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

MO13: Vandaag de wedstrijd tegen de meiden van 
EMK. Bij EMK waren de nieuwe spelregels van de 
KNVB nog niet doorgedrongen. We moesten van 
de scheidsrechter dus gewoon ingooien en ook de 
corners dienden in 1 keer genomen te worden. 
Toen we onze verwondering voorbij waren gingen 
we echt voetballen. EMK kwam nog wel op 1-1 
maar hierna waren onze meiden oppermachtig. 
Met de rust was het 1-5 dankzij een paar hele 
mooie doelpunten.  Na rust hadden we de pech 
dat een aantal grote kansen geen doelpunt werden 
waardoor de eindstand van 2-7 werd bereikt. 

JO12:  niet gespeeld 

JO11:   Vandaag mochten we uit naar Son en Breu-
gel. We begonnen goed aan de wedstrijd en kre-
gen al snel een aantal kansen maar hij wilde er 
maar niet in. Misschien lag het aan de goals, die 
waren ook wat kleiner dan normaal en daar had-
den wij wel last van. De tegenstander niet want die 
scoorden tegen de verhouding de 1-0 en later ook 
nog de 2-0. Wij bleven echter goed voetballen en 
bleven ook kansen krijgen. Na een tijdje ging de bal 
er eindelijk in en iets later konden we ook nog 
gelijk maken. Het bleef een spannende wedstrijd. 
Nadat SBC met 4-2 voor kwam maakten we snel de 
4-3 en kregen we ook nog goede kansen op de 4-4 
maar helaas is dat niet meer gelukt. We hebben 
vandaag echt goed gespeeld, iedereen heeft hard 
gewerkt. Achterin werd er goed ingegrepen door 
de verdedigers en op het middenveld en voorin 
ontstonden mooie combinaties. Jayden werd door 
het team verkozen tot man van de wedstrijd!   

 

JO10-1:  Vandaag stond de tweede wedstrijd na de 
winterstop op het programma. Uit tegen Budel SV. 
Op tijd vertrekken want de wedstrijd begon om 
kwart voor 10. En wat voor een wedstrijd. Na de 
nederlaag van vorige week werd er deze week 
even iets recht gezet door ons team. We begonnen 
sterk. Iedereen stond goed opgesteld en hield zijn 
tegenstander nauwlettend in de gaten. We opende 
de score op een bijzondere manier. De bal was al 
een keer over de doellijn geweest maar dit werd 
niet goed gezien. Kan gebeuren natuurlijk, maar de 
bal die weggewerkt werd door hun laatste man 
kwam op 20 meter van de goal terecht. Er werd 
door ons niet getwijfeld en de bal ging direct terug 
richting hun goal. Doelpunt. Deze keer was het 
zeker duidelijk. De strijd was nu begonnen. De 
tegenstander ging zich ook meer laten zien. En dit 
zag je terug in het scoreverloop. Het ging letterlijk 
op en neer voor KSC. Dan weer een doelpunt voor 
dan weer een doelpunt achter. Ruststand 4-5. We 
gingen dus met een voorsprong de tweede helft in. 
Hun beste speler kreeg vaker de ruimte om zijn 
acties te maken. Hierdoor kwam Budel iets beter in 
hun spel. Bij de laatste time-out was de stand 
daarom 7-6 geworden. We werkte ontzettend hard 
met zijn allen. Maar er moest iets veranderen. We 
spraken af dat hun beste man beter in de gaten 
gehouden werd. Onze verdediging kwam die af-
spraak na! We kregen weer meer balbezit. Met 
nog 5 minuten te spelen was de stand omgezet 
naar een 7-7 gelijk spel. Wat een spanning. Onze 
laatste man op dat moment pakte de bal af van 
hun spits. We schakelden snel om met zijn allen. 
Onze spits ging de ruimte in en dit werd gezien 
door onze laatste man. De pass kwam en werd 

prima afgewerkt! 7-8!! Nog een paar minuutjes 
opletten en de winst was binnen. De 3 punten 
waren voor KSC! 

JO9: Wegens een ziekenboeg met 7 man/vrouw 
sterk richting DVS. Na een peptalk van coach vivian 
waren ze helemaal wakker en ze gingen ervoor. Al 
heel snel leverde het ook resultaat. 1-0 voor KSC 
door mooi overspel en een prachtige goal van Kars. 
DVS kwam nog wel terug, maar dat was van korte 
duur. Uiteindelijk met 3-5 van het veld. GEWON-
NEN!! Door goed over te spelen en rustig te kijken 
hebben we vele mooie aanvallen gezien. Ook de 
keepers hadden een belangrijke bijdrage door veel 
ballen te stoppen. 

JO8: door een foutje van de redactie is het verslag 
van de vorige week niet gepubliceerd in de JVK. 
Daarom hier alsnog het verslag van  de uitwed-
strijd tegen Bergeijk: 

Na een lange periode van rust mochten we einde-
lijk weer de 'wei' in. Iedereen had er weer super 
veel zin in en het leek of iedereen wel 5 centimeter 
gegroeid was in de afgelopen weken. We moesten 
meteen uit tegen Bergeijk.  De eerste helft ging 
goed gelijk op en bij rust stond het nog 2-2. Maar 
in de derde 10 minuten scoorde onze team 4 keer 
en de genomen voorsprong wisten ze tot het einde 
vast te houden. Het was helemaal een speciale 
wedstrijd voor Luuk. Hij deed voor de eerste keer 
mee en ging volop in de strijd. Hij is dan ook onze 
'man van de wedstrijd' 

 

JO10-1 neemt punten mee naar  

huis na spannende pot in Budel! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 45 

Tegen:     -23 

Saldo:      22 

Doelsaldo 

11.30 uur 

10.15 uur 

10.00 uur 

KSC JO12-1 

KSC JO10-2 

KSC mini’s 1 

RKVVO JO12-2 

RKSV Heeze JO10-2 

Tuldania mini’s 1 

1-3 

Uitgesteld 

3-3 

2-7 

Uitgesteld 

4-3 

7-8 

0-11 

4-5 

5-2 

 

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 

Uitslagen 16-2-2019 Programma 23-2-2019 

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

JO9: Jordy, Kars, Meeke (7) Joep (6) Pim (5) 

JO10-1: Dolf (9) Hugo (8) Tom (7)  

JO10-2: Thyn (10) Menno (9) 

JO11:  Siem (10)  Daan, Dennis, Roy (6) Britt (5)  

 

Penaltystand  na ronde 13 

MO13-1: Pien JO10-2: Robin en Thyn 

JO12-1:  niet gespeeld JO9-1: Kars 

JO11-1:  Jayden JO8-1: Luuk 

JO10-1:  Dolf Mini’s: niet gespeeld 

  


