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

JO12 mist veel goeie kansen, maar wint toch!
JO8-1: Zaterdag moesten we erg vroeg voetballen in Reusel. Om 8.00 uur was het verzamelen, voor de meeste kinderen was dat wel
heel vroeg. We begonnen vol goede moed
aan de wedstrijd ondanks dat het erg koud
was. Helaas stonden we al snel met een paar
doelpunten achter. We bleven wel strijd
leveren, wat ontzettend mooi was om te
zien. Zo vocht Nillis voor elke bal op het middenveld door ook zijn lichaam in de strijd te
gooien, hij is dan ook de man van de wedstrijd. In de trainingen de komende tijd gaan
we kijken wie er het beste op welke plek kan
komen te staan. Zo kunnen we meer gerichter trainen op de posities in het veld.

JO11-2: Vandaag een thuiswedstrijd tegen
Eersel. Eersel staat derde en wij tweede.
Weer een topper. We begonnen wat onrustig
aan de wedstrijd. Wel werd er hard gewerkt
en zetten we al vroeg druk. Hierdoor kregen
we al enkele kansen en scoorde we ook de
1 - 0. De verdediging van EFC was niet zo
sterk maar ze kwamen er met een paar gevaarlijke aanvallen sterk uit. Maar onze keeper stond zijn mannetje. Met een mooie
aanval en een perfect steek balletje tussendoor kon onze spits scoren, 2 - 0. Net voor
rust wist Eersel nog tegen te scoren ,2 - 1.
We moesten hard werken maar dat resulteerde wel in beter voetbal en doelpunten.
De spits was ondertussen verplaatst naar
JO8-2: Vandaag mochten we op weg naar
linkshalf en kreeg daar alle ruimte en scoorde
Bergeijk om tegen de jo8-1 te spelen.
nog 2 keer. Een mooie hattrick en 4 - 1. EFC
Op papier een lastige pot, en dat werd ook al
maakte nog een goal maar de punten bleven
snel duidelijk in de wedstrijd. De jongens van
bij KSC. Eindstand 4 - 2.
Bergeijk waren voetballend duidelijk een
maatje te groot, en de goals vlogen ons om
JO12: We speelden vandaag thuis tegen VV
de oren. In de afwerking bij ons zat het ook
Acht, zij staan onderaan met 1 punt in onze
niet mee... Het werd dan uiteindelijk ook
competitie. Maar toch werd het een moeilij11-0. Snel vergeten, en op naar de volgende ke pot deze ochtend. We begonnen niet goed
en vergaten een schot te blokken waardoor
pot.
we al snel op achterstand kwamen. Vooral
JO9: Zaterdag 30 november hebben we weer
Teun had een paar goeie doelpogingen voor
gevoetbald tegen RKVVO-jo9-3. We begonde time-out maar zonder geluk. Na de timenen goed aan de wedstrijd, en na drie kwart
out gingen Daan en Roy samen op doel af
wedstrijd stonden we, door onder andere
maar helaas ging de bal net langs. Bij de volgoed samen te spelen, met 4-3 voor. Hierna
gende poging raakte Roy de paal en schoot
hebben we ons in slaap laten sussen door de
vervolgens de teruggekaatste bal nog een
tegenstander en viel de ene na de andere
keer op de paal. Even daarna gaf hij een
goal. De koppies gingen hangen en uiteindemooie steekpass op Daan, toen stond het
lijk verloren we helaas met 4-9.
dan toch gelijk. Door nog zo’n mooie pass

Penaltystand na ronde 9

tussendoor kwamen we op 2-1 maar nog
voor de rust maakte Acht weer gelijk, 2-2. Na
de rust rukte Finn sterk op en knalde de winnende goal binnen. Op het laatst raakten we
nog maar eens een keer de paal. Gelukkig
wisten we de voorsprong toch vast te houden. Deze wedstrijd onthouden we als die
van de gemiste kansen...
JO14: Vandaag moesten we aantreden tegen
de nummer laatst uit de competitie. Dit zou
dan ook de 3de overwinning op rij op moeten
leveren. Voor rust werd het krachtsverschil al
met 1 doelpunt gemaakt. Na rust werden we
zelfs steeds sterker en wisten we de score
nog verder op te voeren tot 4-0. Hiermee
maken een behoorlijke sprong op de ranglijst
en is er nog kans op meer.
MO15: Deze zaterdag uit tegen Budel, op
papier een gelijkwaardige tegenstander.
Door ziekte en blessures met net genoeg
meiden. De eerste 5 minuten gingen gelijk
op. Budel kreeg de meeste kansen en wist
deze ook te benutten, ruststand: 3-0. De 2de
helft was niet al te best vanuit onze kant.
Toch wist invalster Britt te scoren. Deze wedstrijd snel vergeten, volgende week weer een
nieuwe kans.

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 (6) Lef (4) Floor, Nillis, Niek, Thomas (2)

MO15: Yanthe

JO10: Pim

JO14: Stijn

JO9: hele team

JO10-1: Kars, Nils (7) Siem (6) Joep (5)

JO12: Roy

JO8-1: Nillis

JO11-1: Rick, Stan, Tom, Hugo, Gijs(5) Dolf, Jurre, Nick (4) Boaz (2)

JO11-1:

JO8-2:

JO8-2: Lars (8) Jens (6) Roos (5)
JO9-1: Nilles (9) Daan, Juul (6) Femme, Mik (5)

JO11-2: Thyn (7) Menno (6) Meeke, Mathis, Bink, Nico (4)

JO11-2: Bink en Martijn

JO12: Siem (7) Britt (6) Dennis, Thomas (5)

Uitslagen 30-11-2019

Doelsaldo
Voor :

38

Tegen:

-52

Saldo:

- 14

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

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

Programma 7-12-2019
7-0
5-1
0-4
3-2
14-1
4-2
8-1
4-9
14-0
11-0

Dommelen JO19-2
Bergeijk JO17-3
KSC MO15-1
KSC JO14-1
Woenselse Boys JO12-1
SV Budel JO11-3
DBS JO11-6
KSC JO10-1
DBS JO9-6
KSC JO8-1
KSC JO8-2

KSC JO19-1
KSC JO17-1
Marvilde MO15-2
Dommelen JO14-2
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
Hapert JO10-2
KSC JO9-1
SDO'39 JO8-1
Dosko'32 JO8-1

15.00 uur
14.45 uur
14.00 Kne
12.30 Kne
10.00 uur
9.45 uur
9.00 uur
11.00 Kne
9.00 uur
10.00 Kne
10.00 Kne

