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

De MO15 pakken hun eerste 3 punten!!
JO8-1: We mochten thuis voetballen in Knegsel
tegen Hapert. Volgens diverse weerberichten zou
het droog blijven. Maar niets was minder waar.
Tijdens de warming up kwamen er al flinke druppels omlaag, maar het begon pas echt hard te
regenen tijdens de eerste helft. Kinderen, coach en
ouders waren doorweekt. Wat een weer, zeg!
Voetbaltechnisch ging het de eerste helft gelijk op.
Maar helaas waren onze kinderen de tweede helft
niet in hun beste doen. Ondanks dat we verloren
hebben, knappe prestatie van de kids, goed doorzettingsvermogen ondanks het slechte weer. As
zaterdag weer een kans.

Helaas bleek kort hierna wel dat de tegenstander
wederom een maatje te groot was. Maar we lieten
ons niet kennen. Wat een inzet en wat een strijd!
Voor elkaar willen werken en in balbezit je medespeler weten te vinden. Dit zorgde ervoor dat er
nog steeds kansen voor ons ontstonden. En er
werd nog 2 keer meer gescoord!! Helaas gingen ze
er aan onze kant iets makkelijker in. En dan gaat de
score snel omhoog. Maar we lieten onze kopjes
echt niet hangen. Super gedaan!! Al met al een
leerzame en vooral fijne en mooie wedstrijd. Eindstand: die was niet zo belangrijk......

heel klein veldje zodat we snel moesten rond spelen en duels aan moesten gaan om te kunnen
scoren. Er werden felle duels uitgevochten en we
hopen dat we dat zaterdag tegen Wilhelmina Boys
ook kunnen laten zien. De eindstand was 2-5.

JO14: Vandaag stond de koploper als tegenstander op het programma. Aangezien zij de competitie
als 2de klasser zijn gestart konden we onze borst
nat maken. We hadden afgesproken het veld klein
te houden om op de counter het UNA lastig te
maken. Aanvankelijk leek dit strijd plan aardig te
lukken. UNA kwam weliswaar op voorsprong maar
JO11-2: Op deze herfstachtige zaterdag speelde
gedurende de 1ste helft hadden ze toch moeite om
JO8-2: Vandaag stond de wedstrijd tegen Vessem/ we de topper tegen Netersel/Casteren. Allebei nog ons uit elkaar te spelen. Met de rust stonden we
Dees Jo8-1 op het programma. Met Sem in de goal alles gewonnen. We begonnen zeer geconceneen beetje ongelukkig met 0-3 achter. We wilden
ging het in de 1e helft hartstikke goed! Een rusttreerd aan de wedstrijd. Er werd goed verdedigd
dit na rust volhouden om de nederlaag zo klein
stand van 2-4 was tegen de verhouding in, want
en kwamen er af en toe ook gevaarlijk uit. Het ging mogelijk te laten uitvallen. De vermoeidheid sloeg
we stonden echt goed te voetballen met zijn allen. mooi op en neer. Met de time-out was het nog 0-0. naarmate de 2de helft echter verder toe. We hadVooral Sem had met een aantal mooie reddingen
Het veld was glad van de regen en er waren daarden tot overmaat van ramp ook geen wissels deze
en belangrijk aandeel hierin. Na de rust (toen we
door wat schuifpartijen. Maar we gingen gewoon
middag waardoor de krachten in het laatste kwarinmiddels allemaal kletsnat geregend waren) ging
door. Wel kwamen we op achterstand, 1-0. Dus in tier op waren en we uiteindelijk toch nog een
het een stuk minder helaas. De jongens en meiden de achtervolging. We gingen er nog een keer extra flinke nederlaag van 0-10 moesten ondergaan.
hadden er zichtbaar weinig zin meer in en Vessem/ tegen aan en met resultaat. Een verwoestend
Komend weekend staat Bergeijk op het programDees kon nog eenvoudig 4 goals maken. Als we de schot in de kruising, 1-1. Toen was het rust. Na de ma. Een tegenstander waar we dit jaar al van gescherpte en focus 40 minuten vol kunnen gaan
rust kregen we nog mooie kansen maar Netersel/
wonnen hebben. Dus we houden de moed erin.
houden, gaan we nog zeker tegenstanders treffen Casteren maakte 2-1. We lieten het er niet bij
MO15: Vandaag stond de wedstrijd tegen Best op
waar we een goede kans tegen maken.
zitten en probeerden wat we konden. Helaas
het programma. Op papier een gelijkwaardige
JO10-1: Er stond vandaag de thuiswedstrijd tegen scoorden we niet meer maar kregen nog wel een
tegenstander. De eerste 15 minuten waren we
paar goals tegen. Eindstand 4-1. We speelden een
De Raven op het programma. Voor de wedstrijd
nog niet helemaal wakker, Best had hier gelukkig
was het heel slecht weer. Maar op het moment dat prima wedstrijd, complimenten aan het team.
ook last van. Na een paar wisselingen in het veld
we buiten kwamen voor de warming up stopte het JO12: We begonnen weer niet zo scherp aan de
liep het beter en creëerde we een aantal kansen.
met regenen en scheen zelfs de zon heel even.
wedstrijd tegen Brabantia. We keken al snel tegen Vooral via de zijkanten waren we gevaarlijk. Na
Misschien was dit wel een goed voorteken. We
een achterstand aan van 0-2. Brabantia scoorde
lang wachten viel dan net voor rust eindelijk een
spraken voor de wedstrijd met elkaar af dat we er onder andere met een hakbal. Uit een goeie voor- doelpunt. Via een goede sprint en voorzet van
een goede wedstrijd van gingen maken. Gewoon
zet scoorde Britt de aansluitingstreffer met een
Malou, kon Pien de 1-0 binnen tikken. De 2de helft
zoals we op woensdag laten zien. Ertegenaan en
mooie kopbal. In het tweede kwart liep Brabantia
begonnen we sterk en dit hielden we goed vol. We
met veel inzet. Balletje afpakken en daarna probe- uit naar 4-2. Ze scoorden heel makkelijk en hadwaren de bovenliggende partij en kregen nog een
ren de bal over te spelen. En dat deden we! Echt
den weinig kansen nodig. Wij hebben niet zoveel
aantal kansen. Onze verdediging zorgde ervoor dat
mooi om te zien hoe we met zijn allen er vanaf het kansen kunnen creëren vandaag. En als we voor de Best geen kans kreeg. Er werd niet meer gescoord
begin voor gingen. Dit resulteerde dan ook in een
goal konden komen lukte het vaak net niet om te
in 2de helft en dat betekent dat we de eerste 3
voorsprong! 1-0 na een goed uitgespeelde aanval. scoren. We hebben deze week getraind op een
punten van het seizoen binnen hebben!

Penaltystand na ronde 5

Man of meid v/d strijd

JO8-1: Jorn (4) Niek, Lef, Thomas, Nillis (2) Willem (1)

MO15: Malou

JO10-1: Siem

JO14: Lars

JO9:

JO10-1: Kars (5) Joep (4) Nils, Siem (3)

JO12: Finn en Teun

JO8-1: hele team

JO11-1: Jurre, Rick (4) Tom, Stan, Dolf, Gijs (3) Nick, Hugo (2)

JO11-1:

JO8-2: hele team

JO8-2: Lars (5) Roos, Jens (3) Morris, Siem, Sem (2)
JO9-1: Nilles (5) Daan, Mik (3) Femme, Jorrit, Juul, Noël (2)

JO11-2: Thyn (4) Menno, Bink, Nico (3) Jordy, Meeke (2)
JO12: Thomas, Finn, Siem (4) Britt, Steef, Teun, Dennis (2)

JO11-2: hele team

Uitslagen 2-11-2019

Doelsaldo
Voor :

35

Tegen:

-63

Saldo:

-28

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
UNA JO14-2
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
De Raven JO10-1
KSC JO9-1
Hapert JO8-2
DEES/Vess. JO8-1

Programma 9-11-2019
Afgelast
2-14
1-0
0-10
5-2
7-5
4-1
3-15
4-7
0-8
2-8

KSC JO19-1
KSC JO17-1
SBC MO15-1
Bergeijk JO14-1
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
Bladella JO10-2
KSC JO9-1
Hilvaria JO8-2
Reusel Sport JO8-4

Bergeijk JO19-2
Reusel Sport JO17-2
KSC MO15-1
KSC JO14-1
Wilhelmina Boys JO12-1
Rood Wit '67 JO11-1
Dommelen JO11-3
KSC JO10-1
EFC JO9-4
KSC JO8-1
KSC JO8-2

14.30 Ste
14.30 Ste
13.15 uur
13.15 uur
10.00 Ste
11.30 Ste
11.30 Ste
9.30 uur
10.00 Ste
10.00 uur
9.00 Ste

