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

Mooie overwinning van de JO9, keepers houden
het doel schoon!
JO8-1: Afgelopen zaterdag speelde wij uit bij
de Beerse Boys. Niet alleen wij waren daar
maar ook de kids van het andere JO8 waren
daar. We speelden tegelijkertijd. Ons team
had duidelijk last van de spanning rondom de
sinterklaasintocht op TV later die dag. Ruim
in de tweede helft kwamen we erachter dat
we tegen de verkeerde tegenstander speelden en dat we eigenlijk tegen de Beerse Boys
op het veld van JO8-2 hadden moeten spelen. Ondanks alles hebben we toch een leuke
wedstrijd gehad. Aankomende zaterdag uit
bij Reusel.

van Fem. Ook al kwamen de tegenstanders
goed terug in de wedstrijd, toch hielden we
de nul dankzij de reddingen van Jorrit. Ook
de tweede helft hielden we de nul dankzij de
reddingen van Mik, en bleven we weer scoren door een geweldige samenspel van Fem
en Nilles.. Mooie 6-0 overwinning.

JO10-1: Vandaag de uitwedstrijd tegen EFC.
Na de overwinning van vorige week gingen
we met veel vertrouwen de wedstrijd in. En
dat was te zien. Er werd vanaf het begin goed
druk gezet. En dit resulteerde dan ook in
doelpunten. Het was een mooie en open
JO8-2: Vandaag stond er een potje tegen de wedstrijd. Het ging op en neer. Zeker in de
Beerse Boys op het programma. Wij zouden eerste helft deden we goed mee. De doeleigenlijk tegen de Jo8-2 moeten voetballen,
punten vielen dan ook aan beide zijden. Het
en het ander KSCJo8-1 team tegen Beerse
werd 3-2. Daarna hadden we het geluk niet
Boys Jo8-1... Na 5 minuten spelen werd ech- aan onze kant. We zaten in een hele goede
ter duidelijk dat we beide tegen de verkeerde fase en kregen kansen. Maar helaas belandde
tegenstander stonden te voetballen. Na over- de bal tot 3 keer toe op de paal. Echt pech!
leg toch maar besloten om door te voetbalEn Eersel scoorde wel. Ruststand 5-2. Na de
len…..Het verschil in lengte en leeftijd was
rust bleven we goed voetballen. De combinaduidelijk zichtbaar op het veld, maar dat kon ties gaan steeds makkelijker en er komt
ons niet weerhouden om super veel strijd te steeds meer rust en duidelijkheid in ons spel.
leveren, wat uiteindelijk resulteerde in een 2- Helaas konden we nog maar 1 keer scoren in
1 achterstand met de rust. Na de rust bleven de tweede helft. Eindstand 8-3.
we hard werken, en dat leverde bijna de
gelijkmaker op. Halverwege de 2e helft kreeg JO11-2: Vandaag thuis tegen Reusel sport, zij
staan laatste in de competitie. Niet onderLars een bal hard tegen zijn oor, waardoor
schatten was het motto. En dat is ook niet
hij niet verder kon. Aangezien we verder
gebeurd. Ze zijn totaal van de mat gespeeld.
geen wissels hadden, stonden we met een
mannetje minder op het veld. Vanaf dat mo- We merkten al meteen dat we weinig tegenstand hadden. Er werd rustig gecombineerd
ment kon Beerse Boys pas echt het verschil
en de eerste kansen waren er snel. Na een
maken, en liep men verder uit. We hebben
paar kansen werd er ook gescoord. In de
nog wel knap een goal kunnen scoren, en
uiteindelijk stond er na 40 min een eindstand time-out hadden we afgesproken dat het
tempo wat omhoog moest en dat werd ook
van 7-2 op het scorebord. Toch erg knap
meteen uitgevoerd. De ruststand was dan
gedaan jongens en meiden!!
ook al 7-0. Na de rust gingen we gewoon
JO9: Op 23 november hebben we weer gedoor en de aanvallen werden steeds mooier.
voetbald tegen Tuldania. We begonnen met- Bijna iedereen had gescoord. Onze keeper
een fel aan de wedstrijd met een mooie goal had 1 schot op doel gehad. Eindstand 18-0.

Penaltystand na ronde 8

JO12: We speelden vandaag tegen de nr. 2
van deze competitie. Er stonden een paar
grote jongens in het veld bij onze tegenstander Nuenen. Maar daar was in ieder geval bij
Finn geen ontzag voor. In het eerste kwart
begint hij aan een solo, gaat aan iedereen
voorbij en knalt de bal hard langs de keepster. Toen werd Nuenen ook wakker en werd
het krachts– en lengteverschil duidelijk. Het
was vandaag moeilijk voor onze achterhoede
maar dat was ook niet zo gek aangezien onze
jongens 2 stappen moesten zetten om die
lange spits bij te houden die maar 1 stap
nodig had om dezelfde afstand af te leggen.
Desondanks hebben we ons goed geweerd
door het verschil slechts op 3 doelpunten te
houden. Nuenen had zelfs hier en daar een
vervelende overtreding nodig om vooral
Dennis af te stoppen op het middenveld. Hij
kwam er een paar keer goed langs met zijn
schijnbewegingen. Scheidsrechter Benthe
heeft een paar keer streng opgetreden, dat
was nodig. Het was duidelijk dat het ergens
om ging. Nuenen kan nog kampioen worden,
dat was te horen aan het fanatisme van de
coach...al met al was het een pittige wedstrijd. Zaterdag proberen we weer onze puntjes te pakken tegen VV Acht.

Op zaterdag 28 december heeft KSC
de sporthal in Knegsel afgehuurd.
Info over welk team op welk tijdstip
speelt volgt zo snel mogelijk.

Man of meid v/d strijd

JO8-1: Jorn (5) Lef (4) Nillis, Niek, Thomas (2)

MO15: Afgelast

JO10: Jamy

JO14: hele team

JO9: Fem, Nilles, Jorrit

JO10-1: Kars, Nils (6) Joep, Siem (5) Jamy (4)

JO12: Dennis

JO8-1: Jorn

JO11-1: Rick, Stan, Tom (5) Gijs, Dolf, Jurre, Hugo (4) Nick (3)

JO11-1: hele team

JO8-2: Mats

JO8-2: Lars (7) Jens (6) Roos (5)
JO9-1: Nilles (8) Daan, Mik, Juul (5) Femme,(4)

JO11-2: Thyn (6) Menno (5) Meeke, Mathis, Bink, Jordy, Nico (3)
JO12: Siem (6) Britt, Thomas, Dennis (5) Steef, Finn, Teun (4)

JO11-2: Robin

Uitslagen 23-11-2019

Doelsaldo
Voor :

50

Tegen:

-35

Saldo:

+15

KSC JO19-1
KSC JO17-1
RKSV Nuenen MO15-1
Dosko'32
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
EFC JO10-4
KSC JO9-1
Beerse Boys JO8-1
Beerse Boys JO8-2

Reusel Sp. JO19-2
Bladella JO17-4
KSC MO15-1
KSC JO14-1
Nuenen JO12-2
Waalre JO11-1
Reusel Sp.JO11-3
KSC JO10-1
Tuldania JO9-1
KSC JO8-1
KSC JO8-2

Programma 30-11-2019
6-0
5-3
Afgelast
1-3
2-5
5-3
18-0
8-3
6-0
8-0
7-2

KSC JO17-1
SV Budel MO15-2
Valkenswaard JO14-1
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
De Weebosch JO10-1
KSC JO9-1
Reusel Sport JO8-5
Bergeijk JO8-1
Alle thuiswedstrijden

Hapert JO17-2
KSC MO15-1
KSC JO14-1
Acht JO12-1
RPC JO11-5
EFC JO11-4
KSC JO10-1
RKVVO JO9-3
KSC JO8-1
KSC JO8-2
in Steensel!

14.30 uur
12.45 uur
13.15 uur
10.00 uur
11.30 uur
11.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
9.30 uur

