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JO8-2 keert een 3-0 achterstand om in een
knappe overwinning!
JO8-1: Wederom een thuiswedstrijd. Na het prachtige resultaat van vorige week tegen Vessem
mochten we deze week nog een keer thuis in
Knegsel spelen. Dit keer was Bladella de tegenstander. We zijn nog op zoek naar een vaste keeper en
daarom keepen alle kinderen 1 helft van de wedstrijd. Deze week was Lef onze keeper de eerste
helft. Lef had een paar goede reddingen met zijn
handen en kon de bal goed ver uittrappen. Helaas
stonden we de eerste helft achter. In de rust hadden alle kinderen trainer Arie gezien. Dit gaf de
kids vleugels. Met een actieve Sil op goal, konden
de kinderen goed overspelen. Uiteindelijk hebben
we nog een goal gemaakt. Nu hebben we 2 weken
rust, maar zowel coach als kinderen kunnen niet
wachten totdat we weer mogen spelen. Fijne
hersftvakantie.

ballen. Na een spannende eerste helft stond het
nog maar 2-2. De teams waren goed aan elkaar
gewaagd. In de tweede helft gingen we steeds
beter spelen en wisten we de wedstrijd alsnog te
winnen. Belangrijk is het om te zien dat het overspelen steeds beter gaat en dat er zelfs positiespel
gaat ontstaan. Mik ontpopte zich tot man van de
wedstrijd door 'verrassend' te gaan keepen en de
ballen goed tegen kon houden!

dag komen. We hielden de tegenstander ver genoeg van onze goal af en door goed uitverdedigen
konden we snel omschakelen op de aanval. Op een
stand van 4-0 kregen we pas een doelpuntje tegen
maar we maakten er zelf ook nog eentje, eindstand dus 5-1! De kids hebben zelf vandaag Thomas en Teun als man van de wedstrijd benoemd
maar de hele verdediging was vandaag onverzettelijk. De volgende keer gaan we ook nog proberen
om de verdedigers mee op te laten schuiven zodat
JO11-2: Vandaag weer een uitwedstrijd. Tegen
er geen gaten vallen tussen aanval en verdediging.
Bergeijk JO11-4. Hier hadden we voor de beker ook Dan kunnen we de tegenstander verder richting
al tegen gespeeld en gewonnen. Wij mochten
hun eigen goal drukken en zijn we nog sterker.
aftrappen en vol goede moed begonnen we aan de
wedstrijd. Maar het ging niet zo lekker als de vori- JO14: Vandaag de wedstrijd tegen EFC waar we op
ge wedstrijden. Er werd slordig overgespeeld en er papier meer kans tegen zouden moeten hebben.
kwamen weinig kansen. Met de time-out was het
Met de hulp van het meiden team startten we vol
nog 0-0. Uit een mooie aanval kwam toch een
vertrouwen aan de wedstrijd. Gaande weg de 1ste
JO8-2: Nadat de eerste twee potjes van het seigoede kans en goal, 0-1. Maar Bergeijk voetbalde
helft bouwden we een steeds groter overwicht op.
zoen verloren werden, waren we er op gebrand
al heel wat beter als een paar weken geleden en
Buiten enkele afstandsschoten wisten we echter
om onze eerste overwinning te gaan pakken.
ook zij kregen kansjes. Ze maakte net voor rust een weinig kansen af te dwingen. Aan de andere kant
Tegen een gelijkwaardig EFC werd er dan ook
goal, 1-1. Dus na de rust de mouwen nog maar
gaven we ook niets weg tot dat een afgeslagen
volop gestreden! Ondanks dat we voetballend iets eens opgestroopt en toen ging het ook wat beter. corner van grote afstand net onder de lat binnen
beter waren, stonden we met de rust met 0-3
Uit een bijna onmogelijke positie op de achterlijn
viel. Gelukkig konden we nog voor rust de schade
achter. In de rust nog maar eens de nadruk gelegd scoorde we de 1-2. Bergeijk probeerde nog wel
repareren en wilde we na rust vol voor de 3 punop het verdedigen, en dat de wedstrijd nog niet
wat tegen te scoren maar gelukkig hielden we de 0 ten gaan. Aanvankelijk leek dit ook te lukken omverloren was….In de 2e helft ging het ineens allein de tweede helft. Een moeizame overwinning
dat we na een mooi uitgespeelde corner knap de
maal een stuk beter, en scoorde Jens 3 goals waar- maar wel 3 punten mee naar huis.
2-1 binnen kopten. Hierna kwam EFC toch wel een
door het een minuut voor tijd 3-3 stond. En toen in
aantal keer gevaarlijk opzetten en duurde de wedde laatste seconden van de wedstrijd.... een goede JO12: We speelden een thuiswedstrijd tegen DBS
strijd net te lang om de 3 punten thuis te houden.
bal van achteruit van Sem, waardoor Jens met een en de oudere zus van Finn was onze scheidsrechEen paar minuten voor tijd was opnieuw een afknappe actie de 4-3 binnen kon schieten. Super
ter. We hadden ingezet op een sterke verdediging standsschot ons fataal waardoor eigenlijk ook wel
gedaan jongens en meiden!, ga zo door!
omdat we na 2 wedstrijden nog niet zo goed weterecht de wedstrijd in 2-2 eindigde.
ten hoe de krachtsverhoudingen liggen in deze
JO9: Op zaterdag mochten we een mooie uitwedpoule. We scoren veel en gemakkelijk maar we
strijd spelen bij Rood-Wit. Een speciale wedstrijd
krijgen ook nogal wat doelpunten om de oren. Al
voor Nilles want hij mocht tegen zijn neefje voetsnel bleek dat we op deze manier sterk voor de

Penaltystand na ronde 3

Man of meid v/d strijd

JO8-1: Jorn (3) Niek, Lef (2) Thomas, Nillis (1)

MO15: hele team

JO10-1: Siem

JO14: Loek

JO9: Mik

JO10-1: Kars, Joep (3) Siem, Nils (2) Jamy, Dex (1)

JO12: Thomas en Teun

JO8-1: Lef

JO11-1: Hugo, Dolf, Tom, Nick, Jurre, Rick, Stan, Gijs (1)

JO11-1:

JO8-2: Jens

JO8-2: Lars (3) Roos (2) Jens, Robin, Morris, Siem, Sem (1)
JO9-1: Nilles (3) Jorrit, Noël, Daan, Mik (2) Tim, Femme (1)

JO11-2: Menno, Thyn (3) Meeke, Bink, Nico (2) Jordy, Mathis (1)
JO12: Thomas, Finn (3) Siem (2) Britt, Daan, Steef, Teun, Dennis, Jayden (1)

JO11-2: Jordy en Menno

Uitslagen 5-10-2019

Doelsaldo
Voor :

33

Tegen:

-30

Saldo:

+3

Net./Casteren JO17-1
KSC MO15-1
KSC JO14-1
KSC JO12-1
Maarheeze JO11-2
Bergeijk JO11-4
KSC JO10-1
Rood Wit V. JO9-2
KSC JO8-1
KSC JO8-2
Bladella JO19-3

KSC JO17-1
Nw Woensel MO15
EFC JO14-3
DBS JO12-3
KSC JO11-1
KSC JO11-2
DOSKO'32 JO10-1
KSC JO9-1
Bladella JO8-4
EFC JO8-3
KSC JO19-1

Programma 26-10-2019
4-1
0-6
2-2
5-1
1-10
1-2
3-9
4-5
1-5
4-3
12 okt

KSC JO19-1
KSC JO17-1
Boxtel MO15-2
SV Unitas'59 JO14-4
SJO Juventud JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
Terlo JO10-1
KSC JO9-1
Reusel Sport JO8-3
De Raven JO8-1

Cast./Netersel JO19-1
EFC JO17-3
KSC MO15-1
KSC JO14-1
KSC JO12-1
DVS JO11-4
SV Valkenswaard JO11-6
KSC JO10-1
Nieuw Woensel JO9-2
KSC JO8-1
KSC JO8-2

14.30 Ste
14.30 Ste
11.45 uur
12.45 uur
10.30 uur
11.30 Ste
11.30 Ste
10.30 uur
10.00 Ste
9.00 uur
9.30 uur

