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JO8-2: Vandaag mochten we tegen de Jo8-4 van 
RKVVO voetballen. Ondanks dat we hard gewerkt 
hebben, wilde het vandaag niet lukken. Bij RKVVO 
stonden er een paar oudere (en flink grotere kin-
deren) voorin die duidelijk het verschil maakten. 
Met name het verdedigen gaat de nodige aandacht 
krijgen op de komende trainingen, hier zit nog flink 
wat verbetering in. Hopelijk treffen we a.s. zater-
dag met EFC een team dat meer gelijkwaardig is, 
zodat we wat meer aan voetballen toe komen. 
 
JO9: Om 7.00 uur uit bed, omdat je om half 9 moet 
voetballen in Bladel. Al snel kwamen we op een 4-0 
achterstand, maar we lieten ons kopje niet hangen 
en maakte uit de uittrappen van Jorrit nog 3 goals. 
Maar de tegenstanders lieten het er niet bij zitten 
en maakten ook nog goals. Tot slot had Nilles nog 
heel goed opgelet en maakte nog een mooie goal. 
Ook al hebben we met 8-4 verloren, toch hebben 
we super goed gespeeld. Je kon goed zien waar we 
de training op hebben getraind.  
 
JO11-1:  Na de verdiende overwinning van afgelo-
pen week mochten we vandaag naar Eindhoven, 
naar Tongelre om precies te zijn. Op een winderig 
kunstgras veld mochten we aantreden tegen het 
team dat vorige week ook een overwinning had 
behaald. We waren dus gewaarschuwd. Al snel na 
het begin van de wedstrijd bleek echter dat we 
moeite hadden met het kunstgrasveld en de wind. 
We deden ons best maar al snel kwamen we met  
1-0 achter. Toch kwamen we er een paar keer 
gevaarlijk uit, wat leidde tot de 1-1. Daarna golfde 
het spel op en neer en had Tongelre het meeste 
geluk. Bijna iedere actie voor de goal leidde tot een 
doelpunt, waar wij helaas de kansen niet konden 
benutten. Dit resulteerde op een gegeven moment 
tot een voorsprong voor Tongelre van 4-1. We 

probeerden de druk wat op te voeren en kwamen 
nog terug tot 4-2, echter bleef het geluk aan de 
zijde van Tongelre. Eindstand 6-2 voor de thuis-
ploeg. Hard gewerkt maar helaas geen overwin-
ning, volgende keer beter.  
 
JO11-2:  Vandaag uit tegen Hapert. Op deze winde-
rige zaterdag gingen we vol zelfvertrouwen naar 
Hapert. Vorige week een hele goeie wedstrijd 
gespeeld en dat gaan we vandaag ook weer probe-
ren. We gingen goed van start. Meteen wat druk 
gezet en dat leverde al wat kansen op. Al vrij snel 
resulteerde dat ook in een 2-0 voorsprong. Na de 
eerste time-out wist Hapert tegen te scoren 1-2. 
Maar dat deed ons weinig en we gingen gewoon 
door met ons eigen spel. Door goed storend werk 
op het middenveld veroverden we de bal en met-
een een steekpas, een korte dribbel en 3-1. Er 
werd goed gecombineerd en uit een mooi een 
tweetje maakte we 4-1.  Zo voetbalden we lekker 
door en kwamen we op 6-1. Er werd geregeld 
gewisseld en we probeerden spelers op nieuwe 
posities. Dit verliep allemaal naar wens. Hapert 
wist nog wel een keer tegen te scoren maar onze 
laatste man bracht de eindstand op 7-2. Weer een 
mooie en verdiende overwinning. 
 
JO12:  Vorige week met 1 doelpuntje verschil ver-
loren terwijl we meer verdiend hadden. Hopelijk 
vandaag meer geluk tegen SBC. We kwamen pas 
na de time out op voorsprong uit een lucky goal. 
Snel daarna scoorde Britt knap de 0-2. De hoek was 
klein. SBC plaatste een snelle counter en bracht 
het verschil weer op 1 doelpunt. Diverse afstands-
schoten van Dennis werden daarna knap weggetikt 
door de keeper van SBC. We komen op 2-3 na een 
knappe combinatie. Wederom scoort SBC vrijwel 
meteen de aansluitingstreffer. Meteen na rust 
scoorden we de 2-4 maar daarna maakte de thuis-

ploeg na een indribbel en een afstandsschot vanaf 
de zijlijn over Mats heen in de verre hoek alweer 
de 3-4. Pas in het laatste kwartier konden we het 
verschil maken en liepen we uit naar 4-8. Het was 
een mooie strijd! 
 
JO14:  Vandaag de wedstrijd tegen Hoogeloon dat 
vorige week met 9-1 had gewonnen. We konden 
onze borst dus nat maken. We starten echter goed 
en konden het tempo van Hoogeloon goed volgen. 
Gaandeweg kregen we zelfs steeds meer controle 
en konden we ook aan aanvallen denken. Helaas 
moesten tegen het einde van de 1ste helft 2 tegen-
doelpunten incasseren maar wisten we voor rust 
ook zelf te scoren na goed doorzetten bij een cor-
ner. Na rust wilde we graag doordrukken maar 
Hoogeloon wist al snel de 1-3 te maken. Hierna 
gingen de kopjes bij ons hangen en kon Hoogeloon 
verder uitlopen naar een 2-11 overwinning. 
 
MO15: Vandaag stond de wedstrijd tegen Wilhel-
mina Boys op het programma. Na 5 minuten  
kwamen we 0-1 achter. Door het tegendoelpunt 
werden we wakker en gingen we beter combine-
ren op het middenveld. Daaruit volgde ook de 1-1 
en 2-1 door Pien en Malou. Helaas konden we dit 
niet volhouden tot de rust en werd het 2-2. Enile 
hield er net voor rust een bal goed uit, maar moest 
daardoor helaas het veld geblesseerd verlaten. 
Benthe nam de taak van keeper over. Na rust wa-
ren we het even kwijt en werd het 2-4. We herpak-
ten ons goed en dit werd beloond met 2 goals van 
Pien Steensel en een 4-4 stand. Het spel ging daar-
na heen en weer en het was erg spannend. Helaas 
scoorde Wilhelmina Boys nog een doelpunt en 
werd de eindstand 4-5.  
 
 
 

 

JO11-2 pakt weer drie punten! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 39 

Tegen:     -67 

Saldo:     -28 

Doelsaldo 

14.30 uur 

14.00 Kne 

12.30 Kne  

11.00 Kne 

10.30 uur 

10.30 uur 

11.00 Kne 

9.15 uur 

10.00 Kne  

10.00 Kne 

12/10 

KSC JO17-1 

Nieuw Woensel MO15-1 

EFC JO14-3 

DBS JO12-3 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

DOSKO'32 JO10-1 

KSC JO9-1 

Bladella JO8-4 

EFC JO8-3 

KSC JO19-1 

Net./Casteren JO17-1 

KSC MO15-1 

KSC JO14-1 

KSC JO12-1 

Maarheeze JO11-2 

Bergeijk JO11-4 

KSC JO10-1 

Rood Wit V. JO9-2 

KSC JO8-1 

KSC JO8-2 

Bladella JO19-3 

4-3 

6-1 

4-5 

2-11 

4-8 

6-2 

2-7 

2-7 

8-4 

6-4 

0-10 

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 

DEES/Vess. 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 

Uitslagen 28-9-2019 Programma 05-10-2019 

JO8-1: Niek, Jorn (2) Thomas, Nillis, Lef (1) 

JO8-2: Lars (2) Roos, Morris, Siem (1) 

JO9-1: Noël, Nilles (2) Femme, Jorrit, Daan, Mik (1) 

JO10-1: Nils, Kars, Joep (2) Siem, Dex (1) 

JO11-1: Hugo, Dolf, Tom, Nick, Jurre, Rick, Stan, Gijs (1) 

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

JO12: Thomas, Finn (2) Siem, Britt, Daan, Steef, Teun (1) 

Penaltystand  na ronde 2 

MO15: Pien uit Steensel JO10-1: Pim 

JO14: Tijn JO9: Jorrit 

JO12: Britt JO8-1: hele team 

JO11-1: Nick JO8-2: Siem 

JO11-2: Thyn  


