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KSC JO8: Na vorige week kennisgemaakt 
te hebben met wedstrijdvoetbal, hadden 
de spelers er zin in vandaag. Gezamenlijk 
werd er goed aangevallen en verde-
digd .Zo kwam RKVVO weinig in de buurt 
van onze goal, en dribbelden wij er re-
gelmatig goed doorheen. Met name Nils 
en Tijn hadden het vizier op scherp 
staan, Moos en Daan en Tim pikten hun 
goaltje(s) mee, en Morris, Timur,  Ise en 
Puck deden het heel goed! Dit resulteer-
de in een mooie 16-6 overwinning! Com-
plimenten voor iedereen en ga zo door! 

JO10-1: Na een mooie start vorige week, 
hebben we vandaag onze eerste thuis-
wedstrijd in Knegsel gevoetbald. Heerlijk 
weer, supporters, veel andere jeugd-
teams die moesten voetballen. Kortom, 
alles was top. Onze topper Roos kon 
helaas niet meedoen ivm een blessure. 
Toch was ze er om haar teampje te sup-
porteren. Dit werd enorm gewaardeerd 
door het hele team. De wedstrijd zelf 
verliep goed. Onze kids hebben steeds 
beter in de gaten op welke plek ze het 
beste spelen. Wederom hebben we veel 
doelpunten gemaakt, maar helaas de 
tegenstander uit Lage Mierde ook. Uit-
eindelijk net verloren met 11-13. Volgen-
de week beter! 

 

KSC JO10-2: Vandaag stond de 1e thuis-
wedstrijd tegen Best Vooruit JO10-3 op 
het programma. Onder het genot van 
een mooi nazomer zonnetje was het een 
wedstrijd die op en neer ging en voor 
beide teams kansen opleverde. We gaan 
er naar toe werken dat we de strijd die 
we leveren 50 min vol kunnen gaan hou-
den. De laatste 10 minuten waren de 
kinderen zichtbaar moegestreden, waar-
na Best Vooruit zijn kansen rook en de 
winst uiteindelijk binnen hengelde. Op 
naar volgende week! 

JO11: Afgelopen zaterdag hadden we 
een wedstrijd uit tegen Riethoven. Vol 
goede moed en goede zin startten we 
aan de wedstrijd. Maar helaas bleek de 
tegenstander al snel een maatje te 
groot. Ondanks dat lukte het toch om 
goed over te spelen en waren er enkele 
gevaarlijke uitbraken van ons team. He-
laas werd het enthousiasme en goede 
spel niet beloond met een goal, dit had-
den we wel verdiend.  

JO12: Afgelopen zaterdag hebben we 
tegen DOSL JO12 gespeeld. Waar Siem in 
het begin nog de gelijk maker wist te 
scoren stonden we de eerste helft al met 
6-1 achter. De jongens van DOSL waren 
super fanatiek. Hoe we ook ons best 
deden daar konden we gewoon niet te-

gen op. Maar na de laatste time-out wist 
Siem met een assist van Jasmijn nog een 
goal te scoren. Een mooie afsluiter van 
deze zware wedstrijd! En dik verdiend!  

KSC JO13: Nadat we vorige week de eer-
ste wedstrijd met 5-0 hadden gewonnen 
gingen we dus vol goede moed naar Bla-
della. We begonnen vrij goed aan de 
wedstrijd. We probeerden goed over te 
spelen en zo de aanval te zoeken. Toch 
was de tegenstand groter dan vorige 
week. Maar na een mooie actie kwamen 
we toch door Stan op voorsprong: 0-1. 
Daarna ging de wedstrijd gelijk op waar-
bij Bladella toch ook een paar keer ge-
vaarlijk werd door hun sterke spits. Tot 
aan de rust werd er echter niet meer 
gescoord. Na de rust werd Bladella ster-
ker wat resulteerde in een doelpunt: 1-1. 
We bleven echter hard werken en kre-
gen daardoor toch weer de overhand. 
Na een aantal mooie aanvallen liepen 
we uit tot 1-4 door doelpunten van Stan, 
Mathis en Menno. Bladella kwam in het 
slot nog wel terug tot 2-4, maar daar 
bleef het bij. Een mooie overwinning 
weer! Goed gedaan team! 

 

 

 

 

Grote overwinning voor JO8! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 56 

Tegen:     -74 

Saldo:     -18 
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Uitslagen 18-9-2021 Programma 25-9-2021 

JO8: Daan, Nils, Tijn, Moos (2), Puck Tim, Morris, Timur, Ise (1) 

JO9: Tim, Sam, Sep, Ruben (1) 

JO10-1: Niek, Sil (2) Lars, Roos, Nilis, Lef, Willem (1) 

JO10-2: Jorn (2) Morris, Robin, Sem (1) 

JO11: Juul (2) Loek, Gwen, Noël, Daan, Fem (1) 

JO12: Siem (2) Nils (1) 

Penaltystand  na ronde 2 

JO9: Sam JO13: Meeke 

JO10-1: Niek  

JO10-2: Jens  

JO11: Floor  

JO12: Siem  


