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

Eerste overwinning JO11 is meteen een grote!
KSC JO8: We speelden op kunstgras tegen
RKVVO. Voor iedereen de eerste keer op
kunstgras. Aanvoerder Tim leidde zijn
team naar voren, en we kregen dan ook de
eerste kansjes. Toch scoorde RKVVO twee
keer uit de counter omdat wij allemaal
naar voren gingen. Snel maakte Tijn de
aansluitingstreffer. 2-1. Nils dacht dat kan
ik ook, en maakte de verdiende 2-2. Inmiddels hadden we van keeper gewisseld,
waardoor Ise snelle sprints in het veld kon
trekken en Timur de goal verdedigde. Ging
allebei prima. Puck en Gijs hadden het
druk met verdedigen en aanvallen. Een
mooi schot van Gijs ging net naast. We
werden sterker, maar na niet goed uitverdedigen scoorde RKVVO. We gingen op
jacht na de gelijkmaker. Daan en Roemer
maakte veel meters en goede acties. Uiteindelijk beloond met de gelijkmaker. Morris kreeg nog een mooie kans en schoot
net tegen de keeper. Ook een mooie goal
van Morris werd nog afgekeurd omdat de
bal net achter was geweest. Eindstand dus
3-3.

spitsen Milan en Jens in stelling brengen.
Met nog 3 minuten te gaan kwam De Valk
nog terug tot 5-4, maar met een 4 mans
verdediging hebben we deze laatste minuten overleefd. Iedereen heeft weer hartstikke hard gewerkt vandaag en daar zijn
we als trainers trots op! We laten wederom zien dat we een lastig te verslaan
ploegje zijn!

KSC JO10-1:

KSC JO12: Vandaag moesten we uit spelen
bij de Beerse Boys. In het begin van de
wedstrijd zaten we nog een beetje in de
overwinningsroes van vorige week. Daarom waren we er niet helemaal met het
koppie bij. We kregen meteen twee tegengoals om de oren. Toen we eenmaal de
concentratie terug hadden gevonden ging
het een stuk beter. We legden een paar
mooie aanvallen op de mat maar helaas

KSC JO10-2: Helaas zonder ouders langs
de lijn speelden we vandaag een thuiswedstrijd tegen De Valk. Twee teams die aan
elkaar gewaagd waren en er een heerlijk
voetbalgevecht van maakten. De bal ging
over en weer en er werden een aantal
mooie goals gemaakt door beide teams.
De verdediging en middenveld stonden
weer prima vandaag en konden vaak onze

KSC JO11: De eerste overwinning van het
seizoen is binnen. Afgelopen zaterdag hebben we met 9-3 gewonnen van Dommelen.
Een meer dan terechte overwinning. Werkelijk alles werd goed gedaan. Er waren
mooie reddingen van de keeper, de verdediging stond als een huis, het middenveld
strooide met mooie steekpassjes en de
aanval was scherp in de afronding. Als
team streden we, we gingen er vol in en
we lieten niks lopen. Elke aanval van de
tegenstander werd opgevangen. We hadden oog voor elkaar. Het was een echte
team overwinning. Trots zijn we! Nu het
vertrouwen meenemen naar de volgende
wedstrijd.

Penaltystand na ronde 9
JO8: hele team

JO12: Pim

JO9:

JO13: Thyn

JO10-1:
JO10-2: Milan
JO11: hele team

Uitslagen 20-11-2021

Doelsaldo
Voor :

58

Tegen:

-25

Saldo:

+33

KSC JO13: Vandaag moesten we spelen
tegen Hapert. In de vorige mini-competitie
was het een spannende wedstrijd die eindigde in 4-4. Afgelopen week had Hapert
echter met 10-0 verloren. We wisten dus
niet zo goed hoe sterk ze nu echt waren.
We begonnen dus met goede moed aan de
wedstrijd maar kwamen wat moeizaam op
gang. Het spel golfde wat op en neer maar
echt grote kansen waren er niet. Bijna
halverwege de eerste helft was het dan
toch raak: 1-0 door Thyn. We kwamen
hierdoor beter en beter in de wedstrijd en
speelden steeds beter over. Dat resulteerde in een 3-0 voorsprong door nog een
doelpunt van Thyn en Stan. Na rust bleven
we doorgaan en werd er zeer goed samen
gespeeld. Hapert kon geen tegenstand
meer bieden waardoor we uiteindelijk
eenvoudig verder uitliepen. Na nog eens
een doelpunt van Nico, 2 van Menno en
nog eens 2 van Thyn was uiteindelijk 8-0
de eindstand. Weer een prima wedstrijd
gespeeld team!

Man of meid v/d strijd

JO8: Tijn, Daan (7) Moos, Timur, Ise Gijs (6 ) Morris, Tim, Nils (5)
JO9: Sep, Tim (5) Jop, Sam (4) Ruben (3)
JO10-1: Niek, Lars, Thomas, Nillis (4) Lef, Sil (3) Sven, Willem, Roos
(2)
JO10-2: Jorn (8) Morris, Jens, Robin, Sem (5) Siem, Milan (2)
JO11: Juul(6) Daan, Loek(3) Floor, Gwen, Noël, Nilles, Luuk, Tim(2)
JO12: Dex (5) Siem (4) Jorrit, Nils, Kars, Jamy (2)

Terlo JO19-1
KSC JO15-1
KSC JO14-1
KSC JO13-1
Beerse Boys JO12-1
Dommelen JO11-2
KSC JO10-1
KSC JO10-2
Hapert JO9-4
RKVVO JO8-7

konden we die niet doeltreffend afwerken.
Op het laatst stonden de beide spitsen
geblesseerd langs de lijn. Toen gingen de
koppies weer een beetje hangen. We hebben erg hard gewerkt maar helaas waren
de Beerse Boys vandaag sterker.

KSC JO19-1
De Raven JO15-1
Marvilde JO14-2
Hapert JO13-2
KSC JO12-1
KSC JO11-1
ZSC JO10-1
De Valk JO10-3
KSC JO9-1
KSC JO8-1

Programma 27-11-2021
Afgelast
2-0
13-0
8-0
9-0
3-9
5-5
5-4
1-13
3-3

KSC JO19-1
V’waard JO15-3
ZSC JO14-1
KSC JO13-1
KSC JO12-1
KSC JO11-1
DOSL JO10-2
Hapert JO10-2
Rood Wit V JO9-3
KSC JO8-1
Alle thuiswedstrijden

Bergeijk JO19-2
KSC JO15-1
KSC JO14-1
Net./Casteren JO13-1
SV Budel JO12-2
Reusel Sport JO11-3
KSC JO10-1
KSC JO10-2
KSC JO9-1
Beerse Boys JO8-3
in Steensel

14:30
13:15
14:30
13:00
11:30
10:00
11:00
09:30
09:00
10:00

