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KSC JO8: We speelden deze zaterdag tegen 
de Raven. Na een goed begin maakte Tijn 
snel de 1-0! Nils dacht dat kan ik ook, en 
verdubbelde de score, 2-0 voor KSC. Ise 
stond weer heel goed te keepen en moest 
steeds vaker reddingen verrichtten. Tim had 
nieuwe superschoenen, en begon ermee aan 
een mooie rushe. Uiteindelijk kwam de bal bij 
Daan, die door de benen van de keeper de 3-
1 maakte. Moos had ook een paar mooie 
acties, maar een aantal keer pech in de af-
ronding. De Raven werden sterker, en Gijs en 
Morris verdedigden sterk, maar ze konden 
niet voorkomen dat we twee goals tegen 
kregen. Na deze tegenslagen kwam er na een 
handsbal nog een penalty voor de Raven, Ise 
kon er net niet bij, en ineens stond het 3-4 
voor de Raven. Tijn vond dat wat teveel van 
het goede, en maakte met een TV-goal de 
gelijkmaker, 4-4. Met het hele team gingen 
we op jacht naar de winnende. Morris, Moos 
en Daan waren dichtbij, daarna schoten we 
nog op de paal en had de keeper van de Ra-
ven nog een superredding, waardoor we op 
een punt bleven steken. Prima wedstrijd! 

JO10-1: Thuis lekker voetballen tegen Ha-
pert. Leuke pot met enkele goals vanuit ons 
en de jongens van Hapert. Enkele dingen die 
we op de training hadden geoefend werden 
goed in de praktijk gebracht. Conditietraining 
van vorige week was goed gegaan, omdat we 
deze keer bijna nog gewonnen hadden na 
een flinke achterstand. Roos was onze rots in 
de branding achterin en ging regelmatig mee 
naar voren om te schieten. Ze nam onze jon-
gens goed op sleeptouw. Haar krachtige 
schot werd veelvuldig gebruikt en ze heeft 
ook gescoord. Helaas verloren met 5-6. Vol-
gende keer beter. 

KSC JO10-2: Na twee nipte verliespartijen en 
een overwinning stond vandaag de wedstrijd 
tegen Dees/Vessem op het programma. Het 
team van Dees/Vessem was hetzelfde team 
als waar we in een aantal vorige seizoenen 
ook tegen gespeeld hebben. Aangezien deze 
vorige ontmoetingen allemaal gewonnen 
werden, waren de verwachtingen hoog ge-
spannen. We begonnen sterk aan de wed-
strijd en kwamen al snel op voorsprong. Er 
werd goed en scherp verdedigd door onze 
verdedigers Jorn, Siem en Morris. Op het 
middenveld deden Mats en Robin uitstekend 
hun best en voorin wisten Milan en Jens el-
kaar goed te vinden en hieruit werden een 
aantal mooie goals gescoord. Ook onze kee-
per Sem was weer van grote waarde van-
daag. Mede door de 1e goal van Mats dit 
seizoen werd er met een klinkende 11-4 ge-
wonnen! We zijn erg goed bezig en hopelijk 
kunnen we deze reeks voortzetten a.s. zater-
dag tegen Rood Wit uit Veldhoven! 

KSC JO12: Afgelopen zaterdag speelden we 
uit tegen Budel. Een team met alleen maar 
jongens. Maar daar deinsden onze jongens 
en meiden en ook Nilles die ons team kwam 
versterken niet voor terug! We begonnen 
meteen fel en strijdlustig aan de wedstrijd. 
En ook mede doordat we veel beter gefocust 
waren dan anders kwamen we meer aan de 
bal. Maar omdat ook Budel net iets te sterk 
voor ons was konden we onze kansen niet 
goed benutten. Wel bleven we deze keer 
rustig en hebben we tot het einde gestreden. 
En met deze inzet en de vele reddingen van 
onze keeper en verdedigers hebben we er 
voor gezorgd dat we niet in de dubbele cij-
fers zijn gekomen. En daarom heeft iedereen 

het dik verdiend om man en meid van de 
wedstrijd te zijn!  

KSC JO13: We hadden de eerste twee wed-
strijden van het seizoen goed gespeeld en 
gewonnen. Wij wisten dat de wedstrijd tegen 
Bergeijk niet makkelijk zou zijn. Met de aan-
voerder Bink gingen we met vol vertrouwen 
spelen. Na 5 minuten en druk van Bergeijk op 
de linker kant stonden we meteen met 1-0 
achter. Wij waren heel slordig in de verdedi-
ging  maar onze keeper Martijn heeft goed 
gekeept. Onze aanvallers konden niet tot de 
keeper van de tegenstander komen. Het blijft 
een heel groot gat tussen de verdediging en 
de aanval.  Bergeijk bleef druk zetten en wij 
stonden 4-0 achter voor de pauze. Na de rust 
kregen we heel snel de 5de goal tegen. Maar 
wij wilden tenminste een goal maken. Wij 
bleven hard werken. Menno ging heel snel 
maar kon helaas het doel niet bereiken. 
Daarna maakten Nico, Menno en Mathijs een 
mooie combinatie, maar onze aanvallers 
konden geen goal maken. Wij speelden beter 
in de tweede helft. Bergeijk bleef druk zetten, 
maar onze keeper Martijn deed het goed. Wij 
kregen toch nog een goal tegen. De eind-
stand  was daarmee dus 6-0. De jongens 
hadden de eerste wedstrijd van het seizoen 
verloren en moeten leren omgaan met ver-
lies. Het niveau van tegenstander Bergeijk 
was een stuk hoger. 

 

Spannende wedstrijd van de JO8 eindigt in een  
gelijkspel! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 44 

Tegen:     -43 

Saldo:     + 1 

Doelsaldo 

14:30 

13:15 

11:30 

13:00 

11:30 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

09:30 

EFC JO19-2 

KSC JO15-1 

KSC JO14-1 

Hapert JO13-2 

Marvilde JO12-2 

Terlo JO11-1 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

Bergeijk MO9-2 

KSC JO8-1 

in Knegsel  

KSC JO19-1 

Bergeijk JO15-3 

Dommelen JO14-2 

KSC JO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

Hoogeloon JO10-1 

Rood Wit V JO10-1 

KSC JO9-1 

Bergeijk JO8-2 

Alle thuiswedstrijden 

4-1 

5-2 

14-0 

6-0 

9-0 

Uitgesteld 

5-6 

11-4 

8-4 

4-4 

KSC JO19-1 

DEES/Vess. JO15-2 

UNA JO14-3 

KSC JO13-1 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

Hapert JO10-2 

DEES/Vess. JO10-2 

KSC JO9-1 

De Raven JO8-1 

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 

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

JO8: Daan, Moos (4), Tijn, Tim, Nils (3) Morris, Timur ,Puck, Ise (2) 

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

JO10-1: Niek (4) Sil, Lars (3) Thomas, Nillis, Lef (2) 

JO10-2: Jorn (4) Morris (2) 

JO11: Juul (3) Loek (2)  

JO12: Siem, Dex (2) Jorrit, Nils (1) 

Penaltystand  na ronde 4 

JO8: Ise JO12: hele team 

JO9:  JO13: Martijn 

JO10-1: Roos  

JO10-2: Mats  

JO11:   


