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

Mini’s beginnen goed na de winterstop.

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

KSC JO11-3

KB JO15-1

KSC MO11-1

KSC JO13-1

Cas

Britt

KSC JO9-1

KSC JO11-1

KSC JO9-2

Hele team

KSC JO11-2

KSC mini

Mik

Uitslagen 7 april 2018
Braakhuizen J019- Kn Boys JO19-1

5-5

St. SDO'39/HMVV

Steensel JO19-1

3-2

RPC JO17-2

KSC JO17-1

3-2

SV Valkenswaard

Kn Boys JO15-1

1-1

De Weebosch

KSC JO13-1

4-3

Best Vooruit JO11- KSC JO11-1

5-3

RKVVO JO11-3

KSC JO11-2

11-0

ZSC JO11-3

KSC JO11-3

2-6

Bergeijk MO11-1

KSC MO11-1

8-3

Hoogeloon JO9-1

KSC JO9-1

4-4

Hapert JO9-2

KSC JO9-2

8-8

Terlo JO8-1

KSC JO8-1

6-1

Programma 14 april 2018
Steensel JO19-1

Audacia JO19-1

14.30 uur

KSC JO17-1

Bladella JO17-3

12.30 uur

Knegselse Boys

EFC JO15-2

13.30 uur

KSC JO13-1

Reusel Sport/

12.00 uur

KSC JO11-1

Gestel JO11-2

11.00 uur

KSC JO11-2

Acht JO11-2

12.00 uur

KSC JO11-3 Hoogeloon JO11-2

11.00 uur

KSC MO11-1

NEO'25 MO11-1

11.00 uur

KSC JO9-1

Hilvaria JO9-3

11.00 uur

KSC JO9-2

Hoogeloon JO9-1

10.00 uur

KSC JO8-1

EFC JO8-1

10.00 uur

KSC mini's 1

Terlo mini's 2

10.00 uur

Penaltystand na ronde 12
JO11-1: Luc, Jesse (7x) Lotte (4x)

MO11-1: Luna (9x) Lou-Anne

JO11-2: Finn (10x) Daan (8x)

JO9-2: Thijn (10x) Stan (8x)

JO11-3: Siem (10x) Roy (9x)
Britt, Thomas (7x)

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

JO17-1: Met David als keeper in de eerste
helft hadden de jongens en meiden van KSC
er zin in. Dit maal speelde KSC met 3 meiden en speelde een oude bekende Valerie
mee. De eerste helft verliep erg moeizaam.
Met de wind en zon mee, bleek KSC het
toch zeer lastig te hebben op het kunstgras.
Toch bleef de brilstand op het scorebord
staan. De 2de helft verliep vanuit KSC een
stuk beter, met in deze helft Daan in de
goal. Er kwamen een aantal goeie kansen
en met een goed schot van Jorian werd het
1-1. Vervolgens kwam KSC nogmaals terug
van een achterstand door een penalty van
Milan. Ondanks het goede spel van de 2de
helft kreeg KSC in de laatste minuut een
tegengoal. Hierdoor blijft KSC zeer ongelukkig. Volgende week gaan we weer vol tegenaan om de 3 punten in Steensel te
houden!
JO13-1: Zaterdag speelden we uit tegen De
Weebosch JO13-1G. Het was een spannende wedstrijd en de teams waren aan elkaar
gewaagd. In de eerste helft hadden we de
overhand. Door goed samenspel stonden
we op het eind van de eerste helft met 2-1
voor. In het begin van de tweede helft
verraste de tegenstander ons door in korte
tijd tweemaal uit te breken, waardoor we
flink moesten incasseren. Toch hebben we
ons goed weten te herstellen. In het laatste
kwartier hebben we alles op alles gezet en
hebben we met 3-4 verloren. Het lukte ons
net niet om gelijk te spelen. Ondanks onze
eerste verliesbeurt hebben we goed samengespeeld, zijn we duels aangegaan en
hebben we gedaan wat we konden. Complimenten voor onze Cas die als invalkeeper
zeker twee duels heeft gewonnen, een
knappe prestatie! Een verdiende nominatie
voor Man van de wedstrijd. We zijn benieuwd naar de komende wedstrijden: we
hebben eenmaal gewonnen (8-0), eenmaal
gelijk gespeeld (1-1) en eenmaal verloren (3
-4). Alle kans dus om te laten zien wat we
kunnen. Wordt vervolgd.
JO11-3: Bij een heerlijk weertje mochten
we in Westerhoven spelen tegen ZSC. Wij
waren er niet allemaal vanaf het eerste
fluitsignaal met het koppie bij dus we stonden al binnen 5 minuten met 2-0 achter.
Toen zijn we wakker geschud en gaan voetballen. We kregen al veel kansen maar die
konden we nog niet benutten. Door een
mooie treffer van Britt die een voorzet in
een keer op de slof nam en hoog in schoot
kregen we weer aansluiting. Daarna kwamen we al snel op voorsprong. Er werd
weer goed gecombineerd voorin en opgebouwd vanaf het middenveld. In de tweede
helft werd het nog 6-2. Goed terug gekomen vanuit een achterstand! Wat Siem al
goed doet op links is het spel breed houden, deed Britt vandaag op rechts. Daar-

door ben je aanspeelbaar en krijg je de
ruimte om de voorzet te geven.

Mini: (31-03) Vandaag was dan uiteindelijk
weer de eerste wedstrijd voor de mini’s na
de winterstop. Een uitwedstrijd naar EFC
stond op het programma. Aangezien we
een zieke hadden hebben we wat versterking meegenomen van de JO8-1. Ze hadden
er allemaal zin in en voor Jorn was het extra
spannend omdat hij vandaag zijn eerste
wedstrijd ging spelen. Ze begonnen meteen
sterk. Na enkele minuten scoorde Joep al
de eerste goal. Daarna volgde al snel twee
goals van Mik en Juul. Met de rust was het
6-1 voor ons. De eindstand was 9-3 voor
ons. Een geweldige overwinning verdiend
door het gehele team!

DOELSALDO: - 22
Voor:

38

Tegen: 60

