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JO11-1 na 3 wedstrijden op kop!
JO8-2: Vandaag stond de uitwedstrijd tegen
Vessem/Dees Jo8-2 op het programma. Het
weer was goed en er stond een lekker zonnetje, dus we gingen ervoor. Vanaf de 1e minuut werd er ontzettend hard gewerkt door
iedereen! Elke keer als de tegenstander een
aanval probeerde op te zetten werd deze
goed verdedigd door Siem en Roos. En de
paar keer dat de tegenstander er wel doorheen kwam stond onze keeper Sem weer in
de weg, die zich voor elke bal gooide! Op het
middenveld werd er weer geknokt voor elke
bal door Mats en Robin die dat uitstekend
deden. Voorin stonden Lars en Jens die elke
keer goede ballen kregen vanuit het middenveld en zo konden we maar liefst 7x scoren!
Net als de vorige keer ben ik weer ontzettend
trots op de werklust van dit mooie elftal. Het
volgende potje dat op het programma staat
is uit naar EFC. Als we dan met dezelfde instelling het veld op gaan moeten we ook daar
voor een mooi resultaat kunnen gaan.
JO9: We speelden een thuiswedstrijd tegen
Waalre. Wederom was het een genot om
naar KSC Jo9 te kijken. Mooie oogstrelende
aanvallen werden op de mat gelegd. De tegenstander werd met momenten zoek gespeeld. De keepers van KSC speelden sterk,
de verdediging stond als een huis, het middenveld verlegde het spel goed en de aanval
was messcherp vandaag. Met 2 goals is Luuk
de man van de wedstrijd. Maar eigenlijk verdiend het hele team een compliment vanwege het goede verzorgde spel.
JO11-1: Vandaag mochten we aantreden
tegen Rood Wit uit Veldhoven. Zij hadden

beide voorgaande wedstrijden verloren dus
voor de wedstrijd waren er al geluiden te
horen dat dit wel een overwinning voor ons
zou worden. Het begin van de wedstrijd was
echter moeizaam. Het was toch duidelijk dat
we meer tegenstand kregen dan verwacht.
Het spel ging op en neer met kansen voor
beide teams, met ook een paar uitstekende
reddingen van onze keeper. Uit een mooie
aanval hadden we het geluk om de 1-0 te
scoren. Verder dan dat kwamen we niet in
het eerste kwart. Het spel golfde in het tweede kwart nog steeds op en neer, al kregen we
wat meer grip op de wedstrijd. Dat resulteerde in een 3-1 voorsprong bij rust. Na rust
liepen we verder uit en konden we het verschil toch maken. Eindstand uiteindelijk een
mooie 7-1 en een 1e plaats op de ranglijst!
Goed gedaan, team!

2-4 en 2-5.Het laatste kwartier hebben we
echt alles gegeven en nog terug gevochten
tot 4-5. Eindhoven moest met man en macht
verdedigen en had iedereen terug gehaald
naar achteren. We wilden zo graag nog die
vijfde goal maken maar hij ging er niet in.
Zeer goed gevoetbald en kei hard gewerkt.

JO12: we moesten naar Sterksel vandaag,
helaas begonnen we niet zo goed als de twee
vorige wedstrijden. Geen idee hoe het komt
maar de ene keer gaan we er met zijn allen
vol voor vanaf het fluitsignaal en de andere
keer lijkt het wel alsof we er geen zin in hebben. Gelukkig was de inzet er wel weer in de
tweede helft en kwamen we van een flinke
achterstand nog terug naar een doelpunt
verschil. Een van die doelpunten kwam van
de schoen van Jayden die precies op de juiste
plaats stond en met een volley beheerst in
JO11-2: Vandaag tegen Fc Eindhoven. Weer
schoot. Kort voor tijd was de stand dus 5-6
een nieuwe kans op 3 punten. We begonnen voor Sterksel. We kwamen zo sterk terug dat
met een goeie warming-up wat je ook metde tegenstander geen vertrouwen meer had
een kon terug zien in de wedstrijd. We bein een goede afloop en het dus nodig vonden
gonnen zeer sterk maar kwamen toch op een om vervelend tijd te gaan rekken. Dat leidde
2-0 achterstand. Zij hielden constant 2 man
tot frustratie bij onze spelers. Helaas hebben
bij onze keeper wat lastig verdedigen was.
we het niet meer gelijk kunnen maken maar
Maar door een mooi schot kwamen we terug we hebben ons wel knap hersteld en hadden
in de wedstrijd. 1-2. Wij waren zeker net zo
wel een punt verdiend. Zaterdag tegen Waalgoed en met vlagen beter dan Eindhoven.
re gaan we het weer proberen de punten
We combineerden goed met als gevolg een
mee naar huis te nemen..
aantal mooie aanvallen. Daaruit kregen we
goede kansen maar ze gingen er net niet in.
KSC Voetbalkamp 2020
Aan de andere kant gingen ze er wel in. 1-3.
Toen zakte de moed een beetje weg maar we
voor de jeugd vanaf JO8:
scoorden heel snel de 2-3 en we gingen weer
10-11 en 12 juli!
volop in de aanval. Kans op kans maar hij
ging er niet in. Toen werd het zelfs ook nog

Penaltystand na ronde 14

Man of meid v/d strijd

JO8-1: Jorn (7) Lef (4) Floor, Thomas (3)

MO15:

JO10: niet gespeeld

JO14:

JO9: Luuk

JO10-1: Kars, Nils (8) Siem (7) Pim, Dex, Jamy, Joep (5)

JO12: Jayden

JO8-1:

JO11-1: Gijs (8) Stan (6) Rick, Dolf, Hugo, Tom, Jurre (5)

JO11-1: Nick

JO8-2: Siem

JO8-2: Lars (9) Jens (8) Roos (7)
JO9-1: Nilles (13) Juul (9) Daan (8)

JO11-2: Thyn (10) Menno (8) Davy, Mathis, Bink, Nico (5)

JO11-2: hele team

JO12: Siem, Britt (9) Dennis (8 Steef, Finn (7

Uitslagen 15-2-2020

Doelsaldo
Voor :

39

Tegen:

-23

Saldo:

+16

KSC JO19-1
KSC JO17-1
Marvilde MO15-2
DBS JO14-3
Sterksel JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
KSC JO9-1
De Raven JO8-1
ST DEES/Vessem JO8-2

Bergeijk JO19-2
Weebosch JO17-1
KSC MO15-1
KSC JO14-1
KSC JO12
Rood Wit V. JO11-2
Eindhoven JO11-3
Waalre JO9-3
KSC JO8-1
KSC JO8-2

Programma 7-3-2020
0-1
1-1
1-2
1-1
6-5
7-1
4-5
8-1
6-4
0-7

RKVVO JO19-2
Terlo JO17-1
KSC MO15-1
KSC JO14-1
KSC JO12-1
Best Vooruit JO11-4
Brabantia JO11-3
KSC JO10-1
De Raven JO9-2
KSC JO8-1
KSC JO8-2
Alle thuiswedstrijden

KSC JO19-1
KSC JO17-1
FC Eindh./RPC MO15-1
EFC JO14-2
Waalre JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO11-2
RKVVO JO10-7
KSC JO9-1
Rood Wit V. JO8-2
Bergeijk JO8-3
in Knegsel!

15.00 uur
14.45 uur
14.00 uur
12.30 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

