Redactie: Lisette Kremers ( jeugdvoetbalkrant@ksc-jeugdvoetbal.nl )

Spannende wedstrijd bij de mini’s !
MO13 van 20-10: We moesten vandaag inhalen
tegen de meiden uit Leende. Deze meiden waren
pas voor hun eerste seizoen aan het voetballen
waardoor het krachtverschil toch wel erg groot
was. De hele eerste helft was een grote aanval van
KSC op het doel van Dosl. Dat er maar 4 x werd
gescoord kwam vooral omdat het enorm druk was
voor de goal. Na rust probeerde we het veld wat
groter te houden om de ruimte beter te kunnen
benutten. Verdedigend kwamen we geen enkele
keer in de problemen. De eindstand van 0-7 was
eigenlijk nog aan de magere kant. De 3 punten zijn
weer binnen. Komende zaterdag tegen de nummer
3 van de ranglijst.
MO13 van 27-10: Vandaag waren de belangen
voor zowel KSC als SV Budel groot. Bij verlies zouden beide teams afhaken bij de top3 van de competitie. We startten dan ook fel en er waren veel
duels over het hele veld. Het balbezit was iets
meer voor ons maar dit leidde niet echt tot grote
kansen. Na een kleine 20 minuten kon Malou na
goed doorjagen toch de 1-0 maken. Deze wisten
we tot aan de rust zo te houden maar kort na de
pauze kon Budel ook scoren uit een snelle aanval.
Hierna ging het spel over en weer en waren de
teams volledig aan elkaar gewaagd. Gescoord
werd er niet meer waardoor de eindstand terecht
in 1-1 eindigde. Dit soort wedstrijden geeft ons
vertrouwen voor de rest van de competitie.
JO12: Na het weekje rust mochten we vandaag
tegen RKVVO spelen. Volgens de ranglijst zouden
we deze wedstrijd moeten winnen. Zij laatste en
wij redelijk bovenin. Dat zegt echter niet altijd
alles! De trainers hadden dus voor de wedstrijd
gewaarschuwd dat we meteen goed moesten

beginnen. En gelukkig deed het team dat ook! We
waren nog geen minuut bezig of de keeper van
RKVVO kon de bal al uit het net vissen: 1-0! Daarna
kregen we meteen nog een paar goede kansen,
maar scoorden niet. Toch was het verschil duidelijk
erg groot. Zo liepen we voor rust al uit tot 9-0!
Meteen na rust scoorde RKVVO dan toch nog een
doelpunt maar verder dan dat kwamen ze niet. Wij
bleven echter doorgaan en bleven goed overspelen. Uiteindelijk wonnen we daardoor met 18-1!
Prima gedaan, op naar de volgende wedstrijd!
JO11: Na de nederlaag van vorige week wilden we
vandaag natuurlijk weer gaan voor de winst. Eerst
mochten we nog even met zijn allen op de foto, we
zijn benieuwd naar het resultaat! Bladella bood
goed tegenstand in het begin maar onze verdediging (Steef, Thomas, Teun en Roy) was goed georganiseerd en greep steeds goed in waardoor de
tegenstander maar weinig grote kansen kreeg.
Daan moest op het middenveld veel lopen en wist
vaak een goede pass te geven op een van de aanvallers waardoor we in de eerste helft konden
uitlopen naar 3-0. In de 2e helft leek de tegenstander het een beetje op te geven en konden we
uitlopen naar 8-1. Uiteindelijk een vrij gemakkelijke overwinning!
JO10-1: De nieuwe tegenstander van deze week
was DBS. De wedstrijd was in Meerhoven op een
ontzettend groot complex. Wat een drukte! Na wat
rondvragen toch op het goede veld begonnen
tegen het 7e team van de JO-10. Al snel hadden we
door dat het niet een hele moeilijke wedstrijd zou
worden. We speelde rustig en gecontroleerd de bal
rond. Hierdoor kwamen de kansen al snel. Het
duurde ook niet lang of de score werd geopend. En

Penaltystand na ronde 3

dit bleven we doen. Dit resulteerde dan ook in een
ruststand van 1-8! Aangezien we het niet al te
moeilijk hadden werd de opstelling hier en daar
wat aangepast. Sommige wilde in de verdediging
blijven, maar er waren ook spelers die wel een
keer in de spits wilde spelen. Geen probleem met
zo'n tegenstander als vandaag. Hierdoor kwam
bijna iedereen aan scoren toe. Alleen de keeper en
de man van de strijd kwamen vandaag niet tot
scoren. Met een eindstand van 1-19, een prima
wedstrijd!
JO8: Wat een wedstrijd! Vanaf het eerste na het
fluitsignaal begonnen heel sterk. Met een fantatische assist via de lat ging de bal direct in het net.
Het spel ging vervolgens gelijk op en in scoreverloop liep ons team uit. De kinderen hadden plezier!
Na de korte rustpauze van de tweede helft had
Noël een prachtige actie waardoor hij man van de
wedstrijd is geworden. Vanuit een verdedigende
actie linksachter in het veld, draaide hij naar de
zijlijn en zette het op een lopen met de bal aan de
voet, enkele spelers van de tegenpartij voorbij
gelopen en rondde schitterend af! Alweer een
gewonnen wedstrijd.
Mini’s: Vandaag stond de uitwedstrijd tegen De
Raven op het programma. Een wedstrijd met een
vergelijkbare tegenstander, waarbij het spel ook
op en neer ging. Helaas werden er ontzettend veel
kansen gemist, waardoor de wedstrijd uiteindelijk
met 7-6 werd verloren. De jongens hebben weer
hard gewerkt, alleen het laatste beetje geluk ontbrak vandaag. We zien duidelijk verbetering elke
week bij de boys. Met dezelfde instelling en met
wat meer geluk gaan we nog veel leuke dingen zien
dit seizoen!

Man of meid v/d strijd

JO8: Daan (5) Mik (4) Femme, Jorrit, Juul (3)

MO13: 20/10 Luna

JO10-2: 27-10 Gijs en Thyn

JO9: Kars (4) Lisanne, Jordy (3)

MO13: 27/10 hele team

JO9: geen verslag

JO12: Mex

JO8: Noël

JO11: Daan

Mini’s: Jorn

JO10-1: Tom, Nick, Hugo, Boaz, Dolf (3) Ruben (2)
JO10-2: Thyn (4) Menno, Gijs, Bink, Davy, Robin (3)
JO11: Siem, Dennis (4) Britt, Daan (3)

JO10-2: 20-10 hele team

Uitslagen 27-10-2018

Doelsaldo
Voor :

73

Tegen:

-38

Saldo:

+ 35

Programma 3-11-2018

Bergeijk JO19-2

KSC JO19-1

2-6

KSC JO19-1

Bladella JO19-3

15.00 uur

KSC JO15-1

Terlo JO15-1

4-2

KSC JO17-1

EFC JO17-2

13.00 uur

KSC MO13-1

SV Budel MO13-2

1-1

Valkenswaard JO15-5

KSC JO15-1

13.15 uur

KSC JO12-1

RKVVO JO12-2

18-1

Bladella MO13-1

KSC MO13-1

9.30 uur

KSC JO11-1

Bladella JO11-3

8-1

Dosko'32 JO12-1

KSC JO12-1

10.30 uur

DBS JO10-7

KSC JO10-1

1-19

Reusel sport JO11-2

KSC JO11-1

10.15 uur

RKDSV/EDN'56 JO10-2

KSC JO10-2

7-6

KSC JO10-1

Marvilde JO10-2

11.00 uur

KSC JO9-1

SDO'39 JO9-1

0-14

KSC JO10-2

Terlo JO10-1

11.00 uur

KSC JO8-1

RPC JO8-3

6-2

Terlo JO9-1

KSC JO9-1

10.30 uur

De Raven mini's 2

KSC mini's 1

7-5

SDO'39 JO8-1

KSC JO8-1

9.30 uur

