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KSC JO9:  Zaterdagochtend mochten we in 
het donker nog vertrekken naar Domme-
len. De kids waren opgewekt en hadden 
zich allemaal warm aangekleed. We be-
gonnen met inspelen en warmlopen en 
kort daarna begon de wedstrijd. Ivm ge-
plande afwezigheid van coach Rob had dit 
keer het team een gastcoach die samen 
met vaste coach Finn het team mocht coa-
chen. De gastcoach is echt onder de indruk 
van dit team. Wat is dit een leuk team zeg! 
Allemaal enthousiaste kids die er iedere 
zaterdag weer zin in hebben. Ondanks de 
jonge leeftijd van de kids hebben enkele al 
duidelijk hun rol. Aanval of juist verdedi-
ging en wat een goede keeper zeg. De 
wedstrijd zelf verliep minder goed. Dom-
melen was duidelijk een maatje te groot, 
maar toch hebben onze sterspelers 1 doel-
punt kunnen maken. Prachtig! Ik kom 
graag nog eens kijken naar dit leuke team. 
Tot volgende keer.  

KSC JO10-1: Voor de derde keer mochten 
we spelen tegen Dommelen dit seizoen. 
Na een keer winst, een keer gelijkspel, 
waren onze kids vol goede moed. Niets 
was minder waar. Verloren dit keer... met 
11-3. Bij dommelen waren enkele kids 
duidelijk beter dan die van ons. Daarnaast 
misten wij onze verdedigers Thomas en 
Sep. Hoe dan ook ons team stond wel goed 
te spelen. Nillis verdedigde de eerste helft 
als een paard. Zeer fanatiek, was af en toe 
afgeleid maar werd door coach Martin en 
Wesley er weer bijgeroepen. Nillis had 

enkele mooie verdedigende acties om 
vervolgens daarna de bal naar voren te 
trappen. Na de winterstop beginnen we 
weer met goede moed en volle zin. Hope-
lijk mogen we daarna ook weer trainen en 
zijn ouders wellicht weer welkom op de 
sportparken. Fijne kerst, goede jaarwisse-
ling en tot volgend jaar. 

KSC JO10-2: Na de nederlaag van vorige 
week was het tijd om weer orde op zaken 
te stellen. Opdracht was om allemaal een 
(flinke) stap harder te werken en de focus 
op de verdedigende taken te leggen. Er 
werd geluisterd, en hoe... Vanaf de 1e 
minuut was er maximaal inzet van ieder-
een en was het een genot vanaf de zijlijn! 
De verdediging met Jorn (leider in de ver-
dediging vandaag), Siem en Morris stond 
super. Een geweldig keepende Sem, een 
uitstekend middenveld met Mats en Robin, 
en in de spits Jens die er weer eens 7 in-
schoot, was het een uitstekende teampres-
tatie. Ga zo door en dan kunnen we a.s. 
zaterdag tegen Hapert de puntjes mee 
naar huis nemen. 

KSC JO11: Afgelopen zaterdag was de laat-
ste wedstrijd voor de winterstop. We 
speelden thuis tegen Netersel/Casteren. 
We startten goed maar kwamen toch ach-
ter. Al snel maakten we gelijk. Hierna bleek 
de tegenstander letterlijk en figuurlijk een 
maatje te groot. We stonden met 6-2 ach-
ter bij aanvang van het laatste kwart. We 
spraken af er vol voor te gaan. En dat de-

den ze. Het regende kansen voor ons, we 
scoorden ook twee keer, raakten de paal 
en lat. Doordat we vol op de aanval speel-
den, lieten we in de verdediging ruimtes 
open. De nummer 2 van de tegenstander 
maakte hier optimaal gebruik van, door 
tweemaal te scoren met een bekeken 
schot. We verloren met 4-8, maar vooral 
het laatste kwart laat zien dat we erg goed 
kunnen voetballen als we er met z'n allen 
voor gaan en de bal rond spelen. 

KSC JO13: Voor de 2e week op rij een uit-
wedstrijd. Dit keer uit naar Bergeijk. In de 
vorige competitie waren ze een maatje te 
groot en verloren we met 6-0. We spelen 
de laatste weken een stuk beter dus we 
hadden er goeie moed in. Onze keeper 
Martijn kon er helaas niet bij zijn dus zou 
Bink keepen. Helaas raakte Bink tijdens de 
warming up geblesseerd waardoor Jurre 
onverwacht moest keepen. Desondanks 
begonnen we goed aan de wedstrijd en 
speelden weer prima over naar elkaar. 
Lange tijd bleef de wedstrijd in evenwicht 
zonder echt grote kansen aan beide kan-
ten. Na ruim een kwartier was het dan 
toch onverwacht raak. Door een foutje 
achterin scoorde Bergeijk de 1-0. Dit was 
ook meteen de ruststand. Na rust begon 
Bergeijk meteen een stuk feller en werd 
het voor ons moeilijker. In 5 minuten tijd 
liep Bergeijk helaas uit naar 4-0 en vlak 
voor tijd scoorden ze ook nog de 5-0. He-
laas, hard gewerkt zonder resultaat. 

 

Ondanks “grote” tegenstand scoort de JO11 toch 
4 keer! 

Man of meid v/d strijd 

Voor : 37 

Tegen:     -66 

Saldo:     -29 
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Uitslagen 11-12-2021 Programma 18-12-2021 

JO8: Tijn, Daan (7) Moos, Timur, Ise Gijs (6 ) Morris, Tim, Nils (5) 

JO9: Sep, Tim (7)  Jop (6) Jop (5) Sam, Ruben (4) 

JO10-1: Thomas (6) Niek, Nillis (5) Lars, Sven, Lef (4) 

JO10-2: Jorn (8) Jens (6) Sem, Morris, Robin (5) 

JO11: Juul (7) Daan (5) Nilles (4)  

JO12: Dex (8) Siem (4)  Pim, Nils, Jamy (3) 

Penaltystand  na ronde 12 

JO8:   JO12:  

JO9: hele team JO13: Przemek 

JO10-1: Nillis  

JO10-2: Jorn  

JO11: Luuk  


