Redactie: Carla Kostermans ( jeugdvoetbalkrant.steensel.ksc@gmail.com )

Hoogste doelsaldo ooit????
JO17-1: De eerste competitiewedstrijd zit
er alweer op voor KSC B1. We hebben het
succes van de laatste twee wedstrijden in
de beker door kunnen trekken in een
mooie 7-4 overwinning, welke ons een
mooie 3e plaats oplevert op de ranglijst.
Topscorer is momenteel Lars Kuijken met,
jawel, zeven doelpunten. Volgende week
proberen we deze competitie start een
goed vervolg te geven tegen Geldrop.

Man/meid van de wedstrijd
K JO19-1

KSC JO11-2

Jochem

S JO19-1

KSC JO11-3

Thomas

KSC JO17-1

Lars

K JO15-1

KSC MO11-1 Pien
KSC JO9-1

KSC JO13-1

Risanne

KSC JO9-2

KSC JO11-1

Harm

KSC JO8-1

Hele team

Uitslagen 23 september 2017
Oirschot Vooruit JO19-3

Knegselse Boys JO19-1

4-4

Steensel JO19-1

EFC JO19-2

3-1

KSC JO17-1

Riethoven JO17-1

7-4

Knegselse Boys JO15-1 Bladella JO15-3

6-5

KSC JO13-1

EFC JO13-4

4-4

KSC JO11-1

Hoogeloon JO11-2

5-3

KSC JO11-2

DBS JO11-10

7-1

KSC JO11-3

DBS JO11-13

12-6

KSC MO11-1

Terlo MO11-1

4-3

KSC JO9-1

FC Eindhoven JO9-3

2-7

KSC JO9-2

SV Valkenswaard JO9-4

7-4

KSC JO8-1

DOSL JO8-3M

17-1

Programma 30 september 2017
Knegselse Boys JO19-1

St. Casteren/Netersel

14.30 uur

DVS JO19-3

Steensel JO19-1

15.00 uur

Geldrop JO17-6

KSC JO17-1

15.00 uur

Marvilde JO15-2

Knegselse Boys JO15-1

13.30 uur

Reusel Sport/CoTrans
JO13-4

KSC JO13-1

12.00 uur

DBS JO11-9

KSC JO11-1

9.00 uur

RKSV Heeze JO11-4

KSC JO11-2

10.15 uur

Vessem JO11-3

KSC JO11-3

10.00 uur

Marvilde MO11-1

KSC MO11-1

10.00 uur

Marvilde JO9-2

KSC JO9-1

10.00 uur

JO11-3: Na al wat geoefend te hebben de
afgelopen 2 weken, was er vandaag de
eerste competitiewedstrijd. Geen idee wat
we moesten verwachten voor het eerst
onder 11.in de 6e klasse. Prachtig herfstweer trouwens voor een potje voetbal. In
de eerste helft ging alles goed en leek het
alsof DBS nog niet wakker was. Er werd
goed verdedigd en overgespeeld zodat het
bij rust al 9-1 was. In de tweede helft werd
DBS steeds sterker en zetten wij met zijn
JO13-1: Na 3 prima bekerwedstrijden beallen een stapje te weinig zodat het vergon de competitie. We zaten erg krap in de schil snel kleiner werd. Eindstand toch nog
spelers, maar gelukkig bood JO11-1 red12-6 maar de volgende keer gaan we proding. Wel speelden enkele spelers op een
beren met zijn allen te blijven voetballen.
onbekende plek, dus het was nog even
Maar zeker niet slecht voor de eerste keer!
zoeken. Een voorsprong sloeg om in een
Thomas viel vandaag op omdat hij zo fanaachterstand, maar de wedstrijd eindigde in tiek was en goed bleef meedoen.
een gelijkspel. Iedereen heeft erg hard
MO11-3: Het team van vorig seizoen is
gewerkt. Meer dan een gelijk spel zat er
helemaal intact gebleven en met Isabel
vandaag niet in.
erbij was het geloof in een overwinning
aanwezig. Al snel bleek wat de teams aan
JO11-1: Onze 1ste wedstrijd tegen Hoogeloon. Het was natuurlijk eventjes wennen elkaar gewaagd waren. Na enkele goed
uitgespeelde kansen wist Pien de 1-0 te
met een nieuw samengesteld team... We
maken. Terlo kwam alleen direct weer
waren in het begin een beetje slordig en
dat werd meteen afgestraft met een eigen terug in de wedstrijd en wist zelfs met de
goal. Gaandeweg ging het steeds beter en rust op 1-2 voorsprong te komen.
uiteindelijk waren we echt aan het voetbal- Na rust zette onze meiden alles op alles om
toch de 3 punten binnen te slepen. Op
len. We stonden zelfs voor met 5-1 ! Helaas op het einde toch nog een paar steek- aangeven van Yanthe scoorde eerst Loujes laten vallen. Dat gaf Hoogeloon ruimte Anne en vervolgens kon Pien 2x scoren
door opnieuw goed aangeven van Yanthe.
om terug te komen. Maar gelukkig waren
wij toch iets sterker en hebben we gewon- Tussendoor kwam Terlo nog wel op 3-3
maar bleven de punten door hard werken
nen met 5-3 !
in Steensel.
JO11-2: Na een paar weken trainen en
JO9-2: Na een paar weken trainen en vorivorige week een paar oefen-wedstrijdjes
ge week een paar oefenwedstrijdjes gegespeeld te hebben mochten we dan einspeeld te hebben mochten we dan eindedelijk voor de competitie de wei in! We
hadden er allemaal veel zin in en begonnen lijk voor de competitie de wei in! We hadden er allemaal veel zin in en begonnen
goed aan de wedstrijd. Dat resulteerde al
goed aan de wedstrijd. Dat resulteerde al
na 5 minuten in een mooi doelpunt van
Loek. Dit ging goed! We bleven goed voet- na 5 minuten in een mooi doelpunt van
Loek. Dit ging goed! We bleven goed voetballen en de kansen volgden vanzelf. Zo
ballen en de kansen volgden vanzelf. Zo
liepen we uit tot 5-1 in de rust door nog
eens 2 doelpunten van Loek, 1 van Daan en liepen we uit tot 5-1 in de rust door nog
eens 2 doelpunten van Loek, 1 van Daan en
1 van Finn. Na de rust bleven we goed
voetballen, al stokte het vaak voor het doel 1 van Finn. Na de rust bleven we goed
voetballen, al stokte het vaak voor het doel
van de tegenstander. De verdediging met
van de tegenstander. De verdediging met
Jochem en Izaline voorop, bleven goed
opletten waardoor we uiteindelijk uitliepen Jochem en Izaline voorop, bleven goed
opletten waardoor we uiteindelijk uitliepen
tot 7-1. Prima start, prima overwinning!
tot 7-1. Prima start, prima overwinning!

Penaltystand na ronde 1

De voetbalplaatjesactie begint op
maandag 27 november bij de PLUS.

JO11-1: Jesse
JO11-2: Dennis, Pien, Finn, Tijn, Daan
JO11-3: Roy, Jayden, Steef, Alwin, Thomas, Britt,
Dennis, mats

Wodan JO9-4

KSC JO9-2

9.00 uur

MO11-1: Pien, Kim, Janneke, Yanthe, Malou,
Luna

De Raven JO8-1

KSC JO8-1

9.30 uur

JO9-2: Gijs, Menno, Thijn

Doelsaldo
Voor :

88

Tegen:

- 43

Saldo:

+ 45

