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Spannende ontknoping volgt voor de meiden!
MO13: Deze week stonden 2 wedstrijden op het
programma. Allereerst zaterdag tegen Reusel Sport
en vervolgens op maandag de inhaalwedstrijd
tegen RKVVO. Reusel Sport heeft een aantal opvallende resultaten gehaald deze competitie. Zo werd
er maar met 1-0 verloren van Una maar werd er
ook 2-2 gespeeld tegen DOSL. Kortom een tegenstander waar we ons niet door moesten laten
verrassen. Achterin stonden een paar grote meiden die het fysieke contact niet schuwden. We
moesten het dus van snel spel over de grond hebben waarbij we uit de duels moesten blijven. Vanaf
het moment dat we op 1-0 voorsprong kwamen
was het grootste verzet gebroken. Voor rust wisten
we tot 4-0 te komen en daardoor kwam de overwinning niet meer in gevaar. Reusel scoorde na
rust weliswaar 1x maar dat kon de pret niet drukken. De punten zijn voor KSC met een 4-1 overwinning. Maandag de wedstrijd tegen het lager geklasseerde RKVVO. Er speelden echter ook een aantal
meiden mee van het 1ste team van RKVVO MO13.
Hierdoor was er totaal geen sprake van een Walkover. Onze meiden speelden echter super geconcentreerd en gaven werkelijk geen enkele kans
weg. Hierdoor konden we op zoek naar doelpunten. Voor rust kwam Malou een flink aantal keren
goed door over de rechterkant. Voorzetten werden
afgewisseld met schoten op doel waardoor we 3x
wisten te scoren. Na rust had de teller verder op
kunnen lopen alleen was de keeper van RKVVO
telkens paraat. Scoren lukte nog 1x waardoor we
met 0-4 wonnen en de weg naar het kampioenschap op 25 mei open ligt. Dit wordt echter nog
wel een lastige wedstrijd tegen de najaarskampioen UNA.
JO12: Op 8 mei speelden we een doordeweekse
wedstrijd tegen de nr. 2 Dommelen. Vanwege de
mei-vakantie was deze verplaatst. We begonnen
scherp aan de wedstrijd en het leek erop dat Dommelen ons een beetje onderschatte. Dit leidde tot

een 2-0 voorsprong en voor de rust een 3-1 voorsprong. Na de rust kregen we het wat moeilijker,
Dommelen kwam beter in de wedstrijd en kwam
terug tot 3-3. Daarna werd het spannend. Nadat
Dommelen 4-3 had gemaakt, kwamen we weer
terug tot 4-4. Met nog 5 minuten te gaan maakte
Dommelen vervolgens de 5-4 en het leek alsof we
met een nederlaag naar huis zouden gaan. Tot de
laatste minuut, door hard werken en doorgaan
maakten we dan toch nog de verdiende gelijkmaker: 5-5! Prima prestatie! Na de goede wedstrijd
tegen Dommelen moesten we aantreden tegen
Bergeijk, dat in de onderste regionen van de ranglijst is te vinden. Vol goede moed begonnen we dus
aan deze wedstrijd, maar al snel bleek dat we ze
onderschat hadden en het vermoeden hadden dat
er toch wat andere spelers waren meegekomen.
Dat leidde zelfs al snel tot een 1-0 achterstand! We
hadden de grootste moeite om de wedstrijd onder
controle te krijgen, kregen genoeg kansen maar
verder dan een 2-2 ruststand kwam het niet. Na de
rust ging het langzaam beter, kregen genoeg kansen en uiteindelijk liepen we uit naar een mooie 52 overwining. Als we zo blijven voetballen en met
een beetje geluk kunnen we deze competitie nog
als 2e gaan afsluiten! Dat zou een heel mooi resultaat zijn!

in het geheugen begonnen we vol goede moed en
met heel veel goede zin aan de wedstrijd tegen
Reusel. Toen de wedstrijd eenmaal aan de gang
was, wisten we niet wat we zagen. Er werd wel zo
geweldig goed gevoetbald door het hele team dat
de ouders en de coaches er stil van werden... De
bal werd constant overgespeeld, goede voorzetten
die beloond werden met mooie goals. De keeper
en de verdedigers die steeds weer de bal uit de
goal wisten te houden. Het coachen was deze
wedstrijd dan ook echt niet nodig! Het ging allemaal vanzelf! De overwinning van 9-0 was dan ook
dik verdiend! Deze wedstrijd zullen we niet snel
vergeten! En wat zijn wij als coaches en ouders
trots op het hele team!
JO8: Afgelopen weekend vloog de j08 weer uit de
startblokken. Ze hadden waarschijnlijk allemaal
goed geslapen want iedereen had er zin in. Al heel
snel stonden we met 3-1 voor waarna het toch nog
iets moeilijker werd. Maar door goed verdedigend
werk van Daan en Tim, het sterke afjagen van de
bal door Nilles en Noel, de solide snelheid en balbeheersing van Juul en Luuk, de snelle uittrap van
Jorrit en het kille afmaken van Mick, wonnen we
zeer verdient met 6-2!

Mini’s: Vandaag stond de wedstrijd tegen de mini's
van Casteren/Netersel op het programma. De
jongens en meiden stonden om kwart voor 10
klaar voor een warming up, echter was de tegenstander nog niet gearriveerd... Na een belletje naar
Casteren bleek dat ze op het sportpark van Marvilde stonden, foutje bedankt! Uiteindelijk konden
we om 10:30 uur dan toch gaan voetballen. Onder
een heerlijk zonnetje werd er hard gewerkt, maar
het verdedigen verliep niet zo goed vandaag. De
ballen gingen er dan ook veel te makkelijk in bij de
tegenstander. Jens 2x, en Jorn 1x wisten nog te
scoren. Gelukkig werden de penaltys nog gewonnen door ons. De 3-11 gaan we snel vergeten, op
JO9: Met de overwinning van vorige week nog vers naar volgende week thuis tegen Tuldania.
JO11: We bereikten vandaag de dubbele cijfers
tegen Gestel, complimenten voor onze sterke
verdediging. Ze gaven totaal niks weg achterin. Via
een sterk middenveld konden we goed combineren en veel kansen creëren. Veel van die kansen
moesten door de keeper uit het net gevist worden
zodat hij en zijn medespelers er een beetje moedeloos van werden. Verschil tussen Gestel en KSC
was dat wij als een team speelden en die van
Gestel veel voor eigen succes gingen. Voetbal is
een teamsport, dat hebben wij vandaag weer laten
zien. Daardoor kwamen we tot 10-0

Penaltystand na ronde 20

Man of meid v/d strijd

JO8: Daan (16) Jorrit (14) Juul (13)

MO13-1: Pien en Lou-Anne

JO10-2: Bink en Robin

JO9: Meeke (10) Jordy, Kars, Joep (9) Pim (7)

JO12-1: hele team

JO9-1: hele team

JO11-1: Finn

JO8-1: hele team

JO10-1: geen verslag

Mini’s: hele team

JO10-1: Tom, Dolf (12) Hugo (11) Ruben (10)
JO10-2: Thyn (16) Menno (12) Gijs (11)
JO11: Siem (15) Daan, Britt (10) Roy (9)

Uitslagen 8/11/13-5-2019

Doelsaldo
Voor :

54

Tegen:

-37

Saldo:

17

Dommelen JO12-1
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
RKVVO MO13-2

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

Programma 18-5-2019
5-5
0-2
3-2
1-1
4-1
5-2
10-0
1-5
3-6
9-0
6-2
3-11
0-4

Riethoven JO19-1

KSC JO19-1

14.30 uur

Riethoven JO17-1

KSC JO17-1

13.00 uur

V’waard JO14-1

KSC JO14-1

13.15 uur

Dosko ’32 JO12-1

KSC JO12-1

11.30 uur

Bergeijk JO11-2

KSC JO11-1

10.30 uur

Terlo JO10-1

KSC JO10-1

11.00 uur

EFC JO10-3

KSC JO10-2

9.00 uur

Bladella JO8-5

KSC JO8-1

8.30 uur

KSC mini’s 1

Tuldania mini’s 1

10.00 uur

