolf, Hugo (8) Tom (7) Ruben (6)  

JO10-2: Thyn (9) Menno, Robin (8) 

JO11:  Siem (9)  Daan, Dennis, Roy (6) Britt (5)  

 

Penaltystand  na ronde 11 

MO13-1: Benthe JO10-2: Davy en Bink 

JO12-1:  Mex JO9-1: Joep 

JO11-1:  hele team JO8-1: geen verslag 

JO10-1:  Nick Mini’s: niet gespeeld 

  



 

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.  

 


