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

JO13-1 geeft in de laatste minuten de overwinning (weer) weg.

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

KSC JO11-3

Dennis

KB JO15-1

KSC MO11-1

Hele team

KSC JO13-1

Tijn

KSC JO9-1

KSC JO11-1

Jordy

KSC JO9-2

Stan

KSC mini

Noël

KSC JO11-2

Uitslagen 14 april 2018
Steensel JO19-1

Audacia JO19-1

4-1

KSC JO17-1

Bladella JO17-3

2-1

Knegselse Boys

EFC JO15-2

3-1

KSC JO13-1

Reusel Sport/

2-2

KSC JO11-1

Gestel JO11-2

2-1

KSC JO11-2

Acht JO11-2

4-9

KSC JO11-3 Hoogeloon JO11-2

2-3

KSC MO11-1

NEO'25 MO11-1

7-0

KSC JO9-1

Hilvaria JO9-3

7-3

KSC JO9-2

Hoogeloon JO9-1

6-6

KSC JO8-1

EFC JO8-1

1-15

KSC mini's 1

Terlo mini's 2

8-5

Programma 21 april 2018
De Valk JO19-2

Knegselse Boys

14.30 uur

DBS JO19-2

Steensel JO19-1

16.00 uur

St. Casteren/

KSC JO17-1

14.30 uur

FC Eindhoven AV

Knegselse Boys

13.15 uur

Hapert JO13-3

KSC JO13-1

11.30 uur

DBS JO11-8

KSC JO11-1

9.00 uur

ST HMVV/Hulsel

KSC JO11-2

11.15 uur

DOSKO'32 JO11-

KSC JO11-3

10.30 uur

FC Eindhoven

KSC MO11-1

10.30 uur

Beerse Boys JO9-

KSC JO9-1

9.30 uur

Hilvaria JO9-3

KSC JO9-2

8.45 uur

Reusel Sp./Co Tr.

KSC JO8-1

9.15 uur

De Weebosch

KSC mini's 1

10.00 uur

Penaltystand na ronde 12
JO11-1: Jesse (10x) Luc (8x)

MO11-1: Luna (10x) Anouk,
Lou-Anne (9x)

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

JO9-2: Thijn (11 x) Stan (8x)

JO11-3: Siem (11x) Roy (9x)
Britt, Thomas (7x)

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

JO17-1:
JO13-1: Vandaag speelden we thuis tegen
Reusel Sport JO13-4. We waren op één
speler na als team helemaal compleet. We
hadden zin in de wedstrijd! We gingen
voor de winst. Al snel na de start bleek dat
de beide teams ook deze week weer aan
elkaar gewaagd zijn. Dat is niet alleen spannend voor ons zelf, maar ook voor de trainers en voor onze ouders die als vaste kern
iedere week langs de kant ons aanmoedigen. De wedstrijd ging gelijk op. Met de
rust was het 1-1. In de tweede helft stonden we al snel voor met 2-1. In de laatste
minuten van de wedstijd wist Reusel Sport
de gelijkmaker te scoren en werd het 2-2.
We hadden voldoende kansen, maar de bal
ging er een paar keer net niet in. Ook hadden we een paar keer geluk gehad dat
Reusel niet goed kon aanleggen. Man van
de wedstrijd is deze keer Tijn, die constant
“druk” wist te zetten op de tegenstander en
als een terriër achter de bal aan ging. We
zijn benieuwd naar de komende wedstrijden: we hebben eenmaal gewonnen (8-0),
tweemaal gelijk gespeeld (1-1 en 2-2) en
eenmaal verloren (3-4). Zal het ons lukken
om woensdag van Eersel te winnen?
JO11-1: Van het begin tot het einde bleef
het spannend. We waren goed aan elkaar
gewaagd. Wat waren we dan ook blij toen
wij de 1ste goal maakte. Onze aanvallers
hebben samen mooie acties laten zien en
onze keeper en de verdedigers stonden op
scherp. Ook onze middenvelders die wisten
de bal steeds maar weer te onderscheppen.
Teamwork op en top! Zo had Gestel weinig
kans! Helaas net voor de rust maakte Gestel het gelijk. Maar wij lieten ons niet
kennen en gingen er weer vol vertrouwen
tegen aan. De spanning liep steeds hoger
op totdat wij vlak voor het eindsignaal nog
een prachtige goal scoorde. Eindstand: 2-1

JO11-3: Afgelopen woensdag speelden we
al bij DEES in Wintelre. Daar kwamen we
heel knap terug van een 0-2 achterstand
door twee penalty’s tegen en wisten nog te
winnen met 2-3. Ook al gaf de scheids ons
geen penalty toen Siem voor de goal ten val
werd gebracht. Zaterdag dan thuis tegen
Hoogeloon. We kwamen wederom op
achterstand. Hoogeloon was sterk en wij
waren vandaag niet allemaal fanatiek genoeg. We kregen wel diverse goede kansen
maar die werden goed gestopt door de
Hoogeloonse keeper. We hebben met 1-3
achter gestaan en de eindstand was 2-3.
Dennis werkte deze week erg hard op het
middenveld en gaf mooie passjes aan de
aanvallers waaruit gescoord kon worden.
Dat is net zo belangrijk als het scoren zelf.

MO11-1: Na 2 nederlagen op rij werd het
tijd voor een overwinning. Ondanks dat we
fel aan de wedstrijd begonnen duurde het
toch nog even voordat we de score wisten
te openen. Zo schoot Yanthe net voorlangs
en was het Pien die met een prachtig schot
in de kruising scoorde. Voor rust wist Luna
nog 2x te scoren. Ondertussen hielden
Anouk, Janneke, Kim en Enile het eigen
doel helemaal dicht.
De 2de helft was het verschil groter en
schoot Louanne vlak voor tijd met een mooi
schot het 7de doelpunt binnen.

Mini: Vandaag waren de jongste telgen van
KSC weer aan de buurt om hun voetbaltalenten verder te ontwikkelen. Ze mochten
op deze zonnige dag het duel aangaan met
Terlo, Terlo in hun rood met groene tenues
zagen er best angstaanjagend uit. Maar KSC
had er zin in en begon de match met een
winnersmentaliteit. KSC begint sterk en in
de spits laat Noël zich van zijn beste kant
zien en weet enkele doelpunten te scoren. Maar in de loop van de wedstrijd gaat
JO11-1 (7-04): Met de gedachte dat we nog Terlo in de volle verdediging en zodra een
speler van KSC de bal heeft gaan ze er met
niets verloren hadden en Best nog niets
zijn alle op af. Nadat er ook een aantal keer
gewonnen had begonnen we aan de wedgescoord werd door Terlo, worden de jonstrijd. We toonden weinig actie want dat
gens van KSC even wakker geschud en gaan
was nergens voor nodig. We zouden toch
ook weer goed in de verdediging. Weer een
wel winnen.... Totdat we als 1ste 2 tegen
mooie voorzet door
goals kregen.... Het sfeertje sloeg om en dit
Thomas en boem er zit
kregen we niet meer recht getrokken. Daar- er weer één in de goal.
door nog 3 goals cadeau gegeven. Een pittig Er volgen nog een aantal
gesprekje in de rust was nodig om met een mooie kansen voor
frisse start aan de 2 helft te beginnen. Het
zowel KSC en Terlo,
ging stukken beter want we hebben geen
maar de eindstand blijft
tegengoals meer gehad en het lukte zelfs
op 8-6
om nog 2 doelpunten mee te pakken maar voor
DOELSALDO: + 1
KSC.
helaas niet genoeg om het nog recht te
zetten... (meid van de wedstrijd: Lotte)
Voor: 48

Tegen: 47

