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MO13: Deze week stonden er liefst 2 wedstrijden 
op het programma tegen niet de minste tegenstan-
ders. Allereerst was op woensdag koploper Budel 
aan de beurt. Dit was een rechtstreeks duel om de 
eerste plaats en beide teams realiseerden zich dat. 
Er werd fel gevoetbald en het tempo lag de hele 
eerste helft hoog. Een aantal schietkansen voor 
KSC werden vakkundig onschadelijke gemaakt door 
de keeper van Budel. Aan de andere kant kwamen 
we goed weg dat een mispeer van Lou-Anne niet in 
eigen doel belandde. Budel moest het hebben van 
de enkele corners die men kreeg. In de 2de helft 
voelde we dat er meer in zat dan 0-0 en werd de 
druk door ons opgevoerd. Dit leidde tot onrust in 
de achterhoede van Budel. Na een foute uittrapbal 
wisten we de 0-1 te maken en vlak daarna met een 
schot uit de draai zelfs de 0-2. Deze voorsprong 
kwam eigenlijk niet meer in gevaar ondanks dat 
het spannend bleef tot de laatste minuut. Meid 
van de wedstrijd Het hele team!!!Als koploper 
gingen we zaterdag op bezoek bij marvilde. Bij 
verlies zou Marvilde in verliespunten gelijk komen 
met ons. Van een makkie was dus allerminst spra-
ke. Op het kunstgras van marvilde hadden we wel 
wat last van spanningen en begonnen we onzeker 
aan de wedstrijd. Na ca 10 minuten kwamen we 
toch op 0-1 voorsprong. We waren echter niet 
alert genoeg waardoor de 1-1 snel bij ons binnen 
lag. Dit was eigenlijk wel het beeld van de hele 
wedstrijd. Veel strijd, spanning, foute passes en 
doelpunten. Het scoreverloop was als volgt na de 1
-1. Het werd achtereenvolgens 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-
4 en toch ook weer 4-4. In de laatste minuten 
verraste Pien de keeper met een hoge boogbal 
vanaf 30 meter en deze plofte zo in de verre hoek. 
Hiermee was de winst binnen terwijl sommige 
ouders en toeschouwers het idee hadden dat de 

eindstand 4-4 was. Dit maakte de vreugde om de 
overwinning alleen maar groter.  

JO12:  Na de goede, maar toch verloren wedstrijd 
tegen de koploper vorige week, moesten we nu 
tegen de nummer 2 van de ranglijst. We wisten 
dus dat we weer net zo sterk en fel moesten zijn 
wilden we kans maken. Jammer genoeg bleken we 
niet meteen wakker waardoor HMVV al na 1 mi-
nuut met 1-0 voorkwam! Toch bleven we rustig en 
probeerden we in ons spel te komen. En dat lukte! 
We kregen steeds meer grip op de wedstrijd en 
ook kansen! Het vizier stond echter niet heel goed 
afgesteld waardoor het nog lang 1-0 bleef. Vlak 
voor de rust stond het vizier dan toch een keer 
goed: 1-1! Dat gaf ons goeie moed om door te 
gaan. Kansen bleven elkaar opvolgen, maar helaas, 
de ballen gingen net over, naast of op de paal! En 
zoals zo vaak bij voetbal gebeurd, kregen de tegen-
standers een kans en scoorden: 2-1 voor HMVV. 
Het kon echter niet anders dan dat wij toch ook 
nog zouden scoren, kansen bleven elkaar opvol-
gen. En ja hoor. We wisten de achterstond om te 
buigen tot een 4-2 voorsprong! Meteen na de 4-2 
kwam HMVV nog wel terug tot 4-3, maar verder 
kwamen ze niet meer. Een mooie 4-3 overwin-
ning!  

JO11: Op zaterdag de wedstrijd tegen Rood-Wit, 
we stonden binnen de kortste keren voor met 4-0. 
Alles ging goed, we waren fel op de bal en Rood 
Wit kwam niet aan voetballen toe. Na de tweede 
time out kregen we een iets mindere fase en zo 
kon de tegenstander ook wat doelpuntjes maken.. 
We kwamen op een 13-4 eindstand. Daan was 
overal op het veld en werd door het team uitge-
roepen tot man van de wedstrijd. Complimenten 

aan de tegenstander die veel doelpunten moesten 
incasseren en toch heel sportief bleven. 

Waar tegen Rood Wit iedereen zo fel was en zo 
goed mee deed, ging het tijdens de inhaalwedstrijd 
tegen Wodan een stuk minder. Passjes kwamen 
net niet aan en we waren steeds net iets te laat. 
Daardoor kwamen we al snel op achterstand en 
dat bleef zo.  Eindstand 3-7. Aanstaande zaterdag 
een nieuwe kans om te laten zien wat we kunnen. 

JO9: Dosko uit. De vorige wedstrijd was geeindigd 
in gelijk spel, dus we roken onze kansen. Het be-
gon heel goed. Al snel stonden we met 0-1 voor. En 
na een harde knal in de kruising de 0-2 voor KSC. 
Maar toen kwam nummer 6. Die was toch wel echt 
goed. We waren zichtbaar geschrokken. De koppen 
bleven een beetje hangen en snel stond Dosko 
voor. Door toch op het laatst nog even flink aan te 
zetten kwamen we nog wel terug. Mooie reddin-
gen van onze keeper konden niet voorkomen dat  
we verliezend van het veld gingen met 7-5. Volgen-
de keer die koppen niet laten hangen en we win-
nen gewoon. 

JO8: Op de vroege ochtend verzamelde wij om 
8:30 bij de voetbalkantine in Steensel. Na a flinke 
autorit, omkleden en warmlopen begon de wed-
strijd. Wat een wedstrijd, zeg! Tegen de sterke 
jongens van Reusel Sport J08-4 werd de vorige 
seizoenshelft dik verloren. Ditmaal zorgde een 
goede voorbereiding, mooi samenspel voor een 
erg leuke wedstrijd. Onze keeper Fem heeft de 
hele wedstrijd op goal gestaan en tijdens de wed-
strijd is ze enkele keren goed uitgekomen om de 
tegenstander het moeilijk te maken. Dit hadden 
we tijdens de warming-up nog juist extra geoe-
fend. Ze is daardoor de terechte meid van de strijd. 

 

De meiden pakken 2x de winst in 1 week! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 59 

Tegen:     -59 

Saldo:     + 0 

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 

Marvilde JO19-3 

RKVVO JO17-2 

DBS JO14-3 

Best Vooruit MO13-1 

DBS JO12-5 

DBS JO11-4 

DVS JO10-2 

RPC JO10-3 

Riethoven JO9-2 

Rood Wit V JO8-2 

KSC Mini's 1 

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 

RKVVO Mini's 4 

2-0 
1-2 
5-3 
4-5 
3-4 

4-13 
9-2 
2-7 
6-4 
8-2 
0-3 
5-0 
3-7 
9-5 

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 
Hoogeloon JO14 
UNA JO12-2 
Wodan JO11-3 
Dommelen JO10-2 

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 
KSC JO14-1 
KSC JO12-1 
KSC JO11-1 
KSC JO10-2 

Uitslagen 6-4-2019 Programma 13-4-2019 

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

JO9: Meeke (8) Jordy, Kars, Pim, Joep (7)  Siem (6) 

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

JO10-2: Thyn (13) Menno (12) Gijs (10 

JO11:  Siem (12)  Daan (8) Dennis, Roy (7)  

 

Penaltystand  na ronde 17 

MO13-1: Malou JO10-2: hele team 

JO12-1:  hele team JO9-1: Pim 

JO11-1:  Daan en Teun JO8-1: Femme 

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

  


