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

MO11-1 haalt weer flink uit.
Man/meid van de wedstrijd
Izaline

K JO19-1

KSC JO11-2

S JO19-1

KSC JO11-3

KSC JO17-1

KSC MO111

Luna

K JO15-1

KSC JO9-1

Siem

KSC JO9-2

Bink

KSC JO13-1

Vigo

KSC JO11-1

KSC JO8-1

Uitslagen 28 oktober 2017
Knegselse Boys JO19-1 Spoordonkse Boys
Bergeijk JO19-2

Steensel JO19-1

1-1

SV Budel JO17-3

KSC JO17-1

0-5

Knegselse Boys JO15-1 St. Casteren/Netersel

4-1

KSC JO13-1

Bladella JO13-4

4-1

KSC JO11-1

St. Casteren/Netersel

3-4

KSC JO11-2

ZSC JO11-3

8-2

KSC JO11-3

Riethoven JO11-3

9-2

Reusel Sp./CoTrans

KSC MO11-1

0-13

SV Valkenswaard JO9-3

KSC JO9-1

6-4

Geldrop JO9-5

KSC JO9-2

1-5

KSC JO8-1

Maarheeze JO8-1

7-4

HMVV Mini 1

KSC Mini 1

Programma 4 november 2017

Steensel JO19-1

Knegselse
Boys
JO19-1
SV
Valkenswaard
JO19-2

KSC JO17-1

DVS JO17-4

SDO'39 JO15-1

Knegselse
JO15-1

St. Vessem/DEES

KSC JO13-1

11.00 uur

De Weebosch JO11-1

KSC JO11-1

12.15 uur

SV Valkenswaar JO11-5

KSC JO11-2

9.00 uur

De Raven JO11-2

10.30 uur

KSC MO11-1

KSC JO11-3
Oirschot
Vooruit
MO11-1

KSC JO9-1

Hoogeloon JO9-1

11.00 uur

KSC JO9-2

Waalre JO9-2

10.00 uur

KSC JO8-1

Sterksel JO8-1

10.00 uur

Wilhelmina Boys JO19-2

14.45 uur

14.30 uur
12.30 uur

Boys

13.00 uur

JO13-1: In de eerste helft verliep het allemaal wat moeizaam. We kwamen op voorsprong door een fout van hun keeper en
door een penalty. De tweede helft domineerden we. De tegenstander kreeg maar
weinig kans om op onze helft te voetballen.
De verdediging hield de zaak goed dicht.
Wel hadden we erg veel pech met onze
doelpogingen. Toch hebben we in totaal 4x
weten te scoren en waren we de terechte
winnaar.
JO11-1: Vandaag speelden we tegen Casteren/Netersel. We begonnen heel sterk en
het werd al vrij snel 1-0 voor ons. Dit hielden we lang vast en er volgde voor de rust
nog een 2-0. We gingen dus erg positief de
2de helft in. Maar al snel kwam Casteren/
Netersel sterk terug, waardoor we in een
dip terecht kwamen. Wat resulteerde in
een eindresultaat van 3-4.
JO11-2: Na een weekje rust in verband met
de herfstvakantie mochten we vandaag
aantreden tegen ZSC. We begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd maar kregen
toch nog aardig tegenstand in de beginfase.
Toch bleven we de weg naar het doel zoeken wat uiteindelijk resulteerde in de 1-0
door Tijn. Daarna was het verzet gebroken
en liepen we uit tot 5-1 in de rust. In de
tweede helft bleven we naar voren voetballen wat in een paar mooie combinaties
resulteerde. Ook verdedigend stonden we
vandaag goed. Jochem en Izaline hielden
het slot er goed op, en als er dan toch nog
een tegenstander door kwam stond er ook
nog Dennis. Uiteindelijk liepen we uit naar
een 9-2 overwinning. Prima prestatie, nu
doortrekken naar de topper van volgende
week tegen Valkenswaard!
MO11-1: Al snel bleek dat we een maatje
te groot waren voor Reusel Sport. Binnen
enkele minuten vielen de doelpunten als
rijpe appelen. Bij rust was het dan ook al 08. Na rust veranderde het spelbeeld niet en
werd er nogmaals 5x gescoord. Al met al
een fijne wedstrijd voor het zelfvertrouwen
van de meiden.
JO11-3: Na een 9-1 overwinning bij Bladella
in de herfstvakantie kregen we vandaag
Riethoven op bezoek. Die waren goed
wakker want ze scoorden al snel de 0-1 via
een aanvaller met lange benen. Maar door
een aantal goeie combinaties kwamen we

weer op voorsprong. Bij rust was het 4-1.
Hoewel Riethoven toch heel goed tegenstand gaf kwam de eindstand op 8-2. We
hebben vandaag weer laten zien dat we
goed overspelen maar ook dat als we de
ruimte hebben we ook zelf kunnen proberen op goal te schieten. Mats heeft super
gekeept. Door goed uit te komen heeft hij
wel wat doelpuntjes van Riethoven verhinderd. Siem weet zijn medespelers altijd
goed te vinden maar vandaag aarzelde hij
niet om acties te maken en een mannetje
voorbij te spelen en te zorgen voor extra
gevaar voor de goal.
Scoutingkamp
In het weekend van 10/11/12 november
wordt in Steensel het herfstkamp van de
scouting georganiseerd. Veel kinderen zijn
zowel lid van de scouting als van de voetbalverenigingen. Denkt iedereen er bijtijds
aan om zich eventueel af te melden voor
de wedstrijd op 11 november? Wanneer
dit op tijd gebeurt, kan de wedstrijd verplaatst worden.

DOELSALDO: + 41

Voor:

63

Tegen: 22

Penaltystand na ronde 4
JO11-1: Luc, Jesse, Lotte, Lars (3x)

JO9-1:

JO11-2: Finn, Daan, Tijn (5x)

JO9-2: Menno (4x) Stan, Thijn (3x)

JO11-3: Dennis, Roy (5x) Siem (4x)

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

11.00 uur

MO11-1: Janneke (3x) , Lou-Anne, Anouk,
Pien, Kim, Yanthe, Malou, Luna (2x)

