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JO9-1: Het leek net een teamuitje naar 
DBS, eerst een speurtocht gehad om de 
kleedkamer te vinden, daarna via een 
doolhof naar het achterste veld. On-
danks de afwezigheid van een aantal 
spelers, werd er weer met vlagen goed 
gevoetbald, onze Luuk die liep zo goed 
vrij, en pakte de bal zo goed af, zelfs al 
was de tegenstander 1 of 2 koppen gro-
ter en heeft voor het eerst dit seizoen 
gescoord. En Noël die achter de bal af-
pakte en samen met de middenvelders 
de aanval opzette. Jammer genoeg wilde 
niet alle goals vallen, maar mooie wed-
strijd, 6-5 verloren. 

JO11-2: We vertrokken nog in het don-
ker naar DBS op deze vroege zaterdag-
morgen. De wedstrijd begon al om 9.00 
u. Iedereen was op tijd en we begonnen 
fris en geconcentreerd aan de wedstrijd. 
Zij hadden een heel goede spits en daar 
hadden wij wat moeite mee. Het veld-
spel was van ons maar de spits van hun 
dribbelde twee keer door onze verdedi-
ging, 2-0 achter. Maar we gaven niet op 
en maakten de aansluitingstreffer,     2-1. 
We voetbalden gewoon goed maar de 
spits bleef gevaarlijk en scoorde nog een 
keer, 3-1. Toen hebben we het tactisch 
omgezet en constant een verdediger op 
hun spits gezet en die kwam toen niet 

veel meer in het spel voor. wij bleven 
verder lekker voetballen en zetten voor 
goed druk. de inhaalrace was begonnen. 
Met een afstandsschot werd het 3-2. We 
voelden dat we hier niet hoefden te ver-
liezen en gingen goed door. Een mooie 
combinatie leidde de 3-3 in en werd 
goed afgewerkt. Toen was het rust. Na 
de rust bleven we nog steeds rustig 
voetballen en speelden we het goed uit. 
3-4. De voorsprong was bereikt en die 
gaven we niet meer af. DBS kreeg nog 
een paar kansjes maar onze keeper deed 
goed zijn werk. We scoorden nog 2 keer 
en wonnen dus met 3-6. Een goede wed-
strijd waar we hard voor moesten wer-
ken maar verdiend gewonnen. 

JO12: Vandaag de wedstrijd tegen de 
Woenselse Boys, de koploper. Sommige 
spelers  hadden vantevoren al de ge-
dachte hier niet te kunnen gaan winnen. 
Maar in deze poule ligt de onderling e 
sterkte niet zo ver uit elkaar dus als het 
bij Woensel niet zo goed gaat en bij ons 
juist wel, kunnen we het ze nog heel erg 
moeilijk maken. En dat hebben we ge-
daan! Zeker in de eerste helft hielden we 
Woensel ver weg bij onze goal waardoor 
ze alleen van afstand konen schieten en 
die gingen veel over of langs.  Of ze wer-
den goed gestopt door onze man van de 

wedstrijd Mats. Uiteindelijk moesten we 
er wel eentje doorlaten maar we maak-
ten al vrij snel de gelijkmaker. Er werd 
goed gecombineerd op het Woenselse 
kunstgras en we hadden ook veel balbe-
zit. Bij de rust stond het nog steeds ge-
lijk, 2-2. In het derde kwart moest Finn 
even gewisseld worden maar de verdedi-
ging met Teun, Thomas, Steef had alles 
onder controle. Woensel had in de gaten 
dat het gevaar bij ons van het midden-
veld kwam, en Dennis werd een paar 
keer onreglementair tegen gehouden. In 
het laatste kwartier waren we vermoeid 
en gingen er een paar knappe afstands-
schoten van Woensel toch in ons doel 
waardoor de eindstand op 5-2 kwam. 
Maar we hebben hele goede strijd gele-
verd. Woenselse Boys hebben hun in-
haalwedstrijd afgelopen woensdag ver-
loren van Wodan waardoor ze in deze 
poule even veel punten hebben als Nue-
nen. Met nog een wedstrijd voor de 
boeg erg spannend dus! 

 

JO11-2 zet 3-1 achterstand om in 3-6 overwinning! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 20 

Tegen:     -15 

Saldo:    +  5 

Doelsaldo 

14.30 Ste 

14.30 Ste 

19.00 uur 

11.15 uur 
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11.30 Ste 

10.30 uur 

10.00 Ste 

9.30 uur 

9.45 uur 

RPC JO19-3 

Terlo JO17-1 

KSC MO15-1  ma 16-12 

KSC JO14-1 

SC Unitas'59 JO12-4 

Tivoli JO11-1 

Wilhelmina Boys JO11-3 

KSC JO10-1 

St. Netersel/Casteren 

JO9-1 

KSC JO8-1 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

FC Eindh/RPC MO15-2 

FC Eindhoven JO14-3 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

Cast/Netersel JO10-1 

KSC JO9-1 

Cast/Netersel JO8-1 

Bladella JO8-3 

Afg 

1-7 

Afg 

Afg 

5-2 

Afg 

3-6 

Afg 

6-5 

Afg 

Afg 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

Marvilde MO15-2 

Dommelen JO14-2 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

Hapert JO10-2 

KSC JO9-1 

SDO'39 JO8-1 

Dosko'32 JO8-1 

Dommelen JO19-2 

Bergeijk JO17-3 

KSC MO15-1 

KSC JO14-1 

Woenselse Boys JO12-1 

SV Budel JO11-3 

DBS JO11-6 

KSC JO10-1 

DBS JO9-6 

KSC JO8-1 

KSC JO8-2 

Uitslagen 7-12-2019 Programma 14-12-2019 

JO8-1: Jorn (6)  Lef (4) Floor, Nillis, Niek, Thomas (2) 

JO8-2: Lars (8) Jens (6) Roos (5) 

JO9-1: Nilles (10)  Juul (7) Daan (6) 

JO10-1: Kars, Nils (7) Siem (6) Joep (5) 

JO11-1: Rick, Stan, Tom, Hugo, Gijs(5) Dolf, Jurre, Nick (4) Boaz (2) 

JO11-2: Thyn (8) Menno (7) Meeke, Mathis, Bink, Nico (4) 

JO12: Siem (8) Britt (7) Dennis (6) 

Penaltystand  na ronde 10 

MO15: afgelast JO10: Afgelast 

JO14:  afgelast JO9: Luuk en Noël 

JO12: Mats JO8-1: Afgelast 

JO11-1: Afgelast JO8-2: Afgelast 

JO11-2: hele team  

Op zaterdag 28 december heeft KSC 

de sporthal in Knegsel afgehuurd. 

Info over welk team op welk tijdstip 

speelt volgt zo snel mogelijk. 


