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

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

KSC JO11-3

K JO15-1

KSC MO11-1

KSC JO13-1

KSC JO9-1

KSC JO11-1

Lars

KSC JO9-2

KSC JO11-2

Loek

KSC JO8-1

Alwin

Uitslagen 10 maart 2018
Knegselse Boys

Reusel Sport/Co tr. JO19-2

Hoogeloon JO19-

Steensel JO19-1

2-2

Terlo JO17-1

KSC JO17-1

2-1

Knegselse Boys

Oirschot Vooruit JO15-2

2-1

KSC JO13-1

St. Vessem/D.E.E.S.

8-0

KSC JO11-1

Bladella JO11-4

1-1

KSC JO11-2

Marvilde JO11-2

3-2

KSC JO11-3

Bladella JO11-5

1-3

D.E.E.S. JO9-1

KSC JO9-1

3-6

RKVVO JO9-3

KSC JO9-2

11-2

SV Budel JO8-2

KSC JO8-1

12-0

Programma 17 maart 2018
SV Budel JO19-2

Knegselse Boys

14.30 uur

Steensel JO19-1

Bladella JO19-2

14.30 uur

KSC JO17-1

Reusel Sp./Co tr.

12.30 uur

Bergeijk JO15-2

Knegselse Boys

13.15 uur

De Raven JO13-3

KSC JO13-1

11.45 uur

UNA JO11-6

KSC JO11-1

9.00 uur

SBC JO11-6

KSC JO11-2

10.15 uur

ST HMVV/Hulsel

KSC JO11-3

11.15 uur

KSC JO9-1

RKVVO JO9-3

11.00 uur

KSC JO8-1

Bergeijk JO8-3M

10.00 uur

KSC mini's 1

De Raven mini's 1

10.00 uur

Penaltystand na ronde 11
JO11-1: Luc, Jesse (7x) Lotte (4x)

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

JO11-2: Finn (10x) Daan (8x)
Loek, Tijn (7x)

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

JO11-3: Siem (8x) Roy (7x) Britt,
Thomas, Dennis, Steef (6x)

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

DOELSALDO: + 7
Voor:

26

Tegen: 19

JO11-1: Na al een oefenwedstrijd gespeeld
te hebben begon nu eindelijk het echte
werk. We kwamen een speler te kort dus
hadden we een speelster van het meiden
team gevraagd. Met Malou erbij begonnen
we heel enthousiast aan de wedstrijd tegen
Bladella. Maar toen Bladella de 1ste goal
scoorde waren we meteen een beetje uit
het veld geslagen. Toch bleef de sfeer onderling heel relaxed en gingen we door.
Ook gunden we elkaar meer de bal en zo
verliepen de aanvallen ook steeds iets
soepeler. Wat uiteindelijk voor ons een
mooie goal opleverde. Wat waren we blij!
Dat gaf ons weer positieve energie voor 2e
helft. Tot het einde hebben we gestreden.
Iedereen heeft z’n uiterste best gedaan.
Helaas heeft dat voor ons geen doelpunten
meer opgeleverd. Maar we hebben de
teller van Bladella wel op 1 weten te houden. Zo eindigde de wedstrijd met gelijkspel. 1-1
JO11-2: Vandaag de eerste wedstrijd van
de voorjaarscompetitie. Door ons kampioenschap zijn we gepromoveerd naar de 4e
divisie. Dit betekent sterkere tegenstanders! We waren daarom toch wel wat gespannen of we wel tegenstand zouden
kunnen bieden. De jongens van Marvilde
zagen er toch allemaal wel groot en sterk
uit. Maar vol goede moed begonnen we
aan de wedstrijd. Het begin ging goed op
en na een mooi doelpunt kwamen we zelfs
op voorsprong. 1-0 door Finn! Dat gaf ons
zelfvertrouwen en we bleven keihard werken. Dat leverde zelfs een 2-0 en 3-0 voorsprong op door Hannah! Uiteindelijk scoorde Marvilde voor rust nog de 3-1 maar met
een goed gevoel gingen we de rust in. We
wisten dat het nog niet afgelopen was,
Marvilde was toch wel sterk. Maar we
bleven keihard werken en hielden stand!
Ook nadat Marvilde alles op de aanval
gooide en nog terug kwam tot 3-2. Een
mooie overwinning in de nieuwe competitie! Keihard gewerkt team!
JO11-3: Voor ons de tweede wedstrijd
vandaag, tegen Bladella. De eerste gewonnen van Hapert. We stonden al snel met 20 achter. Het lukte allemaal net niet vandaag. De passjes kwamen net niet aan, we
waren net niet snel en fel genoeg in de
duels. Bij de rust stonden we met 3-1 achter. Ons doelpunt werd gemaakt door Roy
met een lob over de keeper. De ruststand
was ook de eindstand want er werd niet
meer gescoord. Thomas, Teun en Alwin
speelden wel zoals we van ze gewend zijn.
Vooral Alwin heeft hard gewerkt en ballen
onderschept met zijn slidings en stevige
duels. Volgende week beter en dan met zijn
allen weer er tegen aan!

Voetbalkamp Knegselse Boys
Houd alvast de datum vrij:
In het weekend van 6/7/8 juli organiseert Knegsels Boys weer het jaarlijkse voetbalkamp. Uiteraard mogen
alle paarse spelers van KSC ook weer
mee!

Beste leiders,

Denken jullie aan het (op tijd)
inleveren van je wedstrijdverslag, man/meid van de strijd
en eventueel penaltystand?

