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MO13:  de meiden hebben niet gespeeld 

afgelopen zaterdag, zij hebben a.s. zaterdag 

hun laatste wedstrijd tegen de nummer 3 

UNA, hun concurrent voor het kampioen-

schap Budel met 3 punten minder speelt 

tegen de nummer 5. Spannende ontknoping 

dus! Alle support is welkom! 

JO12: Met het einde van de competitie in 

zicht en nog steeds kans op een 2e plek op 

de ranglijst moesten we vandaag aantreden 

tegen Dosko uit Duizel. Ook Dosko draait 

mee boven in en had 1 punt meer en een 

wedstrijd minder gespeeld. Een pittige tegen-

stander dus. Door een late afzegging kregen 

we nog de hulp van Pien Jansen uit Steensel. 

Vol goede moed begonnen we aan de wed-

strijd en dat had meteen resultaat. Vrij een-

voudig liepen we uit tot 2-0 in het eerste 

kwart en zelfs 4-0 in de rust! Daarna lieten 

we de touwen vieren waardoor Dosko nog 

even terug kwam tot 4-2 maar uiteindelijk 

wonnen we de wedstrijd vrij eenvoudig met 

7-2! Erg goed resultaat team! Op naar de 

laatste wedstrijd! 

JO11: Vandaag speelden we tegen Bergeijk, 

die staan boven aan. We weten nu ook waar-

om, terwijl  wij het de tegenstander over het 

algemeen altijd moeilijk kunnen maken en 

vaak ook de overwinning mee naar huis ne-

men hadden we vandaag geen kans.  We 

scoorden nog wel een mooie goal door een 

snelle uitbraak van Britt.  Dat was de 1-1 

maar toen werden we overklast, Bergeijk was 

op alle fronten de betere. Ze waren fysiek 

sterker en overal een stapje sneller bij de bal 

en speelden het goed uit. Het is moeilijk om 

bij zoveel tegengoals de moed erin te blijven 

houden en te blijven voetballen. Maar dit 

soort wedstrijden hoort er ook bij. Gelukkig 

scoorde Finn in de tweede helft ons tweede 

doelpunt; 12-2 was de einduitslag. Aanstaan-

de zaterdag spelen we de laatste wedstrijd 

alweer tegen de Beerse Boys. Hopelijk kun-

nen we daar nog eens 3 puntjes pakken. 

JO9: niet gespeeld 

JO8:  Op de vroege ochtend verzamelden wij 

om 7:45 bij de voetbalkantine in Steensel. Na 

een flinke autorit, omkleden en warmlopen 

begon de wedstrijd. Wat een wedstrijd, zeg! 

Tegen de sterke jongens van Bladella stonden 

we binnen no time achter met 3-0. Maar 

gedurende de wedstrijd kwamen we terug 

door een mooi samenspel. Zelfs hebben we 3

-4 voorgestaan. Helaas net voor tijd kwam 

Bladella terug en won met 5–4. Dit alles bij 

elkaar zorgde voor een erg leuke wedstrijd. 

Onze keeper Jorrit heeft de hele wedstrijd op 

goal gestaan en tijdens de wedstrijd is hij 

enkele keren goed uitgekomen om het de 

tegenstander moeilijk te maken. 

Mini’s: de laatste wedstrijd van het seizoen 

speelden we vandaag tegen Tuldania. We 

speelden allemaal erg goed vandaag, en er 

werd hard gewerkt en erg goed verdedigd! 

Mede dankzij een paar erg mooie goals won-

nen we de wedstrijd uiteindelijk met 8-1. We 

hebben een leuk seizoen gehad jongens en 

meiden!!! 

 

 

 

 

JO12 kan nog een knappe 2e plaats behalen! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 56 

Tegen:     -34 

Saldo:      22 

Doelsaldo 

15.00 uur 

13.00 uur 

11.00 uur 

12.45 uur 

11.15 uur 

10.00 uur 

11.00 uur 

11.00 uur 

9.45 uur 

9.00 uur 

EFC JO19-2 

Bladella JO17-3 

Dommelen JO14-2 

Una MO13-1 

Waalre JO12-1 

Beerse Boys Jo11-2 

RKSV Heeze JO10-2 

UNA JO10-3 

Bladella JO9-3 

KSC JO8-1 

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 

Dommelen JO8-3 

2-5 

1-2 

3-2 

2-7 

12-2 

8-6 

0-20 

5-4 

8-1 

 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

KSC JO14-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

KSC JO8-1 

Tuldania mini’s 1 

Riethoven JO19-1 

Riethoven JO17-1 

V’waard  JO14-1 

Dosko ’32 JO12-1 

Bergeijk JO11-2 

Terlo JO10-1 

EFC JO10-3 

Bladella JO8-5 

KSC mini’s 1 

Uitslagen 18-5-2019 Programma 25-5-2019 

JO8: Daan (16) Jorrit (14) Juul (13)   

JO9: Meeke (10) Jordy, Kars, Joep (9) Pim (7) 

JO10-1: Tom, Dolf (12) Hugo (11) Ruben (10) 

JO10-2: Thyn (17) Menno (12) Gijs, Davy (11) 

JO11:  Siem (15)  Daan, Britt (11) Steef, Roy (9)  

 

Penaltystand  na ronde 20 

MO13-1: niet gespeeld JO10-2: Gijs en Mathis 

JO12-1:  hele team JO9-1: niet gespeeld 

JO11-1:  Dennis JO8-1: Jorrit 

JO10-1:  geen verslag Mini’s: hele team 

  


