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

Het alles-of-niets-offensief heeft niet geholpen bij MO11-1

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

KSC JO11-3

Mats

KB JO15-1

KSC MO11-1

Isabel

KSC JO13-1

Larissa, Guus

KSC JO9-1

KSC JO11-1

Luc

KSC JO9-2

KSC JO11-2

Hele team

KSC mini

Uitslagen 19 mei 2018
Bergeijk JO19-2

Knegselse Boys

1-2

Steensel JO19-1

RKVVO JO19-2

3-2

KSC JO17-1

SDO'39 JO17-1

2-0

Tongelre JO15-1

Knegselse Boys

4-4

SV Valkenswaard

KSC JO13-1

5-3

Woenselse Boys

KSC JO11-1

8-4

DBS JO11-7

KSC JO11-2

5-4

KSC MO11-1

Groen Wit MO11-

2-5

KSC JO9-1

KSC JO9-2

6-4

KSC JO8-1

Rood Wit V JO8-

3-0

Programma 26 mei 2018
ZSC JO19-1
St. Vessem/DEES
JO17-2
Knegselse Boys
JO15-1

Steensel JO19-1

14.30 uur

KSC JO17-1

12.45 uur

SBC JO15-2

13.30 uur

KSC JO13-1

Dommelen JO13-4
FC Eindhoven
JO11-4
Reusel Sport/
CoTrans JO11-3

12.00 uur

Hilvaria MO11-1
St. Netersel/
Casteren JO9-2

KSC MO11-1

10.45 uur

KSC JO9-1

9.30 uur

KSC JO9-2

Rood Wit V JO9-2

10.00 uur

Bladella JO8-4

KSC JO8-1

8.30 uur

De Raven mini's 1

KSC mini's 1

9.30 uur

KSC JO11-1
KSC JO11-3

11.00 uur
11.00 uur

Penaltystand na ronde 14
JO11-1: Jesse (12x) Luc (9x)

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

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

JO9-2: Thijn (13 x) Stan (10x),
Davy (9x)

JO11-3: Siem (14x) Roy (10x)
Britt, Thomas (9x)

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

JO13-1: De wedstrijd maandag tegen Bergeijk was spannend. De teams waren aan
elkaar gewaagd. In de eerste helft waren
we wat rustig en speelden we helaas meer
“op ons zelf”. In de tweede helft waren we
meer een team. We coachten elkaar beter
en zochten elkaar meer op. De eindstand
was 1-1, wel jammer dat de penalty tegen
Bergeijk werd geblokt door de keeper. In de
afgelopen weken zien we dat Larissa steeds
beter in het spel meedoet en daarom
vrouw van de wedstrijd is.
Zaterdag speelden we tegen Valkenswaard. Vol goede moed gingen we aan de
slag. Al snel bleek dat onze tegenstander
iets sterker was. Bij rust was het 1-3 en de
eindstand was 3-5. Als team hebben we
moeite met het elkaar onderling coachen,
dat werd vandaag weer duidelijk. Dit gaan
we de komende trainingen oppakken,
zodat we tijdens de wedstrijden “een sterker voorkomen hebben”. Anders zal het
ons niet meer lukken om wedstrijden te
winnen. Man van de wedstrijd is Guus, die
een keer niet als keeper, maar als speler in
het veld stond. Guus heeft heel hard gewerkt en was nadrukkelijk in het veld aanwezig. Als een terriër probeerde hij continue de bal te pakken.
JO11-1: Onze laatste uitwedstrijd tegen de
Woenselse Boys. We hadden een afmelding
dus hadden we Dennis gevraagd. En die zei
natuurlijk meteen ja. De 1ste helft ging
mooi gelijk op. De verdediging was op en
top. Er werden veel mooie acties gemaakt
waardoor we de Woenselse Boys steeds
weer uit speelden. Ook de middenvelders
creëerden samen met onze spits veel kansen om op goal te schieten. Maar de tegenstander kon er ook wat van! Ze maakten
het ons net zo moeilijk! De 2e helft lag het
geluk meer bij de Woenselse Boys. Hoe wij
ook ons best deden, ze bleven op ons uitlopen. Uiteindelijk wisten we dat deze wedstrijd niet meer te redden was. Maar we
bleven positief en tot het einde hebben we
gestreden en dat werd nog met een prachtige goal beloond. Uitslag: 8-4

moesten verdedigen. Toen ging het stukken
beter en konden we ook meer aanvallen.
Bij rust was het 3-6 en in de tweede helft
ging het veel beter gelijk op en kwamen we
zelfs sterk terug. Maar we konden niet
voorkomen dat zij ook nog een paar keer
scoorden. Maar we hebben laten zien dat
wij het ook kunnen. Goed gewerkt allemaal. Eindstand 7-9. Mats heeft dus meer
doelpunten tegen gehad dan hij gewend is,
maar hij hield wel bijna alle penalty’s tegen.

JO11-3: Wij hebben afgelopen zaterdag
niet gespeeld, maar op dinsdag hadden we
een inhaalwedstrijd tegen CasterenNetersel. Zij hadden voor deze wedstrijd
nog de minste verliespunten. Wij waren in
het begin onder de indruk omdat ze zo
groot waren. Een paar van hun aanvallers
zetten 1 stap waar Thomas en Steef er 2
moesten zetten om ze bij te houden. Groot
verschil dus. Daarom was het al snel 0-4.
We kregen ook wel wat kansen en kwamen
terug tot 2-4. We hebben onze verdedigers
uitgelegd dat ze bij hun mannetje moesten
blijven en dat ze achter hun mannetje

jeugdvoetbalkrant.steensel.ksc@gmail.com

MO11-1: Dankzij onze nieuwe sponsor
Mansveld stonden we in een gloednieuw
tenue op het veld. We begonnen dan ook
goed aan de wedstrijd en na 10 minuten
kwamen we op een 1-0 voorsprong. Helaas
konden we deze niet tot aan de rust vasthouden. Na rust zouden we vol op de aanval spelen alleen was het tegenstander die
op 1-3 kwam. Vlak voor tijd kwamen we
nog wel op 2-3 en het alles-of-nietsoffensief werd weer door Groen-Wit afgestraft met 2 doelpunten.

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:

DOELSALDO: - 2
Voor:

33

Tegen: 34

