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KSC JO8: We begonnen niet zo goed aan 
de wedstrijd en Bergeijk wist al snel 2 
keer te scoren. Daarna kwamen we er 
beter in, en zochten we vaak de aanval. 
Bergeijk bleek echter een goede tegen-
stander, en liep snel uit naar 8-0. De 
tweede helft gingen we weer vol goede 
moed aan de slag om goals te maken. 
We werden nog een paar keer op de 
counter verslagen, maar waren over het 
algemeen vaak op hun helft te vinden. 
Nils soleerde tot twee keer toe door hun 
verdediging en wist twee keer te scoren. 
We hebben goed tegenstand geboden, 
zeker de tweede helft! 

KSC JO9: Vandaag de wedstrijd tegen 
het meidenteam van Bergeijk. Al snel 
kwamen we met 1-0 achter, maar geluk-
kig werden we toen echt wakker. Na 
enkele kleine kansjes over en weer wis-
ten we in de 18e minuut de gelijkmaker 
te maken.  Daarna waren we ook de be-
tere, maar door te weinig samenspel 
konden we dit niet meteen omzetten in 
doelpunten. Als Tim daarna 2x goed op-
stoomt naar voren staan we toch plots 
met 3-1 voor. Vanaf dat moment wordt 
er ook beter overgespeeld, wat resul-
teerde in een prachtig uitgespeeld doel-
punt, 4-1. Daarna scoren we nog een 
doelpunt en krijgen we op het laatst nog 
een doelpuntje tegen. Al met al een goe-
de wedstrijd. Als we volgende keer vanaf 
het begin beter gaan overspelen maken 
we het ons zelf nog makkelijker. 

JO10-1: Jammer. Verloren en helaas met     
15-1. Hoogeloon was duidelijk een 
maatje groter dan onze kids. Kinderen 
hebben het leuk gehad, maar hadden 
liever gewonnen. Penalties hadden onze 
kids goed ingeschoten. Hoe dan ook, op 
naar de volgende wedstrijd. Dan spelen 
we thuis! Kom je ook kijken? 

KSC JO10-2: Vandaag mochten we de 
bult over en stond de wedstrijd tegen 
Rood Wit op het programma. We 
startten niet goed en stonden binnen 3 
minuten al met 2-0 achter. In de 12,5 
minuut rust iedereen maar weer eens 
wakker geschut en verteld dat er hier 
gewoon gewonnen kon worden. Geluk-
kig hadden ze het allemaal goed opge-
pakt, want binnen enkele minuten was 
de 2-0 omgezet naar een 3-2 voor-
sprong. In het verloop van de wedstrijd 
hebben we allemaal kneiterhard ge-
werkt en er werd uiteindelijk met een 
dik verdiende 6-4 gewonnen! Mooie 
prestatie en het laat zien dat we hart-
stikke goed bezig zijn. Volgende week 
tegen DBS gaan we proberen de 4e wed-
strijd op rij te winnen. Met een super 
mooie goal is Siem de man van de wed-
strijd!! 

KSC JO11: Afgelopen zaterdag was er 
een wedstrijd tegen Terlo Jo11-1. De 
wedstrijd ging in het eerste kwart gelijk 
op. We probeerden over te spelen naar 
elkaar. Maar de scherpte en precisie 

ontbrak. Hierna werd de tegenstander 
sterker en lukte het ons minder  goed 
om onze posities op het veld vast te hou-
den. Ondanks dat hebben we veel kan-
sen gecreëerd en hebben we 2 keer ge-
scoord.  

KSC JO13: Na 3 gewonnen wedstrijden 
en 1 keer verlies tegen de nummer 1 
mochten we vandaag tegen Hapert, ook 
nog alles gewonnen. Dus weer vol aan 
de bak. In het begin ging het mooi gelijk 
op. Maar na een klein kwartiertje maak-
te Hapert toch 0-1 na een mooie aanval. 
Na de aftrap gingen we gelijk weer in de 
aanval en kon een van onze spitsen gelijk 
maken. Het spel ging op en neer en Ha-
pert maakte 1-2 en meteen na rust zelfs    
1-3. Toen moesten we de schouders er 
nog eens flink onder zetten en na hard 
werken en een paar mooie aanvallen 
scoorden we 2-3 en 3-3. Het bleef span-
nend en Hapert kwam weer op voor-
sprong. We bleven aanvallen en dat re-
sulteerde in de 4-4. Toen kregen we nog 
een goeie kans die net langs ging en een 
mooi afstandsschot van onze back die 
net over ging. Mooie spannende wed-
strijd en hard gewerkt de tweede helft. 

 

 

JO9 herstelt zich na slow start en pakt de winst! 

Man of meid v/d strijd 
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Uitslagen 9-10-2021 Programma 16-10-2021 

JO8: Daan, Moos (5), Tijn, Tim (4) Nils, Morris, Timur ,Gijs, Ise (3) 

JO9: Tim, Jop (3) Sep, Ruben (2) Sam, Wout (1) 

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

JO10-2: Jorn (4) Morris (3) Jens, Robin (2) 

JO11: Juul (3) Gwen, Loek (2)  

JO12: Siem, Dex (3) Jorrit, Nils (1) 

Penaltystand  na ronde 5 

JO8: Daan en Nils JO12: Dex 

JO9: Tim JO13: Thyn 

JO10-1:   

JO10-2: Siem  

JO11: Juul  


