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JO8-1: We speelden thuis in Knegsel. Lef was na 
een blessure weer terug, helaas was nu onze Floor 
thuisgebleven. De eerste helft heeft Sil gekeept en 
tweede helft hadden we Willem op goal. De kin-
deren hadden het leuk. Helaas kwamen we al snel 
achter. Tijdens de wedstrijd werd het beter en 
beter aan onze zijde en uiteindelijk hebben we 4 
keer!! gescoord maar toch verloren. Direct na het 
begin van de tweede helft kregen we versterking 
van Roos, die eigenlijk aan het voetballen was bij 
het andere JO8 team. Met 3 goals is Niek duidelijk 
onze nieuwe man van de wedstrijd. Enkele kin-
deren hebben al een voorkeur of ze in de aanval of 
in de verdeding willen staan... Nog eventjes geduld 
en dan gaan we weer winnen!!  

JO8-2: Vandaag mochten we voetballen tegen 
Dommelen Jo8-2. Tijdens de warming up viel het al 
op dat we met een redelijk gelijkwaardige tegen-
stander te maken hadden. Er werd wederom voor 
de aftrap de focus gelegd op het verdedigen. Hier 
begint het mee, en we zien dit dan ook met de 
week beter gaan. Bij het onderscheppen de bal 
snel naar voren schieten richting de spitsen is het 
spel waarmee we het meeste resultaat kunnen 
halen met deze groep. Er werd dan ook 40 min 
lang gestreden door alle 8! Mede dankzij 4 goals 
van Jens werd de wedstrijd verdiend gewonnen 
met 4-2! Dik verdiend compliment naar iedereen, 
als we deze opmars kunnen voortzetten van de 
afgelopen weken gaan we nog vele leuke wedstrij-
den zien, lekker bezig!! 

JO9: Op 16 november hebben we weer gevoet-
bald, dit keer tegen SDO’39. De eerste wedstrijd 
waar de kou weer te voelen was. Ondanks dat 
kwamen we goed op een 2-0 voorsprong maar de 
tegenstanders kwamen goed terug. In de rust was 
de stand 2-2. Dankzij de goede verdediging van 
Noël en de goede aanvallen van Daan kwamen we 
weer op voorsprong in de tweede helft. Maar door 
twee hele goede afstandschoten van de tegenstan-
der werd het te lastig. Helaas verloren met 6-4. 

JO10-1:  Vandaag de thuiswedstrijd tegen Reusel 
Sport. En zoals elke week gingen we enthousiast 
het veld op. Er stond iets te gebeuren. Iedereen 
langs de kant voelde het. En jullie lieten het zien. 
Vanaf de eerste minuut werd er druk op de tegen-

stander gezet. En wat voor druk. De tegenstander 
wist het gewoon niet meer. We waren de betere 
ploeg! En dat werd al snel duidelijk door het eerste 
doelpunt. Mooi gecombineerd en prima afgewerkt. 
1-0. En nu doorzetten. En dat deden we. Druk op 
de tegenstander houden, ballen snel afpakken en 
weer in de aanval. Hierdoor ontstonden de kansen 
meer en meer. Geweldig om te zien hoe het ver-
trouwen groter werd. Dit resulteerde dan ook in 
doelpunten. De 2-0 en 3-0 werden gemaakt! Na-
tuurlijk kreeg de tegenstander ook kansen. Waar-
van er voor rust eentje inging, maar dat kon de 
pret niet drukken. Ruststand 3-1!! Het advies was 
volhouden. En dat was niet makkelijk met maar 1 
wissel. Maar we deden het en we deden het sa-
men. De druk op de tegenstander bleef hoog en 
kansen bleven er komen. En dit resulteerde dan 
ook in nog 2 doelpunten! En nadat de tegenstan-
der ook nog een doelpuntje had meegepikt, was 
daar het eindsignaal. De eerste winstpartij was een 
feit. 5-2 gewonnen!!! En als beloning nog een zakje 
chips en de dag kon niet meer stuk. Iedereen was 
trots. Op zichzelf, op hun kinderen en hun kleinkin-
deren. Op naar volgende week. 

JO11-2: We vertrokken vol zelfvertrouwen richting 
Oerle. Wij staan 2de en RKVVO 3de. Een spannend 
potje dus. Na een goede geconcentreerde warming
-up begonnen we fel aan de wedstrijd. We zetten 
meteen goed druk en waren sterker. Dit leverde 
echter nog geen goals op. Na een tijdje spelen 
kwam er een uitbraak over links van Oerle. De bal 
werd voorgezet en kwam ongelukkig tegen een 
been van onze verdediger, 1-0 voor RKVVO. Maar 
we gingen gewoon door met ons goede spel en dat 
leverde nu wel resultaat, 1-1. Oerle kreeg ook nog 
wat kansen en soms kwamen we goed weg maar 
ook goed keeperswerk van onze keeper. Na weer 
een mooie aanval maakte onze enige dame een 
prachtige goal en werd het 1-2 voor ons. Dit was 
de ruststand. Na de rust gingen we nog steeds in 
hoog tempo door en scoorden we nog twee keer.  
1-4 voor KSC. Een prachtige tussenstand. Oerle gaf 
nog niet op en maakte 2-4. Toen zakten we wat in 
en kreeg RKVVO een paar goede kansen. Gelukkig 
gingen ze er niet in. De 2-5 kwam uit een mooie 
counter en onze spits maakte zijn tweede goal van 
deze wedstrijd. Eindstand -2-5. We hebben onze 

tweede plaats mooi en terecht behouden. 

JO12:  We mochten naar Geldrop afgelopen zater-
dag. We kwamen al snel op voorsprong door een 
goede pass van Teun op Britt. Geldrop kwam al 
snel langszij maar wij kwamen door goede combi-
naties en een boogbal van Siem in de verre hoek 
op 1-3. Door goed druk zetten vanaf het midden-
veld en een foutje van de Geldropse keeper die de 
bal onder zich door liet glippen kwamen we op een 
2-5 eindstand. Knap werk van iedereen! 

MO15:  Vandaag kregen we de meiden van Val-
kenswaard op bezoek. De eerste helft begonnen 
we geconcentreerd en fel aan de wedstrijd, maar 
dat gold ook voor de meiden van Valkenswaard. 
Het spel ging op en neer, waarbij Valkenswaard de 
grootste kansen kreeg. Ook wij kregen een aantal 
kansjes. Net voor rust wist Valkenswaard helaas te 
scoren, daarmee kwam de stand op 0-1. In de rust 
kwamen de coaches met behulp van Marc Wou-
ters tot een meesterplan. Het plan was om vanuit 
de as van het veld te gaan spelen, met 2 snelle 
spitsen voorin, daar kregen we kansen en werden 
gevaarlijk. We creëerden meer kansen en die wer-
den ook benut. Pien maakte de 1-1 door een goe-
de actie vanuit een diepe bal. We bleven druk 
zetten en dat werd beloond met een extra goal. 
Een afvallende bal vanuit een voorzet kwam voor 
Benthe haar voeten en ze wist hier wel raad mee 
en schoot hem in de rechter onderhoek. De keeper 
zat erbij, maar hij was toch over de lijn, 2-1! Daar-
na hebben we het snel omgezet en parkeerden we 
de bus. We bleven knokken tot de laatste seconde, 
waardoor de 3 punten in Knegsel bleven. Klasse 
gespeeld meiden! 

 

 

 

De aanhouder wint…  

dik verdiende overwinning voor JO10! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 43 

Tegen:     -28 

Saldo:     +15 

Doelsaldo 

14.30 Ste 

14.30 Ste 

Afgelast 

12.30 uur 

11.30 Ste 

11.30 Ste 

10.00 Ste 

9.00 uur 

10.00 Ste 

9.30 uur 

9.30 uur 

Reusel Sport JO19-2 

Bladella JO17-4 

KSC MO15-1 

KSC JO14-1 

RKSV Nuenen JO12-2 

Waalre JO11-1 

Reusel Sport JO11-3 

KSC JO10-1 

Tuldania JO9-1 

KSC JO8-1 

KSC JO8-2 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

RKSV Nuenen MO15-1 

Dosko'32 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

EFC JO10-4 

KSC JO9-1 

Beerse Boys JO8-1 

Beerse Boys JO8-2 

0-3 

2-2 

2-1 

Afgelast 

2-5 

4-10 

2-5 

5-2 

6-4 

3-7 

4-2 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

V’waard MO15-1 

Reusel Sp. JO14-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

Reusel Sp. 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 

Uitslagen 16-11-2019 Programma 23-11-2019 

JO8-1: Jorn (4)  Lef (3) Nillis, Niek, Thomas (2) 

JO8-2: Lars (6) Jens (5) Roos, Sem (4) 

JO9-1: Nilles (7) Daan (5) Femme, Juul, Mik (4) 

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

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

JO11-2: Thyn (6) Menno (5) Bink, Nico (3) 

JO12: Siem (5) Britt, Finn, Thomas, Dennis (4) Steef, Roy, Teun (3) 

Penaltystand  na ronde 7 

MO15: Larissa JO10: hele team 

JO14:  JO9: hele team 

JO12: hele team JO8-1: Niek 

JO11-1: Ruben JO8-2: Jens 

JO11-2: Mathis  

Op zaterdag 28 december heeft KSC 

de sporthal in Knegsel afgehuurd. 

Info over welk team op welk tijdstip 

speelt volgt zo snel mogelijk. 


