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KSC JO8: We begonnen goed aan de    
wedstrijd en het ging lange tijd gelijk op. 
Hoogeloon kreeg daarna de overhand, en 
maakte 1-0 en daarna snel 2-0. Dit bleef 
het wedstrijdbeeld. We boden goed partij, 
en kwamen tot enkele kansen die helaas 
net gemist werden. Hoogeloon scoorde in 
de loop van de wedstrijd nog 3x. Eindstand 
5-0. 

KSC JO10-1: Na de persconferentie van 
afgelopen vrijdag voorlopig de laatste 
wedstrijd met publiek. en wat hebben 
onze jongens het goed gedaan, zeg.  9-5 
gewonnen tegen Best Vooruit! Goed over-
gespeeld en met uitzondering van het 
tweede kwart zeer goed positiespel. De 
inzet van de kinderen was goed, ze hebben 
plezier gehad en meerdere kids hebben 
doelpunten gemaakt. Voorin goed samen-
spel met Niek heeft Lef man van de wed-
strijd gemaakt. De penalty-reeks na de 
wedstrijd had beter gemoeten ;-(. Van de 8 
penalties heeft alleen Sven zijn punt ge-
maakt. Net als het Nederlands Elftal gaan 
wij aandacht besteden aan de penalties. 
Aankomende woensdag gaan we ouder-
wets penalties oefenen met wellicht 1 van 
de trainers op goal. 20 November spelen 
we weer een thuiswedstrijd. Ditmaal tegen 
ZSC. 

KSC JO10-2: Vandaag stond de wedstrijd 
tegen Bergeijk Jo10-2 op het program-
ma. Na enkele minuten gespeeld te heb-
ben, was als snel duidelijk dat we met een 
gelijkwaardige tegenstander te maken 

hadden. Het was Bergeijk die op een 1-0 
voorsprong kwam. We lieten de kopjes 
niet hangen en gingen allemaal nog een 
stap harder werken. Binnen 10 minuten 
was de schade gerepareerd en stonden we 
op een keurige 3-1 voorsprong. Het spel 
ging hierna op en neer en er waren kansen 
voor beide teams. Mede dankzij wederom 
uitstekend keeperswerk van Sem werd er 
uiteindelijk met 7-5 gewonnen. Een hele 
mooie teamprestatie en super hard ge-
werkt allemaal! Zaterdag tegen De Valk 
gaan we er weer voor! 

KSC JO11: Afgelopen zaterdag speelden we 
een thuiswedstrijd tegen Bergeijk. Het was 
onze beste wedstrijd tot nu toe. We speel-
den als 1 team en gingen er allemaal voor. 
De tegenstander werd opgezocht en onder 
druk gezet. Als de tegenstander er door-
heen kwam, pakten we elkaars mannetje 
over. We bleven doorgaan en lieten niet 
afweten. We speelden goed over en 
coachten elkaar. Ondanks dit verloren we 
toch met 1-6. Maar ook nu komen we een 
stapje dichter bij onze eerste overwinning. 
We kijken vol goede moed uit naar onze 
volgende wedstrijd.  

KSC JO12:  Afgelopen zaterdag speelden 
we uit tegen RKVVO. Vanaf het begin tot 
het einde een spannende maar ook lastige 
wedstrijd. Doordat iedereen er hard voor 
werkte werd er goed op balverlies gerea-
geerd en hadden we snel de bal weer in 
eigen bezit. RKVVO kwam een aantal keer 
gevaarlijk uit de hoek. Maar door de sterke 

verdediging hadden ze geen schijn van 
kans! Mooie combinaties zorgden voor 
goede aanvallen die we helaas niet altijd 
konden afwerken. Maar net in de laatste 
minuut scoorden we na wederom een 
goede aanval toch nog de tweede goal. We 
waren dan ook door het dolle heen toen 
daar eindelijk het eind signaal was! Met     
1-2 hebben we de wedstrijd gewonnen! 
Wat een fantastische teamprestatie!!!  

KSC JO13:  Na een goede start in de 4de 
klasse gingen we vol goede moed naar 
Riethoven. De eerste 20 minuten stonden 
we een beetje onder druk maar echte kan-
sen gaven we niet weg. We verdedigden 
goed en we creëerden zelf ook nog een 
paar kansjes. Ook werd ons nog een penal-
ty onthouden. Tien minuten voor rust 
maakten we uit een hoekschop 0-1, een 
mooie lage voorzet werd binnengetikt 
door Mathis. We werkten hard en speel-
den goed over. Ruststand 0-1. In de twee-
de helft werden we steeds sterker wat 
verschillende kansen opleverde. Ook Riet-
hoven kreeg kansen maar wist er geen te 
benutten. Wij maakten uit een mooie aan-
val met goed samenspel 0-2. En daarna 
gingen we nog goed door. We bleven goed 
combineren en toen maakte Robin met 
een prachtige stift zijn tweede goal van de 
wedstrijd 0-3. Riethoven scoorde nog een 
keer maar we kwamen niet meer in ge-
vaar. Drie verdiende punten door een 
prachtige teamprestatie. 

 

 

JO12 neemt op het laatste moment drie              
punten mee bij RKVVO! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 29 

Tegen:     -31 

Saldo:     -  2 

Doelsaldo 

14:30 

14:00 

12:30 

13:00 

10:30 

10:00 

11:00 

11:00 

10:30 

10:00 

KSC JO19-1 

De Raven JO15-1 

Marvilde JO14-2 

Hapert JO13-2 

KSC JO12-1 

KSC JO11-1 

ZSC JO10-1 

De Valk JO10-3 

KSC JO9-1 

KSC JO8-1 

in Knegsel 

Terlo JO19-1 

KSC JO15-1 

KSC JO14-1 

KSC JO13-1 

Beerse Boys JO12-1 

Dommelen JO11-2 

KSC JO10-1 

KSC JO10-2 

Hapert JO9-4 

RKVVO JO8-7 

Alle thuiswedstrijden  

5-2 

1-1 

18 nov 

1-3 

1-2 

1-6 

9-5 

5-7 

1-5 

0-5 

 

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 

Uitslagen 13-11-2021 Programma 20-11-2021 

JO8: Daan (7) Moos, Tijn (6 ) Morris, Timur, Tim, Gijs, Ise (4) 

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

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

JO10-2: Jorn (7) Morris, Jens (5) Robin (4) 

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

JO12: Dex (5) Siem (4) Jorrit, Nils, Kars, Jamy (2) 

Penaltystand  na ronde 8 

JO8: hele team  JO12: hele team 

JO9:  JO13: hele team 

JO10-1: Lef  

JO10-2: Sem  

JO11: Nilles  


