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

O12:  Vandaag mochten we, op deze zonnige dag, 
afreizen naar Oers waar we tegen de plaatselijke 
RKVVO mochten aantreden. Voor de winterstop 
hadden we dik van dit team gewonnen maar het 
leek er toch op dat er nu wat andere spelers mee 
deden. We begonnen matig aan de wedstrijd, veel 
balverlies en niet goed overspelen. Toch kwamen 
we nog vrij eenvoudig op voorsprong, die we rustig 
verder uitbreidde in het eerste kwart: 3-0 voor-
sprong. Ook in het tweede kwart speelden we niet 
heel erg goed, maar liepen we verder uit naar een 
6-0 voorsprong in de rust. We waren nu toch ook 
duidelijk een maatje te groot voor onze tegenstan-
der. Na rust was de tegenstand gebroken en be-
gonnen we zelf ook wat beter te spelen. Dat leidde 
uiteindelijk tot een dikke overwinning van 16-0! 
Goed gedaan team, nu eerst carnaval vieren en 
over 2 weken weer verder! 

Mini’s: Vandaag mochten we met de mini's uit 
naar Tuldania. Onder een heerlijk lentezonnetje 
werd er heel goed gespeeld door onze boys! De 
wedstrijd was nog maar amper aan de gang en 
Jorn had de 0-1 al in het netje liggen. Door met zn 
allen samen goed te verdedigen en snel eruit met 
de aanval, hebben we uiteindelijk met 4-9 gewon-
nen! Als we dit harde werken kunnen volhouden, 
dan gaan we nog veel leuke wedstrijden zien de 
komende tijd. Top gedaan jongens!!!  

Doordat er dit keer maar 3 wedstrijden gespeeld 
zijn, was er plaats over voor een woordzoeker.  
Mail de oplossing naar het mailadres hierboven 
en misschien win jij iets lekkers! 

 

JO12 wint met grote cijfers!! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 27 

Tegen:     -15 

Saldo:      12 

Doelsaldo 

13.00 uur 

14.30 uur 

11.00 uur  

9.30 uur 

11.00 uur  

10.30 uur 

10.15 uur 

9.00 uur 

10.00 uur 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

KSC JO14-1 

KSC MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

Bladella JO19-3 

EDN’56/RKDSV JO17-2 

F.C.Eindhoven JO14-3M 

F.C. Eindhoven MO13-1 

RKDSV/EDN’56 JO12-2 

Maarheeze JO10-1 

Reusel Sport JO10-2 

EFC JO9-3 

ZSC JO8-1 

0-16 

11-2 

4-9 

 

KSC JO12-1 

KSC JO10-2 

KSC mini’s 1 

RKVVO JO12-2 

RKSV Heeze JO10-2 

Tuldania mini’s 1 

Uitslagen 23-2-2019 Programma 9-3-2019 

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: niet gespeeld JO10-2: hele team 

JO12-1:  Pien JO9-1: niet gespeeld 

JO11-1:  niet gespeeld JO8-1: niet gespeeld 

JO10-1:  niet gespeeld Mini’s: hele team 

  

 


