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

Sterke start voor de JO9-2!
KSC JO8: Afgelopen zaterdag speelden
we thuis tegen reusel. Dit team bleek al
snel een maatje te groot voor ons, waardoor we al snel op flinke achterstand
kwamen. Toch hebben we er het beste
van proberen te maken met een super
goede inzet van het hele team en hebben we onze kopjes niet laten hangen.
We er weer wat van kunnen leren, op
naar de volgende wedstrijd!
KSC JO9-1: Op deze zonnige zaterdagochtend vertrokken we naar Bergeijk.
Het team had er zin in! Al vroeg in de
wedstrijd kwamen we met 1-0 achter.
Maar al gauw maakte Niek de gelijkmaker. Daarna waren we los, er vielen doelpunten van Lef, Milan, Willem en Niek.
De samenwerking was top en ieder kende zijn positie. We wonnen daarom dik
verdiend met 10-2! Knap gedaan!

gonnen aan het nieuwe seizoen jongens
en meiden en wij zijn trots op jullie! Ga
zo door, dan gaan we nog mooie dingen
zien!

werd goed op de bal gejaagd. Bij balbezit
zeer goed overgespeeld. Hierdoor maakten we nog 2 goals en wonnen we dik
verdiend met 6-4.

KSC JO10: Afgelopen zaterdag hebben
we thuis gevoetbald tegen Waalre, een
sterke tegenstander. Maar dat hield ons
niet tegen om een fantastische wedstrijd
neer te zetten. Met schitterend overspelen en mooie goals, hebben we toch
goed gevoetbald, maar toch verloren
met 5-7 helaas.

JO13: Na een paar verloren bekerwedstrijden waarin we voor het eerst op het
grote veld mochten spelen begon voor
ons de competitie bij Gestel op bezoek.
Voor onze laatste linie is buitenspel nog
nieuw en heel erg wennen. We moeten
leren dat we niet achterin blijven hangen
maar meer aansluiten om te zorgen dat
de tegenstander niet vrij een aanval op
kan zetten. De buitenspelval gebruiken
heet dat. We missen onze laatste man
met ervaring maar desondanks hebben
we toch ons best gedaan vooral in de
tweede helft. Waar in de eerste helft
bijna elke tweede bal voor de tegenstander was, hadden we in de tweede helft
veel meer balbezit. We hebben met zijn
allen een tandje erbij gezet en daardoor
toch nog een doelpunt kunnen maken.
Eindstand was 5-1. Daan was de man
van de wedstrijd, hij gaf met zijn inzet
het goede voorbeeld. Als we dat a.s.
zaterdag allemaal doen, gaan we zeker
meer tegenstand geven.

KSC JO12-2: Op deze warme nazomerdag moesten we thuis tegen RKDSV JO12
-2. Het ging gelijk op en er werd rustig en
goed gevoetbald. 3 jongens hadden er al
een wedstrijd opzitten vandaag. De druk
werd wat opgevoerd en dat leverde ook
meteen een goal op. Maar Diessen
kwam meteen terug op 1-1. Na een
KSC JO9-2: Vandaag mochten we al
beetje ongelukkig uitverdedigen maakvroeg op pad om naar RKVVO te gaan.
ten ze zelfs 1-2. We raakten niet in paHet was na afgelopen maandag (2-4
niek en bleven goed voetballen. Onze
winst uit bij Terlo) de 2e wedstrijd in een spits maakte na een mooie actie 2-2. In
week. Er werd wederom ontzettend
de time-out alles nog eens goed doorgehard gewerkt door iedereen en in verde- nomen en de schouders er nog eens
digend opzicht stonden we erg goed
extra onder gezet. Met een afstandsvandaag. Met de rust stonden we
schot en een mooi opgezette aanval
(hattrick van Jens) met 1-3 voor. Na de
werd het 4-2. RKDSV kwam op een gerust werd er wederom een flinke dosis
lukkige manier op 4-4 , door een eigen
werklust op de mat gelegd en dit resulgoal en een corner die er in een keer in
teerde uiteindelijk in een zeer verdiende ging. Na de rust waren we veel sterker
1-5 overwinning! We zijn erg goed been kwamen steeds beter in ons spel. Er

Penaltystand na ronde 3

Vanaf deze week is er weer elke
week een JVK, we hopen weer op
jullie verslagjes!

Man of meid v/d strijd

JO8-1: Jop, Sam (2) Sep, Tim (1)

JO14: ?

JO10-1: ?

JO13: Daan

JO9-1: Lef

JO10: Daan, Nilles (3) Juul, Luuk, Mik (2)

JO12-1: ?

JO9-2: hele team

JO11: Siem, Nils (2) Suus, Kars, Joep (1)

JO12-2: hele team

JO8: ?

JO9-1: Milan (3) Thomas, Jorn (2)
JO9-2: Siem (2) Lars, Mats, Morris (1)

JO12-1: Stan (3) Dolf, Gijs, Nico (2)

JO11: ?

JO12-2: Davy, Robin (3) Mathis, Jordy (2)

Uitslagen 19-9-2020

Doelsaldo
Voor :

35

Tegen:

-57

Saldo:

-22

KSC JO19-1
KSC JO17-1
Oirschot Vooruit JO14-1
Gestel JO13-1
KSC JO12-1
KSC JO12-2
Reusel Sport JO11-2
KSC JO10-1
Bergeijk MO9-1
RKVVO JO9-5
KSC JO8-1

Net./Cast. JO19-1
Bergeijk JO17-2
KSC JO14-1
KSC JO13-1
Marvilde JO12-2
RKDSV JO12-2
KSC JO11-1
Waalre JO10-3
KSC JO9-1
KSC JO9-2
Reusel Sport JO8-1

Programma 26-9-2020
1-2
17/10/’20
5-2
5-1
3-3
6-4
10-2
5-7
2-10
1-5
0-18

De Raven JO19-1
Rood Wit V JO17-2
KSC JO14-1
KSC JO13-1
RKVVO JO12-4
ZSC JO12-1
KSC JO11-1
UNA JO10-5G
KSC JO9-1
KSC JO9-2
RKVVO JO8-4
Alle thuiswedstrijden

KSC JO19-1
KSC JO17-1
FC Eindhoven JO14-2
Hoogeloon JO13-1
KSC JO12-1
KSC JO12-2
ZSC JO11-1
KSC JO10-1
RKVVO JO9-4
Riethoven JO9-1
KSC JO8-1
in Steensel!

14:30
15:15
14:00
12:30
11:30
11:15
11:30
09:45
10:00
10:00
08:45

