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

Onverwacht slecht weer op laatste voetbaldag...
JO8-2: Op deze natte en koude dag
moesten wij toch voetballen, en ging de
reis deze keer naar Bladella. Terwijl het
continu regende werd er goed gevoetbald door de kinderen, en dit resulteerde in een 2-1 achterstand met de
rust. Vijf minuten na de rust begon het
te hagelen, en dit was reden om de wedstrijd even stil te leggen. Na deze onderbreking werd er aan beide kanten snel
gescoord, en opnieuw begon het weer
hard te hagelen...Met nog 10 min te
gaan, en een stand van 3-2 zijn we snel
naar binnen gegaan, en in overleg met
de scheids is de wedstrijd gestaakt. De
kinderen waren drijfnat en zichtbaar
onder de indruk van de regen en hagel,
en er moesten er dan ook enkele getroost worden. Terugkomend op de 1e
seizoenshelft... We hebben een
mooi elftal, en hebben een hartstikke
leuke 1e seizoenshelft gespeeld met zijn
allen, met een aantal goede resultaten
ertussen! De groei die dit elftal wekelijks
maakt is mooi om te zien, en voorspelt
veel goeds voor de 2e seizoenshelft!
Geniet allemaal van de komende weken,
en we zien elkaar weer terug in 2020!!
JO11-2: Ondanks het slechte weer ging
de wedstrijd toch door. We hadden er
zin in. De laatste wedstrijd van deze

competitie. Het begin was wat onrustig
en onnauwkeurig. Het spel ging wat op
en neer. Beide teams kregen wat kansen. Maar 1 minuut voor rust kregen we
een mooie aanval over links en de bal
werd voorgezet en onze spits tikte goed
binnen, 1-0. Na de rust liep het veel beter. We zetten vroeg druk en Wilhelmina
boys kwam er niet meer uit. Er werd ook
nog goed gecombineerd en de goals
kwamen toen vanzelf. Met de laatste
time-out was het 4-0. We hebben het
seizoen goed afgesloten. De einstand
was 6-0. En dus weer de 0 gehouden.
Met een mooie tweede plaats hebben
we het heel goed gedaan en zoals beloofd lekker friet gegeten na de wedstrijd.
JO12: Het had veel geregend deze week,
op vrijdag viel het nog enigszins mee en
omdat het weerbericht voor de nacht
van vrijdag op zaterdag en zaterdag
overdag goed was, gingen de thuiswedstrijden gewoon door. Dus we hadden er
veel zin in en begonnen vol goede moed
aan de laatste thuiswedstrijd. We speelden tegen Unitas die net een plaatsje
boven ons stonden met 3 punten meer.
Misschien konden we nog wel opschuiven naar de vijfde plaats in de ranglijst.
We begonnen goed aan de wedstrijd en

Penaltystand na ronde 11

hadden meer balbezit en het betere van
het spel. We konden echter helaas niet
scoren en hielden Unitas ook goed bij
onze goal uit de buurt. Het ging echter
steeds harder regenen en waaien. De
regen ging over in hagel, de paraplu’s
waaiden kapot, een van de goals viel om
die toch met 3 haken was vastgezet.
Daarom zijn we maar even naar binnen
gegaan, en na overleg met de tegenstander hebben we besloten om de eindstand 0-0 in te vullen. Wij zijn best opgewassen tegen slecht weer en willen altijd graag voetballen maar dit was te erg.
We eindigen dus op een knappe 6e
plaats in een sterke competitie met veel
leuke wedstrijden. Tot na de winterstop!
Tijdschema zaalvoetbal 28 december
in “de Ladder” Knegsel:
9.30 - 10.30 uur: mini’s
10.30 - 11.30 uur: JO8-1 + JO8-2
11.30 - 12.30 uur: JO9-1 + JO10-1
12.30 - 13.30 uur: JO11-1 + JO11-2
13.30 - 15.00 uur: JO12+JO14+MO15
15.00 - 16.30 uur: JO17-1 + JO19-1

Man of meid v/d strijd

JO8-1: Jorn (6) Lef (4) Floor, Nillis, Niek, Thomas (2)

MO15: afgelast

JO10: Afgelast

JO14: afgelast

JO9: hele team

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

JO12: hele team

JO8-1: Afgelast

JO11-1: Tom, Hugo (6) Rick, Stan, Gijs (5)Dolf, Nick, Jurre (4)

JO11-1: hele team

JO8-2: hele team

JO8-2: Lars (8) Jens (6) Roos (5)
JO9-1: Nilles (10) Juul (7) Daan (6)

JO11-2: Thyn (8) Menno (7) Davy, Mathis, Meeke, Bink, Nico (4)

JO11-2: Robin

JO12: Siem (8) Britt (7) Dennis (6)

Uitslagen 14-12-2019

Doelsaldo
Voor :

15

Tegen:

-12

Saldo:

+ 3

KSC JO19-1
KSC JO17-1
FC Eindh/RPC MO15-2
FC Eindhoven JO14-3
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
Cast/Netersel JO10-1
KSC JO9-1
Cast/Netersel JO8-1
Bladella JO8-3

RPC JO19-3
Terlo JO17-1
KSC MO15-1
KSC JO14-1
SC Unitas'59 JO12-4
Tivoli JO11-1
Wilh. Boys JO11-3
KSC JO10-1
Net/Casteren JO9-1
KSC JO8-1
KSC JO8-2

Programma 21-12-2019
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
0-0
4-4
6-0
Afgelast
3-5
Afgelast
3-2

KSC JO14-1

Reusel Sport JO14-1

11.00 Kne

