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KSC JO9-1:  Afgelopen zaterdag mochten we 

op bezoek bij de amateurs van FC Eindhoven. 

Dit keer was het erg vroeg en hadden we ook 

nog last van het vinden van de juiste velden 

op dit hele grote complex. Na  een fikse wan-

deling waren onze kids (en de ouders) volle-

dig warm en klaar voor de wedstrijd. Kin-

deren waren goed van start gegaan. Lef was 

helaas niet aanwezig en daarom hadden we 

Ruben dit keer meegenomen. Onze jongens 

hadden een goede motivatie, hebben een 

prachtige goal gescoord (Niek) en een fantas-

tisch  doorzettingsvermogen. Onze jongens 

uit Steensel en Knegsel laten zich niet zomaar 

wegzetten. Nillis is met een prachtige redding 

zeker de man van de wedstrijd. @scouts, 

houd onze keeper maar in de gaten, want hij 

ontwikkelt zich wekelijks fantastisch. A.s. 

zaterdag komt Vessem/Dees bij ons op be-

zoek. Hopelijk kunnen wij deze bezoekers 

een betere ervaring geven dan wij van FC 

Eindhoven hebben gekregen.  

KSC JO9-2: Een uitwedstrijd naar De Valk    

JO9-3 stond deze keer op het programma. In 

de eerste 10 minuten waren de kansen voor 

De Valk, maar door goed verdedigen en we-

derom goed keeperswerk van Sem konden 

we het 0-0 houden. In de 10 minuten rust 

hebben we de kinderen verteld dat door  

hard te werken er wellicht een mooi resul-

taat gehaald kon worden. De boodschap was 

goed over gekomen, want het was Jens die 

met een uitstekend schot de 0-1 op het sco-

rebord zetten. Het spel ging daarna op en 

neer en uiteindelijk was het Siem die de 0-2 

maakte. Uiteindelijk gingen we rusten met 

een 1-2 stand en dat was gezien het spel niet 

onverdiend. Na de rust was het al snel Roos 

die met een mooi afstandsschot de 1-3 

maakte. De Valk bleef aandringen daarna en 

we moesten alle zeilen bijzetten om ze van 

scoren af te houden. Ondanks dat we super 

hard gewerkt hebben, was het De Valk die 

nog 2x kon scoren. Een welverdiende 3-3 was 

dan ook de eindstand. Wederom hebben we 

laten zien dat door hard te werken als 

team er resultaat geboekt kan worden. De 

volgende wedstrijd is thuis tegen Dommelen, 

een mooie kans om de 3 punten in eigen huis 

te houden.  

KSC JO10:  Weer een mooie wedstrijd ge-

voetbald afgelopen zaterdag. We moesten 

thuis tegen RKVVO. Toch wel anders zonder 

publiek, maar dat weerhield ze er niet van 

om schitterend overspel te laten zien.  Vooral 

de aanval van Mik en Nilles was mooi om te 

zien, samen speelden ze 4 man uit en hier 

kwam een mooie goal van Mik uit. Terechte  

8-8 gelijkspel!  

KSC JO11: Vandaag de uitwedstrijd tegen 

Waalre. Alleen enkele begeleiders mochten 

mee en van de thuisploeg was er geen enkele 

supporter. Wel een beetje raar. Maar de 

scheidsrechter was er, twee enthousiaste 

teams op het veld, dus de wedstrijd kon be-

ginnen. Helaas waren we niet helemaal bij de 

les in de eerste fase van de wedstrijd. We 

kregen daarom al snel enkele doelpunten 

tegen. Gelukkig herpakten we ons zelf. Het 

positiespel werd steeds beter en de ballen 

kwamen vaker in de voeten. Hierdoor kwa-

men we beter in de wedstrijd en werd de 

druk op onze goal wat minder. Ook resulteer-

de dit in kansen aan de andere kant. Rust-

stand 6-0. In de tweede helft gingen we nog 

beter voetballen. De verdediging stond goed, 

het middenveld was voor en achter te vinden 

en de spitsen hadden steeds meer ballen in 

de voeten. En de samenwerking in de tweede 

helft was mooi om te zien. En wat is het dan 

fijn om enkele wissels te hebben. Even uitrus-

ten en werk sterk terugkomen. Deze moge-

lijkheid had Waalre niet zonder wissels. Hier-

door kwamen er meer kansen voor ons. Dit 

resulteerde dan ook in 2 doelpunten! Helaas 

geen overwinning, maar ontzettend hard 

gewerkt. Op naar volgende week.  
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Uitslagen 3-10-2020 Programma 10-10-2020 

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

JO9-1: Jorn (4) Milan (3) Thomas (2) 

JO9-2: Siem, Morris (3) Lars, Mats (2) Roos, Jens (1) 

JO10: Nilles (5) Daan (4)  Juul, Luuk, Mik (3)  

JO11: Nils (3) Suus, Siem, Joep, Jorrit (2) Kars, Dex, Noël (1) 

JO12-1: Stan (3) Dolf, Gijs, Nico, Jurre, Boaz (2) Przemek, Ruben (1) 

JO12-2: Davy (5) Robin, Mathis, Jordy (3) Bink, Meeke, Thyn, Menno (2) 

Penaltystand  na ronde 5 

JO14: Tim JO10-1: Mik 

JO13: hele team JO9-1: Nillis 

JO12-1: hele team JO9-2: hele team 

JO12-2: Menno JO8:  

JO11: Dex  

 De overige verslagen 

vind je op de achterzijde 
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KSC JO12-1: Na een week rust mochten we 

vandaag aantreden tegen Dommelen. Dom-

melen was de koploper met alle 4 de wed-

strijden tot nu toe gewonnen. We wisten dus 

dat het een moeilijke wedstrijd kon worden. 

Ondanks dat waren we er niet meteen goed 

bij aan het begin van de wedstrijd. Na 2 mi-

nuten spelen stonden we al met 2-0 achter! 

In een verder rommelig begin bleek Domme-

len gewoon een maatje te groot. Na het eer-

ste kwart stonden we dan ook met 1-4 ach-

ter. Daarna ging het langzaam aan toch wat 

beter. We kregen wat meer grip op de wed-

strijd wat in de rust resulteerde in een 2-4 

tussenstand. Het kon dus nog alle kanten op! 

Met keihard werken bleven we het proberen 

maar Dommelen kwam er iedere keer ge-

vaarlijk uit met hun aanvallers. Uiteindelijk 

bleek Dommelen gewoon een maatje te 

groot en verloren we de wedstrijd met 3-7. 

Verloren maar wel keihard gewerkt! Goed 

gedaan team! 

KSC JO12-2: Vandaag tegen Riethoven. Ze 

hebben evenveel punten als wij. We begon-

nen te slap aan de wedstrijd maar herstelden 

dit goed. Door 2 mooie en goed uitgespeelde 

kansen werd het 2-0. Maar toen gaven we 

het een beetje weg. 2-2. Na de rust pakten 

we het weer een beetje op en werd het 4-2 

voor ons. Daarna ging het helemaal fout en 

kon Riethoven makkelijk scoren. Er werd niet 

meer mee verdedigd en zo werd het 4-7. 

KSC JO13:  De derde wedstrijd van het sei-

zoen voor de JO-13 uit naar Waalre. Op pa-

pier een lastige tegenstander na twee ruime 

overwinningen. Na een goede warming up en 

wedstrijdbespreking begonnen de jongens en 

meiden van de JO-13 aan de wedstrijd, na 15 

minuten spelen stond er al een 0-3 stand op 

het bord, de wedstrijd was begonnen ;). KSC 

domineerde de wedstrijd en liet Waalre alle 

hoeken van het veld zien! Helaas was er toch 

nog een kort moment van onoplettendheid 

waardoor Waalre de 1-3 en de 2-3 kon ma-

ken.. maar KSC anticipeerde snel en ging met 

een ruststand van 2-4 de rust in. In de 2e 

helft ging KSC door met waar ze gebleven 

waren, scoren. Na nog een paar perfect uit-

gespeelde aanvallen maakte KSC nog maar-

liefst vier doelpunten maar helaas scoorde 

Waalre toch nog twee keer. Na hard werken 

was de einduitslag 4-8 en waren de eerste 

drie punten van het seizoen binnen! 

KSC JO14: Op zaterdag 3 november om 13.00 

speelde we tegen EFC JO14-2. Na een goede 

warming-up werd de opstelling verteld en 

gezegd wat er vandaag niet mocht gebeuren. 

Dat was dat je indirecte tegenstander niet 

mocht scoren, als je naar de score kijkt, zie 

dat dat gelukt is. Om 13.00 gaf de scheids-

rechter een fluitje om de wedstrijd te begin-

nen. Meteen in de eerste paar minuten was 

duidelijk dat onze snelheid voorin voor veel 

doelpunten ging zorgen. Zogezegd werd er 

binnen 10 minuten door Tim of wel ‘Der 

Bomber’ gescoord. Na deze goal ging EFC wat 

meer de aanval zoeken, maar door ons sterk 

centraal duo, die bestond uit Luc en Lotte, 

was de bal zo weer naar voren, om onze 

aanval, die bestond uit Tim, Loek en Yanthe, 

in positie te brengen om te scoren. Na wat 

gemiste kansen wist onze super spits Loek de  

0-2 te maken. Verder werd de eerste helft 

mooi afgesloten door onze box to box speler 

Lars, die de 0-3 op zijn schoen legde. In de 

rust zijn er veel positieve dingen benoemd 

door de trainers en tips gegeven om ervoor 

te zorgen dat KSC deze wedstijd naar zich toe 

zou trekken. In de tweede helft was het een-

richtingsverkeer naar het doel van Eersel. 

Alle aanvallen van EFC werden tegengehou-

den door onze verdediging, waardoor KSC 

snel kon omschakelen om de 0-4 te maken. 

Na goed 15 minuten spelen, was het weer 

‘Der Bomber’ die de bal in het netje legde. Na 

een paar tactische wissels wist Tim de 0-5 te 

maken. Aan het einde van de wedstrijd was 

te merken dat iedereen zijn goaltje nog even 

mee wou pikken. Zo wist onze rechtsback 

Jesse vanaf 18 meter de bal over de keeper 

te schieten en daardoor de mooiste goal van 

de wedstrijd te maken. Eindstand 0-6 en een 

super goede wedstrijd gespeeld!  
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