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MO13:  Vandaag de wedstrijd tegen de rode lan-

taarndrager. We wilden vandaag een grote over-

winning behalen om aan ons doelsaldo te werken. 

Het duurde echter te lang voordat we de 1-0 via 

Yanthe konden maken. Hierna ging het beter en 

Isabel tikte knap de 2-0 binnen na een voorzet van 

Pien. Na rust liepen we verder uit maar de teller 

bleef steken op 7-0. Een mooie overwinning maar 

we hadden op meer goals gerekend.  

 

JO12:  Vandaag mochten we aantreden tegen 

Beerse Boys. Na de goeie resultaten van de afgelo-

pen weken begonnen we vol goede moed aan de 

wedstrijd. We kwamen echter heel snel met 1-0 

achter en bleven eigenlijk een beetje achter de 

feiten aanlopen. Beerse Boys kreeg kans na kans 

en wij konden daar in het begin niet veel tegen-

over stellen. Het leek er op dat we een off day 

hadden! We lieten ons overlopen en zo kon Beerse 

Boys zelfs tot 0-4 uitlopen! Vlak voor de rust deden 

we dan toch nog iets terug: 1-4. Nadat de coaches 

wat aanwijzigingen hadden gegeven begonnen we 

na de rust gelukkig wat beter. We kregen kansen, 

maar helaas gingen ze er niet in. Uiteindelijk was 

de eindscore 3-7. Volgende week beter! 

 

JO11: We kwamen al snel op achterstand tegen 

RKVVO, we maakten al net zo snel de gelijkmaker 

maar wederom  kwamen we achter. Via een af-

standsschot van Dennis kwamen we op 2-2. RKVVO 

had een hele sterke keeper die zich zonder angst 

overal voor gooide. Diagonale doelpogingen van 

ons hield hij allemaal tegen. Toen we dat eenmaal 

door hadden, zijn we de bal een aantal keer goed 

terug gaan leggen vanuit de zijkant. Zo konden we 

wel veel scoren. Ook werden er een paar goeie 

solo acties gemaakt waarna de bal mooi afge-

speeld of voorgezet werd aan diegene die er beter 

voor stond. Dat is echt teamwork! Vandaag zijn 

Britt en Dennis man en meid van de strijd. Britt kan 

in de drukte voor de goal een aantal mannetjes 

uitspelen en scoren. Dennis heeft op het midden-

veld veel ballen afgepakt  zodat we regelmatig van 

verdedigen  naar aanvallen konden omschakelen. 

Volgende week al vroeg uit de veren om in Meer-

hoven te gaan spelen tegen DBS. 

 

JO10-2: We begonnen vol vertrouwen aan de 

wedstrijd omdat we voor de beker al met 14-4 van 

EFC hadden gewonnen. Toch begonnen we een 

beetje slap aan de wedstrijd. Wel werd er snel 

gescoord. Dat geeft natuurlijk vertrouwen en met 

de rust was het  4-0. We speelden rustig en gedisci-

plineerd. Er werd goed verdedigd bij de weinige 

momenten dat eersel in de aanval ging. We bleven 

goed overspelen en er kwamen mooie aanvallen 

waaruit natuurlijk gescoord werd. De score liep op 

naar 13-0. Zelfs onze vaste verdediger had ge-

scoord samen met 4 andere. Ook een compliment 

voor de keeper. Hij had de 0 gehouden. Mooie, 

makkelijke overwinning met complimenten van de 

tegenstander. 

 

JO9: Met een traktatie in het vooruitzicht als er 

gescoord zou worden gingen we het veld op. Daar 

hadden de spelers wel oren naar.  Ondanks een 

goed 2e deel van de eerste helft, met wat kansen, 

helaas nog geen doelpunten. In de rust nog even 

de kids eraan herinnerd dat de trainer zou trakte-

ren en dat hielp wel. Na een paar kansen, erover, 

ernaast, dan eindelijk dat mooie moment.  

De goal was gemaakt en in koor galmde het over 

het veld: "trakteren, trakteren, trakteren". Niet 

veel later zelfs een 2e goal. Ze lieten echt even zien 

wat ze kunnen! Goed gedaan. Helaas verliezend 

het veld af maar zeker een verdiende traktatie! 

JO8: Op zaterdag 10 November heeft de JO8-1 

weer met veel plezier een wedstrijd gevoetbald. 

We begonnen meteen sterk aan de wedstrijd, de 

verdediging liet geen bal door en de aanvallers 

begonnen aanval na aanval. Er zijn aan beide kan-

ten goals gevallen, waaronder de bal van Jorrit, hij 

nam de bal aan de zijkant uit en schoot vrijwel 

meteen en eindigde in de kruising. Ook Jorrit zijn 

penalty eindigde recht in de kruising waardoor hij 

welverdiend Man of the Match is. We speelden 

heel goed, maar toch hebben we verloren met 4-3. 

 

Mini’s: Na 2 uitwedstrijden op rij mochten we 

vandaag thuis spelen tegen de mini's van DEES/

Vessem. Qua tegenstand een gelijkwaardig elftal, 

maar helaas werd er toch met 4-8 verloren.  Het 

lag zeker niet aan de inzet van de jongens vandaag, 

die was weer hartstikke goed! De volgende wed-

strijd moeten we uit naar Casteren.  

 

JO8 verliest nipt met 4-3.. 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 59 

Tegen:     -54 

Saldo:     + 5 

Doelsaldo 

14.15 uur 

14.30 uur 

12.45 uur 

11.30 uur 

9.30 uur 

9.00 uur 

8.30 uur 

10.15 uur 

9.00 uur 

9.15 uur 

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 

EFC JO19-2 

SV Budel JO17-2 

Hapert JO15-2 

Best Vooruit MO13-1 

Hapert JO12-1 

DBS JO11-2 

FC Eindhoven JO10-5 

SBC JO10-6 

EFC JO9-3 

Reusel Sport JO8-3 

3-1 

4-6 

Uitg. 

7-0 

3-7 

8-4 

12-2 

13-0 

2-22 

3-4 

4-8 

Dommelen JO19-2 

Cast/Net JO17-1 

De Raven JO15-2 

Valkensw. JO13-1 

Beerse Boys JO12-1 

RKVVO JO11-3 

Reusel Sp. JO10-2 

EFC JO10-4 

Dommelen JO9-3 

Hilvaria JO8-3 

DeesVessem mini’s  

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 

Uitslagen 10-11-2018 Programma 17-11-2018 

JO8: Daan (7) Mik, Femme, Jorrit (5) Tim, Juul (4)  

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

JO10-1: Hugo, Dolf (5) Tom, Nick, Ruben (4) Boaz (3) 

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

JO11:  Dennis (6) Daan , Siem (5) Britt (3) 

 

Penaltystand  na ronde 7 

MO13-1: Isabel JO10-2: Menno en Robin 

JO12-1: Jochem JO9-1: Siem 

JO11-1: Dennis en Britt JO8-1: Jorrit 

JO10-1: Tom  

  


