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

JO11-1 is maatje te groot en JO8-1 is maatje te klein.
JO13-1: Vanaf het begin werd er goed
gevoetbald. Weer wat omzettingen, weer
een andere keeper. Onze spelers en speelsters worden multi-inzetbaar. Onze openingstreffer was een foutje van de keeper
van Reusel. Hij speelde de bal recht in de
voeten van Bart. Dat werd meteen afgestraft. Vervolgens kwam een mooie aanval
over links, en konden we via de voeten
van Tijn een tweede keer scoren. Na een
tegentreffer volgden nog 2 goals van Jarn,
die eenmaal de centimeters tussen de
keeper en de paal optimaal wist te benutten. Tot het laatste moment bleef het
spannend , want ook Reusel kwam een
paar keer door. Mede door goed werk van
de verdediging en de keeper, hebben we
deze wedstrijd weten te winnen.

Man/meid van de wedstrijd
K JO19-1

KSC JO11-2

Hannah

S JO19-1

KSC JO11-3

Alwin

KSC JO17-1

KSC MO11-1

K JO15-1

KSC JO9-1

KSC JO13-1

Tijn en Cas

KSC JO9-2

Bink

KSC JO11-1

Jesse

KSC JO8-1

Femme

Uitslagen 30 september 2017
Knegselse Boys JO19-1

St. Casteren/Netersel

1-3

DVS JO19-3

Steensel JO19-1

2-11

Geldrop JO17-6

KSC JO17-1

7-6

Marvilde JO15-2

Knegselse Boys JO15-1

3-4

Reusel Sport/CoTrans
JO13-4

KSC JO13-1

1-4

DBS JO11-9

KSC JO11-1

2-7

RKSV Heeze JO11-4

KSC JO11-2

1-19

Vessem JO11-3

KSC JO11-3

2-18

Marvilde MO11-1

KSC MO11-1

0-6

Marvilde JO9-2

KSC JO9-1

3-5

Wodan JO9-4

KSC JO9-2

6-2

De Raven JO8-1

KSC JO8-1

17-1

Programma 7 oktober 2017

JO11-1: Al vroeg in de ochtend moesten
we naar Meerhoven voor de wedstrijd
tegen DBS. De eerste helft waren we een
beetje onzeker waardoor we iets terughoudend waren. Toch stonden we met 2-1
voor. Er moest een tandje bij om de tegenstander voor te blijven. En dat lukte! Na
weer een paar prachtige goals begon het
vertrouwen steeds meer te groeien. We
legden flinke druk op de tegenstander en
maakten mooie acties. Het was maar goed
dat ze een goede keeper hadden want hij
had het er maar druk mee. Met 2-7 hebben we de wedstrijd gewonnen en wat
waren we trots!

combinaties. Er werd heel fanatiek gevoetbald en overgespeeld. Bij rust was het 11-0
voor ons. Na rust gingen we wat proberen
met verdedigers in de aanval. Zo konden
Thomas en Roy ook eens een doelpuntje
maken. Vessem zette er een spelertje bij.
Zij konden ook nog een paar doelpunten
maken. Zo werd het 18-2. Wij hopen in de
volgende wedstrijden op wat meer tegenstand. Dit keer bleef iedereen voor en na
de rust goed meedoen. Vooral Alwin van
de Pol viel op door zijn inzet.
JO8-1: Na de winst van vorige week hadden we er weer zin in. Uit tegen de Raven.
Een paar van onze jongens speelden vandaag voor het eerst een wedstrijd. Ze deden goed hun best en we hadden een
goede keepster op goal staan. Helaas was
dit niet genoeg en waren de Raven een
tikkeltje te goed voor ons. Volgende keer
beter!

De voetbalplaatjesactie
begint op maandag 27
november bij de PLUS.
De actie zal 8 weken duren.

JO11-2: Onder regenachtige omstandigheden moesten we vandaag naar Heeze
afreizen. Ondanks dat hadden we er heel
veel zin in. We begonnen de wedstrijd
sterk en dat werd al meteen beloond: 1-0
na 1 minuut! Al snel bleek dat we een
maatje te groot waren voor deze tegenstander. Met de rust stonden we met 8-0
voor. Na de rust bleven we goed voetballen wat resulteerde in een eindstand van
19-1 door in totaal 6 doelpunten van Hannah, 5 van Loek, 3 van Finn 3 van Tijn en 2
van Daan. Prima wedstrijd weer team!
JO11-3: Vandaag moesten we naar Vessem. Heel benieuwd hoe sterk zij zijn want
dat was nog niet helemaal duidelijk in deze
klasse. We begonnen heel goed met goeie

Braakhuizen JO19-3

Steensel JO19-1

14.30 uur

DVS JO17-3

KSC JO17-1

15.00 uur

Knegselse Boys JO15-1

St. Vessem/DEES

13.30 uur

KSC JO13-1

Riethoven JO13-1

12.00 uur

KSC JO11-1

Reusel Sport/

11.00 uur

KSC JO11-2

Riethoven JO11-3

12.00 uur

KSC JO11-3

Reusel Sport/

11.00 uur

RKVVO MO11-1

KSC MO11-1

9.30 uur

Penaltystand na ronde 2

RPC JO9-4

KSC JO9-1

9.00 uur

JO11-1: Jesse, Jordy (1x)

Brabantia JO9-3

KSC JO9-2

10.15 uur

JO11-2: Dennis, Finn, Daan (2x)

KSC JO8-1

SV Valkenswaard

10.00 uur

JO11-3: Roy, Jayden, Thomas, Britt, Dennis (2x)

MO11-1: Pien, Kim, Janneke, Yanthe, Malou,
Luna (1x)
JO9-2: Menno, Thijn (2x) Gijs, Bink (1x)

Doelsaldo
Voor :

85

Tegen:

- 47

Saldo:

+ 38

