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

JO9-1: Afgelopen zaterdag stond de eer-
ste wedstrijd na de winterstop op het 
programma. We speelden thuis tegen 
RPC JO9-4. Het had de nacht voor de 
wedstrijd flink geregend, het veld was 
sompig en nat. Maar dit weerhield ons 
er niet van om mooi combinatie spel te 
laten zien. De ene na de andere vloeien-
de aanval werd op de mat neergelegd.  
Er werd goed overgespeeld en we gun-
den elkaar de bal. Dit resulteerde in een 
aantal fraaie teamgoals. Langs de kant 
werden complimenten gegeven over het 
goede teamspel en oog voor elkaar. Uit-
eindelijk werd het 12-3. Omdat het een 
echte teamprestatie was, is het gehele 
team man/vrouw van de wedstrijd. 

JO11-1: Vandaag het begin van de voor-
jaarscompetitie. We zijn een klasse ho-
ger in gedeeld dus we wisten dat we er 
flink tegenaan zouden moeten gaan. 
Helaas hadden we een aantal afwezigen 
maar gelukkig wilden er wel een paar 
spelers van JO11-2 meedoen. In het be-
gin van de wedstrijd ging het gelijk op. 
We waren wat meer in balbezit maar 
konden nog geen grote kansen afdwin-
gen. Eindhoven kwam er af en toe ge-
vaarlijk uit maar wist ook niet te scoren. 
Het leek 0-0 te blijven tot aan de eerste 
time-out maar door een mooie aanval 
kwamen we toch op 1-0. Na de time-out 
konden we doordrukken en liepen we 
vrij eenvoudig uit naar 4-0 in de rust. Na 
de rust liepen we verder uit tot 6-1 

waarna het toch wat minder werd, maar 
uiteraard ook wel verklaarbaar. Uitein-
delijk toch gewoon een mooie 8-3 over-
winning in de eerste wedstrijd van de 
competitie! Een goed begin! Uiteraard 
ook nog dank voor de jongens van JO11-
2 die hebben meegedaan. 

JO11-2:  De eerste wedstrijd van de 
nieuwe competitie. Thuis tegen Ju-
ventud. Allebei gepromoveerd naar de 
vierde klasse. Het spel ging goed op en 
neer. we waren even sterk. We kwamen 
op 1-0 achterstand door een mooie aan-
val van Juventud. Maar wij voetbalden 
ook goed en zetten goed druk. We 
maakten de 1-1 uit een schot van onze 
enige dame in het team. Er kwamen kan-
sen over en weer maar de goals bleven 
uit. Onze keeper had een paar prachtige 
reddingen. Door een ongelukkige eigen 
goal kwamen we op 2-1 achter. Ook 
werd het nog 3-1 voor Juventud door 
een bal die van richting werd veranderd. 
Twee ongelukkige tegengoals. Maar we 
bleven strijden. Uit een goede aanval 
maakten we 2-3. Toen gingen we de 
laatste minuten nog alles geven en veel 
druk naar voren zetten. Er kwamen nog 
een paar kansen maar ze gingen er net 
niet in. Eindstand 2-3. Goed gevoetbald, 
hard gewerkt en 2 lullige goals tegen. 

JO12: Voor de winterstop in de midden-
moot geëindigd in de derde klasse dus 
blijven we in die klasse. Eerste wedstrijd 
alweer lekker ver weg naar NWC in As-

ten. We liepen tegen een hele snelle 
tegengoal aan dus we verwachtten een 
moeilijke pot. Maar Teun scoorde al snel 
de gelijkmaker en toen kwam de doel-
puntenmachine op gang. Op alle manie-
ren schoten we raak; van afstand, diago-
naal, via solo’s en intikkers na mooie 
combinaties. Wat vooral goed werkte 
vandaag was het vastzetten van de te-
genstander op eigen helft zodat ze zich 
geen raad wisten. Zo konden we goed 
druk zetten en liepen we uit naar 15-3! 

JO14: Vandaag is het nieuwe seizoen 
weer begonnen. We mochten meteen 
tegen 1 van onze favoriete tegenstan-
ders. We hebben dit seizoen immers al 
2x van Bergeijk gewonnen. Vandaag liep 
het echter even helemaal anders. Berge-
ijk startte heel fel en bracht ons herhaal-
delijk in de problemen. Met wat hulp 
van de scheidsrechter stond het binnen 
10 minuten 2-0. Hierna kwamen we be-
ter in ons spel en wisten we zelf ook te 
scoren. Helaas moest we voor de rust 
nog 2 goals incasseren waardoor we met 
een 4-2 achterstand aan de 2de helft 
begonnen. Dit keer waren bij continue 
de bovenliggende partij en stonden paal 
en lat ons in de weg om de aansluitings-
treffer te maken. Vlak voor tijd kwamen 
we toch om 4-3. De energie stroomde bij 
ons echter weg waardoor Bergeijk in de 
laatste minuut nog 5-3 kon scoren. Vol-
gende week weer een nieuwe ronde 
tegen Dosko. 
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Bergeijk JO14-1 

NWC JO12-4 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

Reusel Sport JO10-2 
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Uitslagen 1-2-2020 Programma 8-2-2020 

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

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

JO9-1: Nilles (11) Juul (8) Daan (7) 

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

JO11-1: Stan, Gijs (6) Rick, Dolf, Hugo, Tom (5) Nick, Jurre (4) 

JO11-2: Thyn (9) Menno (8) Davy, Mathis, Meeke, Bink, Nico (4) 

JO12: Siem (8) Britt, Dennis (7) Thomas, Finn (6) 

Penaltystand  na ronde 12 

MO15: afgelast JO10: afgelast 

JO14: Lars JO9: hele team 

JO12: Roy JO8-1: Afgelast 

JO11-1: Ruben JO8-2: afgelast 

JO11-2: Martijn en Thyn  


