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

Door verlies van UNA is MO13 nog in de race voor het
kampioenschap!
MO13: Vandaag de wedstrijd tegen de combinatie dames van HMVV en Hulsel. We
startten op ons eigen vertrouwde veld goed
en hadden al snel op alle posities een overwicht. Iedereen had een goede focus waardoor we geen kansen weg gaven en zelf vaak
gevaarlijk werden via met name de zijkanten.
De rust wisten we te halen met een comfortabele 3-0 voorsprong en na rust gingen de
meiden rustig verder. De tegenstander wist
tussendoor nog 1x te scoren maar we wonnen dik verdiend met maar liefst 7-1. Later
bleek dat de koploper Una met 3-2 had verloren bij Marvilde waardoor we aanstaande
zaterdag bij winst de 1ste plaats van Una over
kunnen nemen.
JO12: geen verslag
JO11: niet gespeeld
JO10-1: Het is een koude zaterdag ochtend
en onze jongens stonden alweer klaar op de
Breemakker om tegen SBC te laten zien wat
ze kunnen doen. Met mooi gecombineerd
voetbal komen we al redelijk vroeg in de
wedstrijd op 1-0 voorsprong en dit bleven we
goed vast houden. Zo hadden we veel kansen
gecreëerd op de goal van de tegenstander.
Echter stond daar een goeie doelman in die

het nog lang goed kon maken voor zijn team.
Door onze aanvallende instelling lieten we zo
hier en daar een kansje aan de tegenstander
over, maar daar stond ook een goeie doelman in 't doel! Met een paar zeer belangrijke
reddingen gingen we de goeie kant op. Zo
kwam ons combinatie voetbal weer van pas
en maakten we in de eerste helft 3 doelpunten. Helaas hebben we in de eerste helft ook
wat geïncasseerd en zo gingen we met 3-1 de
rust in. Na een korte rust wilden ze al weer
aan de slag en we bleven ons aanvallend
spel spelen. Dit resulteerde in goed samenspel en mooie combinaties waarmee we 2
keer scoorden. De druk was er ook op onze
doelman, maar die hield zijn doel relatief
schoon. De tegenstander kwam één op één
met onze keeper en schoot de bal binnen.
Toen stonden we 5-2. De laatste paar minuten waren aangebroken en de tegenstander
zag het nog positief in. Totdat uit een mooie
dribbel een 6-2 binnen werd geschoten. Enkele secondes later was het fluitsignaal. Een
welverdiende 6-2 overwinning!
JO10-2: niet gespeeld
JO9: Op deze koude ochtend konden we ons
opmaken voor een duel tegen Dosko ‘32 uit
Duizel. We hadden goede moed aangezien er

Penaltystand na ronde 8

een stijgende lijn in de uitslagen te zien is. En
zowaar, na een paar minuten is daar, na
mooi overspelen, de 1-0 voor KSC. Maar de
tegenstander liet zich niet zomaar wegzetten
en kwam terug. Het werd een zeer spannende wedstrijd met kansen en goals over en
weer. Ondanks twee grote kansen aan het
einde helaas toch verliezend het veld af.
Maar met opgeheven hoofd, want wat hebben ze weer goed laten zien wat ze kunnen!
JO8: Op 24 november moest de JO8-01 uit
voetballen tegen Netersel. Aan het begin van
de wedstrijd ging het gelijk op en waren beide teams even sterk. Maar door het goed
overpassen en het sterke verdedigen waren
we toch sterker en wonnen we met 9-1. Onze
keeper Fem heeft deze wedstrijd enorm goed
gekeept. Ze hield alle ballen met gemak tegen, op eentje na, daarom is ze welverdiend
woman of the match.

Op zaterdag 29 december heeft
KSC de sporthal in Knegsel
afgehuurd. Info over welk
team op welke tijd mag spelen
volgt nog!

Man of meid v/d strijd

JO8: Daan (8) Femme, Jorrit (7) Mik, Juul (6)

MO13-1: Janneke en Pien

JO10-2: niet gespeeld

JO9: Jordy (6) Kars (5) Nico, Siem, Pim, Joep, Meeke (4)

JO12-1: geen verslag

JO9-1: Pim

JO11-1: niet gespeeld

JO8-1: Femme

JO10-1: Rick

Mini’s: niet gespeeld

JO10-1: Hugo, Dolf, Tom (6) Nick, Ruben (5) Boaz (4)
JO10-2: Thyn (6) Menno, Gijs, Davy, Robin (5)
JO11: Dennis, Daan, Siem (6) Roy (4) Britt (3)

Uitslagen 24-11-2018

Doelsaldo
Voor :

31

Tegen:

-21

Saldo:

+10

Programma 1-12-2018

KSC JO19-1

Cranend. JO19-1

0-3

KSC JO17-1

Geldrop JO17-3

3-4

KSC JO15-1

Reusel Sp. JO15-3

0-3

KSC MO13-1

HMVV/Huls.MO13

7-1

KSC JO12-1

Dommelen JO12-1

2-2

KSC JO10-1

SBC JO10-4

6-2

KSC JO9-1

Dosko'32 JO9-1

4-5

Netersel/Cast. JO8-1

KSC JO8-1

Casteren mini's 1

KSC mini's 1

1-9
Op 1/12

Terlo JO19-1
Dommelen JO17-2
Vessem/DEES JO15-1
UNA MO13-1
DBS JO12-4
Riethoven JO11-1
RKVVO JO10-4
Reusel Sport JO10-3
Bergeijk JO9-4M
KSC JO8-1
Casteren mini's 1

KSC JO19-1
KSC JO17-1
KSC JO15-1
KSC MO13-1
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO10-1
KSC JO10-2
KSC JO9-1
De Raven JO8-2
KSC mini's 1

14.45 uur
14.30 uur
12.45 uur
10.00 uur
9.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

