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

Gezocht: opvolger voor het voetbalkrantje voor het nieuwe seizoen

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

KSC JO11-3

Siem

KB JO15-1

KSC MO11-1

Enile

KSC JO13-1

KSC JO9-1

KSC JO11-1

KSC JO9-2

KSC JO11-2

KSC mini

Davy

Laatste Uitslagen
Budel JO19-2

Knegselse Boys
JO19-1

3-1

Steensel JO19-1

Beerse Boys
JO19-1

0-1

KSC JO17-1

Weebosch JO17-1

5-1

Knegsel JO15-1

Wilhemina JO152G

2-0

Hapert JO13-3G

KSC JO13-1

2-5

KSC JO11-1

Budel JO11-4

3-1

KSC JO11-2

EFC JO11-3

9-2

KSC JO11-3

Riethoven JO113G

13-2

KSC MO11-1

UVV’40 MO11-1

2-10

KSC JO9-1

Hapert JO9-2

5-5

KSC JO9-2

Dess JO9-1

4-10

KSC JO8-1

Marvilde JO8-1

0-4

Programma 19 mei 2018
Bergeijk JO19-2

Knegselse Boys

14.45 uur

Steensel JO19-1

RKVVO JO19-2

14.30 uur

KSC JO17-1

SDO'39 JO17-1

12.30 uur

Tongelre JO15-1

Knegselse Boys

13.15 uur

SV Valkenswaard

KSC JO13-1

11.30 uur

Woenselse Boys

KSC JO11-1

10.15 uur

DBS JO11-7

KSC JO11-2

10.00 uur

KSC MO11-1

Groen Wit MO11-

11.00 uur

KSC JO9-1

KSC JO9-2

11.00 uur

KSC JO8-1

Rood Wit V JO8-

10.00 uur

JO11-3: Na 3 weken vakantie speelden we
vandaag thuis tegen Riethoven. Roy is nog
geblesseerd en Alwin was afwezig dus we
hadden 1 wissel vandaag. Het liep vandaag
als een trein. Iedereen had oog voor elkaar
en er werd goed overgespeeld. Achterin
gaven we heel weinig weg. Er werd niet
alleen goed verdedigd maar ook goed
opgebouwd. Voorin ziet vooral Siem goed
wanneer hij zelf op goal kan schieten en
wanneer het beter is om de bal even breed
te spelen voor diegene die er beter voor
staat. Bij rust was het al 6-0. Pas aan het
eind van de wedstrijd kwam Riethoven aan
scoren toe. De eindstand was 13-2.
Aanstaande dinsdag spelen we een inhaalwedstrijd thuis tegen Casteren-Netersel
MO11-1: Tegen een tegenstander als Desk
waren we niet opgewassen. Al snel bleek
dat deze meiden al veel langer op voetbal
zaten dan wij. Ze combineerden erop los en
we kwamen op veel plekken tijd te kort.
We hadden afgesproken om in ieder geval
2 doelpunten te maken. Dankzij een paar
mooie aanvallen is dat gelukt. Echt super
goed gewerkt allemaal door de moed niet
te laten zakken. Helaas ging de wedstrijd
wel met 12-2 verloren.
(12 mei) We hadden vandaag te maken
met wat personele problemen. Pien afwezig, Malou naar de E1 en Isabel half geblesseerd maakte vooraf al een overwinning
bijna onmogelijk. Ondanks alles creëerden
we de eerste helft een aantal mooie kansen. Helaas kregen we ook 4 doelpunten
om de oren waardoor de ruststand 1-4
was. Na rust raakte bij ons de batterij leeg
en konden we de meiden van UVV niet
meer bijbenen. De eindstand van 2-10 was
wel enigszins geflatteerd en we kunnen dan
ook echt trots zijn op het harde werken.
JO11-3: Na 3 weken vakantie speelden we
vandaag thuis tegen Riethoven. Roy is nog
geblesseerd en Alwin was afwezig dus we

hadden 1 wissel vandaag. Het liep vandaag
als een trein. Iedereen had oog voor elkaar
en er werd goed overgespeeld. Achterin
gaven we heel weinig weg. Er werd niet
alleen goed verdedigd maar ook goed
opgebouwd. Voorin ziet vooral Siem goed
wanneer hij zelf op goal kan schieten en
wanneer het beter is om de bal even breed
te spelen voor diegene die er beter voor
staat. Bij rust was het al 6-0. Pas aan het
eind van de wedstrijd kwam Riethoven aan
scoren toe. De eindstand was 13-2.
Aanstaande dinsdag spelen we een inhaalwedstrijd thuis tegen Casteren-Netersel

Afsluiting voetbalseizoen op 9 juni
Op zaterdag 9 juni wordt het voetbalseizoen afgesloten. Het programma luidt als volgt:
10.30-13.30 uur: Ouder-kindtoernooi voor mini, JO8, JO9 en
JO11.
13.30-15.30 uur: Ouder-kindtoernooi voor JO13 en JO15.
15.30-17.30 uur: Mix toernooi
voor JO17 en JO19.
Via de leider/coach zijn de uitnodigingen hiervoor verspreid. Aanmelden graag via:
jeugdvoetbalkrant.steensel.ksc@gmail.com

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

MO11-1: Lou-Anne (12x) Anouk, Luna
(11x)

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

JO9-2: Thijn (12 x) Stan (9x), Davy (8x)

JO11-3: Siem (13x) Roy (10x) Britt,Thomas
(8x)

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

Voetbalkamp Knegselse Boys– KSC op 6-7-8 juli 2018
Opgeven via m.wijnands@hotmail.com

