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

JO17-1 najaarskampioenen
JO17-1: Afgelopen zaterdag is het dan toch
gebeurd, KSC O-17 is kampioen geworden.
Na een 2-0 voorsprong leek het erop dat
het kampioenschap binnen handbereik lag.
Echter werd er door de scheidsrechter een
onterechte vrije trap toegekend net voor
rust, welke in tweede instantie werd binnen gewerkt. Na rust kwam de Valk zelf op
3-2 voor. KSC liet de kopjes echter niet
hangen en zo werd het tij uiteindelijk gekeerd. Eindstand is 5-3 geworden en samen
met het team is er nog een mooi feestje
gevierd! Nu op naar volgend seizoen!
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Uitslagen 2 december 2017
Knegselse Boys
JO19-1

Reusel sport JO19-2

De Valk JO19-2

Steensel JO19-1

0-7

De Valk JO17-2

3-5

Reusel sport JO15-3

KSC JO17-1
Knegselse Boys
JO15-1

0-10

De Raven JO13-3

KSC JO13-1

6-2

Bladella JO11-5

KSC JO11-1

3-2

Bladella JO11-6

KSC JO11-2

3-5

KSC JO11-3
ZSC JO11-3
FC Eindhoven MO112
KSC MO11-1

Afgelast

afgelast
1-9

SBC JO9-4

KSC JO9-1

4-5

DVS JO9-4

KSC JO9-2

1-6

Terlo JO8-1

KSC JO8-1

11-4

Programma 9 december 2017
Knegselse Boys
JO19-1

13.00 uur

Waalre JO19-1

14.30 uur
13.30 uur

KSC JO11-1

Hapert JO15-2
SV Valkenswaard
JO13-4
St. HMVV/Hulsel JO11
-2

KSC JO11-2

EFC JO11-5

11.00 uur

Terlo JO11-2

KSC JO11-3

10.30 uur

KSC MO11-1

Hilvaria MO11-2

11.00 uur

KSC JO9-1

Rood Wit V JO9-3

11.00 uur

KSC JO9-2

Best Vooruit JO9-4

10.00 uur

KSC JO8-1

RKSV Heeze JO8-3

10.00 uur

SDO'39 Mini 1

KSC Mini 1

9.30 uur

SJO VV LBC JO19-1
Steensel JO19-1
Knegselse Boys
JO15-1
KSC JO13-1

12.00 uur
12.00 uur

Penaltystand na ronde 9
JO11-1: Jesse (6x) Lars, Luc,
Lotte (4x)

MO11-1: Luna (7x) Lou-Anne,
Anouk (6x)

JO11-2: Finn (9x) Loek, Tijn,
Daan (6x)

JO9-2: Thijn (8x) Menno (6x)
Stan, (5x)

JO11-3: Siem (7x) Britt (6x)
Steef, Thomas, Dennis, Roy, (5x)

JO8-1: Nico, Siem, Lars, Daan,
Joep (1x)

vragen vinden. Maar goed, we hebben nog
twee wedstrijden te gaan. We zijn wakker
geschud en nu eens kijken wat dit voor ons
als team gaat betekenen! Man of the
Match is Guus, hij kreeg het onverwachts
zwaar te verduren, heeft goede weerstand
geboden en heeft ons gered van nog meer
punten tegen. JO11-2: Op een zeer koude,
mistige zaterdagochtend mochten we aantreden tegen Bladella. De ranglijst zei ons
dat dit wel eens een makkelijke wedstrijd
kon worden. Wij op de 1e plaats en zij op
de laatste plaats. Niets bleek echter minder
waar! We hadden het vanaf het begin
moeilijk! We hadden dan wel 3 afzeggingen
JO15-1: Alweer geen kans voor de tegenmaar daar tegenover stond gelukkig wel de
stander. Dit was Reusel de pineut. Juul 5x,
goede hulp van Britt van JO11-3. Het viel
Ties 2x, Stijn 1x, Stan 1x en 1 eigen doelpunt, man of the match Juul. JO13-1: Van- echter niet mee. We kwamen na 10 minudaag mochten we een keertje uit spelen en ten nog wel op voorsprong, maar voor de
rust maakte Bladella toch knap 1-1! Tijdens
vol goede moed gingen we op weg naar
de rust maakten de trainers duidelijk dat er
Luyksgestel. We hadden er zin in, zou het
een tandje bij moest, we niet moesten
ons lukken om deze week tegen De Raven
opgeven en dat deden ze dan ook niet! Na
JO13-3G te winnen? Al snel werden we
de rust liepen we dan ook vrij snel uit naar
verrast door de tegenstand die De Raven
ons bood en met veel moeite lukte het ons 1-4, ook mede dankzij een mooie goal van
om met rust de schade te beperken tot 0-2. Britt. Bladella gaf echter toch niet op en
kwam nog terug tot 3-5, wat de uiteindelijOp zich geen ramp, maar we vroegen ons
ke uitslag ook was. Hard gewerkt team. En
af: Was het de kou? Was het het samenwat bleek na de wedstrijd. Bladella had
spel? Stonden we wel genoeg vrij? We
kwamen er niet uit. Maar goed, in de twee- toch wat andere spelers opgesteld, bang
de helft zijn we altijd beter in vorm dus vol om met heel grote cijfers te verliezen. Nu
goede moed gingen we aan de gang. Maar, nog 1 alles beslissende wedstrijd. Bij winst
komende zaterdag op EFC is het team kamhelaas de tegenstand was te zwaar voor
pioen! Zet hem op! MO11-1: Wederom een
ons en de wedstrijd eindigde in een miruime overwinning voor de meiden. Al na 5
neurstemming bij een eindstand van 2-6.
minuten was de wedstrijd beslist. De eerste
We zien onze droom op de eerste plaats
helft speelde de meiden prima over en
een beetje wegzakken. Aan de ene kant
lieten ze de tegenstander alle hoeken van
was De Raven een maatje te groot voor
het veld zien.
ons, wellicht doordat bij De Raven vier
In de 2de helft leek de kou wat meer vat op
spelers uit de D1 meespeelden. Van de
ons te krijgen en kon FCE nog een ere
andere kant waren we zelf niet in vorm.
Speelde de winterstop van twee weken ons treffer aan laten tekenen. De uitslag van 19 was dik verdiend. Het is jammer dat kopnu parten? De komende week tijdens de
loper RKVVO ook alles blijft winnen en een
training gaan we antwoorden op onze
kampioenschap er dus niet in zal zitten.

DO

