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

JO9-1 sluit het seizoen goed af.

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

KSC JO11-3

Roy en Steef

KB JO15-1

KSC MO11-1

Enile

KSC JO13-1

Wouter en Bart

KSC JO9-1

KSC JO11-1

KSC JO9-2

KSC JO11-2

KSC mini

Thijn en Davy

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

Steensel JO19-1

1-4

KSC JO17-1

4-6

SBC JO15-2

2-1

KSC JO13-1

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

6-1

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

KSC MO11-1

11-2

KSC JO9-1

4-7

KSC JO9-2

Rood Wit V JO9-2

4-6

Bladella JO8-4

KSC JO8-1

8-6

KSC JO11-1
KSC JO11-3

3-7
3-6

Programma 2 juni 2018
SV Budel JO19-2

Knegselse Boys
JO19-1

15.00 uur

Steensel JO19-1

Bladella JO19-2

14.30 uur

KSC JO17-1

Reusel Sp./Co tr.
JO17-2

12.30 uur

De Raven JO13-3

KSC JO13-1

11.45 uur

ST HMVV/Hulsel
JO11-3

KSC JO11-3

11.15 uur

KSC JO9-1

RKVVO JO9-3

11.00 uur

KSC JO8-1

Bergeijk JO8-3M

10.00 uur

Penaltystand na ronde 15
JO11-1: Jesse (12x) Luc (9x)

MO11-1: Lou-Anne (13x)
Anouk, Luna (12x)

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

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

JO11-3: Siem (14x) Roy (11x)
Britt, Thomas (9x)

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

JO9-1: Boaz (12), Rick (11), Dolf,
Ruben (10)

JO13-1: Deze week hadden we twee thuiswedstijden op het programma staan: op
woensdag speelden we tegen Bladella JO13
-5 en op zaterdag speelden we tegen Dommelen JO13-4G. En.. .. deze week speelden
we ook met onze nieuwe opstelling: 4-4-2
met een centrale rol voor ons mid-midspelers.
De wedstrijd tegen Bladella ging boven
verwachting goed. Bij de vorige wedstrijden
speelden we veel “op ons zelf”, maar nu
speelden we als een team en dat hebben
we gemerkt. In de eerste tien minuten
leken we aan elkaar gewaagd, maar daarna
gingen we los en hadden we de overhand
in de wedstrijd. Bladella probeerde met een
aantal wissels nog terug in het spel te komen, maar we bleken te sterk voor hen.
Met de uitslag 8-0 zijn we zeer tevreden.
Mannen van de wedstrijd zijn Wouter en
Bart.
Zaterdag speelden we tegen Dommelen
JO13-4G. Vanwege het tropische weer
hadden we ondersteuning, zodat we wat
meer konden wisselen. Als team stonden
we echt voor elkaar klaar en we speelden
de sterren van de hemel. We wisten dat de
wedstrijd tegen Dommelen zwaar zou zijn,
want Dommelen staat al lang in de top 3.
Hoe het kwam weten we niet: spelen we
goed met tropisch weer, hadden we er
vandaag “gewoon” zin in of ……. . Hoe dan
ook tijdens de rust stonden we voor met 41 en we wonnen de wedstrijd met 6-1.
Eigenlijk is het hele team wel man/vrouw
van de wedstrijd, want wat hebben we toch
mooi gespeeld. Vigo die goed verdedigde,
de assists van Jarn en de doelmakers Jesse
en Bart zetten we vandaag extra in het
zonnetje.
JO11-3: Vandaag speelden we wederom
tegen een goede ploeg. Reusel doet ook
nog mee voor de eerste plaats in deze
poule. Voor Britt waren er bekenden bij, zij
heeft bij Reusel gevoetbald. We kwamen al
snel op achterstand maar dat werd rechtgezet door een afstandschot van Dennis.
Reusel hield het spel goed breed waardoor
ze vaak een speler vrij hadden staan. Zo
konden ze veel aanvallen. Volgend seizoen
gaan we hier op letten. Als wij de bal hebben, moeten we vrij komen van de tegenstander. Als zij balbezit hebben moeten we
juist weer bij ons mannetje staan om te
zorgen dat ze niet over kunnen spelen.
Vandaag was Roy weer terug van een blessure. Hij heeft een goeie pass naar voren
maar liet ook zien dat hij de rust kan bewaren achterin. Steef was net zoals vorige
week heel goed op zijn man aan het letten
en greep op het juiste moment in. Volgende week alweer de laatste wedstrijd tegen
HMVV/Hulsel
JO9-1: De laatste wedstrijd van het seizoen
alweer en we hebben goed gevoetbald. Van

1-0 achter naar een 1-3 voorsprong door
goed samen spel en goede combinaties
door het midden.
We lieten de tegenstander zien wat combineren was en hebben daar flink succes mee
behaald in onze doelpunten. Een mooi
schot van Ruben, Lars die enkele keren
goed bij de rebound zat en zo enkele doelpuntjes heeft mee kunnen pikken en zo
hebben Boaz en Tom ook nog een mooie
eindgoal neer gezet voor dit seizoen. De
einduitslag was 4-7 in het voordeel van
KSC. Een verdiende overwinning en ongeslagen na de winterstop!
MO11-1: Bloedheet was het vandaag op
het kunstgras van Hilvaria. Onze meiden
waren duidelijk bevangen door de hitte
waardoor we geen partij waren voor de
meiden Hilvaria. Dankzij een aantal uitstekende reddingen van Enile bleef de ruststand beperkt tot 8-0. Na rust ging het
beter en leken we een beetje gewend.
We wisten zelfs een kop goal te maken.De
eindstand werd uiteindelijk 11-2.

Afsluiting voetbalseizoen op 9 juni
Op zaterdag 9 juni wordt het voetbalseizoen afgesloten. Het programma
luidt als volgt:
10.30-13.30 uur: Ouder-kind-toernooi
voor mini, JO8, JO9 en JO11.
13.30-15.30 uur: Ouder-kind-toernooi
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

DOELSALDO: -6
Voor:

43

Tegen: 49

