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MO13 :  Na de goede prestatie van vorige week 

moesten we vandaag tegen het lager geplaatste 

bladella.  Ondanks een overwicht duurde het tot 

toch wel 10 minuten voordat we konden scoren uit 

een corner. Na de eerste time-out kon bladella 

zelfs terug komen tot 1-1. Hierna gingen we steeds 

beter gebruik maken van de ruimte en hielden we 

het speelveld goed breed. Elke aanval was gevaar-

lijk door snel het spel van links naar rechts te ver-

plaatsen. Met de rust was het 1-5 en na de rust 

was er voor bladella geen houden meer aan. De 

score liep snel verder op naar 2-12. Een verdiende 

overwinning meiden...op naar de volgende wed-

strijd.  

JO12:  Na de monsterzege van vorige week moes-

ten we vandaag aantreden tegen DOSKO. Op de 

ranglijst scheelde het maar 2 punten dus we zou-

den zeker meer tegenstand krijgen. We begonnen 

door aanmoediging van de coaches dan ook sterk 

aan de wedstrijd. We waren nog geen minuut 

bezig of we stonden al op 1-0 voorsprong! We 

bleven goed bij de les en speelden erg goed over. 

Zo goed zelfs dat de doelpunten ook bleven ko-

men! In de rust stonden we met 6-0 voor! Na rust 

zakte het nivo echter weer een beetje in, op zich 

ook logisch met zo'n voorsprong. Na nog een twee-

tal doelpunten tegen en zelf nog een tweetal doel-

punten gemaakt kwam de eindstand op 8-2 uit. 

Prima overwinning weer! 

JO11:  Vandaag mochten we aantreden in en tegen 

Reusel, het team waar Britt vroeger in gespeeld 

heeft dus Britt was extra gemotiveerd om dit potje 

te winnen. We moesten het wel zonder onze kee-

per (Mats) doen dus Roy en Siem waren vandaag 

de invalkeepers en dat deden ze erg goed! De 

eerste minuten moesten we nog ff wakker worden 

maar al snel werd er goed gecombineerd en lieten 

we mooie aanvallen zien. Hierdoor liepen we de 

eerste helft uit naar 1-6. Kat in het bakkie zou je 

denken zeker omdat het in de 2e helft ook nog 1-7 

werd maar daarna kwam Reusel ineens sterk terug 

en konden wij elkaar voorin niet zo goed meer 

vinden. Het werd 5-7 en dus nog spannend op het 

einde. Gelukkig konden we het nog wel vasthou-

den tot het eind en hebben we dus weer een over-

winning kunnen binnenslepen! 

JO10-1: Deze week weer een keer een thuiswed-

strijd. En wel tegen Marvilde. We hadden er zin in. 

Vorige week al wat positie wisselingen gedaan en 

dat probeerde we deze week nog maar eens. Ver-

dediger in de spits en middenvelders naar achte-

ren. Dit resulteerde al snel in een paar mooie uit-

gespeelde doelpunten. Het ging prima zo. Mooie 

combinaties die onze trouwe supporters niet ont-

gingen. Bedankt voor de complimenten!  En zoals 

gezegd werd er super goed gecombineerd. Direct 

spel, goede 1-2's en knappe doelpunten. Ruststand 

5-1. Tweede helft ging van start. De tegenstander 

werd iets sterker waardoor in de verdediging meer 

te doen kwam. Maar hier werd ook goed opgelet 

en nuttig verdedigd. Met een paar knappe reddin-

gen van onze keeper bleven de tegengoals steken 

op slechts 2. Gelukkig bleven we goed aanvallen en 

ging de teller van de doelpunten voor naar 9! Als 

beloning allemaal een zakje chips of snoep en op 

naar volgende week." 

JO9:  Met zijn allen op pad naar Bergeyk. Deze keer 

was het Terlo waar we aan de bak mochten. Nog 

voor we op het veld stonden zagen we het al, dit 

team is echt wel een maatje groter. Dit bleek ook 

wel snel tijdens de wedstrijd. Hier waren we niet 

tegen opgewassen. Maar door goed samenspel en 

doorzettingsvermogen toch nog wel 2 mooie goals 

gemaakt. Erg knap! 

JO8: Op zaterdag 3 November heeft KSC JO8-1 

gevoetbald tegen SDO’39. Het hele team had er 

heel veel zin in ondanks dat het toch wel heel koud 

was. Toen de wedstrijd begon zetten we meteen 

goed druk, waardoor we al snel de bal hadden 

veroverd, schitterend speelden we naar elkaar 

over waardoor we speler na speler passeerden en 

vervolgens scoren. Maar de tegenstander was ook 

heel sterk en herstelde zich meteen. 

Het ging gelijk op en beide teams hebben hard 

gewerkt, vooral Nillis heeft hard zijn best gedaan 

op het middenveld waardoor hij man of the match 

is geworden. Helaas hebben we met 6-3 verloren, 

maar we hebben hard gewerkt. 

 

JO11 laat Reusel terug komen na voorsprong 7-1.. 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 46 

Tegen:     -55 

Saldo:     -  9 

Doelsaldo 

15.00 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 

10.00 uur 

Dommelen JO19-2 

Cast./Netersel JO17-1 

De Raven JO15-2 

Valkenswaard JO13-1 

Beerse Boys JO12-1 

RKVVO JO11-3 

Reusel Sport JO10-2 

EFC JO10-4 

Dommelen JO9-3 

Hilvaria JO8-3 

Dees/Vessem mini’s 1 

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 

KSC JO8-1 

KSC mini’s 1 

2-2 

0-12 

2-0 

2-12 

2-8 

5-7 

9-2 

3-4 

18-2 

6-3 

Bladella JO19-3 

EFC JO17-2 

KSC JO15-1 

KSC MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

Marvilde JO10-2 

Terlo JO10-1 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

Valkenswaard JO15-5 

Bladella MO13-1 

Dosko'32 JO12-1 

Reusel sport JO11-2 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

Terlo JO9-1 

SDO'39 JO8-1 

Uitslagen 3-11-2018 Programma 10-11-2018 

JO8: Daan (6) Mik (5) Femme, Jorrit (4)  

JO9: Kars (5)  Jordy (4) Pim, Joep, Lisanne (3)   

JO10-1: Hugo, Dolf (4) Tom, Nick, Boaz, Ruben (3) 

JO10-2: Thyn (5) Gijs, Davy, Robin (4)  

JO11:  Siem, Dennis (5) Daan (4) Britt (3) 

 

Penaltystand  na ronde 6 

MO13-1: Malou JO10-2: Mathis 

JO12-1: Kim JO9-1: Meeke 

JO11-1: Finn JO8-1: Nillis 

JO10-1: Hugo  

  


