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MO13:  Vandaag boekten we onze groot-
ste zege tot nog toe. DOSL kwam er van-
af minuut 1 niet aan te pas. We speelden 
de ene na de andere aanval uit en eigen-
lijk was het nog aan de keeper van DOSL 
te danken dat de score niet nog groter 
werd. Aan de andere kant stond Enile 
zich te vervelen in het doel. Zoals gezegd 
werd er aan de lopende band gescoord 
en bereikten we een stand van 11-0 bij 
rust en 22-0 als eindstand. DOSL ver-
dient echter wel een groot compliment 
hoe men als team bleef werken en hun 
best bleven doen. Volgende week komt 
Nuenen op bezoek, een tegenstander 
van een ander kaliber. 

JO12: Na een aantal weken niet te heb-
ben gevoetbald door de weersomstan-
digheden moesten we vandaag aantre-
den tegen EFC. Vol goede moed begon-
nen we aan de wedstrijd met het idee 
dat we deze wedstrijd wel even zouden 
winnen. Niets bleek minder waar! Al snel 
bleek dat we toch meer tegenstand kre-
gen dan verwacht. Dat resulteerde dan 
ook in een 0-1 achterstand bij de rust. 
Na de rust kregen we de wedstrijd wat 
meer onder controle onder andere door 
meer inzet. Daardoor kwamen we op 1-1 
en zelfs ook een 2-1 voorsprong. EFC 

bleef echter toch ook gevaarlijk en 
kwam nog op een 2-2 stand. Meer dan 
dit zat er vandaag helaas niet in.  

JO11: Waar we nog wel eens moeite 
hebben om meteen vanaf het begin 
scherp te zijn, lukte het vandaag om 
meteen vanaf de aftrap te scoren. Dan 
zou je denken dat het een makkelijke 
ochtend zou worden tegen de tweede 
van onder maar dat was niet waar. Door-
dat Finn in het eerste kwartier flink op 
zijn knie geraakt werd waren we even 
van slag en zakten we wat in. Gelukkig 
was Daan er om een aantal gevaarlijke 
aanvallen tegen te houden. Na de eerste 
time-out werden we weer sterker en bij 
de tweede time-out stond het 3-0. Geen 
idee wat de trainer van Best gezegd had 
in de rust maar ze werden opeens veel 
fanatieker en scoorden 3-1. Na een ste-
vig blok van een schot van Dennis die 
wou uitverdedigen klutste de bal voor de 
voeten van een Bestse aanvaller 3-2. 
Daarna kregen we een penalty tegen na 
een iets te harde schouderduw, die werd 
gelukkig langs geschoten. Na onze min-
dere fase konden we de voorsprong nog 
uitbouwen naar 5-2. Steef is door de kids 
zelf tot man van de wedstrijd benoemd! 

JO8: Afgelopen zaterdag mochten we 
weer tegen De Raven spelen. Vorige 
wedstrijd was een spannende en eindig-
de in een gelijkspel. We begonnen dan 
ook fanatiek aan de wedstijd maar ston-
den snel op een 1-4 achterstand na 20 
minuten spelen door een paar snelle 
counters van de tegenstander. Maar 
zoals gewoonlijk laten we nooit onze 
koppies hangen en mede door ijzersterk 
verdedigen wisten we de wedstijd nog 
om te draaien. Uiteindelijk wonnen we 
met 5-4 wat natuurlijk een wereldpres-
tatie was van het team. Dit was een ech-
te team prestatie en daarom is iedereen 
de man/meid van de wedstrijd! 

Mini’s: Vandaag mochten onze jongens 
aantreden tegen de mini's van HMVV. 
Ondanks dat we hard gewerkt hebben, 
bleek toch dat HMVV een flink maatje te 
groot was voor ons, er werd dan ook 
met 1-13 verloren. Sem maakte gelukkig 
nog een mooie eretreffer voor ons. Vol-
gende week wellicht tegen Vessem/Dees 
een tegenstander waar we wat meer aan 
voetballen toe komen. 

 

Monsterscore bij de meiden! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 57 

Tegen:     -41 

Saldo:     +16 

Doelsaldo 

13.00 uur 

13.00 uur 

12.45 uur 

11.00 uur  

9.30 uur 

11.00 uur  

10.00 uur 

10.00 uur 

10.00 uur 

KSC JO19-1 

SDO/HMVV JO17-2 

RKSV Nuenen MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

Sterksel JO10-1 

Bergeijk JO9-4M 

Reusel Sport JO8-4 

Vessem/Dees mini's 2 

Bladella JO19-3 

KSC JO17-1 

KSC MO13-1 

RKDSV/EDN'56 JO12-2 

Bladella JO11-2 

KSC JO10-1 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

KSC Mini's 1 

3-2 

2-1 

1-4 

22-0 

2-2 

5-2 

1-9 

10-0 

5-4 

5-4 

1-13 

Dommelen JO19-2 

De Raven JO17-1 

UNA JO14-2 

St. DOSL/RKSV 

Heeze MO13-1 

EFC JO12-3 

Best Vooruit JO11-2 

SV Valkenswaard 

JO10-3 

RKVVO JO10-3 

Terlo JO9-2 

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 

KSC JO8-1 

KSC Mini's 1 

Uitslagen 23-3-2019 Programma 30-3-2019 

JO8: Daan (12) Jorrit, Juul (11) Mik (10)   

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

JO10-1: Dolf, Hugo (10) Tom (8) Ruben (7) 

JO10-2: Thyn (11) Menno (10) Gijs, Robin (8) 

JO11:  Siem (10)  Daan, Roy (7) Dennis (6)  

 

Penaltystand  na ronde 15 

MO13-1: Isabel JO10-2: Bink 

JO12-1:   JO9-1: geen verslag 

JO11-1:  Steef JO8-1: hele team 

JO10-1:  Dolf Mini’s: Sem 

  


