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

Doelpuntrijke wedstrijd en punten gedeeld bij de
JO10-1!
KSC JO8: Vandaag de thuiswedstrijd tegen Hapert. We begonnen heel goed aan de wedstrijd
en Daan maakte al snel 1-0. Omdat we bleven
aanvallen, kregen we snel meer kansen. Roemer
en Tijn scoorden dan ook en we liepen uit naar
3-0. Nils kon natuurlijk niet achter blijven en
maakte snel 2 goals. Roemer deed vandaag
voor het eerst mee en soleerde zich naar nog 2
goals. Super gedaan Roemer! Daan had er ook
zin in en scoorde daarna weer. Ise keepte heel
goed, en daardoor hielden we weer de 0. Daarna vond ze het tijd om mee te voetballen en
ook dat ging heel goed. Puck liet zien geen
angst te hebben, en ging de duels goed aan. Tim
en Timur verdedigden allebei sterk en Gijs liet
regelmatig zien over een mooie pass te beschikken. Morris had een paar mooie acties, en
scoorde bijna. Daan en Tijn (2) scoorden nog
waardoor we uitliepen naar 11-0! Een superwedstrijd van iedereen!
JO10-1: Vandaag mooi gespeeld tegen ZSC. Wat
een leuke wedstrijd. Onze kids stonden allemaal
goed te spelen. Thomas in de verdediging op
rechts enkele mooie acties, Niek heeft meerdere doelpunten gescoord. Nillis en Willem keepten allebei een helft. Lars is zeer nuttig in de
verdediging en aanval. Roos, met haar harde
schot, maakt alle tegenstanders bang. Sil zie je
ook iedere week groeien. Sven met zijn goal is
man van de wedstrijd. Lef heeft een prachtige
goal gemaakt, door een voorzet van Niek direct
vanuit de lucht op goal te schieten en RAAK!
Uiteindelijk hebben we met 9-9 gelijk gespeeld.
Na de herfstvakantie, speelt onze nieuwste
aanwinst Sep ook wedstrijden mee.
KSC JO10-2: We mochten vandaag voor de 1e
keer aantreden tegen DBS uit Eindhoven, een
team waar we nog niet tegen gespeeld hadden
en vooraf lastig in te schatten was qua sterkte.

Na een goede warming up volgde de tactische
bespreking en werd wederom de focus op de
verdedigende taken gelegd. Maximaal aandacht
en inzet vanaf de 1e minuut was de opdracht.
Toch was het DBS die de score opende. We
lieten ons niet van de wijs brengen en begonnen heel goed te spelen. Met Matheus als goede vervanger op goal van de afwezige Sem en
een goed spelende verdediging en middenveld,
volgden de doelpunten elkaar in rap tempo op.
De verdedigers konden zo mee en dan ook mee
naar voren om te proberen een goal te maken.
Morris maakte op mooie wijze zijn 1e goal van
het seizoen. Jorn 1x, Milan 2x en Jens 8x gaven
vandaag een mooie 12-5 overwinning. Speciale
aandacht vandaag naar Robin die super hard
heeft gewerkt en heel goed heeft gespeeld!!
Een puike prestatie en de 4e overwinning op rij!
KSC JO11: Woensdagavond 13 oktober moest
de JO11 de wedstrijd tegen ZSC inhalen. We
begonnen goed aan de wedstrijd, vooral verdedigend stond het goed. We kwamen goed aan
de bal waardoor we best wel wat kansen op
kregen. De tweede helft werden er wat meer
tegendoelpunten gemaakt, waarmee we de
wedstrijd afsloten met een 10-2 verlies.
KSCJO11: Helaas verloren, maar wat een goede
wedstrijd hebben wij gespeeld. De wedstrijd
speelde zich vooral af voor het doel van de
tegenstander, die helaas met goede uitbraken
doelpunten maakte. Maar we speelden goed
over, stonden op onze positie en hielden 'ons
mannetje' in de gaten. Als we zo door blijven
gaan, komt die eerste overwinning snel.
KSC JO12: Afgelopen zaterdag speelden we uit
tegen Bergeijk. Voordat we aan de wedstrijd
begonnen kregen we te horen dat onze tegenstanders allemaal 12 en 13 jaar oud waren. Er
was zelfs een meisje dat al 14 jaar oud was!

Penaltystand na ronde 6

Man of meid v/d strijd

JO8: Daan (6) Moos, Tim, Tijn (5) Morris, Timur ,Gijs, Ise (4)
JO9: Tim, Jop (4) Sep, Ruben (2) Sam, Wout (1)
JO10-1: Niek, Lars, Thomas, Nillis (4) Lef, Sil (3) Willem, Roos (2)
JO10-2: Jorn (5) Morris (4) Jens (3)
JO11: Juul (4) Loek (3) Floor, Gwen, Noël, Daan, Nilles (2)
JO12: Siem, Dex (3) Jorrit (2) Nils, Kars, Pim (1)

JO8: hele team

JO11: Loek/Daan (Dommelen)

JO9:

JO12: Kars

JO10-1: Sven

JO13: hele team

JO10-2: Robin en Morris
JO11: Floor (ZSC)

Uitslagen 16-10-2021

Doelsaldo
Voor :

60

Tegen:

-57

Saldo:

+3

ZSC JO11-1 (13-10)
Bladella JO19-3
KSC JO15-1
KSC JO14-1
SV V’waard JO13-4
Bergeijk JO12-1
Dommelen JO11-2
KSC JO10-1
KSC JO10-2
Hoogeloon JO9-1
KSC JO8-1

Daar schrokken we wel even van! Maar na een
goed gesprek met onze coach begonnen we
heel stoer maar toch ook een beetje voorzichtig
aan de wedstrijd. Toen we eenmaal begonnen
waren werd het al snel duidelijk dat het niet te
doen was. De tegenstanders waren een heel
stuk groter en dus ook heel wat lomper. En wat
ook niet echt mee hielp was een scheidsrechter
die de spelers van Bergeijk aan het coachen en
aansturen was. Maar opgeven dat nooit! Dat zit
er bij ons niet in! Het laatste kwartier hebben
we nog alles gegeven wat we in ons hadden. En
dat resulteerde in een aantal hele mooie kansen. Al bij al was het geen fijne en eerlijke wedstrijd maar we hebben ons er heel stoer door
heen weten te slaan!
KSC JO13: Vandaag moesten we naar Valkenswaard, de ploeg die laatste stond. We hadden
dus het gevoel dat we deze wedstrijd wel eens
even dik zouden kunnen gaan winnen. Dat
bleek in het begin echter niet! Valkenswaard gaf
goed tegenstand en wij kwamen niet in de wedstrijd. Bij een uitval kreeg Valkenswaard na een
overtreding in het strafschopgebied zelfs een
penalty! Gelukkig voor ons werd de penalty
naast geschoten en bleef het 0-0! Tegen het
einde van de eerste helft werden we dan toch
wat sterker en scoorden we de verlossende 0-1
door Jurre. De tegenstand van Valkenswaard
was toen gebroken en nog voor rust liepen we
in 4 minuten uit naar 0-4 door doelpunten van
Matthis (2x) en Jurre. Ook na rust hadden we
geen tegenstand meer en liepen we uiteindelijk
uit tot 0-11 door doelpunten van Robin (3x),
Matthis, Nico, Jurre en Thyn. Na afloop bleek
dat Hapert van Dosko had verloren waardoor
we komende zaterdag bij winst op Dosko deze
competitie als 2e kunnen afsluiten! Dat zou een
mooi resultaat zijn!

KSC JO11-1 (13-10)
KSC JO19-1
Marvilde JO15-2
DVS JO14-1
KSC JO13-1
KSC JO12-1
KSC JO11-1
ZSC JO10-1
DBS JO10-7
KSC JO9-1
Hapert JO8-2

Programma 23-10-2021
10-2
2-1
3-1
6-1
0-10
12-0
10-4
9-9
12-5
7-2
11-0

KSC JO19-1
KSC JO13-1

DBS JO19-2
Dosko’32 JO13-1

Alle thuiswedstrijden

in Knegsel

Bekerwedstrijd 21/10
SV Unitas’59 JO14-3

KSC JO14-1

Fijne herfstvakantie!

14.30
13.00

19.00

