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KSC JO8: Na wat afzeggingen gingen we 
met 8 spelers op pad. Tegen FC Eindhoven. 
In een nieuwe competitie. We begonnen 
goed aan de wedstrijd. Tegen de verhou-
ding in kwam Eindhoven op voorsprong. 
Om daarna snel weer te scoren. Roemer 
deed iets terug. Gastspeler Jelle scoorde 
een heel mooie goal. FC Eindhoven scoor-
de ook nog 2 x voor rust, dus was het 4-2. 
Daarna maakte Morris een heel mooie 
goal. Timur, Puck, Tim en Gijs verdedigde 
goed en vielen ook goed mee aan waar-
door we goed in de wedstrijd kwamen. Ise 
had een paar superreddingen. Maar FC 
Eindhoven werd sterker, en scoorde een 
keer of 8 uit onze doeltrap. Dus deze kre-
gen ze zowat cadeau. Roemer en Jelle 
maakte nog mooie goals, maar uiteindelijk 
was het resultaat een heel geflatteerde 19-
6 nederlaag. Toch goed gespeeld!  

KSC JO10-1: Na de korte herfststop moch-
ten we weer voetballen. En wat een prach-
tige start voor onze jongens en meid van 
de JO10-1. Gewonnen!! Met onze nieuwe 
aanwinst Sep in de verdediging zijn we 
goed begonnen. Roos stond in de aanval 
en samen met Niek hebben zij al onze 
doelpunten gescoord. Het is echt leuk om 
te zien dat onze kids steeds beter hun posi-
tie begrijpen en ook duidelijk ontwikkeling 
laten zien in hun spel. Aanstaande zater-
dag mogen we weer. Dit keer thuis in 
Knegsel om 11:00. Kom je ook? 

KSC JO10-2: Vandaag moesten we tegen 
ZSC voetballen. Vanaf begin af aan was al 

duidelijk dat ze een maatje te groot waren 
en we stonden dan ook al snel met 3-0 
achter. ZSC combineerde er op los en wist 
continu de vrije man te vinden. De wed-
strijd werd kansloos verloren met 3 tegen 
13. Snel vergeten en op naar a.s. zaterdag 
tegen Bergeijk. 

KSC JO11: Zaterdagochtend hebben we 
een wedstrijd gespeeld uit bij Bladella. Na 
een goed begin, we kwamen op een 1-0 
voorsprong, gingen we met een 2-1 achter-
stand rusten. Hierna verslapte de concen-
tratie en liep de tegenstander in het 3e 
kwart snel uit naar 8-1. In het laatste kwart 
speelden we weer met concentratie, we 
waren dichtbij een doelpunt. Helaas scoor-
den niet wij maar de tegenstander. On-
danks deze nederlaag komen we steeds 
beter in ons spel. Met vertrouwen kijken 
we uit naar de volgende wedstrijd. 

KSC JO12: Afgelopen zaterdag speelden we 
thuis tegen Sterksel. We zijn opnieuw inge-
deeld dus nieuwe ronde nieuwe kansen. 
We misten enkele spelers maar gelukkig 
konden we rekenen op Davy tijdens de 
1ste helft en Juul en Nillis tijdens de 2e 
helft. Van het begin af aan was het een 
leuke wedstijd. We waren goed aan elkaar 
gewaagd.  Doordat iedereen er hard voor 
bleef werken en de keeper en de verdedi-
gers de goal met hun leven verdedigden 
hebben we een aantal tegengoals weten te 
voorkomen. Maar ook wij kwamen regel-
matig in de buurt van de goal van de te-
genstander. Helaas lukte het niet om de 

vele kansen die we hadden goed af te wer-
ken. We zijn nog wat onzeker voorin maar 
daar gaan we aan werken. In de tweede 
helft kregen we nog een penalty tegen. En 
scoorde Sterksel nog 1x wat de 0-3 maak-
te. In het  laatste kwart van de wedstijd 
waren wij zeker de betere. We stonden 
dan wel met 0-3 achter maar opgeven 
nooit! We bleven knokken tot het einde en 
dat resulteerde in een mooie goal van 
Dex!  

KSC JO13: Omdat we tweede zijn gewor-
den in de eerste competitie mogen we nu 
in een klasse hoger voetballen. Vandaag 
komt RKVVO op bezoek. Meteen vanaf het 
begin hebben we veel balbezit op hun 
helft. We komen tot een paar kansjes maar 
de keeper houdt ze tot nu toe allemaal 
tegen. In de 25ste minuut krijgen we een 
corner, de bal komt bij de 16-meter lijn 
waar Dolf een lastig boogballetje op goal 
kan schieten, doelpunt  1-0 KSC. Inval kee-
per Bink komt vlak voor rust nog een keer 
goed uit om de bal van een snelle spits af 
te pakken. Na rust blijven we veel op hun 
helft voetballen maar het duurt toch even 
voordat Thyn met een goede slalom de 2-0 
kan maken. Doordat we fel op de tegen-
stander druk zetten kunnen we ook nog 3-
0 maken. Kortom een prima overwinning 
door hard werk van het hele team. 

 

 

JO13 begint met winst in de hogere klasse! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 34 

Tegen:     -61 

Saldo:     -27 

Doelsaldo 

14:30 St 

12:30 

Do 18/11 

12:00 

11:30 

10:00 St 

11:00 Kn 

10:30 

10:00 St 

10:00 Kn 

RKSV Heeze JO19-2 

KSC JO15-1 

KSC JO14-1 

KSC JO13-1 

KSC JO12-1 

Bergeijk JO11-2 

Best Vooruit JO10-5 

KSC JO10-2 

RKVVO JO9-4 

Hoogeloon JO8-1 

KSC JO19-1 

Oirschot V.  JO15-3 

Terlo JO14-1 

Riethoven JO13-1 

RKVVO JO12-5 

KSC JO11-1 

KSC JO10-1 

Bergeijk JO10-2 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

uitgesteld 

1-3 

0-7 

3-0 

1-3 

9-1 

6-10 

3-13 

10-0 

19-6 

 

Wilh. Boys JO19-3 

KSC JO15-1 

KSC JO14-1 

RKVVO JO13-3 

Sterksel JO12-1 

KSC JO11-1 

KSC JO10-1 

ZSC JO10-2 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

KSC JO19-1 

Hapert JO15-2 

Waalre JO14-1 

KSC JO13-1 

KSC JO12-1 

Bladella JO11-3 

Dommelen JO10-2 

KSC JO10-2 

Reusel Sport JO9-2 

FC Eindhoven JO8-6 

Uitslagen 6-11-2021 Programma 13-11-2021 

JO8: Daan (6) Moos, Tim, Tijn (5) Morris, Timur ,Gijs, Ise (4) 

JO9: Tim, Jop (4) Sep (3) Ruben, Sam (2) 

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

JO10-2: Jorn (6) Morris, Jens (4) Robin (3) 

JO11: Juul (5) Loek (3) Floor, Gwen, Noël, Daan, Nilles (2) 

JO12: Dex (4) Siem (3) Jorrit (2) 

Penaltystand  na ronde 7 

JO8: hele team JO12: Jordy 

JO9:  JO13: Davy 

JO10-1: Willem  

JO10-2:   

JO11: Luuk  


