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

Hard werk van JO8-1 levert geen winst op, maar wel hoop.
Man/meid van de wedstrijd
Daan

K JO19-1

KSC JO11-2

S JO19-1

KSC JO11-3

KSC JO17-1

KSC MO11-1 Janneke

K JO15-1

Hele team

KSC JO9-1

KSC JO13-1

Jarn

KSC JO9-2

Robin

KSC JO11-1

Luc

KSC JO8-1

Siem

Uitslagen 7 oktober 2017
Braakhuizen JO19-3

Steensel JO19-1

1-4

DVS JO17-3

KSC JO17-1
St. Vessem/DEES
JO15-1

4-7

Knegselse Boys JO15-1
KSC JO13-1

12-0

Riethoven JO13-1
Reusel Sport/
CoTrans JO11-4

5-4

11-0

KSC JO11-3

Riethoven JO11-3
Reusel Sport/
CoTrans JO11-6

RKVVO MO11-1

KSC MO11-1

4-2

RPC JO9-4

KSC JO9-1

8-3

Brabantia JO9-3

KSC JO9-2
SV Valkenswaard
JO8-2

12-6

KSC JO11-1
KSC JO11-2

KSC JO8-1

3-7

7-5

1-15

Programma 14 oktober 2017
St. RKDSV/
EDN JO19-2

Knegselse Boys JO19-1

14.30 uur

KSC JO17-1

Waalre JO17-2

12.30 uur

St. HMVV/
Hulsel JO15-1

Knegselse Boys JO15-1

13.00 uur

St.Casteren/
Netersel JO13-

KSC JO13-1

11.15 uur

DEES JO11-1

KSC JO11-1

11.00 uur

Terlo JO11-2

KSC JO11-2

10.30 uur

DBS JO11-10

KSC JO11-3

9.00 uur

KSC MO11-1

Best Vooruit MO11-1

11.00 uur

KSC JO9-1

Riethoven JO9-1

KSC JO9-2

JO15-1: Ja u leest het goed 12 – 0.
1 – 0 Juul, 2 – 0 Stijn, 3 – 0 Ties, 4 – 0 Ties, 5
– 0 Juul, 6 – 0 Ties, 7 – 0 Ties, 8 – 0 Stijn, 9 –
0 Juul, 10 – 0 Juul, 11-0, Jan, 12 -O Stijn.
Als je alle doelpunten ziet zou je denken
dat de aanval en het middenveld vooral in
vorm waren. Echter niets is minder waar.
De verdedigers waren koel en rustig en
lieten soms ook zien dat ze uitstekend
kunnen voetballen. En keeper Thijn deed
uitstekend mee met het opzetten van de
aanvallen. Een heel goede teamprestatie
vandaag. JO13-1: Vandaag speelden we
thuis in Knegsel tegen Riethoven JO13-1G,
het team dat als eerste stond met maar
liefst 24 doelpunten uit twee wedstrijden.
We begonnen geconcentreerd en vol goede moed aan de wedstrijd. In de eerste vijf
minuten waren we maar met 10 man, maar
dat was geen probleem voor ons. Al vrij
snel werd het 1-0, daarna maakten we over
en weer doelpunten. We waren aan elkaar
gewaagd. Met de rust was het 2-2. Dat gaf
ons het goede gevoel en we wilden winnen. In de tweede helft hebben we door
goed samen te spelen de rijen gesloten
weten te houden en al snel werd het 4-3
voor ons. Ongeveer tien minuten voor het
einde werd het 4-4 en toen werd het pas
echt spannend. Alle spelers, alle coaches,
alle papa’s en mama’s, iedereen wilde
winnen. Kort voor het einde van de 2 e helft
scoorden we, waardoor we wonnen met 54. Een terecht mooie wedstrijd, met een
spanning die erbij hoort. We hebben er zin
in, benieuwd wat de volgende wedstrijd
ons gaat brengen! JO11-1: Al snel stonden
we voor met 2-0 in de wedstrijd tegen
Reusel. Maar Reusel liet het er niet bij
zitten en kwam keihard terug. Dat bracht
de stand ineens op 2-4 in de rust. Er moest
een tandje bij want het zat er echt wel in!
Maar toen Reusel nogmaals scoorde lag de
focus niet meer bij de wedstrijd maar waren we meer bezig om de schuld in elkaars
schoenen te schuiven. Er heerste een negatieve sfeer waar we maar niet uitkwamen.
En ondertussen ging Reusel vrolijk door en
scoorde nog een paar keer. Maar gelukkig

ging het In de laatste minuten weer iets
beter. Er werd zelfs nog een goal gescoord
maar het was helaas niet genoeg om de
wedstrijd te redden. Het was een harde les
maar we hebben ervan geleerd! Volgende
week gaan we weer keihard knallen en
laten zien hoe het wel moet! JO11-2:
Onder druilerige, koude omstandigheden
moesten we vandaag aantreden tegen
Riethoven. We begonnen matig aan de
wedstrijd, niet overspelen en bijna alleen
maar naar voren. Het bleef dan ook vrij
lang 0-0. Maar na een minuut of 10 begonnen we beter en beter in ons spel te komen. Dat resulteerde uiteindelijk in een 4-0
ruststand door doelpunten van Daan (2x),
Finn en Tijn. Na rust was de tegenstand van
Riethoven gebroken en liepen we verder
uit tot 11-0 door nog eens 3 doelpunten
van Daan, 2 van Loek en 2 van Finn. Volgende week tegen Terlo, een moeilijkere
tegenstander, dus dan moeten we er echt
staan! MO11-1: Vandaag de wedstrijd
tegen de meiden van RKVVO. Aangezien
deze meiden in 2 wedstrijden al 28 doelpunten hadden gemaakt konden we met
een pittige wedstrijd rekening houden. In
de eerste helft waren we daarom nog een
beetje te lief en leken we vooral onder de
indruk van de 2 grote meiden achterin bij
RKVVO. De ruststand was dan ook 2-0
achter. Na rust gooiden we echter de beuk
erin en kwamen we knap terug tot 22. Helaas wist RKVVO in de laatste 5 min.
nog 2x te scoren en bleven te punten in
Oerle. Desondanks een heel goede teamprestatie en weer veel geleerd!!! JO8-1:
Wederom weer een sterke tegenstander
voor onze jongens. Ondanks de goede
reddingsacties van onze keepers en een
paar mooie aanvallen van onze spelers, de
wedstrijd beëindigd met een nederlaag.
Nog even wat puntjes aanscherpen en dan
gaan we volgende week met volle moed de
wedstrijd in.

Penaltystand na ronde 3
JO11-1: Jesse, Jordy, Lotte, Daan, Luc(1x)

MO11-1: Janneke (2x) , Lou-Anne, Anouk,

11.00 uur

JO11-2: Dennis, Finn, Daan, Tijn (3x)

JO9-1:

FC Eindhoven JO9-5

10.00 uur

JO11-3: Roy, Jayden, Thomas, Britt, Den-

JO9-2: Thijn (3x) Menno (2x) Gijs, Bink (1x)

Bergeijk JO8-2

KSC JO8-1

9.30 uur

MO11-1: Janneke (2x) , Lou-Anne, Anouk,

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

ZSC Mini 2

KSC Mini 1

10.00 uur

