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

JO9 sleept overwinning uit het vuur...
MO13: niet gespeeld

JO10-2: geen verslag

tegenhield, schoot Nilles de bal langs de zijlijn naar voren, zodat Daan het kon afmaken,
3-2. Toen braken de laatste (nogal intense)
minuten aan, waarin de trainers iedereen
naar voren stuurden en Jorrit de bal naar
voor lieten schieten, hierdoor nam Mik de bal
aan en liep ermee naar de goal, maar toen hij
daar was doken de keeper en andere tegenstanders op hem, waardoor de bal bij Noël
voor de voeten kwam en hem perfect kon
afmaken. Echt teamwork, dus een verdiende

JO12: niet gespeeld

JO9: Van vakantiestemming was geen sprake. Tijd voor een wedstrijdje ballen, dat was
JO11: Vandaag mochten we na een paar
het! Onze spelers waren er klaar voor en
weken meivakantie weer aan de bak. Uit
hadden er zin in. Nadat iedereen zijn positie
naar Reusel, altijd lastig. Vanwege de vakaningenomen had konden we beginnen. Het
tie hadden we maar liefst 4 afmeldingen
ging gelijk op, kansen aan beide kanten. De
maar gelukkig konden Tijn en Mex met ons
1e goal voor Waalre werd door de scheidsmeedoen waardoor we toch nog 1 wissel
rechter afgekeurd. De bal was niet over de
hadden tijdens de wedstrijd. Die wissel blelijn. Snel daarna viel de goal voor KSC. Yes,
ken we hard nodig te hebben… We begonnen
een voorsprong. Helaas konden we die niet
goed en kwamen op een voorsprong van 3-0
gelijke stand.
heel lang vasthouden. 1-1 de gelijkmaker.
o.a. door 2 mooie goals van Britt. Na de rust
Maar snel weer een goal voor KSC 2-1 en zo
werd Reusel echter steeds sterker en kregen
bleef het doorgaan totdat we met 4-2 voorA.s. woensdag 13 mei is de
ze veel goede kansen. Tijn was vandaag onze
stonden. Dit konden en mochten we niet
jaarlijkse introductietraining
keeper en dat deed ie erg goed! Hij had veel
meer weggeven. 4-3 oei, nu wordt het spangoede reddingen maar uiteindelijk wist Reuin Knegsel
nend. De laatste minuten waren zenuwslosel toch de 3-1 te scoren en werd het weer
pend, maar daar was het eindsignaal. Overspannend. Gelukkig maakte Finn nog de 4-1
winning voor KSC!
voor ons maar toen was de pijp leeg bij onze
spelers. Reusel zette nog flink aan en wist
JO8: Op 4 mei hebben we gevoetbald tegen
Op 1 juni tussen 10.30 en
nog terug te komen tot 4-3 maar toen was
Hapert. Het ging op het begin nogal moei17.00 uur is er een sport– en
het inmiddels tijd en zo konden we de over- zaam en de tegenstanders deden het heel
winning toch nog mee naar huis nemen! Met goed en kwamen in begin tweede helft op
speldag in Steensel; meld je
veel dank aan Mex en Tijn, zonder hen was
een 3-1 voorsprong. Maar toen we daarna in
aan via teamleider voor 18
het vandaag zeker niet gelukt! Tijn werd ge- de tweede helft een aantal keer goed naar
kozen tot man vd wedstrijd.
voren kwamen, roken we toch nog wel kanmei.
sen, dus terwijl Jorrit achterin in de goal alles
JO10-1: geen verslag

Penaltystand na ronde 19

Man of meid v/d strijd

JO8: Daan (15) Juul, Jorrit (13) Femme, Mik (12)

MO13-1: niet gespeeld

JO10-2: Thyn

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

JO12-1: niet gespeeld

JO9-1: Jordy

JO11-1: Tijn

JO8-1: hele team

JO10-1: hele team

Mini’s: niet gespeeld

JO10-1: Tom, Hugo, Dolf (11) Ruben (9) Boaz (8)
JO10-2: Thyn (15) Menno (12) Gijs (11)
JO11: Siem (14) Daan, Britt, Roy (9) Dennis, Steef (8)

Uitslagen 20-4 en 4-5-2019

Doelsaldo
Voor :

43

Tegen:

-46

Saldo:

- 3

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

Programma 11-5-2019
1-6
3-0
3-3
5-5
3-4
14-1
2-10
3-4
4-4
2-1
6-5

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
KSC Mini’s 1

Terlo JO19-1
Reusel Sport JO17-2
Waalre JO14-1
Reusel Sport MO13-1
Bergeijk JO12-2
Gestel JO11-1
DBS JO10-5
V’Waard JO10-4
Reusel Sport JO9-3
Waalre JO8-2
Cast/Netersel mini’s 1

15.00 uur
13.00 uur
11.00 uur
12.45 uur
11.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

