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KSC JO8: Vandaag een vroege wedstrijd in 
Reusel op de planning. Wij waren wat aan de 
late kant, maar wakker genoeg om het heft in 
handen te nemen. Wij begonnen goed en 
scoorde snel via Tijn. Daarna kregen wij na 
een handsbal een penalty tegen. Topkeeper 
Ise pakte de bal katachtig, echt een hele 
knappe redding! Toch viel even later de 1-1. 
Na een mooie actie zette Nils de 2-1 op het 
scorebord. En meteen daarna bracht Tijn de 
marge op 2 door de 3-1 te maken. Daarna 
volgde een mooie goal van Reusel en was het 
ineens 3-2. Na wat goede verdedigende ac-
ties van Puck, Gijs, Tim en Timur, kon Daan 
de 4-2 maken, en dit belonen met een mooie 
juich. Reusel liet het er niet bij zitten en 
kwam zowaar terug tot 4-4. Dit was niet naar 
onze zin en Nils, Morris, Moos en Tijn trok-
ken ten aanval en dit resulteerde in 2 goals, 
een TV-goal van Moos en de derde treffer 
van Tijn. Reusel probeerde nog terug te ko-
men, maar door goede saves van onze top-
keeper Timur bleef het bij 6-4 voor KSC! De 
eerste wedstrijd van Gijs (super gedaan 
Gijs!), werd gelijk zijn eerste overwinning! En 
onze tweede overwinning en de complimen-
ten van de coach voor iedereen waren op zijn 
plaats! 

KSC JO9: Vandaag de wedstrijd tegen Hapert. 
Binnen enkele minuten komt de tegenstan-
der er enkele keren gevaarlijk uit en dat re-
sulteert al snle in een 0-1 achterstand.Maar 
dan beginnen wij ook te voetballen en al snel 
komen we op gelijke hoogte en we gaan 
door. Na 20 minuten hebben we een 4-1 
voorsprong door doelpunten van Ward en 
Wout. Ook daarna blijven we goed overspe-
len wat uiteindelijk een 11-4 overwinning 
oplevert mede door 7 doelpunten van Wout. 

Volgende week eens proberen om meteen 
vanaf het begin er te staan met zijn allen. 

JO10-1: En wederom een mooie zaterdag-
wedstrijd. Onze Willem en Sil waren verschil-
lende reden afwezig en wat hebben we ze 
gemist. Met 1 wissel namen we het op tegen 
de vrienden uit Bergeijk. Door de felheid van 
de tegenstander stonden er snel met 2-0 
achter. Al snel maakten we dit goed en door 
Thomas werd het 4-3 voor KSC. Maar daarna 
sloeg de vermoeidheid toe en onze kids raak-
ten van slag door het fanatieke spel van de 
tegenstander. Onze kids gaven goed aan als 
ze moe waren, zodat er snel een turbo-wissel 
konden toepassen. Helaas was het te veel 
voor ons en hebben we uiteindelijk verloren 
met 6-4. Op naar volgende week en op 
maandag en woensdag gaan we ons opma-
ken voor een flinke conditietraining… tot 
volgende week in Knegsel. Kom je ook?? 

KSC JO10-2: Na de nederlaag van vorige 
week waren een paar zaken duidelijk, het 
roer moest qua discipline, speelstijl en ook 
felheid in de duels worden verbeterd. Er 
werd gekozen voor een aanvallende speel-
stijl. De opstelling voor de 1e helft werd vlak 
voor de wedstrijd besproken, Sem als solide 
keeper, Siem en Jorn met een combinatie van 
kracht achterin. Mats middenveld met veel 
beweging tussen de linies maar met de focus 
op de aanval en  tenslotte Jens en Milan als 
gedreven afmakers in de spits. Met veel 
strijdlust begon de wedstrijd. In de beginfase 
bleken ze aan elkaar gewaagd te zijn. Vlak 
voor het einde van de eerste helft bracht 
Jens de 0-1 en Milan de 0-2 op het score-
bord. Het fluitje klonk voor de tweede helft 
en we deden er nog een paar schepjes bo-
venop Jens scoorde nog 3 goals, Siem 1, en 

Milan maakte er 0-7 van. In het begin van de 
derde helft werden de beentjes wat vermoei-
der en raakten we uit concentratie. RKVVO 
maakte daardoor een paar goals. Met het 
nodige geluk en een paar goede reddingen 
van onze keeper Sem bleven we toch over-
eind. Na een paar gemiste kansen van KSC 
kwamen we weer op het goede spoor, daar-
door scoorde Jens de 2-8. Het was een fase 
van kansen voor beide partijen. RKVVO 
scoorde 3-8 en wij reageerde er weer vrij snel 
op met 2 goals van Jens waaronder een zeer 
mooi afstandsschot en maakte de stand 3-10 
voor KSC. De vierde helft begon moeizaam en 
de concentratie was tijdelijk uitgeschakeld 
waardoor we helaas 2 goals tegen kregen. 
Vlak voor tijd na een laatste wissel maakten 
Milan en Jens het met goed combinatie spel 
af. RKVVO scoorde nog een laatste. Eind-
stand 6 - 12. Al met al een hele solide wed-
strijd van alle 7 spelers. Dat telt! Klaar voor 
de volgende thuis match tegen Dees Vessem. 

KSC JO13: Eindelijk onze eerste thuiswed-
strijd van het seizoen. Het vertrouwen is 
goed na 2 overwinningen. Mede gesteund 
door het enthousiaste thuispubliek kan het 
bijna niet misgaan. Al in de 4de minuut 
maakt Terlo hands in het 16-meter gebied, 
penalty. Deze wordt strak binnen geschoten. 
Daarna is het voornamelijk wat hotseknots 
voetbal. Maar tegen de rust kunnen we toch 
nog 2 keer scoren. Na de rust wordt er een 
stuk beter samen gevoetbald. Terlo kan toch 
ook wat doelpunten maken. Maar door een 
uitstekende verdediging en mooie tiki taka 
combinaties komen we uit op een 8-2 over-
winning. Gehoord langs de kant: Messi kan 
hier nog wat van leren. 

 

 

JO10-2 stelt orde op zaken met mooie overwinning 
op RKVVO! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 43 

Tegen:     -52 

Saldo:     -  9 

Doelsaldo 

15:00 

14:00 

12:30 

12:00 

11:00 

13:00 

11:00 

11:00 

09:30 

10:00 

KSC JO19-1 

DEES/Vessem JO15-2 

UNA JO14-3 

KSC JO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

Hapert JO10-2 

DEES/Vessem JO10-2 

KSC JO9-1 

De Raven JO8-1 

in Knegsel 

Marvilde JO19-2 

KSC JO15-1 

KSC JO14-1 

Bergeijk JO13-2 

SV Budel JO12-2 

ZSC JO11-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

Net/Casteren JO9-2 

KSC JO8-1 

Alle thuiswedstrijden  

Vervallen 

Uitgesteld 

8-2 

1-16 

1-14 

6-4 

6-12 

11-4 

4-6 

DBS JO19-2 

KSC JO14-1 

Terlo JO13-1 

Riethoven JO12-1 

De Valk JO11-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

Hapert JO9-4 

KSC JO8-1 

KSC JO19-1 

Terlo JO14-1 

KSC JO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

Bergeijk JO10-2 

RKVVO JO10-5 

KSC JO9-1 

Reusel Sp. JO8-4 

Uitslagen 25-9-2021 Programma 2-10-2021 

JO8: Daan, Tijn, Moos (3), Puck, Tim, Nils, Morris, Timur (2) 

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

JO10-1: Niek (3) Sil, Nillis, Lars, Lef (2) Roos, Thomas., Willem (1) 

JO10-2: Jorn (3) Morris, Robin, Sem, Siem, Milan (1) 

JO11: Juul (3) Loek (2) Floor, Gwen, Noël, Daan, Fem, Nilles, Tim 
(1) 

Penaltystand  na ronde 3 

JO8: Gijs JO12: Joep 

JO9: Wout JO13: Jurre 

JO10-1: hele team  

JO10-2: hele team  

JO11:   


