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MO13: Vandaag een tegenstander van een 
heel ander kaliber dan DOSL. We kregen veel 
minder tijd om de bal over te spelen en elk 
schot werd geblokt waardoor we geen ge-
bruik konden maken van hun zwakke keeper. 
Na 20 min wisten we toch de 1-0 te maken 
maar kort daarna waren we niet bij de les en 
werd het 1-1. Vlak voor rust wist Luna met 
een boogballetje de keeper te verrassen en 
konden we met 2-1 de rust in. Na rust had 
nuenen het beste van het spel en kwamen 
we een aantal keer goed weg. Vlak voor tijd 
kon nuenen toch op gelijke hoogte komen 
door een vrije trap in 1x binnen te schieten. 
De eindstand van 2-2 was daarom ook wel 
een terechte uitslag. Woensdag wacht de 
koploper sv Budel. Inmiddels hebben de 
MO13 van de koploper gewonnen en gaan 
ze aan de leiding! 

JO12: Vandaag moesten we op bezoek bij 
RKDSV in Diessen. De ploeg op de 1e plaats 
met alle wedstrijden gewonnen en een flink 
positief doelsaldo. We zouden onze borst dus 
kunnen natmaken! Helaas misten we een 
aantal spelers, maar gelukkig wilden Dennis 
en Finn van JO11 ons helpen. We begonnen 
goed geconcentreerd aan de wedstrijd en 
konden goed meedoen. Nog sterker, we kwa-
men door een mooie goal zelfs op een 1-0 
voorsprong! RKDSV was echter ook af en toe 
flink gevaarlijk wat resulteerde in de 1-1. Het 
spel golfde verder aardig op en neer met aan 
beide kanten wat kansen. RKDSV was net iets 
nauwkeuriger en scoorde vlak voor rust de     

2-1. Na de rust drukte RKDSV verder door en 
kwam zelfs op 3-1. Toch bleven we keihard 
werken en werden we ook nog gevaarlijk. 
Maar helemaal zat het niet mee, onder ande-
re ging er een bal op de paal. Door wel hard 
te blijven werken kwamen we toch weer in 
de wedstrijd. In 5 minuten tijd kwamen we 
van 3-1 op 3-2, 3-3 en zelfs door een prachti-
ge goal van Loek op een 4-3 voorsprong! We 
bleven keihard werken, maar de krachten 
vloeiden weg. Door net even niet op te letten 
kwam RKDSV weer op   4-4 gelijk en vlak voor 
tijd maakten ze dan ook nog de winnende 
treffer. 5-4 voor RKSDV. Jammer genoeg 
geen punt, al was dat wel verdiend geweest. 
Iedereen keihard gewerkt! Complimenten! 

JO10-1: Afgelopen zaterdag mochten we 
weer een thuiswedstrijd spelen. En deze keer 
tegen Sterksel. Het was een mooie dag met 
veel zon. Ideaal voor een leuke wedstrijd. En 
dat werd het. Al binnen 1 minuut stonden we 
met 1-0 voor. Een foutje achterin werd direct 
afgestraft. Hieruit bleek al snel dat we er 
allemaal veel zin in hadden vandaag. Het 
tempo was goed, we waren fel op de bal en 
werkte ontzettend goed samen. Echt leuk om 
te zien! De tegenstander was ook onder de 
indruk. Dit resulteerde in veel kansen en veel 
doelpunten. Bij de eerste time-out was het al 
4-0! Het enige advies wat de leiding kon ge-
ven was om vooral zo door te gaan. En dat 
deden we. Wat een goede combinaties en 
doelpunten. Ruststand 9-0. Ook in de tweede 
helft werd er goed gevoetbald. De verdedi-

ging bleef scherp en de tegenstanders kregen 
de bal er niet in. Ze hadden ook wel pech met 
enkele ballen op de paal en zelfs twee keer 
op de lat. Gelukkig voor hun ging er wel een-
tje in. Maar we waren te sterk voor Sterksel. 
Eindstand 15-1! De traktatie was dubbel en 
dwars verdiend. 

JO8: Het zonnetje schijnt, de perfecte dag om 
de wedstrijd tegen Reusel in te halen. Het 
team was meteen actief en dat was ook wel 
nodig, want de tegenstanders waren heel 
goed en het ging echt nek aan nek. Bij beide 
teams werden er veel goals gescoord en bij 
beide teams werden er veel ballen afgepakt. 
De jarige Noël heeft helemaal goed zijn best 
gedaan, hij gaf alle ballen goed voor en zo 
werd er van onze kant veel gescoord en daar-
om is Noël man of the match. 

Mini’s: Vandaag mochten we aantreden 
tegen de mini's van Vessem/Dees combina-
tie. Het was lekker weer, en de jongens en 
meiden hadden er erg veel zin!De wedstrijd 
ging gelijk op, alleen het geluk lag dit keer 
meer bij Vessem/Dees.Het werd dan uitein-
delijk ook 7-4 voor Vessem/Dees. Deze week 
hebben we een weekje rust, en volgende 
week mogen we aantreden tegen RKVVO. 

 

JO12 kan voorsprong net niet vasthouden... 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 49 

Tegen:     -33 

Saldo:     +16 

Doelsaldo 

14.30 uur 

14.45 uur 

13.00 uur 

9.45 uur 

11.15 uur 

9.45 uur 

9.00 uur 

10.30 uur 

9.30 uur 

9.15 uur 

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 

DEES/Vessem JO19-2 

Bergeijk JO17-2 

RPC JO14-2 

Marvilde MO13-1 

HMVV/Hulsel JO12-1 

Rood Wit V. JO11-2 

EFC JO10-2 

DBS JO10-6 

Dosko'32 JO9-1 

Reusel Sport JO8-6 

3-7 

5-2 

2-2 

5-4 

20 april 

15-1 

5-7 

7-6 

4-7 

KSC JO19-1 

SDO/HMVV JO17-2 

Nuenen MO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

Sterksel JO10-1 

Bergeijk JO9-4M 

Reusel Sport JO8-4 

Vess/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 

Uitslagen 30-3-2019 Programma 6-4-2019 

JO8: Daan (13) Jorrit (12) Juul, Mik (11)   

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

JO10-1: Hugo (11) Dolf (10) Tom (9) 

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

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

 

Penaltystand  na ronde 16 

MO13-1: Luna JO10-2: niet gespeeld 

JO12-1:  Izaline JO9-1:  

JO11-1:  niet gespeeld JO8-1: Noël 

JO10-1:  hele team Mini’s: Leff 

  


