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

Zwarte Piet geeft rode kaart!
KSC JO10-1: Zaterdag 4 december
was een mooie dag. Er ging een geheimpje de ronde dat er pieten zouden komen kijken bij de wedstrijd.
De kinderen waren gespannen en
waren van plan extra goed hun best
te doen. De eerste helften waren de
kids van EFC en KSC aan elkaar gewaagd. Het ging mooi gelijk op. Roos
opende de score namens KSC. Sep
heeft de andere 2 doelpunten gemaakt. Goed gedaan Sep!! Coach
Wesley had voor de wedstrijd even
aandacht besteed aan de verdediging en ze stonden allemaal PRACHTIG te verdedigen. Iemand op links,
iemand op midden en iemand op
rechts en goed naar de bal blijven
kijken. Uiteindelijk in de 4e kwart
was het dan zover. De pieten kwamen kijken... en jazeker 1 Piet werd
zelfs gepromoveerd tot scheidsrechter. En wat floot hij goed zeg! Helaas
verloren met 8-3, maar uitstekend
teamwork. Coach Martin heeft vlak
voor tijd nog een rode kaart gekregen van Piet vanwege "teveel commentaar". Volgende week een laatste wedstrijd thuis tegen Dommelen,
daarna winterstop.

KSC JO10-2: Na een lange zegereeks
kregen we vandaag de deksel op de
neus tegen een goed spelend Marvilde. Van begin af aan kwamen we
flink te kort en werd er niet hard genoeg gewerkt door iedereen. We
gingen geen duels aan en lieten achterin veel te veel ruimte voor de aanvallers van Marvilde. De goals vielen
dan ook snel en sommige veel te
makkelijk. Sem had nog een aantal
uitstekende reddingen en Jorn en
Siem deden nog iets terug, waardoor
we uiteindelijk met 10-2 verloren
hebben. Snel vergeten deze wedstrijd en zaterdag tegen Waalre allemaal een stapje harder werken, dan
komt het allemaal weer goed.
KSC JO11: Zaterdag 4 december gin-

gen we naar rood-wit om daar onze
wedstrijd te gaan voetballen. We
begonnen jammer genoeg niet zo
goed aan de wedstrijd en het lukte
niet om er terug in te komen, aan
het einde nog een aantal keer op
goal geschoten, maar helaas verloren met 8-0.

Penaltystand na ronde 11

Man of meid v/d strijd

JO8: Tijn, Daan (7) Moos, Timur, Ise Gijs (6 ) Morris, Tim, Nils (5)
JO9: Sep, Tim (6) Jop (5) Sam (4)
JO10-1: Thomas (6) Niek, Nillis (5) Lars, Sven, Lef (4)
JO10-2: Jorn (8) Morris, Jens, Robin, Sem (5) Milan (3)
JO11: Juul(6) Daan (4) Loek, Nilles (3)
JO12: Dex (7) Siem (4) Jamy (3)
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Uitslagen 4-12-2021

Doelsaldo
Voor :

24

Tegen:

-61

Saldo:

-37

Best Vooruit JO19-2
KSC JO15-1
KSC JO14-1
Mierden/Hulsel JO13-1
UNA JO12-2
Rood Wit V JO11-2
KSC JO10-1
KSC JO10-2
KSC JO9-1
DEES/Vessem JO8-1

KSC JO13: Onder koude en natte omstandigheden moesten we vandaag
aantreden tegen de combinatie van
SDO, HMVV en Hulsel. Het was moeilijk inschatten hoe goed dat ze zouden zijn omdat ze pas 2 wedstrijden
hadden gespeeld waarvan 1 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. We begonnen sterk aan de wedstrijd maar kregen na 3 minuten wel al meteen een
tegendoelpunt te incasseren. Ondanks die tegenslag speelden we
best goed en kregen een aantal grote
kansen. Helaas kwam SDO na 20 minuten op een 2-0 voorsprong. Na
rust werd het spel helaas wat minder
en liep SDO uit naar 3-0. Vlak voor
tijd wist Stan echter de eer te redden
en maakte er 3-1 van.

KSC JO19-1
Beerse Boys JO15-1
Reusel Sp. JO14-1
KSC JO13-1
KSC JO12-1
KSC JO11-1
EFC JO10-3
Marvilde JO10-4
Bergeijk MO9-2
KSC JO8-1

Programma 11-12-2021
5-1
1-7
5-2
3-1
7-1
8-0
3-8
2-10
9-1
10-1

KSC JO19-1
EFC JO15-3
RKVVO JO14-2
Bergeijk JO13-2
KSC JO12-1
KSC JO11-1
KSC JO10-1
KSC JO10-2
Dommelen JO9-3
Reusel Sport JO8-3

DOSKO'32 JO19-1
KSC JO15-1
KSC JO14-1
KSC JO13-1
Dommelen JO12-2
Netersel/Cast. JO11-1
Dommelen JO10-2
Waalre JO10-2
KSC JO9-1
KSC JO8-1

14:30 St
13:30
13:00
12:00
11:30 St
10:00 St
11:00 Kn
11:00 Kn
09:00
09:00

