
Redactie: Lisette Kremers ( jeugdvoetbalkrant@ksc-jeugdvoetbal.nl ) 

JO8-1: Afgelopen zaterdag was het weer zover. 
Lekker voetballen. Ditmaal speelden we uit tegen 
Hilvaria. Helaas was onze Lef geblesseerd. Hopelijk 
komt hij snel weer terug om ons spel te verrijken. 
Met 7 kids begonnen we goed aan de wedstrijd 
met bijna jarige Willem op goal. De kinderen be-
grijpen steeds beter dat ze het veld breed moeten 
houden om vrij te komen staan. Even leek het erop 
alsof we de tegenstander de baas konden zijn, 
maar door goed samenspel van de tegenstander 
hadden we helaas wat goals tegen. Tweede helft 
kwam Floor op goal te staan. Ondanks wederom 
wat tegengoals was Floor (net als Willem) een 
goede keeper. Floor ging op de bal af, kon de bal 
prima uitgooien en hield ze ook nog tegen. Uitein-
delijk kwamen de penalties. Floor heeft hier ook 
enkele tegengehouden en is mede daardoor meid 
van de strijd geworden.  

JO8-2: Om 8:15 uur verzamelen om naar Reusel te 
vertrekken..., lekker op tijd! We begonnen erg 
goed aan de wedstrijd, en kwamen na 10 minuten 
op een verdiende 1-0 voorsprong. Daarna nam 
Reusel het initiatief wat meer in handen, en kon-
den we tot aan de rust redelijk meekomen. Na de 
rust waren we niet helemaal bij de les, en stond 
Reusel al snel met 4-2 voor. In de pauze van de 2e 
helft de jongens en meiden nog een keer aange-
spoord om alles te geven in de laatste 10 minuten. 
En dat deden ze dan ook!, er werd geknokt voor 
elke meter, en dat resulteerde uiteindelijk in een 
dik verdiende 4-4. We hebben inmiddels met Sem 
een vaste keeper, en wat voor één..., hij keepte 
weer erg goed vandaag! Mede dankzij een paar 
prachtige reddingen is deze 4-4 tot stand geko-
men, Sem is dan ook de man van de wedstrijd! 

JO9: Op 9 november mochten we weer thuis voet-
ballen tegen EFC. Aan de warming up zag je al dat 
ze er veel zin in hadden, zo bleek ook in de wed-

strijd. De eerste helft hebben we veel gescoord en 
maar één tegendoelpunt gehad. Ook de tweede 
helft werd er weer heel goed gespeeld, een ver-
diende 10-2 overwinning. 

JO10-1:  Wederom een uitwedstrijd tegen Bladella. 
Maar nu niet voor de beker, maar voor de compe-
titie. Helaas wel dezelfde tegenstander. Maar 
ondanks de kou en de herinnering aan de beker-
wedstrijd gingen we enthousiast het veld op. En 
dat was mooi om te zien. De combinaties worden 
steeds beter en daardoor komt er ook steeds meer 
balbezit. En als er dan ook nog drie keer gescoord 
wordt is dat helemaal mooi. Helaas was deze te-
genstander nog een maatje te groot..... Maar dit is 
wel wat we met z'n allen willen. Voetballen, scoren 
en uiteindelijk winnen. Geduld, inzet en vooral 
plezier is waar het om draait. En dat straalt er bij 
jullie vanaf. Hou vol jongens en meiden! Op naar 
volgende week. 

JO11-1: Vandaag moesten we aantreden tegen een 
ploeg uit de onderste regionen. Onderschatting ligt 
dan altijd op de loer. De trainers probeerden ieder-
een op scherp te zetten, maar het begin was toch 
moeizaam. Rood Wit gaf aardig tegenstand, maar 
uiteindelijk bleken we toch de bovenliggende 
partij. Zo stonden we na de eerste time-out met    
2-0 voor en bij de rust was het 3-0. Na de rust 
werd er dan ook eindelijk beter overgespeeld en 
liepen we verder uit naar een 6-2 overwinning. 
Mooi gedaan weer! 

JO12:  Vandaag kwamen de Wilhelmina Boys uit 
Best op bezoek. Door een mooie pass van Roy op 
Britt kon Siem haar voorzet erin knallen en het 
werd zelfs ook als snel 2-0. Daarna door wat ge-
frommel op het middenveld en een doorgeschoten 
afstandschot stonden we weer gelijk. In de tweede 
helft kwamen we achter te staan maar gelukkig 
kon Daan de gelijkmaker nog binnen schieten. 

Weer een spannende wedstrijd dus zoals bijna elke 
week. Goed gewerkt jongens en dame! 

JO14:  De eerste competitie overwinning is binnen. 
Vandaag moesten we het opnemen tegen Bergeijk. 
In de beker hadden we al van hen gewonnnen. 
Desondanks staat bergeijk een stukje hoger op de 
ranglijst dan wij zelf waardoor opnieuw winnen 
niet vanzelfsprekend was. Vanaf het eerste fluitsig-
naal hadden we het initiatief en kregen we ook 
kansen. Het duurde dan ook niet lang voordat we 
de 0-1 wisten te scoren en even later ook de 0-2. 
Bergeijk dacht nog even terug te komen in de 
wedstrijd maar voor rust beslisten we de wedstrijd 
door 1-3 te scoren. Dat we na rust de score niet 
verder op konden voeren lag meer aan de grens-
rechter van Bergeijk. Hij vlagde werkelijk elke 
aanval af waardoor goede kansen in een aantal 
gevallen onterecht werden afgekeurd. Desalniette-
min een verdiende overwinning. Top gedaan!!! 

MO15:  Vandaag mochten we uit naar de meiden 
SBC. Met voorgeschiedenis op zak wisten we dat 
we een gelijkwaardige tegenstander zouden ont-
moeten. We begonnen direct erg fel, maar dit gold 
ook voor de meiden van SBC. Gelukkig stond Risan-
ne achterin haar mannetje en wist ze 2 grote kan-
sen te voorkomen. Het duurde even, maar gelukkig 
maakte we de 0-1 en stonden voor. Niet lang erna 
floot de scheids af en was de eerste helft voorbij. 
Met een dosis goede moed begonnen we weer erg 
fanatiek aan de tweede helft. Het fanatisme van 
KSC werd dan ook erg beloond door nog vier goals 
die werden gemaakt door Pien en Britt. SBC was 
ook erg fel, maar met goede acties die de verdedi-
ging heeft gemaakt wist SBC niet te scoren. De 
wedstrijd is gespeeld en we hebben met 0-5 ge-
wonnen.  

 

 

JO14 pakt voor het eerst de winst!! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 48 

Tegen:     -40 

Saldo:     + 8 

Doelsaldo 

14.30 uur 

14.30 uur 

14.00 Kne 

verzet 

11.30 uur 

10.00 uur 

10.30 uur 

11.00 Kne 

9.30 uur 

10.00 Kne 

10.00 Kne 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

Valkenswaard MO15-1 

Reusel Sport JO14-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

Reusel Sport JO10-3 

KSC JO9-1 

RKDSV JO8-1 

Dommelen JO8-2 

EFC JO19-3 

De Weebosch JO17-1 

KSC MO15-1 

KSC JO14-1 

Geldrop JO12-3 

Braakhuizen JO11-2 

RKVVO JO11-4 

KSC JO10-1 

SDO'39 JO9-2 

KSC JO8-1 

KSC JO8-2 

0-2 

12-0 

0-5 

1-3 

3-3 

6-2 

2-2 

14-3 

10-2 

10-0 

4-4 

Bergeijk JO19-2 

Reusel Sp. JO17-2 

KSC MO15-1 

KSC JO14-1 

Wilh. Boys JO12-1 

Rood Wit'67 JO11-1 

Dommelen JO11-3 

KSC JO10-1 

EFC JO9-4 

KSC JO8-1 

KSC JO8-2 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

SBC MO15-1 

Bergeijk JO14-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

Bladella JO10-2 

KSC JO9-1 

Hilvaria JO8-2 

Reusel Sport JO8-4 

Uitslagen 9-11-2019 Programma 16-11-2019 

JO8-1: Jorn (4) Niek, Lef, Thomas, Nillis (2) Willem (1) 

JO8-2: Lars (5) Jens (4) Morris, Roos, Sem (3) 

JO9-1: Nilles (6)  Daan, Mik (4) Femme, Juul (3) 

JO10-1: Kars (6) Joep (5) Nils, Siem (4) 

JO11-1: Rick (5) Stan, Dolf, Jurre (4) Gijs, Tom, Hugo (3) 

JO11-2: Thyn (5) Menno (4) Bink, Nico (3) 

JO12: Thomas, Finn, Siem (4) Britt, Steef, Dennis (3) Daan, Roy, Teun (2) 

Penaltystand  na ronde 6 

MO15: Risanne JO10: Dex 

JO14: Jesse JO9: Daan 

JO12: Thomas JO8-1: Floor 

JO11-1: Hugo JO8-2: Sem 

JO11-2: Davy  


