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KSC JO7-1: vs RKVVO JO6-1:Na een mooie, warme 

en lange zomerstop mocht iedereen weer aan de 

gang. Gelukkig wist de groep elkaar te motiveren 

door in hun vakanties foto’s en filmpjes door te 

sturen waarop men aan het voetballen was. Wat 

dan weer ‘doping’ was voor de andere om ook de 

bal weer te pakken. Geen idee of het daar aan lag, 

maar iedereen kwam afgetraind en gemotiveerd 

uit de zomerstop en dat belooft dus veel goeds 

voor de komende wedstrijden in de JO7-poule.Ook 

dit seizoen was de competitie opener tegen onze 

buren uit Oerle. Hoewel het een JO6-1 team betrof 

was het toch een team waarvan de spelers ook 

vorig jaar diverse wedstrijden in de benen hadden. 

Over de wedstrijd kunnen we echter kort zijn, want 

de uitslag van 16-2 zegt voldoende. Het was een 

ware walk-over en de uitslag had nog hoger kun-

nen zijn als Dylan geen latje-trap-koning wilde 

worden deze ochtend. Want het was echt zonde 

dat vele mooie aanvallen op de lat of paal eindig-

de, Dylans schoten verdiende beter. In het eerste 

kwart stond de teller al op 6-0. De goals waren van 

Wietze (3x), Dylan (2x) en ook RKVVO hielp ons een 

handje (1x). In het tweede kwart kwamen Mats 

(3x) en Owen (1-0) in het veld en mede door hen 

kwam de teller op 10-0. Om het voor iedereen leuk 

en uitdagend te houden heb ik met de jongens en 

Flo afgesproken dat men eerst goed overgespeeld 

moest hebben, waarbij alle veldspelers betrokken 

moesten zijn, voordat er gescoord mocht worden. 

Een assist en overspelen was deze ochtend belang-

rijker dan scoren. Iedereen gaf gehoor aan deze 

opdracht en daarom volgende er in de 2e helft 

minder goals, maar waren er wel vele mooie com-

binaties. De trainer en publiek genoten hier wel-

licht nog meer van dan de goals die vielen. Het 3e 

kwart eindigde met een tussenstand van 15-0. Er 

waren vijf mooie combinatiegoals waarbij Owen 

(2x), Dylan (1x), Mats (1x) en Wietze (1x) het eind-

station waren. In de laatste 5 minuten hadden we 

iedereen de opdracht meegegeven om wederom 

te blijven overspelen en zorgen dat alle veldspelers 

de bal hebben aangeraakt, maar dat we als eind-

station Floris en Flo wilde zien. Omdat zij nog 

‘droog’ stonden wilden we hen ook laten scoren en 

daarom moesten we hun in scoringspositie zien te 

krijgen. Dit lukte deels, want alleen Flo wist het net 

te vinden en een doelpuntje mee te pikken. Floris 

had een paar keer pech door goed verdedigings-

werk van de gasten. Helaas (of eigenlijk ook weer 

mooi voor RKVVO) hebben we nog twee goals 

weggegeven waardoor de monsterscore van 16-2 

op het scorebord kwam te staan. Na afloop hadden 

we onze penaltyreeks weer, want het KSC bestuur 

heeft op het einde van het seizoen een heuse 

beker voor de penalty koning. Hoewel we hier 

woensdag nog op hebben geoefend, kun je de druk 

op een uitverkochte Breemakker niet nabootsen. 

Alleen Floris kon zijn zenuwen in bedwang houden 

en wist te scoren.   Dus iedereen kon toch met een 

doelpunt naar huis. Proficiat jongens en Flo!! Vol-

gende week wacht een zwaardere tegenstander, 

dus dit zagen we alleen als opwarmertje . 

KSC JO8-2: vs De Raven JO8-2:Vandaag staat onze 

allereerste  wedstrijd op het programma! Voor Ties 

zelfs de allereerste wedstrijd ooit! Op een perfect 

veld mochten we aanleggen tegen de Raven waar-

bij Jelle op doel startte. We begonnen dan ook heel 

sterk aan de wedstrijd waarbij Quinn met een mooi 

schot de 1-0 scoorde. Terwijl wij al volop in de 

wedstrijd zaten kwam de Raven toch op gelijke 

hoogte. Heel lang bleef het niet gelijk want het was 

Denn die met een goede knal de 2-1 voor zijn reke-

ning nam. Na een korte onderbreking schoot Denn 

direct op goal vanaf de middenlijn waarbij er vlak 

voor de goal van de tegenstander hands werd 

gemaakt. FUUUUTTTT een vrije trap op 8 meter 

van de goal. Het was Denn zelf die de bal onberis-

pelijk binnenschoot 3-1. De Raven deed kort hierna 

iets terug via een counter die ze keurig afronden 

tot 3-2. Maar het kruit was nog niet geschoten 

want Quinn had nog wat dynamiet in zijn benen 

zitten waarmee snoeihard de 4-2 en de 5-2 op het 

scorebord zette. Terwijl ze bij KSC nog aan het 

nagenieten waren van alle prachtige doelpunten 

was het de Raven die daar optimaal gebruik van 

maakte en er zelfs 5-4 van kon maken. Rust. In de 

rust hebben we van keeper gewisseld omdat nog 

niemand weet wie er keeper wil worden ging nu 

Denn op goal staan. Ook kregen we de mededeling 

dat onze sterspeler Liv jarig was wat uiteraard met 

een doelpunt moet worden gevierd. Maar het was 

duidelijk dat er al 20 minuten in de benen zaten bij 

alle jongens en meisjes. Pleun knalde er nog wel 

telkens hard tegenaan en ook Ties had zijn draai op 

het middenveld goed gevonden. Stijn die warem-

pel een paar kansjes kreeg maar ze net niet af 

maakten en ook Liv, Quinn en Jelle hadden hun 

vizier niet meer op scherp staan. De Raven hadden 

wel hun vizier op scherp staan want iedere keer als 

zij in de buurt van de goal van KSC kwamen lag hij 

erin. Daardoor kwamen7 de Raven voor het eerst 

op voorsprong 5-6. Maar de jarige Liv kon dit na-

tuurlijk niet zomaar laten gebeuren en zorgde met 

een verwoestend schot voor de 6-6. De koek was 

daarna wel een beetje op waardoor de Raven nog 

konden uitlopen naar de eindstand 6-8. Al bij al 

was het een fantastische eerste wedstrijd waarbij 

de jongens en meisjes van KSC enorm veel hebben 

overgespeeld, ballen hebben veroverd en kansen 

hebben gecreëerd! Wij zijn super trots op ze!

Volgende week komt RKVVO op bezoek in Knegsel. 

 

KSC JO8-2: vs RKVVO JO8-3. Zaterdagochtend de 
regendruppels werden ingeruild voor zonnestralen 
stond de wedstrijd op aanvangen van KSC jo8-2. Na 
de fantastisch gespeelde wedstrijd van vorige week 
was het nu taak om de goede lijn doortrekken 
vandaag. Ties mocht vandaag de keepershand-
schoenen aantrekken en de overige 5 strijders 
konden hun borst nat maken. Al heel snel was het 
RKVVO die de 0-1 op het scorebord zette. Gelukkig 
deed Quinn snel daarna iets terug door een uitbal 
snel in te dribbelen en snoeihard binnen te schie-
ten. Hierna kreeg KSC een paar goede kansen en 
werden er een paar ballen heel goed op goal ge-
schoten. Echter was het de keeper van RKVVO die 
zijn elftal van een achterstand wist te behoeden. 
Dit was iets wat Denn niet kon laten gebeuren en 
brak hiermee de ban en schoot de 2-1 binnen. 
RKVVO werd op dat moment iets sterker en werd 
vooral heel gevaarlijk in de counter. Zo scoorde ze 
ook 2x waardoor er 2-3 op het scorebord kwam te 
staan. Met nog 5 minuten op de klok voor de rust 
werden alle zeilen bijgezet. Het was Liv die alle 
ballen in de verdediging tegenhield en naar voren 
peerde maar ook Pleun stond haar vrouwtje goed 
op het middenveld. Stijn kreeg een paar goede 
kansen die werden gepareerd door de keeper en 
Quinn kwam telkens net een voetje te kort om de 
bal goed op goal te krijgen. Denn kwam ook in de 
goalenproductie-flow terecht en maakte in de 
resterende 5 minuten nog 3 goals waarmee de rust 
stand bekend was. Na de rust ging KSC vrolijk en 
hard strijdend verder. Het was Liv die de bal op het 
middenveld onderschepte en met een goede rush 
naar voren de 6-3 voor haar rekening nam. Het 
was Ties die 2 doelpunten kon voorkomen met wat 
goede reddingen. Quinn nam met een goede drib-
bel en een beheerst schot de 7-3 voor zijn reke-
ning. De scheids floot opnieuw voor een korte 
onderbreking. De wedstrijd duurt nog 10 minuten 
en KSC staat zo maar met 7-3 op voorsprong. Ech-
ter was het RKVVO dat uit een ander vaatje aan 
het tappen waren in het 4e kwart. Ze gingen tel-
kens heel dicht op Ties staan als hij de bal moest 
uitnemen waarna ze de bal konden onderscheppen 
en direct verwoestend kunnen uithalen waarop 
Ties compleet kansloos was. Dit zag de scheids op 
den duur waarop hij de 7-6 afkeurde. RKVVO kwam 
daarna nog wel terug tot 7-6 echter was het Denn 
die het laatste woord had en met wederom een 
fantastische solo het veld overstak de winnende 8e 
treffer voor KSC scoorde. RKVVO deed in de slotmi-
nuut nog iets terug waardoor de eindstand op het 
scorebord stond 8-7. Een zwaar maar heel goed 
bevochten wedstrijd van alle kinderen van KSC 8-
2!!! Hier mogen we met zijn allen super trots op 
zijn! 

 

  

 

 

De krant voor de jeugdleden van KSC. 10+17-09-2022 
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De krant voor de jeugdleden van KSC. 24-09-2022 

KSC JO7: vs Bergeijk JO7-2  Op een regenachtige 

ochtend moest de JO7-1 aantreden in en tegen 

Bergeijk JO7-2. Vorig jaar nog een angstgegner, 

maar waren we in de winning-mood. Omdat de 

tegenstander ook zes spelers had, werd er gekozen 

om 5 tegen 5 te spelen. Dit kwam ons team mooi 

ten goede, want het tikkie-takkie voetbal van vori-

ge week hebben ze geëvenaard. En dat tegen een 

tegenstander van formaat. Het 1e kwart leverde al 

een 0-3 tussenstand op. Owen, Dylan en Wietze 

wisten het net te vinden. In het 2e kwart kwamen 

er zes goals bij van Mats, Owen, Dylan (2x), Wietze 

en Flo. Na de rust (het 3e kwart dus) wist Bergeijk 

te scoren. Hoewel tot dusver met af en toe kunst 

en vliegwerk de nul gehouden kon worden, was dit 

nu niet meer het geval. Na 30 minuten was tussen-

stand 2-14. Ondanks dat er van de spelers weer 

werd ‘geëist’ dat goals alleen na goed teamspel 

erin mochten, hadden we toch weer Owen, Wiet-

ze, Mats, Dylan en Floris als doelpuntenmakers. 

Wederom super knap dus! In de laatste 10 minu-

ten was het veldspel van beide teams goed. Het 

golfde op en neer, hoewel er vele ballen net langs 

gingen, wisten beide teams nog te scoren. Dylan 

wist zijn vijfde van de ochtend te maken. Een 

mooie eindscore van 3-15 was het resultaat van 

goed voetbalspel waarbij iedereen had gescoord. 

Klasse boys en girl!! Nu hebben ze een weekje rust 

en op zaterdag 8 oktober komt de Raven JO7-1 op 

bezoek. Dit zal wel een echte proef worden. 

Dosko JO8-1 – KSC JO8-1Na een tweetal wedstrij-

den in de zon dit seizoen was het nu tijd voor een 

regenachtige ochtend in Duizel. Het veld was goed 

nat en heerlijk om op te voetballen. Onze eerste 

wedstrijd van het seizoen wonnen we dik, vorige 

week kregen we flink om de oren dus iedereen was 

weer gebrand om een goed resultaat neer te 

zetten. We misten twee van onze vaste krachten 

Gijs en Mike maar kregen gelukkig hulp van Nils 

van de JO9. Jady startte de wedstrijd onder de lat, 

Duuk en Femke achterin, Armin was de mid-mid en 

Jelle en Nils voorin. De wedstrijd ging van start, 

DOSKO nam uit en werden meteen gevaarlijk. De 

eerste ballen werden afgevuurd richting Jady. Ze 

stond op de goede plek en kon er een paar tegen-

houden. Maar het was DOSKO die de score open-

de, 1-0 en zelfs de 2-0. Ok iedereen wakker en nu 

was het onze beurt.  Na een mooie solo van Nils 

kwam de bal voor de voeten van Duuk en die 

maakte de 1-2. Vrij snel erna sprintte Jelle er met 

de bal vandoor en schoot m in de verre hoek, 

buiten het bereik van de keeper, 2-2. Nu was het 

de beurt aan Nils om een doelpunt te maken en hij 

veroverde de bal en ging op de goal af, KNAL 2-3 

voor KSC. DOSKO probeerde wat terug te doen 

maar dit lieten wij niet gebeuren, Femke en Duuk 

hielden de boel goed dicht achterin, Nils wist over 

de linkerkant langs de tegenstander te rennen en 

maakte er 2-4 van. Jelle had ook power in zijn 

benen en rende het hele veld over om aan te val-

len en te verdedigen. Voorin kreeg Jelle een kans 

om te schieten en de 2-5 was een feit. De mannen 

van DOSKO staken de koppen bij elkaar en zagen 

dat het zo niet goed ging. Ze maakte er na een 

goed offensief 3-5 van. KSC weer in de aanval en 

de 3-6 stond op het scorebord. DOSKO wist zich te 

herpakken en hielp zichzelf terug in de wedstrijd, 4

-6 was het gevolg. Bij rust kwam Femke in de goal 

en mocht Jady het veld op. DOSKO werd ook 

steeds feller in de duels en vooral Jelle werd iedere 

keer stevig aangepakt. Nils kreeg hierdoor wat 

meer ruimte en zorgde weer voor 3 goals verschil, 

4-7. Het was echter DOSKO die een hele lange 

adem had in deze kletsnatte wedstrijd. Ze kwamen 

terug tot 5-7, 6-7 en zelfs gelijk tot 7-7. Wat een 

spanning en sensatie de laatste tien minuten. Het 

ging over en weer dus we kregen allebei kansen op 

winst. Vooral DOSKO mistte nog een grote kans op 

de winst. Met nog een minuut op de klok kwamen 

wij voor de goal van DOSKO en Armin stond pre-

cies op de goede plek, hij kon nog net met de punt 

van zijn schoen zorgen dat de bal over in de goal 

rolde! 7-8! Bij DOSKO probeerde ze nog wel een 

tegenaanval maar de bal ging voorlangs. Eindstand 

7-8! Prachtige wedstijd en vooral super spannend 

op het eind. Iedereen goed gevoetbald en op naar 

volgende week! 

KSC JO8-2: vs Hapert JO8-1 Vorige week kwamen 

de toeschouwers nog goed weg om lekker in de 

zonnestralen te mogen kijken maar vandaag was 

de regen onvermijdbaar. Heerlijk weer om in te 

voetballen! Deze zaterdag was het de beurt aan 

Stijn om te keepen. Met de nieuwe handschoenen 

voor het team zou dat een garantie zijn voor wei-

nig tegendoelpunten. Na een korte warming-up 

was het KSC dat heel fel aan de wedstrijd begon. 

Denn was door de regen goed wakker en schoot 

binnen 2 minuten 2x feilloos raak 0-2! Ook Quinn 

had zijn hoofd een keer goed onder het water 

gehouden en schoot na een bekeken dribbel de 0-3 

tegen de touwen aan. Hapert probeerde het spel 

op de counter te gooien en scoorde hier zo maar 

de 1-3 uit. Iedereen was goed scherp bij KSC dus 

Ties en Pleun pakte hun verdedigende taken goed 

op waardoor het bijna onmogelijk was voor Hapert 

om in de buurt van Stijn te komen. Het was dan 

ook Ties die de bal onderschepte en direct een 

pass gaf aan Denn die zijn hattrick hiermee al vol-

tooide 1-4. Ook Liv bemoeide zich goed met het 

spel van KSC en stond steeds goed opgesteld als 

Hapert in balbezit kwam. Zo pakte zij de bal af en 

met een mooie solo tussen 2 man door schoot ze 

verwoestend de 1-5 in het doel. Net nog voor de 

rust was het Quinn die zijn 2e van de ochtend 

mocht afronden nadat Denn hem helemaal alleen 

voor de keeper had gezet 1-6. De moed zat er goed 

in en het zelfvertrouwen droop er bij iedereen 

vanaf! Hapert had in de rust ook nieuwe instructies 

gekregen waardoor ze het Denn onmogelijk wilde 

maken om zijn dribbels voortgang te bieden. Hij 

werd meermaals tegen de grond gebeukt en aan 

de kant gezet. Quinn zag dit ook gebeuren en kon 

mooi van alle ruimte profiteren waardoor hij de 

inmiddels 2-7 kon tekenen en daarmee ook zijn 

hattrick voltooide. Even later pakte Pleun op het 

middenveld de bal af en gaf deze door naar Denn 

die op zijn beurt de 2-8 voor zijn voeten nam. Een 

riante voorsprong met nog 10 min op de klok leek 

er geen vuiltje aan de lucht. Denn had het goed op 

zijn heupen vandaag want hij maakte ook de in-

middels 4-9 en de 4-10 en daarmee ook zijn 2e 

hattrick! Maar door een harde charge op Denn 

moest hij even aan de kant blijven om bij te komen 

en Hapert maakte hier gretig gebruik van. Met een 

man minder liepen ze over KSC heen waardoor het 

steeds drukker en drukker werd voor Stijn. Stijn 

pakte hiervan nog een paar knappe ballen maar 

kon niet meer voorkomen dat Hapert nog terug 

kwam tot 7-10. Een super knappe overwinning en 

trots op iedereen! Wederom met veel zelfvertrou-

wen naar de volgende wedstrijd! 
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Penaltystand na ronde 03 

Man of Meid v/d Wedstrijd 

Doelsaldo 

Voor : 91 

Tegen:     - 54 

Saldo: + 37        

Uitslagen 24-9-2022 

Programma 01-10-2022 

De krant voor de jeugdleden van KSC. 24-09-2022 

KSC JO9: vs Bladella JO9-4. Vandaag stond de 

wedstrijd tegen Bladella op het programma. Nils 

was eerst de JO 8 uit de brand aan het helpen, 

waarvoor dank nog! We begonnen moeizaam en 

kwamen 1-0 achter. Daarna kwamen we beter in 

de wedstrijd. Roemer begon van achteruit aan een 

mooie solo en gaf een mooie voorzet op Morris, die 

in twee instanties scoorde 1-1. We gingen door, 

maar kregen uit een counter een goal tegen omdat 

er niemand achterin bleef. Morris miste tussendoor 

nog een grote kans een Lotte had ook geen geluk 

met twee goede schoten. Even later gaf Lotte wel 

een mooie pass op Morris en dit keer was het wel 

raak 2-2. Jip had een paar mooie verdedigende 

akties, en ging daarna keepen. Timur had weer een 

mooie kap in huis, maar kwam helaas net niet tot 

schieten. Bladella had via een gelukkige goal inmid-

dels een voorsprong genomen. Roemer vond dat 

niet kunnen, en scoorde na de bal veroverd te 

hebben de 3-3. Ise had geen geluk toen ze dacht te 

gaan scoren, waardoor het 3-3 bleef. Omdat wij 

niemand achterin hielden kon Bladella 2x scoren, 3-

5. Tim en Jip voorkwamen met enkele verdedigen-

de acties een grotere achterstand. Nils was inmid-

dels aangesloten en had zijn scoringsdrift meege-

nomen en maakte snel 2 goals. Dat betekende 5-5. 

Bladella kreeg een penalty die zij goed binnenscho-

ten en maakte ook een mooie sologoal. Morris 

scoorde nog met een mooi schot onderkant lat, 

waardoor het spannend bleef, 6-7. Na nog een 

tegengoal uit een counter, scoorde Nils nog na een 

mooie solo. 7-8 was de eindstand, want verder 

terug kwamen we net niet. Goed gespeeld alle-

maal, iets meer spelers achterin houden af en toe, 

dan gaan we nog vaak winnen. 

KSC JO11-1: vs  EFC JO11-2.Vandaag stond de 1e 

thuiswedstrijd van het seizoen op het programma 

tegen EFC jo11-2.Na een prima 1e wedstrijd van 

het seizoen en een iets mindere 2e wedstrijd gin-

gen we volle bak aan de gang vandaag. Vanaf de 1e 

minuut werd er voor elk duel geknokt en dat resul-

teerde al snel in een 4-0 voorsprong. We bleven de 

wedstrijd goed controleren en met prima positie-

spel stond er na 60 minuten een keurige 9-5 uitslag 

op het scorebord. Met hard werken en plezier in 

het elftal gaan we een heel eind komen dit seizoen, 

ga zo door! 

KSC JO11-2: vs Ondanks voldoende weerstand had 
ons team goed gespeeld, we paste netjes over. 
Keeper van de tegenstander was erg goed, heeft al 
onze ballen eruit gehouden.  
Op de training hebben we afgelopen woensdag 
lange ballen naar voren geoefend en dat zagen we 
mooi terug in de wedstrijd. Goede team prestatie. 
Supporters, dank voor het aanmoedigen en volgen-
de keer beter. 

JO7_1 hele team

JO8_1 K hele team

JO8_2 K Denn

JO9 S hele team

JO10 K hele team

JO11_1S Robin

JO11_2S hele team


