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JO8-1: Eindelijk was het weer zo ver. Na afge-
lasting van vorige week en de winterstop, 
stonden onze kids te trappelen om weer te 
beginnen. En wat denken jullie: Gewonnen!! 
Ja hoor en nog wel met 6-1! Het spelverloop 
liep goed, voor de rust kwamen we met 3-0 
voor door 2 doelpunten van Niek en tussen-
door een mooie goal van Willem. Na de rust 
scoorden Valkenswaard de 3-1, maar onze 
jongens gaven de moed niet op en door goals 
van Niek, Lef en Thomas hebben we met 6-1 
gewonnen. Het HELE team heeft een fantasti-
sche prestatie geleverd: Floor lekker op goal, 
actieve verdediging van Sil en een paar 
mooie acties van Jorn dat ook nog tot een 
assist leidde. Allemaal samen als 1 TEAM 
gespeeld. Als coach ben ik bijzonder TROTS 
op dit team en dat we nog een mooi seizoen 
mogen hebben. 

JO8-2: De winterstop weer voorbij dus de we 
mochten eindelijk weer het veld op, de kin-
deren hadden er zichtbaar zin in! In de 1e 
helft ging het redelijk gelijk op. We hadden 
geluk dat Reusel een paar keer pech had in 
de afronding en dat Sem weer uitstekend 
stond te keepen. Nadat we op 1-0 kwamen 
liepen we door met zn allen hard te werken 
uit naar een dik verdiende 4-0 overwinning. 
Jens had het vizier weer op scherp staan en 
maakte alle goals. Als we met deze inzet 
doorgaan en hard blijven werken gaan we 
een mooie 2e seizoenshelft beleven. 

JO9: Op 8 februari hebben we weer gevoet-
bald in Riethoven, aan het begin van de wed-
strijd werden we nogal verrast door 2 snelle 
spelers van de tegenstanders en kwamen we 
op een 2-0 achterstand. Maar we lieten het 
er niet bij zitten en zette aanval naar aanval, 
en kwamen goed terug in de wedstrijd. Er 

werd goed overgespeeld en dus een verdiend 
3-3 gelijkspel. 

JO11-1: Vandaag mochten we in het Eindho-
vense aantreden tegen RPC. Vol goede moed 
gingen we die kant op na de winst van vorige 
week. Het begin van de wedstrijd was echter 
moeizaam. We moesten een beetje zoeken 
en bij de tegenstander liepen een paar snelle 
spelers rond. Dat resulteerde dan ook in een 
2-0 achterstand na 10 minuten. We bleven 
echter hard werken en met goed overspelen 
kregen we toch ook kansen. Zo kwamen we 
terug tot 2-2, kwamen voor met 2-3, snel 
werd het 3-3 maar in de rust stonden we met 
3-4 op voorsprong! En dat was wel terecht. 
We speelden goed over en kregen mooie 
kansen. Ook de verdediging stond goed op te 
letten waardoor we zowaar verder uitliepen 
naar 3-9! Aan het eind maakte RPC nog een 
doelpunt, waardoor de eindstand kwam op 4
-9. Hele goeie teamprestatie!  

JO12:  we speelden tegen DVS uit Waalre, we 
begonnen goed aan de wedstrijd, Siem  
speelde de bal ineens door naar Britt die de 
score kon openen. Vrij snel kwamen we al op 
2-0. Daarna  begon DVS ook kansen te krijgen 
maar hun afstandsschoten troffen geen doel. 
Finn voorkwam de 2-1 van DVS door een 
prachtige tackle. Langs de kant telden we 
hem al, maar daar vloog Finn door het beeld. 
Daarna een corner van Britt die door Daan 
knap werd aangenomen en binnen geknald. 
DVS maakte toch nog een van de vele kansen 
af en na het eerste kwartier stond het 4-1. 
DVS werd steeds sterker maar door onze 
sterke defensie en een goed keepende Mats 
(hij tikte ook nog een bal uit de kruising) 
hebben ze niet meer kunnen scoren. Eind-
stand 5-1! 

MO15: Vandaag de eerste wedstrijd na de 
winterstop. Helaas zijn er 3 meiden gebles-
seerd, waardoor we maar 10 meiden heb-
ben. Gelukkig kon vaste invalster Britt mee-
doen en deed Meeke voor de eerste keer 
mee op groot veld. Daardoor hadden we 
alsnog genoeg meiden. De speelsters van SBC 
kwamen op bezoek. Die kenden we van de 
vorige competitie, een gelijkwaardige tegen-
stander. De opstelling was een puzzel, omdat 
we weinig verdedigers hadden, maar geluk-
kig voerden Luna en Lou-Anne hun taak in de 
verdediging goed uit. We begonnen goed en 
fel aan de wedstrijd. Waaronder 2 goede 
acties en schoten van Yanthe op doel, maar 
beide aan de verkeerde kant van de paal. De 
snelle aanvallers van SBC waren ook een 
aantal keer gevaarlijk. Dit resulteerde in een 
0-1 achterstand. Niet heel veel later kon Britt 
op snelheid uitbreken en schoot ze de 1-1 
binnen. Helaas werd het voor rust nog 1-2. 
De coaches waren niet ontevreden, want de 
meiden werkte erg hard. De 2de helft gingen 
we zo verder. We konden niet veel wisselen 
en er waren een aantal meiden moe, maar ze 
bleven wel werken. SBC wat wel door kon 
wisselen had daar profijt van en scoorde nog 
2x, toen werd het 1-4. We bleven ondanks de 
achterstand goed voetballen en met een 
mooi afstandsschot zette Pien Steensel de 
eindstand op het scorebord: 2-4. Helaas geen 
3 punten, maar wel hard gewerkt ondanks de 
andere posities voor sommige meiden. 

 

Mooie start voor de JO8-1! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 47 

Tegen:     -30 

Saldo:     +17 

Doelsaldo 

14.30 uur 

14.30 uur 

12.30 uur 

12.15 uur 

11.00 uur 

11.30 uur 

11.30 uur 

10.00 uur 

9.30 uur 

10.00 uur 

Bergeijk JO19-2 

De Weebosch JO17-1 

KSC MO15-1 

KSC JO14-1 

Rood Wit V. JO11-2 

FC Eindhoven JO11-3 

Waalre JO9-3 

KSC JO8-1 

KSC JO8-2 

KSC JO8-2 

 

in Steensel! 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

Marvilde MO15-2 

DBS JO14-3 

Sterksel JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

KSC JO9-1 

De Raven JO8-1 

ST DEES/Vessem JO8-2 

 

Alle thuiswedstrijden   

21 maart 

2-1 

2-4 

1-2 

5-1 

3-9 

4-1 

4-6 

3-3 

6-1 

4-0 

17-4 

KSC JO19-1 

KSC JO17-1 

SBC MO15-1 

Dosko'32 JO14-1 

DVS JO12-2 

KSC JO11-1 

KSC JO11-2 

Bladella JO10-3 

KSC JO9-1 

V’waard JO8-2 

Reusel Sport JO8-7 

Vess”/DEES mini's 3 

Cast./Netersel JO19-1 

Spoord. Boys JO17-1 

KSC MO15-1 

KSC JO14-1 

KSC JO12-1 

RPC JO11-4 

SBC JO11-3 

KSC JO10-1 

Riethoven JO9-2 

KSC JO8-1 

KSC JO8-2 

KSC mini's 1 

Uitslagen 8-2-2020 Programma 15-2-2020 

JO8-1: Jorn (7)  Lef (4) Floor,, Thomas (3) 

JO8-2: Lars (8) Jens (7) Roos (6) 

JO9-1: Nilles (12) Juul (8) Daan (7) 

JO10-1: Kars, Nils (8) Siem (7) Pim, Dex, Jamy, Joep (5) 

JO11-1: Gijs (7) Stan (6) Rick, Dolf, Hugo, Tom (5)  

JO11-2: Thyn (9) Menno (8)  Bink, Nico (5) 

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

Penaltystand  na ronde 13 

MO15: Janneke JO10: Jamy 

JO14:  JO9: Noël 

JO12: Finn en Mats JO8-1: Niek 

JO11-1: Gijs JO8-2: hele team 

JO11-2: Menno  

KSC Voetbalkamp 2020                  

voor de jeugd  vanaf JO8: 

10-11 en 12 juli! 


