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

Prima start in de nieuwe tenues voor JO11-3

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

KSC JO11-3

KB JO15-1

KSC MO11-1

KSC JO13-1

Muaataz en Risanne

KSC JO9-1

KSC JO11-1

Lars

KSC JO9-2

KSC JO11-2

Jayden

Mathis

KSC mini

Uitslagen 21 april 2018
De Valk JO19-2

Kn Boys JO19-1

0-4

DBS JO19-2

Steensel JO19-1

4-7

St. Casteren/

KSC JO17-1

FC Eindhoven AV

Kn Boys JO15-1

5-3

Hapert JO13-3

KSC JO13-1

2-5

DBS JO11-8

KSC JO11-1

6-5

ST HMVV/Hulsel

KSC JO11-2

2-5

DOSKO'32 JO11-

KSC JO11-3

3-6

FC Eindhoven

KSC MO11-1

4-3

Beerse Boys JO9-

KSC JO9-1

6-10

Hilvaria JO9-3

KSC JO9-2

3-8

Reusel Sp./Co Tr.

KSC JO8-1

4-1

De Weebosch

KSC mini's 1

uitgesteld

Programma 28 april 2018
Dommelen JO19-2

Knegselse Boys
JO19-1

15.00 uur

Marvilde JO19-1

Steensel JO19-1

15.00 uur

Riethoven JO17-1

KSC JO17-1

13.30 uur

Bergeijk JO13-3

KSC JO13-1

12.00 uur

Unitas'59 JO11-5

KSC JO11-1

10.15 uur

DESK MO11-1

KSC MO11-1

10.00 uur

St. Casteren/
Netersel JO8-1

KSC JO8-1

10.00 uur

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

MO11-1: Luna (10x) Anouk,

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

JO9-2: Thijn (11 x) Stan (8x),
Menno, Davy (7x)

JO11-3: Siem (12x) Roy (10x)
Britt (8x)

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

JO17-1:
JO13-1: We hebben een drukke week
achter de rug. We hebben zowel op woensdag als op zaterdag wedstrijden gespeeld.
Woensdag kwamen we thuis uit tegen EFC
JO13-4. Eersel die een stukje hoger staat op
de ranglijst was niet in optimale conditie.
Dit was ons geluk. In de eerste helft speelden wij niet goed. Het leek wel of we de
tips & trucs uit de trainingen vergeten
waren. Met. de rust was het 1-1. Na de
peptalk in de rust, hebben we een goede
tweede helft gespeeld. Iedereen heeft laten
zien wat voetballen is. We hebben als team
hard gewerkt, goede regenstand geboden
tegen Eersel. Man van de wedstrijd is Muaataz die voorin alles op alles heeft gezet
om tegenstand te bieden, waardoor het de
bal langer voor bleef. Met de eindstand
van 1-1 zijn we tevreden. Het was een
spannende wedstrijd.

JO11-3: We speelden vandaag voor het
eerst in onze nieuwe tenues verzorgd door
onze sponsor Jeldi BV, dankjewel familie
Sweegers. Helaas was Roy net deze wedstrijd geblesseerd maar hij zal dat mooie
shirt nog veel aan kunnen hebben!
Mensen die iets te lang aan de koffie zaten,
hadden de eerste goal gemaakt door Dosko
gemist, dat was de snelste tegentreffer
ooit. Gelukkig zijn wij inmiddels gewend om
van een achterstand terug te komen. Al
snel stond het weer gelijk, in de eerste helft
ging het heel gelijk op. Bij rust stond het 22. Na de rust kwamen we door hard werken
en goeie combinaties op 4-2. Toen gingen
de Duizelse koppies hangen en werd het
verschil groter. De eindstand kwam op 3-6.
We hebben vandaag veel goeie voorzetten
gezien.
Jayden had vandaag de smaak te pakken en
toonde veel inzet.

Zaterdag speelden we uit tegen Hapert
JO13-3G. De eerste 10 minuten verliepen
moeizaam. Was het de warmte die ons
parten speelde? Na deze 10 minuten hebben we als team ons herpakt, helemaal uit
ons zelf. Heel knap! We kwamen op gang.
Voorin zetten we alles op alles op te scoren.
Achterin kapten we de aanvallen van Hapert af en het middenveld deed dan weer
mee met de aanval en dan weer mee met
de verdediging. We lieten de bal steeds
meer voor ons werken in plaats dat we zelf
heen en weer renden. Ook de nieuwe tactiek bij het uitnemen van ballen in de tweede helft was succesvol. Bij rust was het 2-1
en de eindstand was 5-2. Vrouw van de
wedstrijd is Risanne die op de positie van
rechtshalf voor diverse mooie doorbraken
heeft gezorgd waardoor de bal snel naar
voren kon worden gespeeld. Een prima
wedstrijd, waarbij we weer een keer de
“winst” konden pakken.
JO11-1: De eerste 10 minuten van de wedstrijd dachten we nog dit gaat een zware
strijd worden tegen DBS. Al snel een goal
tegen en ze zetten veel druk. Maar dit keer
gingen we de strijd aan i.p.v. het op te
geven. En dat pakte goed uit. Met 1-3 gingen we de rust in. Vol vertrouwen begonnen we aan de 2e helft maar weer kregen
we vrij snel achter elkaar 2 goals tegen.
Toen ging het mis. De een na de andere
goal kregen we tegen. De moed zakte
steeds verder weg... Maar uiteindelijk herpakte we onze strijdlust van de 1ste helft.
DBS had na 6 goals geen kans meer gekregen. Maar nu waren wij het die er nog snel
een paar goals in knalden. Maar het was
net te weinig. De punten bleven bij DBS.
Uitslag: 6-5

DOELSALDO: - 18
Voor:

39

Tegen: 57

