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JO12 zet een 6-2 achterstand om
in een gelijkspel….
JO8-1: We vertrokken in alle vroegte naar Reusel
sport. Het was prachtig voetbalweer en de jongens
hadden er zin in! We hadden geen wisselspelers
dus het werd een pittige wedstrijd. We hebben
flink aangevallen en gescoord. Maar liefst 6 goals
vlogen erin en we creëerden ook nog meer mooie
kansen die net de paal raakten of vlak naast vlogen. Helaas werd het op het eind te zwaar zonder
wissels en verloren we met 11-6. Goed gespeeld!

gaan. Echt top! En als de tegenstander een goal
maakt mag je zelf aftrappen. En waarom niet proberen te scoren vanaf de aftrap? Een geweldig
schot vanaf de middellijn belandde dan ook in het
doel van de tegenstander! We hielden de kopjes
omhoog, wat super knap was en op naar volgende
week. Eindstand 18-2.

we mochten gelukkig later beginnen. Misschien
door die strubbelingen begonnen we niet goed aan
de wedstrijd en keken al snel tegen een 0-3 achterstand aan. Een van de tegenspelers was erg goed
en liep er zo doorheen. Toen we wistten hoe we
hem konden stoppen, werden we sterker maar
toch stonden we bij rust met 2-6 achter. Na rust
kwamen we steeds dichterbij maar konden het gat
JO11-1: Na de herfststop van 2 weken moesten we in het laatste kwart pas dichten. Op een gelijke
vandaag aantreden tegen DVS. We begonnen de
stand floot de scheidsrechter af terwijl er eigenlijk
door ons nog een corner genomen mocht worden.
JO8-2: Vandaag waren we al vroeg op pad voor de wedstrijd wat onrustig, maar al snel werden we
beter en beter. Dat kwam ook tot uiting: tot aan de Uit de corner die we toen toch nog mochten newedstrijd tegen De Raven Jo8-1. We hebben ook
eerste time-out liepen we uit tot 5-0! Duidelijk was men werd niet meer gescoord. Daar konden we
deze wedstrijd weer stapjes gezet, alleen liep het
dat we niet al te veel tegenstand hoefden te verwel mee leven want 8-8 was wel een terechte
vandaag niet zoals we graag zouden willen. Voor
de eigen goal moeten we wat scherper worden, en wachten. We liepen verder uit tot 8-0 in de rust en uitslag.
zelfs tot 12-0 tot de 2e time-out. Eerlijk is eerlijk,
de bal zo snel mogelijk naar voren spelen. Snel de
JO14: Vol vertrouwen stonden we vandaag aan de
spitsen in spelen is iets waar we de komende trai- we hadden toch ook nog wel geluk dat we zolang
de 0 konden houden. DVS kreeg toch ook wel een aftrap. Unitas staat weliswaar hoger op de ranglijst
ningen aan gaan werken. In de 2e helft maakte
aantal grote kansen. In het laatste kwart dachten
maar de uitslagen deden vermoeden dat we vanJens nog 2 goals, waardoor het uiteindelijk 8-2
voor De Raven werd. De penalties werden wel nog we nog verder door te kunnen drukken, maar kon daag kans zouden maken op een 3-punter. Na een
DVS nog 2x scoren. Uitslag 12-2. Mooie overwinwat aarzelend begin kwamen we ook steeds beter
gewonnen door ons. Het plezier was er gelukkig
in de wedstrijd en kregen we een aantal dotten van
niet minder om, en dat blijft toch het belangrijkste. ning team!
kansen welke er helaas niet in gingen. Toch kwaJO9: We speelden thuis tegen nieuw Woensel. De JO11-2: Na twee weken herfstvakantie mogen we men we na een mooie goal op een 0-1 voorsprong.
weer aan de bak. Een thuiswedstrijd tegen ValHierna schakelde Unitas echter een tandje bij en
eerste helft ging super goed, er werd goed over
kenswaard. We hadden een zieke maar toch nog
konden we de 2 grote spitsen van Unitas fysiek
gepasst en zo werden er goede aanvallen gecreeen wissel over. Het was weer een beetje wennen niet bijbenen. Helaas gingen we dan ook rusten
ëerd. Helaas liepen de tegenstanders uit in de 3e
kwart, toch kwamen we wel weer goed terug in de en we speelden nog niet zo best. We zaten veel op met een 2-1 achterstand. Na de rust konden we
elkaar en de bal ging iedere keer terug de drukte
het tij helaas niet keren en liep Unitas uit naar een
laatste kwart, maar niet goed genoeg en met een
verlies van 7-9 hebben we de wedstrijd afgesloten. in. Er ontstonden een paar kleine kansjes maar met 7-1 overwinning. We houden de moed er echter in
de time-out was het nog 0-0. Na goed overleg in de want zaterdag komt koperloper UNA op bezoek.
time-out ging het veel beter. Het spel werd goed
JO10-1: De uitwedstrijd van vandaag was tegen
verlegd en we creëerden goede kansen. Zo werd
MO15: Deze keer mochten we uit naar het sterke
Terlo. We hadden er weer veel zin in na twee wehet al snel 2-0. Valkenswaard kon niet veel terug
Boxtel, wat nog geen enkele wedstrijd verloren
ken rust tijdens de herfstvakantie. Maar het was
wel even wennen. Hierdoor kwamen niet goed aan doen, we zetten ze goed vast. We kregen nog meer heeft. We hadden het verdedigende strijdplan
kansen maar deze werden niet allemaal benut.
klaarliggen, met behulp van Marc Wouters. Onvoetballen toe. Dit was jammer. Want het gaat
Ruststand 4-0. Na de rust begon Valkenswaard
danks de positiewisselingen wisten wij erg goed te
namelijk steeds beter. Dat zien we op de training
fanatiek en scoorde meteen. 4-1. Ze kregen metspelen en gaven onze tegenstanders geen ruimte.
en ook steeds meer op zaterdag. Maar de tegenToch wisten de goed voetballende meiden van
stander bleek een maatje te groot. En dit resulteer- een nog een goede kans maar die ging er niet in.
Toen kwamen wij weer met goed voetbal. Mooi
Boxtel drie keer te scoren in de eerste helft. Begin
de helaas in tegengoals. Maar als we er een keer
uitgespeelde kansen en goals, 7-1. De tegenstanvan de tweede helft kwamen we wat langzamer op
doorheen combineerden kregen we ook goede
der liet het hoofd een beetje hangen en we kongang en daaruit wist Boxtel nogmaals drie keer te
kansen. En we maakten een mooie goal uit een
afstandsschot. Ruststand 6-1. Aangezien de tegen- den rustig verder combineren. De eindstand werd scoren. Daardoor werden we wakker geschut en
nog 10-1. Mooie wedstrijd, goed gespeeld. Op naar kregen we ook nog een hele grote kans. Helaas
stander met 12 spelers waren kwamen er in de
de topper volgende week.
stond de keeper van Boxtel goed opgesteld. Al met
tweede helft veel andere spelers in te staan. Zo
al hebben we het Boxtel nog erg lastig gemaakt,
kregen we veel tegendoelpunten en dan is het
waardoor zij geen kansen meer kregen. We heblastig om het leuk te blijven vinden. Maar gelukkig JO12: Door omleidingen was niet iedereen op tijd
in Nuenen voor de wedstrijd tegen Juventud maar ben een goede, leerzame wedstrijd achter de rug.
bleven we positief en bleven we gewoon door-

Penaltystand na ronde 4

Man of meid v/d strijd
MO15: Benthe

JO10-1: Joep

JO14: Ward

JO9: Femme

JO10-1: Kars (4) Joep, Nils (3) Siem (2)

JO12: hele team

JO8-1: Lef

JO11-1: Jurre, Rick (3) Dolf, Tom, Stan, Gijs (2) Nick, Hugo (1)

JO11-1: hele team

JO8-2: Sem

JO8-1: Jorn (4) Niek, Lef (2) Thomas, Nillis, Willem (1)
JO8-2: Lars (4) Roos (3) Jens, Sem (2)
JO9-1: Nilles (4) Mik (3) Jorrit, Noel, Daan (2)

JO11-2: Thyn (4) Menno (3) Meeke, Bink, Nico, Jordy (2)

JO11-2: Davy

JO12: Thomas (4) Finn, Siem (3) Britt, Dennis (2)

Uitslagen 26-10-2019

Doelsaldo
Voor :

51

Tegen:

-74

Saldo:

-21

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/Net. JO19-1
EFC JO17-3
KSC MO15-1
KSC JO14-1
KSC JO12-1
DVS JO11-4
V’waard JO11-6
KSC JO10-1
Nw Woensel JO9-2
KSC JO8-1
KSC JO8-2

Programma 2-11-2019
0-3
3-1
6-0
7-1
8-8
12-2
10-1
18-2
7-9
11-6
8-2

UNA JO19-5
Rood Wit V JO17-3
KSC MO15-1
KSC JO14-1
Brabantia JO12-3
Sterksel JO11-1
Netersel/Cast. JO11-1
KSC JO10-1
St. Vessem/DEES JO9-2
KSC JO8-1
KSC JO8-2

KSC JO19-1
KSC JO17-1
Best Vooruit MO15-1
UNA JO14-2
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
De Raven JO10-1
KSC JO9-1
Hapert JO8-2
St. DEES/Vessem JO8-1

15.00 uur
13.00 uur
14.00 Kne
12.30 Kne
11.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.00 Kne
10.00 uur
10.00 Kne
10.00 Kne

