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

MO13:  Vandaag de uitwedstrijd tegen FC 
eindhoven. We begonnen niet geheel 
okselfris aan de wedstrijd met Pien (net 
terug van vakantie) en Benthe (net her-
steld van een carnavalsblessure). Na 1 
minuut keken we dan ook al tegen een 1
-0 achterstand aan en moesten we zelf 
nog aan de wedstrijd beginnen. Na een 
minuut of 10 ging het echter beter draai-
en en konden we de achterstand ombui-
gen naar een 1-2 voorsprong. FC eindho-
ven gaf zich echter niet zomaar gewon-
nen en de verre uittrap van hun keeper 
zorgde keer op keer voor problemen in 
onze verdediging. Het werd dan ook 
eerst weer 2-2 en 3-3 voordat we op de 
verlossende voorsprong van 3-5 kwa-
men. Al met al heel hard gewerkt maar 
hopelijk hebben het beste voetbal voor 
de wedstrijd tegen Nuenen bewaard. 

JO9: Na onze overwinning van 2 weken 
geleden waren we er helemaal klaar 
voor! Zelfverzekerd begonnen we aan de 
1ste helft tegen EFC . Al snel scoorde we 
2x achter elkaar en hadden we de smaak 
te pakken. We speelde goed over en ook 
de verdedigers en de keeper stonden op 

scherp. EFC had geen schijn van kans. 
Even leek het of we er makkelijk vanaf 
kwamen. Maar in de 2e helft waren we 
niet altijd even serieus meer en lieten 
we steekjes vallen. EFC wist zijn kansen 
goed te benutten. Ze kwamen gevaarlijk 
dichtbij. De paniek sloeg toe maar helaas 
was het net te laat en maakte EFC de 
gelijkmaker. 1ste helft top gevoetbald! 
Nu weten we dat we bij de les moeten 
blijven om ook de 2e helft tot een goed 
einde te brengen. En dat gaan we vol-
gende week laten zien! Eindstand: 7-7 

JO8: Op 9 maart heeft de JO8-1 een su-
perwedstrijd gespeeld. Ze hadden er al 
meteen zin in, zo kwamen we ook snel 
op een mooie 1-0 voorsprong. De verde-
diging pakte alle ballen af, het midden-
veld passeerde alle tegenstanders en de 
aanvallers maakte mooie goals. In de 
tweede helft kwamen de tegenstanders 
goed terug en maakte ook een paar 
goals, maar de verdediging was toch 
sterker. Om een of andere reden kwa-
men de tegenstanders niet voorbij de 
middenvelders, dat kwam namelijk door 
Nillis die alles al op het middenveld te-

gen hield, waarbij hij ook nog eens een 
geweldige goal heeft gemaakt, dus Nillis 
was echt de Man of the Match. En zo 
een welverdiende 3-4 winst. 

 

 
 

 

 

 

 

 

JO8 wint met een baas op het middenveld! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 19 

Tegen:     -39 

Saldo:     -20 

Doelsaldo 

15.00 uur 

13.00 uur 

11.00 uur  

12.45 uur 

11.00 uur  

10.00 uur 

11.00 uur  

11.00 uur 

10.00 uur 

10.00 uur 

10.00 uur 

Hoogeloon JO19-1 

St. SDO'39/HMVV Hulsel 

JO17-2 

Hoogeloon JO14-1 

RKSV Nuenen MO13-1 

UNA JO12-2 

Wodan JO11-3 

Sterksel JO10-1 

Dommelen JO10-2 

Bergeijk JO9-4M 

Reusel Sport JO8-4 

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 

KSC JO8-1 

KSC Mini's 1 

30/3 

1-2 

10-0 

3-5 

15-1 

7-7 

3-4 

 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

KSC JO14-1 

KSC MO13-1 

KSC JO10-1 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

Bladella JO19-3 

EDN’56/RKDSV JO17-2 

F.C.Eindhoven JO14-3M 

F.C. Eindhoven MO13-1 

Maarheeze JO10-1 

EFC JO9-3 

ZSC JO8-1 

Uitslagen 9-3-2019 Programma 16-3-2019 

JO8: Daan, Jorrit (11) Juul (10) Femme, Mik (9)  

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

JO10-1: Dolf, Hugo (9) Ruben, Tom (7) Boaz (6) 

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

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

 

Penaltystand  na ronde 14  

MO13-1: Lotte JO10-2: niet gespeeld 

JO12-1:  niet gespeeld JO9-1: Nico 

JO11-1:  niet gespeeld JO8-1: Nillis 

JO10-1:  Boaz Mini’s: niet gespeeld 

  

De prijs voor de woordzoeker in de 

vorige voetbalkrant is gewonnen 

door Teun Chavanu. Hij verdient 

een heerlijke chocoladereep. 

Op 1 juni is weer het jaarlijkse ou-

der kind toernooi. Dit jaar in een 

iets andere vorm maar daarover 

later meer 


