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De krant voor de jeugdleden van KSC. 08-10-2022 

KSC JO7-1   -  De Raven JO7-1: Op een stralende 

ochtend was er wederom veel publiek gekomen 

om te komen kijken naar deze Next Generation. 

Iedereen vloog dan ook weer uit de startblokken 

bij het 1e kwart. Na een paar keer met je ogen 

geknipperd te hebben was het alweer 4-0. Wietze 

(2x), Flo en Owen waren de goalgetters. En vooral 

de 3-0 was schitterend om te zien, want hoewel 

Wietze zelf had kunnen scoren gunde hij de goal 

aan Flo. In het 2e kwart was even sprake van een 

kleine onderschatting en daardoor kwamen er wat 

tegengoals. Maar met een mooie solo wist Dylan 

ook te scoren en daardoor bepaalde hij de rust-

stand op 5-2. Na de rust wilden we blijven combi-

neren en het publiek vermaken. Maar de tegen-

stander had hier geen zin in, dus werd het een 

vermakelijk gevecht. Wietze wist met een mooi 

afstand schot onze 6e van de ochtend te maken. 

Maar De Raven stroopte de mouwen eens flink op 

en wist zodoende 3x op rij te scoren. Door toedoen 

van Wietze (2x) en Owen (met zijn chocoladebeen) 

was de marge weer groot genoeg en stond er een 

tussenstand van 9-5 op het scorebord. En dan 

hadden we nog diverse grote kansen gemist, maar 

ook was er regelmatig prima verdedigingswerk te 

bewonderen van onze Floris en Mats. 

In het laatste gedeelte wilde we als team weer 

overspelen en proberen om Floris en Mats aan een 

doelpunt te helpen, maar De Raven gaf geen 

krimp. Hoewel onze gasten nog terug kwamen met 

twee goals, was er nog één goal van Wietze in het 

laatste fluitsignaal. De dubbele cijfers zijn weder-

om gehaald, we hadden meer tegenstand dan 

voorheen, maar iedereen was tevreden na afloop. 

Chapeau boys en girl! 

Op zaterdag 22 oktober moeten we het gaan doen 

zonder Dylan, maar we gaan onze stinkende best 

doen tegen Bladella JO6-1a! 

ZSC JO8-3 vs JO8-1: Half tien verzamelen in Wes-

terhoven en om 10:00 uur de aftrap. Iedereen 

aanwezig dus we waren weer compleet! Jelle wilde 

de eerste helft de keepershandschoenen aan en 

startte onder de lat. Een heerlijke ochtendzon 

kwam tevoorschijn, de tegenstanders werden de 

handen geschud en de aftrap was voor ons. Ieder-

een zat vol energie en dat kon je goed zien op het 

veld. Niemand ging een duel uit de weg. ZSC had er 

een paar goede voetballers bij en deze pingelden 

richting onze goal. De eerste knallen werden uitge-

deeld. Een paar naast en 1 door Jelle tegengehou-

den. Jelle trapte de bal uit en deze kwam via via bij 

een speler van ZSC terecht, deze liep weer richting 

onze goal en schoot m goed binnen 1-0. Niks aan 

de hand, nu wij en Armin en Gijs namen de bal uit 

in het midden. Meteen werd er mooi overge-

speeld van Gijs naar Armin naar Jady en daarna 

naar Duuk. Die bedacht zich geen tweede keer en 

knalde m op goal, raak! 1-1. De spelers van KSC 

waren even niet op aan t letten en ZSC kwam hier-

door weer op voorsprong 2-1. Na tien minuten 

wilde Jelle toch het veld in om te voetballen en 

kwam Femke in de goal te staan. Na wat felle duels 

van Jady en Mike speelde hij de bal vanuit achter 

naar Duuk en die rondde goed af 2-2. KSC wilde 

meer en zette druk op de tegenstander, een corner 

was het gevolg. Deze werd genomen door Armin 

en die schoot m goed voor. Hij kwam voor de voe-

ten van Duuk en die had met zijn harde schot geluk 

dat de bal via een speler va ZSC in de goal beland-

de, 2-3! De voorsprong was er. Nu was het ZSC die 

de overhand kreeg en een aantal goede passes in 

huis had. De spits van ZSC kreeg de bal en het werd 

weer gelijk, 3-3. ZSC zette door en er werd van 

veraf op de goal geschoten, de bal was onhoud-

baar, 4-3. KSC was niet naar Westerhoven geko-

men om te verliezen dus werd er een tandje bijge-

schakeld. De tweede helft kwam Jady in de goal. 

ZSC was wel erg goed maar onze spelers waren 

beter en echt gedreven en gingen voor iedere bal. 

Steeds dichter kwamen we bij de goal van ZSC met 

als eindstation Armin die de bal formidabel in de 

kruising schoot, 4-4. Wat een wedstrijd! Erop en 

erover en de duels werden steeds feller en wij 

wonnen ze meer dan ZSC. We kwamen door goed 

verdedigend werk van Gijs, Mike en Jady in balbe-

zit en de bal ging van Jelle naar Duuk en daarna 

kwam deze weer bij Armin terecht. Voor een druk-

ke goal wist hij m toch in de netten te krijgen, 4-5! 

De voorsprong was er weer en deze was dik ver-

diend. Maar ZSC wilde niet verliezen en ze hadden 

nog een laatste verre knal in huis. Eindstand 5-5. 

Wat een mooie wedstrijd om te zien met mooie 

acties, goede duels en iedereen die zijn of haar 

best deed! 

Reusel Sport jo8-2 vs KSC jo8-2 : Vandaag moch-

ten de jongens en meisjes extra vroeg uit de veren 

om al om 9h00 aan de trap te mogen verschijnen 

uit in Reusel. Het was de beurt aan Liv om het doel 

een keer te bewaken. Iets waar ze woensdag op de 

training al heel erg meer bezig was en goed uit-

voerde! De scheidsrechter, wie een hele goede 

wedstrijd had geleid, vroeg 2 spelers bij zich. Ties 

ging naar de scheidsrechter toe namens KSC om de 

toss te bepalen. Hij koos de juiste hand en daar-

mee won Ties al de eerste strijd van de wedstrijd. 

Aftrap voor KSC. Meteen vanaf de aftrap was het 

duidelijk merkbaar dat KSC naar Reusel was geko-

men om de winst te pakken. Denn nam hierin het 

voortouw en passeerde telkens meerdere spelers 

van Reusel Sport voordat hij bij de keeper kwam. 

Op dezelfde manier kon hij tot 3x toe naar de 

keeper dribbelen vanaf de zijlijn en 3x met een 

bekeken puntertje rondde hij keurig af 0-3. Hierna 

kreeg Ties de bal aangespeeld van Quinn. Ties had 

vrij baan naar de keeper van de tegenstander. 1 op 

1 haalde Ties de trekker over echter was het de 

keeper van Reusel Sport die de bal (jammer ge-

noeg) geweldig uit de goal tikte. De spelers van 

KSC werden hierna iets te overmoedig waardoor ze 

telkens allemaal naar voren renden maar vergaten 

wat super belangrijk is in het voetbal: Verdedigen. 

Hier maakte Reusel gretig gebruik van door meer-

dere malen gevaarlijk te counteren. Gelukkig had-

den wij Liv in de goal staan die met fraai vlieg en 

kunstwerk veel ballen uit haar goal hield. Ze kon 

helaas iet voorkomen dat Reusel Sport tot 3x toe 

kon scoren 3-3.  Nu was het de beurt aan Quinn. 

Na een fraaie interceptie (zoals ze heel veel had 

vandaag) van Pleun gaf ze een goede pass aan Stijn 

die op zijn beurt de bal in 1 keer perfect mee gaf 

aan Quinn. Quinn hoefde op zijn beurt geen 2x na 

te denken en schoot heel beheerst in de lange 

hoek de 3-4 binnen. Kort hierna hield Liv weer een 

bal goed tegen en tegelijkertijd handelde zij super 

snel door de bal uit haar handen naar voren te 

schieten. Perfect in de loop van Quinn die de bal 

kon controleren, meenemen en koelbloedig in de 

verre hoek weer afronden 3-5. Tijd voor de rust. 

Na de rust ging de wedstrijd door waar we de 

eerste helft waren gebleven. KSC vol op de aanval 

en Reusel Sport op de counter. Liv was hierin we-

derom erg belangrijk met wat fraaie reddingen van 

haar zodat Denn op den duur de bal kon meekrij-

gen van Liv. Hij dribbelde iedereen voorbij en 

schoot op doel. Stijn liep op dat moment perfect 

vrij en kreeg de bal op zijn hoofd/rug waardoor de 

bal precies de juiste richting kreeg en in het doel 

van de tegenstander belandde 3-6 mooie goal voor 

Stijn en goede assist van Denn. Pleun kreeg hierna 

de scoringsdrang te pakken. Eerst dribbelde ze 

goed in vanaf een corner en schoot de bal diago-

naal op doel. PAAL!!!! De bal kon hierna net voor 

de doellijn worden opgeraapt door de keeper. 

Meteen hierna was het een bal die goed werd 

teruggelegd door Quinn op Pleun die op haar beurt 

de bal zo vol raakte dat hij over de goal heenging. 

Zo dicht was ze bij een doelpunt maar hij wilde er 

net niet in. Ga zo door Pleun! Op middenveld was 

het duidelijk Ties de juiste positionering had waar-

door hij het iedereen van Reusel Sport moeilijk 

maakte om hem te passeren. Telkens als de tegen-

stander de bal had ging hij direct voor een tegen-

stander staan waardoor hij ze helemaal uit de 

wedstrijd speelde.  Het slot was echter voor Denn. 

Met hele goede acties dribbelde hij veel spelers 

voorbij en scoorde nog 3x 3-9. Lekker bezig Denn!  
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Penaltystand na ronde 05 Man of Meid v/d Wedstrijd 

Doelsaldo 

Voor : 178 

Tegen:     - 92 

Saldo: + 86        

Uitslagen 08-10-2022 

Programma 15-10-2022 

De krant voor de jeugdleden van KSC. 08-10-2022 

KSC JO9 vs. Terlo: Vandaag de wedstrijd tegen 

Terlo. Zonder de zieke  Timur helaas startte we 

goed. De Raven werd goed onder druk gezet en we 

speelden fel. Roemer maakte een solo vanuit ach-

teruit waarbij hij 4 man passeerde en een mooie 

goal maakte. We gingen door en Lotte scoorde 

bijna. Jip had ook een mooie solo waarbij hij helaas 

niet af kon ronden. Keeper Ise had het rustig van-

daag. Nils vond het tijd voor een goal, en dat bete-

kende 2-0. Tim had nog de 3-0 op zijn schoen, maar 

het schot werd gepakt door de keeper. Na een hele 

mooie dribbel legde Roemer breed op Nils die zijn 

tweede goal binnenschoot. Ise ging daarna voetbal-

len en Jip keepen. We hielden heel goed steeds 

iemand achterin, en daardoor konden we ook goed 

aanvallen. Lotte en Morris kregen goede kansen en 

miste helaas net allebei. Nils vond het nog niet 

genoeg en scoorde weer eens. Morris pikte ook 

nog een goal mee. Het slotakkoord was voor Nils 

en dat betekende een 6-0 overwinning. Heel goed 

gedaan allemaal!   

Waalre MO10 vs. KSC JO10: Vandaag de wedstrijd 

tegen de meiden van Waalre. Vooraf helaas één 

afmelding, Vinz had corona. Met 8 fitte jongens dan 

maar. En ondanks dat het heel vroeg was begon-

nen we heel sterk aan de wedstrijd. Met de 1e time

-out stonden we al 3-0 voor. Ruben, Daan en Tijn 

waren de doelpuntenmakers. Wel vol blijven hou-

den nu. En dat deden we. Wat werd er goed over-

gespeeld en wat werd er goed vrijgelopen. Via 

goals van Wout 2x, Tim, Daan en Ruben 2x lopen 

we uit naar 9-0. Super mooie uitslag, maar veel 

belangrijker. Super goed overgespeeld, super goed 

vrijgelopen en een paar keer een speler voor een 

open goal vrij weten te spelen. Volgende week 

laatse wedstrijd van deze competitie waarin we 

mooi bovenin mee hebben kunnen draaien. 

KSC JO11-1: vs  Bladella JO11-2: Vandaag stond er 

een wedstrijd tegen Bladella jo11-2 op het pro-

gramma. Om de 2e plaats vast te houden moest er 

gewonnen worden tegen de nr3. We starten erg 

goed en al snel maakte we de 1-0. We bleven goed 

verdedigen en stonden allemaal goed op positie. 

Ook de 2e helft gingen we goed door en dat resul-

teerde in een aantal mooie goals. Ook vandaag 

weer hard gewerkt allemaal en we zijn blijven knok-

ken tot het eind. Sem had een aantal mooie reddin-

gen vandaag en is de man van de wedstrijd.   

KSC JO11-2: vs FC Eindhoven JO11-4: Wederom 

gewonnen. Wat een leuke wedstrijd zeg. Iedereen 

heeft een fantastische inzet getoond. De voorberei-

ding onder aanvoerder Jorn was goed gegaan. 

Ondanks het ontbreken van coach Berry, hadden 

we een prima warming up. Door een mooie start 

stonden we snel met 1-0 voor. Eigenlijk had het 

kort daarna al naar 2 of zelfs 3-0 moeten gaan, 

maar we verzuimden te scoren. En jawel de tegen-

stander kwam op 1-1. Daarna herpakte het hele 

team zich en bouwden we de voorsprong uit naar  

3-1. De laatste goal was van aanvoerder Jorn en 

wederom een prachtige goal in de kruising dit 

maal. Publiekswissel Teun had enkele belangrijke 

doelpunten gescoord waarschijnlijk omdat zijn hele 

familie met veel plezier het voltallige team enthou-

siast stond aan te moedigen. Tot volgende week bij 

DBS! 

Programma 22+ 29-10-2022 


