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

Wonderbaarlijke comeback van de JO9!
KSC JO9-1: Eerste wedstrijd van het
seizoen en dat was te merken ook. We
waren nog niet helemaal wakker en dus
stonden we met de rust met 0-6 achter. Snel vergeten en proberen de 2e
helft zelf te scoren. Maar dan... Een come back als nooit vertoond. 1-6, 2-6, 36, 4-6, 5-6, 6-6 en 1 minuut voor het
einde 7-6. Einde wedstrijd, wat een wedstrijd!! We hebben deze keer geen man
van de match kunnen benoemen. Eigenlijk was iedereen man van de wedstrijd,
want alleen samen kun je winnen!!!
KSC JO10-1: Weer een ouderwetse start
van het seizoen. Met veel van onze ouders/supporters langs de lijn die onze
kids met veel plezier aanmoedigden. De
eerste wedstrijd in de JO-10 was top. We
hebben een leuk team dat al na één training aardig op elkaar is ingespeeld. Na
een goede voorsprong 5-1, kwamen de
kids uit dommelen goed terug. Na nog
een voorsprong van ons is het uiteindelijk 11-11 geworden. Goede start met
veel goals en zelfs 4 van onze kids hebben gescoord. Dit gaat een mooi seizoen
worden!!

KSC JO10-2: Eindelijk mochten we
weer!! Met een leuk en nieuw elftal
moesten we vandaag uit naar de Beerse
Boys. Het was een wedstrijd die gelijk op
ging en die over en weer kansen opleverde. De taken werden goed uitgevoerd
en met goed verdedigen en een goed
keepende Sem was het een goede pot
voetbal. Twee goals van Jorn en twee
goals van Jens waren helaas net niet
genoeg om de winst te pakken vandaag.
Met dezelfde inzet als vandaag gaan we
nog leuke dingen zien komend seizoen.
Op naar volgende week!
KSC JO11: Zaterdag 11 september was
onze eerste wedstrijd tegen Valkenswaard.
We begonnen vol energie aan de wedstrijd en ondanks de eerste wedstrijd op
half veld hebben we met vlagen fantastisch voetbal gezien. Na de rust begonnen de tegenstanders goed in de wedstrijd te komen en kregen we veel doelpunten tegen, maar toch kregen we het
voor elkaar nog 1 doelpunt te maken.

mannetje. We speelde goed over waardoor we meerdere mooie kansen creëerde om de aanval in te zetten om op goal
te schieten. Helaas was het ons niet gegund in tegenstelling tot EFC. Maar door
de sterke verdedigingswerk wisten we
de tussenstand te beperken op 0-3. We
bleven positief want we hadden deze
strijd zeker nog niet verloren. Maar ook
de tweede helft zat het ons niet mee als
we op goal schoten. EFC begon ook
steeds meer druk te zetten wat voor bal
verlies zorgde. Zo wisten ze meerdere
keren onze goal te vinden. Aan de inzet
heeft het zeker niet gelegen! We hebben
een mooie eerste wedstrijd gespeeld!

KSC JO12: Afgelopen zaterdag eerste
wedstrijd gespeeld tegen EFC. De eerste
helft ging gelijk op. Iedereen stond z’n

Penaltystand na ronde 1

Man of meid v/d strijd

We houden de penaltystand bij voor de jeugd t/m
JO12, dit doen we vanaf de eerste competitiewedstrijd. Niet elk team speelt even veel bekerwedstrijden dus dan zou het niet eerlijk zijn.

JO9: hele team
JO10-1: Lars
JO10-2: hele team
JO11: Noël
JO12: Elin

Uitslagen beker 11-9-2021

Doelsaldo
Voor :

37

Tegen:

-70

Saldo:

-33

Programma 18-9-2021

RKSV Nuenen JO19-3

KSC JO19-1

4-5

RPC JO19-2

KSC JO19-1

Beerse Boys JO15-1

KSC JO15-1

4-2

KSC JO15-1

Reusel Sport JO15-2

14:00 Kn

Rood Wit V. JO13-2

KSC JO13-1

0-7

KSC JO14-1

Gestel JO14-1

12.30 Kn

KSC JO12-1

EFC JO12-4

0-9

Bladella JO13-2

KSC JO13-1

11.00

Valkenswaard JO11-3

KSC JO11-1

15-1

DOSL JO12-2

KSC JO12-1

10.45

Dommelen JO10-2

KSC JO10-1

11-11

Riethoven JO11-1

KSC JO11-1

Beerse Boys JO10-1

KSC JO10-2

6-4

KSC JO10-1

SDO’39 JO10-1JM

11.00 Kn

KSC JO9-1

Reusel Sport JO9-4

7-6

KSC JO10-2

Best Vooruit JO10-3

11.00 Kn

Dosko ‘32 JO8-1

KSC JO8-1

15-0

SDO’39 JO9-2

KSC JO9-1

KSC JO8-1

RKVVO JO8-5

13.00

10.30

9.00
10.00 Kn

