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JO8-1: Afgelopen zaterdag 21 september was het 
zo ver. We mochten eindelijk een wedstrijd spelen. 
Voor enkele kids was het de eerste wedstrijd ooit. 
De uitwedstrijd tegen Tuldania had twee gezich-
ten. De eerste helft was Tuldania beter en het 
werd al snel 4-0. Tweede helft was het anders. 
Onze kids gingen met plezier achter de bal aan 
richting de goal van de tegenstander, maar ook 
samen terug naar de eigen goal waardoor het 
uiteindelijk 6-1 is geworden. Thomas is KSC-speler 
van de wedstrijd met zijn 2 goals, helaas werd er 
eentje afgekeurd.  Zaterdag zijn we weer van de 
partij en spelen tegen Vessem op de velden van 
Knegsel. Kom ons supporteren. Tot zaterdag!  
 
JO8-2: Eindelijk was het dan zover, de 1e wedstrijd 
van het seizoen! We hadden er allemaal enorm 
veel zin in, en onder een heerlijk zonnetje werd er 
afgetrapt tegen de jo8-1 van Hoogeloon. In de 1e 
helft werd al snel duidelijk dat ondanks hard wer-
ken de tegenstander een maatje te groot was. We 
stonden dan ook met de rust met 8-1 achter. De 2e 
helft hebben we nog harder gewerkt met zijn allen, 
en na 2 mooie goals van Jens resulteerde dat uit-
eindelijk in een eindstand van 9-3. De 2e helft 
waarin we maar 1 tegentreffer kregen, en zelf 2x 
scoorden geeft vetrouwen richting de volgende 
wedstrijd!  
 
JO9: Na 3 mooie overwinningen in de beker, gin-
gen we vol vertrouwen de eerste competitie ronde 
in. Helaas konden we het mooie resultaat geen 
goed gevolg geven. Al snel werd duidelijk dat UNA 
iets te sterk was. Maar door goed verdedigend 
werk  en een paar fraaie aanvallen wisten we nog 3 
keer te scoren. Belangrijk was om te zien dat we 
samen kunnen winnen en samen kunnen verliezen. 
J09 is een hecht team geworden! Op naar de vol-

gende wedstrijd. 
 
JO11-1: Na 3 bekerwedstrijden, waarvan we er 2 
gewonnen hadden en 1 verloren, begon dan van-
daag de competitie. We hadden  er allemaal veel 
zin in en begonnen ook vrij voortvarend. Al snel 
kwamen we met 1-0 op voorsprong. Helaas was 
daarna de concentratie even wat minder waardoor 
Valkenswaard terug kwam: 1-1. Dat lieten we niet 
op ons zitten waarna we alweer snel na de gelijk-
maker op een 2-1 voorsprong kwamen. Daarna 
was de wedstrijd eigenlijk vrij snel gelopen. Door 
goed te blijven voetballen, goed over te spelen en 
ook goed te blijven verdedigen liepen we uit tot 6-
1 bij de rust. Ook na de rust bleven we goed voet-
ballen. Zaten we goed fel op de tegenstander en 
liepen we steeds verder uit. Uiteindelijk kwam de 
eindscore uit op 11-2. Mooie overwinning, goed 
begin team! 
 
JO11-2: We begonnen zeer goed en geconcen-
treerd aan de wedstrijd. Er werd goed overge-
speeld en daar kwamen mooie aanvallen uit. Daar-
door kwamen we ook verdiend op 1-0. De 2-0 was 
echt een schitterende goal, one touch voetbal. Een 
prachtige aanval en zeer goed afgewerkt. Ondanks 
dat er ook goed verdedigd werd wist de tegenstan-
der toch een keer te scoren, 1-2. Maar we gingen 
door en de kansen bleven komen en het werd 1-3. 
Dit bleef het lang en daardoor ook spannend. 
Vessem/Wintelre kreeg nog een paar goede kan-
sen maar onze keeper stond zijn mannetje. 10 
minuten voor tijd maakte we 4-1 uit weer een 
goede aanval en was de wedstrijd gespeeld. We 
konden het rustig uitvoetballen. Een zeer mooie 
overwinning door een goede teamprestatie. 
 
JO12:  Zo fel als we waren in de beker, zo afwach-
tend begonnen we nu. Na een tijdje beseften we 

dat we zeker zo goed waren als de tegenstander. 
Het was een spannend scoreverloop, steeds maar 
1 goal voor of achter. Uiteindelijk trokken we aan 
het kortste eind en verloren met 5-6. Leuk voor 
Roy was dat hij ook eens scoorde als opkomende 
verdediger, en Steef mistte op een haar na toen hij 
een voorzet wilde inkoppen! Volgende keer vanaf 
het begin in onszelf geloven en voor elkaar werken 
dan gaan we punten binnenhalen in de 3de klasse. 
 
JO14: Na een succesvolle bekercampagne stond 
vandaag de eerste competitiewedstrijd tegen De 
Beerse Boys. Vol zelfvertrouwen begonnen we aan 
de wedstrijd maar al snel bleek dat we onze han-
den vol hadden aan de spelers van Beerse Boys. 
Met name de snelle links- en rechtsbuiten maakten 
het ons heel erg lastig. Na een 1-0 achterstand 
kregen we snel meer grip op de wedstrijd en kon-
den via goed druk naar voren zetten 2x scoren. Dit 
was ook de ruststand waardoor we opnieuw vol 
zelfvertrouwen aan de 2de helft begonnen. Beerse 
Boys had echter nieuwe energie gevonden en in 
het 1ste kwartier na rust werden we over het hele 
veld afgebluft. Hierdoor moesten we in vrij korte 
tijd 5 goals incasseren en kregen we zelf nauwelijks 
kansen. Tegen het einde van de wedstrijd kregen 
we weer wat meer grip op de tegenstander, scoren 
deed alleen Beerse Boys nog een keer waardoor 
we met 7-2 de boot in gingen. 
 
MO15: Op naar de revanche. Twee weken geleden 
maakte de dames van KSC al kennis met de dames 
van Bergeijk. Voor de dames van KSC de eerste 
wedstrijd op groot veld voor de competitie. De 
eerste helft was spannend en KSC gaf veel tegen-
stand, helaas kwamen we achter in de eerste helft. 
De tweede helft bleef ontzettend spannend. Met 
een rake goal van Luna hadden de dames van KSC 
helaas niet kunnen winnen. Eindstand 6-1  

 

Nipt verlies na spannende strijd JO12! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 32 

Tegen:     -91 

Saldo:     -59 

Doelsaldo 

14.30 uur 

13.00 uur 

14.00     K  

12.30     K 

11.45 uur 

10.30 uur 

10.45 uur 

11.00    K 

8.30 uur 

10.00    K 

10.00    K 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

Wilh. Boys MO15-1 

Hoogeloon JO14-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

Bergeijk JO10-1 

KSC JO9-1 

St. DEES/Vessem JO8-2 

RKVVO JO8-4 

Riethoven JO19-1 

Riethoven JO17-1 

KSC MO15-1 

KSC JO14-1 

SBC JO12-3 

Tongelre JO11-1 

Hapert JO11-2 

KSC JO10-1 

Bladella JO9-3 

KSC JO8-1 

KSC JO8-2 

0-8 

2-10 

6-1 

7-2 

5-6 

11-2 

4-1 

26-0 

3-9 

6-1 

10-3 

DOSKO'32 JO19-1 

SV V’waard JO17-3 

KSC MO15-1 

KSC JO14-1 

WODAN JO12-2 

SV V’waard JO11-5 

Dees/Vessem JO11 

KSC JO10-1 

UNA JO9-4 

KSC JO8-1 

KSC JO8-2 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

Bergeijk MO15-2 

Beerse Boys JO14-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

Dees/Vessem JO10-1 

KSC JO9-1 

Tuldania JO8-1 

Hoogeloon JO8-1 

Uitslagen 21-9-2019 Programma 28-9-2019 

JO8-1: Niek, Thomas, Nillis, Jorn (1) 

JO8-2: Roos, Lars (1) 

JO9-1:  

JO10-1: Nils, Kars, Joep (1) 

JO11-1: Hugo, Dolf, Tom, Nick (1) 

JO11-2: Menno, Thyn, Meeke, Bink  (1) 

JO12: Steef, Thomas, Teun, Finn, Siem, Daan (1) 

Penaltystand  na ronde 1 

MO15: Luna JO10-1: hele team 

JO14: Jochem JO9: hele team 

JO12: Daan JO8-1: Thomas 

JO11-1: Dolf JO8-2: hele team 

JO11-2: hele team  


