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

Beroemd publiek bij de meiden!
MO13: Vandaag speelden we tegen het lager
geklasseerde team Best Vooruit. Er kon dus
weer aan het doelsaldo gewerkt worden. De
doelpunten vielen dan ook aan 1 stuk door
waardoor de ruststand al 9-2 was. Na rust
haperde de motor heel even maar in het
laatste kwart van de wedstrijd werd een
eindstand van 16-2 bereikt.. De meeste
opwinding was er dan ook langs de kant van
het veld omdat de vader van 1 van de
speelsters van Best Vooruit niemand minder
was dan “Snollebolleke”. Enkele moeders
konden het daarom niet na laten om na de
wedstrijd op de foto te gaan met deze
beroemdheid. De dochters waren het hier
natuurlijk niet over te spreken.
JO11: Vandaag moesten we tegen de (mede)
koploper DBS dus dat werd een pittig potje
voor ons. De tegenstander zette ons meteen
flink onder druk en het viel niet mee om zelf
aan aanvallen toe te komen. Al vrij snel
scoorden zij dan ook de 1 en 2-0. Daarna
kregen wij onze eerste kansen en schoot
Siem van afstand op de kruising. Achterin
werd er goed verdedigd door Steef, Thomas
en Roy maar na een tijdje konden zij toch de
3-0 maken en iets later ook de 4-0. Toen

lukte het ons eindelijk om ook te scoren door
een doelpunt van Britt. Uiteindelijk werd de
eindstand 1-5. Helaas verloren dus maar we
hebben wel hard gewerkt en zeker ook
kansen gehad op meer doelpunten. De tegenstander was echter een maatje te groot
voor ons vandaag, volgende week beter!

In de tweede helft waren de tegenstanders
toch net iets beter en kwamen ze goed terug.
Helaas verloren met 3-4.

Mini’s: Vandaag mochten we met de mini's
uit naar RKVVO in Oerle. Het zonnetje was
aanwezig, maar vanwege de koude wind was
een jasje voor de reservespelers geen overJO9: Na de schrik van nummer 6 van vorige
bodige luxe. We kwamen al snel met 1-0
week weer met volle moed het veld op. In
achter, maar direct hierop maakte Jens met
het begin ging het mooi gelijk op. Er werd
een goed schot de 1-1. Vervolgens ging de
mooi overgespeeld, helaas bleven de goals
wedstrijd aardig gelijk op, en maakte Lef een
uit. We hebben mooie aanvallen gezien, wat
paar mooie goals. Een minuut voor tijd stond
zijn ze goed onze spelers. Helaas viel de goal
het nog 6-6. Nadat wij nog op de paal geaan de andere kant. Na wat aanwijzingen
schoten hadden, schoot RKVVO er ineens nog
van de trainers kwamen we toch nog mooi
2 in, en werd het uiteindelijk 8-6. Jammer,
terug met een paar mooi uitgespeelde acties.
maar super hard gewerkt boys!! Op naar de
Helaas net niet genoeg. Op het laatst bleek
volgende wedstrijd!
onze conditie niet goed te zijn en lieten we
de koppen een beetje hangen. Iets waar we
aan moeten gaan werken.
Vergeten jullie niet aan te
JO8: Op 13 april moesten we een thuis wedstrijd tegen Rood-wit voetballen. We waren
meteen wakker en kwamen met moeite op
een 2-1 voorsprong in de eerste helft, mede
dankzij een hele mooie goal van Luuk, die
bijna met keeper en al de goal in liep.

Penaltystand na ronde 18

melden voor het kamp? Dit
kan nog t/m 10 mei.

Man of meid v/d strijd

JO8: Daan (14) Juul (13) Jorrit (12)

MO13-1: Anouk

JO10-2: hele team

JO9: Meeke (9) Jordy, Joep (8) Kars, Pim (7)

JO12-1: hele team

JO9-1: Kars

JO11-1: Siem

JO8-1: Luuk

JO10-1: hele team

Mini’s: hele team

JO10-1: Tom, Hugo, Dolf (11) Ruben (9) Boaz (8)
JO10-2: Thyn (14) Menno (12) Gijs (11)
JO11: Siem (13) Daan (8) Dennis, Roy, Britt, Thomas (7)

Uitslagen 13-4-2019

Doelsaldo
Voor :

36

Tegen:

-51

Saldo:

-15

KSC JO19-1
KSC JO17-1
KSC JO14-1
KSC MO13-1
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO10-1
KSC JO10-2
KSC JO9-1
KSC JO8-1
RKVVO Mini's 4

Marvilde JO19-3
RKVVO JO17-2
DBS JO14-3
Best Vooruit MO13
DBS JO12-5
DBS JO11-4
DVS JO10-2
RPC JO10-3
Riethoven JO9-2
Rood Wit V JO8-2
KSC Mini's 1

Programma 4-5-2019
2-4
8 mei
1-5
16-2
2-3
1-5
0-8
3-6
2-6
3-4
8-6

HMVV/Hulsel JO19-1
Vessem/DEES JO17-1
EFC JO14-2
Dommelen JO12-1
Reusel Sport JO11-2
Dosko'32 JO10-1
Marvilde JO10-2
Waalre JO9-2
Hapert JO8-2
Beerse Boys JO17-2
Bladella JO11-2

KSC JO19-1
KSC JO17-1
KSC JO14-1
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO10-1
KSC JO10-2
KSC JO9-1
KSC JO8-1
KSC JO17-1
KSC JO11-1

14.30 uur
14.30 uur
12.30 uur
8 mei
10.15 uur
10.30 uur
9.45 uur
9.00 uur
9.30 uur
20 april
20 april

