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KSC JO7-2 vs UNA JO6:Vandaag de 2e wedstrijd
van het nieuwe team JO7-2 en voor de eerste keer
compleet met Mace, Vic, Luc, Lize, Gus en Adam.
Dit keer tegen het team van JO6-1 van UNA. KSC
kende een vliegende start en kwamen al snel op
een 5-0 voor sprong door goals van Adam (2x), Luc,
Mace en Vic. Hierna werd de voorsprong uitgebreid naar een eindstand van 15-3, mede door 4
goals van Lize en 2 van Gus. Een prachtige en verdiende overwinning door zeer goed samen te
spelen en vooral met veel plezier te voetballen!
KSC JO8-1 vs Dommelen JO8-3: Om elf uur was de
aftrap en Duuk en ik waren al goed op tijd om
kwart over tien op het sportpark van Knegsel. Toen
we er net waren zag ik de boys van Dommelen al
omgekleed uit de kleedkamer komen. Ik dacht nog
nou dat zijn fanatiekelingen en ze waren allemaal
een kop groter dan onze spelers. Ze waren ook met
een flinke warming up bezig ruim voor dat de
wedstrijd begon. Dat zou een weleens een lastige
partij kunnen worden voor ons. Maar niets bleek
minder waar want meteen vanaf de aftrap spatte
de vonken er af bij KSC! We waren weer compleet
dus Mike stond weer onder de lat. Jelle mocht
samen met Femke de boel achterin dicht houden,
Armin op het middenveld en Duuk en Gijs voorin.
Meteen vanaf de aftrap werd er aangevallen door
ons en Jelle ging met bal de linker hoek in, schoot
voor en Armin maakte prachtig af. Wat een aanval!
1-0! Niet veel later werd de bal alweer afgepakt
door onze rots in de branding Femke en die speelde m door naar Gijs en Gijs probeerde m te scoren
maar schoot m net tegen de tegenstander, Duuk
kreeg m voor de voeten en die schoot m hard
binnen. 2-0! Ook de 3 en 4-0 waren voor Duuk. De
tweede helft begon en Armin bedacht zich geen
moment toen hij de bal kreeg, hij knalde m van
zeker 15 meter in de goal. 5-0! Dommelen mocht
er een speler bij zetten en ze kregen wat meer vat
op de wedstrijd. Ze probeerden het steeds voor de
goal maar onze Mike hield er knap alle ballen uit,
zelfs met een mooie snoekduik. Jady en Jelle speelden met elkaar over en de bal kwam bij Duuk voorin terecht. Die heeft niet veel kansen nodig en bam
6-0 op het scorebord. Dommelen was helemaal de
kluts kwijt en KSC werd steeds beter. Na een zelfgenomen corner van Jelle kreeg hij de rebound en
schoot vanuit een erg moeilijke hoek heel knap
de 7-0 binnen. De 8-0 was van Duuk en Armin
samen. Ze schoten tegelijk op goal. Mike heeft heel
knap de 0 gehouden en de rest heeft heel goed
gevoetbald! Knap gedaan allemaal!
KSC Jo8-2 vs Dosko JO8-2: Vandaag zou een dag
worden om nooit te vergeten! De laatste wedstrijd
van deze competitie stond op het programma en
met 4 wedstrijden van de 5 stonden we er goed op
met KSC. Niet helemaal zeker wetend hoe goed
was het de trainer die toch nog even contact had

gezocht met 2 andere ploegen die het ook goed
hadden gedaan deze competitie. Wat bleek deze
hadden beiden al 2x verloren dus bij winst zou KSC
de enige van de 7 ploegen zijn die 5 uit 6 zou hebben gehaald en dus zichzelf tot kampioen zou
mogen kronen. Het was de beurt van Pleun om op
doel te staan. Wat had ze er woensdag al zin in om
op goal te staan. Echter namen de zenuwen toe
naarmate vandaag dichterbij kwam. Quinn kon
vandaag niet omdat hij de begrafenis van zijn oma
moest bijwonen. Hierdoor hebben wij de krachten
in mogen schakelen van Mats. KSC mocht aftrappen en liet meteen zien dat de 3 punten en dus het
kampioenschap Bij KSC zou blijven. Zo was het
Denn met een goede actie die meerdere tegenstanders passeerde en de bal goed teruglegde op
de inkomende Stijn. Stijn hoefde hierbij niet na te
denken en haalde hard uit met zijn linker been 1-0
en de keeper van Dosko compleet kansloos. KSC
ging goed door en met een goede solo van Denn
bracht hij de scoren op 2-0. Geen vuiltje aan de
lucht! Toch kwam Dosko beter in de beter en met
een bekeken schot van zo’n 10 meter afstand
probeerde zij te scoren bij Pleun. Echter stond
Pleun goed op te letten en hervatte het spel dusdanig snel dat Stijn en Denn 1 op 1 bij de keeper van
Dosko werden gezet. Denn hoefde hier niet al te
lang over na te denken en schoot KEI hard de 3-0
tegen de touwen aan. Hierna leek Dosko te zijn
wakker geschut want zij werden steeds gevaarlijker. Dit mondde dan ook uit in de 3-1 waarin zij
Pleun compleet kansloos lieten. De wedstrijd ging
hierna goed gelijk op en het muntje kon beide
kanten opvallen. Gelukkig was het de kant van KSC
want het was Mats die de bal voor de zoveelste
keer knap veroverde en breed legde aan Denn die
op zijn beurt van zo’n 12 meter de trekker overhaalde en de bal snoeihard in de kruising schoot 41. Direct hierna floot de goed leidende scheids af
voor de rust. In de rust was de stemming formidabel bij KSC en ze waren van plan om het goede spel
door te zetten de rest van de wedstrijd! En zo
geschiedde want het was Ties die de organisatie op
het middenveld perfect op orde had maar ook
Mats was onmogelijk te passeren en Liv had een
muur opgebouwd achterin waardoor er niemand
langs zou komen. Maar ook voorin stonden we
goed en waren we scherp voor de goal. Na goed
verdedigend werk van Liv werd de bal naar voren
geschoten waarbij Denn aan de bal kwam via een
klein tikje nog van Stijn. Denn kon op zijn beurt nog
de laatste man van Dosko passeren om vervolgens
zijn 4e van de ochtend te scoren 5-1. Niet veel
later was het wederom Denn aan de rechterkant
die een mannetje passeerde. Maar deze keer kon
de speler van Dosko er niet goed meer tegen dus
vloerde hij Denn hard naar de grond FUUUUUT!!!

Vrije trap van zo’n 15 meter. Zelfverzekerd pakte
Denn de bal en schoot hij direct op goal met de
keeper alleen maar het nakijken 6-1. Nou de buit
leek nu wel binnen maar niks is wat het lijkt want
Dosko had de handdoek nog zeker niet in de ring
gegooid en scoorde hierdoor ook knap de 6-2. Niet
lang hierna had onze Liv een knappe solo aan de
linkerkant waarbij de wel 3 tot 4 spelers passeerde
en net op het moment dat ze wilde schieten werd
de bal voor haar voeten weggetikt. Gelukkig veroverde Liv direct de bal terug en legde ze de bal
breed op wederom Denn die de trekker overhaalde en de 7-2 scoorde. KSC kreeg een minuut een
corner vanwege een goede actie van Stijn. Ties
nam de corner heel bekeken want niemand lette
op van Dosko! Hij dribbelde de bal in en legde knap
terug op Denn die in 1 keer de bal in de kruising
schoot 8-2! De buit was binnen er kon gefeest
worden. Dat werd het stiekem al een beetje want
Dosko kon de laatste minuten nog inlopen op 8-4
wat eigenlijk nog meer had kunnen zijn was het
niet dat Pleun een aantal ballen knap keerde!
Eindstand 8-4. KSC jongens en meisjes super gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap! Jullie
zijn allemaal grote kanjers! Mats super bedankt dat
je ons kwam helpen! Je hebt het echt fantastisch
gedaan!
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De Raven JO9 vs KSC JO9: Zaterdag 15 oktober;
vandaag mocht ksc jo9 het opnemen tegen de
Raven. En wat een mooie wedstrijd werd het! Ksc
stond er echt als een team! Helaas moest ksc jo9
het zonder hun vaste trainer Rob doen, maar gelukkig hadden ze in Joris een goede vervanger gevonden. Wat hebben jullie Rob en Joris trots gemaakt
vandaag jongens en meisjes! Ksc Jo9 begon direct
sterk aan de wedstrijd, de verdediging stond met
Roemer, Timur en Jip als een huis, ook werd er al
direct op zoek gegaan naar de goal door nils, Morris en Lotte. Maar ook de raven wilden graag scoren , gelukkig wist Ise dit met een aantal fantastische reddingen te voorkomen . De raven en ksc
waren de eerste 10 minuten erg aan elkaar gewaagd. In de 12e minuut nam Roemer een super
mooie corner waarbij uiteindelijk Lotte de bal recht
in de goal schoot! 1-0! De raven konden dit niet
laten gebeuren en zetten steeds meer druk op de
fantastische verdediging van ksc. In de 18e minuut
was het Morris die na een counter uithaalde en
helaas de paal raakte. Maar de bal viel voor de
voeten van Tim en die twijfelde geen moment en
schoot alsnog kei hard de 2-0 binnen! Ksc had toen
de smaak te pakken en na een uittrap van de keeper van de raven viel de bal voor de voeten van
Roemer die met een tv goal de 3-0 scoorde. Na de
rust herpakten de raven zich en schoten vrijwel
direct de 3-1 binnen! Maar dat konden Timur en
nils niet laten gebeuren want na een mooie actie
van Timur maakte nils de 4-1! Vlak daarna moest
Roemer even naar de kant nadat hij een bal recht
in z’n gezicht kreeg. Lang had hij echter niet nodig
want na een paar minuten wilde hij alweer gaan
scoren. Ook in de laatste minuten van de wedstrijd
werd er nog fel gestreden, Morris maakte een
mooie actie met een prachtig schot maar de bal
ging net naast. Snel daarna kwamen ise en Lotte
samen in actie en na een mooi samenspel scoorde
Lotte de 5-1! Vlak voor het einde kwamen de raven

Man of Meid v/d Wedstrijd

nog terug tot 5–2 maar de wedstrijd was toen al
besloten! Super gedaan jongens en meiden van ksc
jo9!

er toch wel een groot krachtverschil te zijn. Milan
opende de score en het begin was gemaakt voor
een doelpuntrijke wedstrijd. Nillis stond vandaag
rechts op het middenveld en werd onze man van
KSC JO10 vs Bergeijk JO10: Vandaag de laatste
de wedstrijd. Hij bestreek de hele rechterflank en
speeldag van deze ronde. Een tegenstander waar
maakte zich telkens weer goed vrij van zijn tegenwe al diverse keren tegen hebben gespeeld, de
stander.Er werd goed gevraagd om de bal en Dbs
meiden uit Bergeijk. Grote sterke meiden due fymoest steeds meer achter ons aanlopen. Nillis
siek zeker niet de mindere zijn. En dus wisten we
kreeg uiteindelijk loon na werken en mocht ook
dat we het van ons voetbal vermogen moesten
scoren. We hebben flink door gewisseld en dat was
hebben. En zo gezegd, zo gedaan. Wat werd er, net
ook te zien aan het scoreverloop. Met 6 verschilals de laatste weken, goed overgespeeld. Al vlug
lende doelpuntenmakers is dat ook iets om trots op
werd het 1-0 door Tim, gevolgd door 2-0 van Wout
te zijn. Aanvoerder Thomas vertelde na de weden 3-0 van Daan. In het 2e kwart lopen we uit naar
strijd dat hij het heel leuk vond en dan ook vooral
5-0 door goals van Wout en Tijn. Daarna een tegenhet laatste kwart want er werd toen zo goed overgoal van Bergeijk dat zich ondanks de grote achtergespeeld dat Dbs geen hap kans meer had. Uiteinstand niet zo maar gewonnen geeft. Maar KSC
delijk ging het scoreverloop zo snel dat er wat
recht de rug en loopt door wederom goed samenverwarring was omtrent de uitslag maar het was
spel uit naar 7-1 door goals van Wout en Tijn. Wat
toch echt een overwinning van 8-0. Nu fijn richting
een goede wedstrijd wederom en wat gaat het
de herfstvakantie en goed uitrusten voor waarniveau wekelijks omhoog. Mooie 1e competitieschijnlijk een wat zwaardere competitie. Ook die
ronde gehad met 4x winst en 2x (nipt) verlies.
gaan we vol goede moed aan en zeker als we ons
zo goed blijven ontwikkelen als een echt team.
KSC JO11-1: vs DBS JO11-: Zaterdag 15-10-2022
Alle ouders bedankt voor de goede support en een
stond de zeer vroege wedstrijd tegen Dbs op het
fijne vakantie!!
programma. We moesten al om 8:00 verzamelen
en dat vonden de meeste wel erg vroeg. Echter
KSC JO11-2: vs Bergeijk JO11: Alweer de laatste
waren er zelfs al mensen aan het tennissen toen
wedstrijd van de 1e competitie vandaag, we speelwij verzamelde. We waren dus niet de enige fanade uit in Bergeijk. We starten te slap en hadden de
tieke sporters. Iedereen had er zin in want Dbs had
1e 15 minuten moeite om grip op de wedstrijd te
nog niet veel gewonnen en dat stelde ons hoopvol
krijgen. Vanaf de 20e minuut gingen we steeds
voor een goed resultaat. Thomas was vandaag onze
beter voetballen en werd er harder gewerkt. Dit
aanvoerder en mocht de warming up gaan verzorresulteerde al snel in een riante voorsprong. De
gen. Iedereen moest nog een beetje wakker geopdracht voor het laatste kwartier was om de
schud worden maar we werden al snel goed warm.
dubbele cijfers te halen. Dit lukte en er werd met
Milan moest vandaag tegen een aantal klasgenoten
een dik verdiende 10-1 gewonnen. Kei goed gedaan
en was extra gemotiveerd. Dbs bood het eerste
allemaal en met 6 goals is Niek de man van de
gedeelte goed weerstand en we hadden zelf wat
wedstrijd. Fijne herfstvakantie allemaal en we
moeite om de bal rond te spelen. Na een goed
sluiten deze 1e competitie af met een keurige 2e
begin van Dbs werden wij toch wat sterker en bleek
plaats!

Uitslagen 15-10-2022

Programma 22+ 29-10-2022

Doelsaldo
Voor :

239

Tegen:

- 103

Saldo: + 136

Penaltystand na ronde 06

