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

JO9 wint de 2e helft met 7 mooie goals!
MO13: Vandaag wederom op papier een eenvou-

kans. Ook werd er nog een doelpunt van Hapert

konden de voorsprong gelukkig vasthouden. Vol-

dige tegenstander. Best Vooruit bleek echter taaier afgekeurd door een duidelijke handsbal. De mendan verwacht al kwamen we dit keer wel binnen 1

sen langs de lijn moedigden vooral Hapert aan. Zo

minuut op voorsprong. Hierna kregen we het ech-

kwamen ze dan ook toch nog op 2-2 en leek het

gende keer niet meer zo spannend maken KSC!

van Best Vooruit fanatiek verdedigd waardoor we

JO9: Al vroeg, héééél vroeg, stonden we klaar om
erop dat Hapert zou doordrukken en zou gaan voor naar Eersel te gaan. De kids waren enorm gespande overwinning. Niets was echter minder waar! We nen (maar dat lag mogelijk aan de intocht van

er niet doorheen kwamen gevoetbald. De rust-

bleven keihard werken en via een mooie uitbraak

Sinterklaas). Het was niet warm, het was zelfs goed

stand was weliswaar 0-2 en we hadden van hun

scoorden we vlak voor tijd de 3-2! Een hele mooie

koud en ze hadden één helft nodig om warm te

aanval weinig te duchten. Na de rust wist Luna nog

overwinning! Super goed gedaan team!

draaien, maar daarna kwam de motor op dreef. De

ter een stuk moeilijker. Er werd door de meiden

2 x te scoren en was de wedstijd beslist. Best wist

ene na de andere goal voor KSC vloog om de oren

nog wel 1 keer te scoren maar de overwinning

JO11: Vandaag moesten we vroeg op, om 8:15

van de keeper van EFC. 7 goals voor KSC en 2 voor

kwam niet in gevaar.

verzamelen en om 9:00 spelen bij D.B.S. Ondanks

EFC! Wat een prestatie. Goed gedaan JO9! We zijn

het vroege tijdstip waren we meteen goed wakker

erg trots. Ow ja, en 8 goals tegen en 1 goal voor

JO12: Na de zure maar verdiende nederlaag te-

en kwamen we goed uit de startblokken. Na een

ons in de 1e helft.

gen Beerse Boys vorige week hadden we wat

goede voorzet van Siem werd de eerste goal al snel

recht te zetten. Dat konden we dan ook doen

gescoord door Britt met een mooie kopbal! We

JO8: Deze keer moesten we op voor een lastige

tegen de koploper Hapert. De trainers hadden

liepen vrij gemakkelijk uit naar 0-5 via een paar

uitwedstrijd tegen Reusel. Het was best koud en

een verdedigende opstelling gemaakt en daarbij

mooie combinaties. Achterin werd er scherp ver-

iedereen zag er een beetje vermoeid uit. Behalve

de hoop dat we met snelle uitbraken kansen

dedigd en D.B.S. kreeg daardoor bijna geen kans.

Juul, die ging als een raket over het veld en wist

zouden krijgen. We begonnen meteen goed aan

Na de eerste time out veranderde het spel, D.B.S.

een mooie dribbel schitterend af te maken. Hier-

de wedstrijd en boden goed tegenstand. Dat

werd sterker en wij werden minder scherp, ze

door is Juul de man van de wedstrijd geworden.

resulteerde dan ook in een mooi doelpunt en dus

kwamen terug tot 3-5. Gelukkig scoorde Daan na

Helaas hebben we de wedstrijd verloren maar

een 1-0 voorsprong! Hapert probeerde van alles,

een goede assist van Jayden de 3-6 en leek de

komende zaterdag gaan we er weer vol tegen aan!

kregen ook kansen maar liepen dan toch in onze

wedstrijd binnen. Maar de scheids liet erg lang

val. We hadden een mooie voorsprong met de

doorspelen en D.B.S. kwam nog terug tot 5-6, er

rust: 2-1. Na de rust werd Hapert sterker maar we volgden nog enkele spannende minuten maar we
bleven goed werken en Hapert miste kans na

Penaltystand na ronde 8

Man of meid v/d strijd

JO8: Daan (7) Mik, Femme, Jorrit (6) MIik, Juul (5)

MO13-1: Luna

JO10-2: Stan

JO9: Kars, Jordy (5) Siem, Joep (4)

JO12-1: hele team

JO9-1: Nils

JO11-1: Siem

JO8-1: Juul

JO10-1: Hugo, Dolf (6) Tom, Nick (5) Ruben (4)
JO10-2: Thyn (6) Menno, Gijs, Davy, Robin (5)

JO10-1: Boaz

JO11: Dennis, Daan, Siem (6) Roy (4) Britt (3)

Uitslagen 17-11-2018

Doelsaldo

Programma 24-11-2018

EFC JO19-2

KSC JO19-1

0-4

KSC JO19-1

FC Cranendonck JO19-1

15.00 uur

SV Budel JO17-2

KSC JO17-1

6-0

KSC JO17-1

Geldrop JO17-3

13.00 uur

Hapert JO15-2

KSC JO15-1

11-0

KSC JO15-1

Reusel Sport JO15-3

11.00 uur

Best Vooruit MO13-1

KSC MO13-1

1-4

KSC MO13-1

HMVV/Hulsel MO13-2

12.45 uur

Hapert JO12-1

KSC JO12-1

2-3

KSC JO12-1

Dommelen JO12-1

11.00 uur

DBS JO11-2

KSC JO11-1

5-6

KSC JO10-1

SBC JO10-4

11.00 uur

FC Eindhoven JO10-5

KSC JO10-1

3-7

KSC JO9-1

Dosko'32 JO9-1

10.00 uur

SBC JO10-6

KSC JO10-2

3-5

Netersel/Cast. JO8-1

KSC JO8-1

9.30 uur

Casteren mini's 1

KSC mini's 1

10.00 uur

Voor :

38

Tegen:

-55

EFC JO9-3

KSC JO9-1

10-7

-17

Reusel Sport JO8-3

KSC JO8-1

14-2

Saldo:

