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KSC JO9-1:  Afgelopen zaterdag speelden we 
thuis tegen RKVVO uit Oerle. Leuke wedstrijd 
waar het gelijk op ging. Ons eigen team is 
afgelopen weken zeer goed vooruitgegaan. 
Echt heel goed gedaan van het hele team. 
Overspelen, kinderen beginnen steeds meer 
de posities te begrijpen en het scoren gaat 
ook steeds beter. Met doelpunten van Niek, 
Willem en Thomas hebben we wederom 
laten zien dat meerdere kids doelpunten 
kunnen maken. Uiteindelijk hebben we met  
5-5 gelijk gespeeld.  

KSC JO9-2: Vandaag mochten we voetballen 
tegen Riethoven Jo9-1. In de eerstee tien 
minuten waren we nog niet wakker en daar-
door kwam Riethoven al snel op voorsprong. 
Na de 10 minuten rust ging het beter en 
werd er wat harder gewerkt door iedereen. 
De wedstrijd ging een beetje op en neer en 
aan beide kanten waren er grote kansen. 
Ondanks dat Sem weer uitstekend stond te 
keepen ging Riethoven met deze kansen een 
stuk beter om als wij en zo werd er 6x ge-
scoord door hun. Zelf hebben we met 2 goals 
nog wat terug kunnen doen, maar helaas zat 
er vandaag niet meer in. Volgende week uit 
naar De Valk gaan we er weer vol tegen aan 

KSC JO10: Afgelopen zaterdag stond een 
uitwedstrijd tegen Una op het programma. 
We begonnen wat slordig aan de wedstrijd 
waardoor we tegen een achterstand aan 
keken. Maar in het tweede kwart leek het 
wedstrijd beeld te kantelen. We maakten 3 
goals waardoor we op gelijke hoogte kwa-
men. Hierna golfde het spel op en neer.  

Uiteindelijk trok KSC aan het langste eind,     
6-7 gewonnen. Door zijn goede verdedigende 
werk, en op de juiste plek staan om de afge-
slagen bal hard binnen te schieten is Loek 
man van de wedstrijd geworden. 

KSC JO11-1: Op zaterdag 26 september stond 
er weer een wedstrijd gepland voor onze 
jongens en meiden, de tegenstander was 
ZSC. Het was meteen vanaf het begin een 
leuke wedstijd, het kon beide kanten op. Na 
enkele goede aanvallen van onze ploeg zon-
der doelpunt, counterde ZSC en maakten zij 
de 0-1. Snel na de 0-1 werd er door onze 
ploeg van afstand geschoten en werd de 
stand 1-1. Ons team speelde goed en maakte 
enkele mooie doelpunten, waaronder 1 van 
bijna eigen helft. Ruststand 3-3. Ook na rust 
speelden onze kanjers erg goed, ze komen op 
een 6-3 voorsprong. Deze weten ze wel even 
vast te houden, maar helaas 10 minuten voor 
tijd word ZSC te sterk. Ze scoren nog 4 maal 
waardoor de einstand word bepaald op 6-7 
in het voordeel van ZSC. Maar nogmaals onze 
kanjers hebben er hard voor gewerkt en een 
goede wedstrijd op de mat gelegd, er kan er 
maar 1 man of the match zijn en dat is deze 
wedstrijd Siem geworden. 

KSC JO12-1: niet gespeeld 

KSC JO13: We mochten vandaag thuis tegen  
Hoogeloon. Helaas was deze tegenstander 
een stuk sterker dan wij. We hebben ons best 
gedaan om hun het scoren te beletten maar 
aan het eind van de wedstrijd vielen de te-
gendoelpunten erg snel. Gelukkig hebben wij 

deze keer ook 4 mooie goals kunnen scoren. 
Alleen gaan was vandaag geen optie met die 
boomlange laatste man die iedereen van ons 
eruit liep. Maar door het samen goed uit te 
spelen voorin lukte het toch een paar keer. 
Het was goed om te zien dat we toch gewoon 
bleven proberen en niet de kop lieten han-
gen. Op naar de volgende wedstrijd. 

KSC JO14: Vandaag stond de wedstrijd tegen 
FC Eindhoven op het programma. Gelukkig 
hadden we genoeg spelers door aanvulling 
van JO17 en JO13. De eerste helft schrokken 
we van de snelle voorhoede van Eindhoven 
en wisten we niet goed hoe we deze moes-
ten verdedigen. Daardoor viel er een groot 
gat tussen onze aanvallers en het midden-
veld/verdediging. Hierdoor werd het lastig 
om de bal van onze helft te krijgen. Dit resul-
teerde in 5 doelpunten voor Eindhoven. Ge-
lukkig wisten wij ook 1 goal te maken. Dennis 
ging goed door en zette voor op Loek, die de 
bal binnenschoot. Na de rust herpakten we 
ons en waren we de bovenliggende partij. Er 
werd goed overgespeeld en we creëerden 
aardig wat kansen. Maar helaas scoorden we 
de kansen niet. Dit kwam mede door goed 
keeperswerk van de keeper van Eindhoven. 
De verdediging stond in de 2de helft ook 
goed opgesteld. Eindhoven kreeg weinig tot 
geen kansen. Doelpunten vielen er helaas 
niet in de 2de helft, terwijl wij eigenlijk wel 
een paar doelpunten hadden verdiend. De 
eindstand was dus 1-5. Helaas geen punten, 
maar we mogen trots zijn op de goede 2de 
helft! 

 

KSC JO9-1 speelt knap gelijk tegen RKVVO! 
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Uitslagen 26-9-2020 Programma 3-10-2020 

JO8-1: Jop (3) Sam, Sep, Tim (2)  

JO9-1: Milan , Jorn (3) Thomas (2) 

JO9-2: Siem (3) Lars, Mats, Morris (2) 

JO10: Daan, Nilles (4) Juul, Luuk, Mik (3) Loek (2) 

JO11: Siem, Joep, Nils (2) Suus, Kars, Jorrit, Noël (1)  

JO12-1: Stan (3) Dolf, Gijs, Nico (2) 

JO12-2: Davy (4) Robin, Mathis, Jordy (3) Bink, Meeke, Thyn (2) 

Penaltystand  na ronde 4 

JO14: Lotte JO10-1: Loek 

JO13: Britt JO9-1: Niek 

JO12-1: niet gespeeld JO9-2: Lars 

JO12-2: Robin JO8: Jop 

JO11: Siem  


