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

JO17-1 gaat niet alleen voor de winst, maar ook voor de doelpunten

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

Jorian (4/11),

KSC JO11-3

Mats

K JO15-1

Thijn

KSC MO11-1

Lou-Anne

KSC JO13-1

Tijn

KSC JO9-1

KSC JO11-1

Daan

KSC JO9-2

Davy

Uitslagen 4 november 2017
Steensel JO19-1

Knegselse
Boys
JO19-1
SV
Valkenswaard
JO19-2

17-0

KSC JO17-1

DVS JO17-4

10-0

SDO'39 JO15-1

Knegselse
JO15-1

St. Vessem/DEES

KSC JO13-1

0-4

De Weebosch JO11-1

KSC JO11-1

6-1

SV Valkenswaar JO11-5

KSC JO11-2

5-5

De Raven JO11-2

4-4

KSC MO11-1

KSC JO11-3
Oirschot
Vooruit
MO11-1

KSC JO9-1

Hoogeloon JO9-1

8-8

KSC JO9-2

Waalre JO9-2

7-3

KSC JO8-1

Sterksel JO8-1

0-7

Wilhelmina Boys JO19-2

Boys

3-0

1-2

3-2

Programma 11 november 2017
Knegselse Boys
JO19-1

Taxandria JO19-4

14.30 uur

Steensel JO19-1

SV Budel JO19-2

14.30 uur

KSC JO13-1

Dommelen JO13-4

uitgesteld

KSC JO11-1

Hapert JO11-3

11.00 uur

KSC JO11-2

12.00 uur

KSC MO11-1

De Raven JO11-2
FC Cranendonck
JO11-3
St. Michielsgestel
MO11-1

KSC JO9-1

Bladella JO9-3

11.00 uur

KSC JO9-2

Marvilde JO9-3

10.00 uur

FC Eindhoven JO8-5

KSC JO8-1

9.15 uur

KSC Mini 1

Reusel Sport Mini 1

10.00 uur

KSC JO11-3

11.00 uur
11.00 uur

Penaltystand na ronde 5
JO11-1: Luc, Jesse, Lotte, Lars,
Jordy (3x)

JO9-1:

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

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

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

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

MO11-1: Janneke (4x) , Pien,
Lou-Anne, Luna (3x)

JO17-1: Voorafgaand aan de wedstrijd de
nummer 2 tegen de nummer 9 van de
competitie. Voor de KSC betekent dit een 4
punten wedstrijd, waarbij er zeker 3 punten gehaald moesten worden, maar ook
met een redelijk doelsaldo. In de warmingup raakte Jip geblesseerd doordat hij ongelukkig een bal tegen zijn hand aan kreeg,
waardoor er kort voor aanvang van de
wedstrijd nog geschakeld moest worden.
Vervanger Kian ging de goal in en de wedstrijd kon gaan beginnen. KSC had in het
begin veel moeite om het balletje te laten
rollen. Door twee minder verdedigende
acties kon er toch al snel gescoord worden
in de 2de en 15 minuut. De eerste door
Milan en de 2de door Sam. DVS liet ook van
zich horen en met een goeie redding van
Kian bleef het 2-0. KSC bleef kansen creëren met schoten vanuit de 2de lijn door
Camiel en in de 32ste minuut was het raak.
Topscoorder Lars zorgde voor de 3-0. Na de
rust werd er achterin gewisseld. Klaartje
ging de A1 van Knegsel versterken en Jorian
kwam er terug in waardoor er meer naar
voren gevoetbald kon worden om de score
verder uit te breiden. Begin 2de helft werd
er gelijk goed druk gezet en nam KSC al
gelijk het overwicht in de wedstrijd. Na 3
minuten kwam daardoor de goal al van
Lars. Er werd goed gevoetbald en het
publiek, wat weer massaal op kwam dagen
had er veel plezier bij. Vooral na een goeie
actie van Lars, waardoor Jorian binnen
kopte voor de 5-0. De wedstrijd eindigde
uiteindelijk in een 10-0 overwinning voor
de jongens en meiden van KSC-17. JO15-1:
Wat een bloedstollende pot weer vandaag.
Onze jongens slepen de overwinning weg
voor de poorten van de Lage Mierdsehel. 10 Juul, 2-0 Ties. JO13-1: Vol goede moed
reisden we vandaag naar Vessem, waar we
tegen Vessem/Dees JO13-02 mochten
spelen. In de afgelopen weken hebben we
tegen zware tegenstanders gespeeld. Dit
hebben we goed doorstaan. Vanaf nu spelen we tegen wat lager geplaatste tegenstanders en dan proberen we te werken
aan ons doelsaldo. We begonnen vandaag
een beetje onrustig. We moesten echt op
gang komen. We waren afwachtend, gingen geen “duel” aan en we stonden niet
altijd even goed vrij. Onze Ward had de
pech om in een korte tijd tweemaal onderuit gehaald te worden en heeft in de dugout moeten herstellen. Maar goed, Vigo
had de trainers onderweg naar Vessem al
gezegd dat het team de eerste helft nodig
heeft om op gang te komen. En dat was
duidelijk! Met de rust was het 1-0 voor ons.
Na een goede peptalk van Louis gingen we
los. Ineens waren we in topvorm. We stonden als team op het veld, we gingen voor
de bal en we sloegen geen “duel” over. De
gehele wedstrijd door heeft Tijn in de voorhoede gewerkt als een leeuw, waardoor we
regelmatig een uitbraak forceerden. Het
was een mooie tweede helft, een helft

waar we oprecht trots op mogen zijn. De
komende twee weken hoeven we niet te
spelen, zodat het spannend blijft wat de
andere teams gaan doen. Zoals het nu eruit
ziet (en als we blijven winnen) staan we
nummer 1 in onze poule. Zal het ons lukken? We gaan eerst heerlijke genieten van
onze “herfstvakantie” en we wensen alle
andere teams de komende twee weken
e
veel succes. Tot de 25 ! JO11-1: We moesten uit tegen de Weebosch. De koploper
die nog elke wedstrijd met grote uitslagen
gewonnen had. We begonnen vol goede
moed aan de 1ste helft. En dat werd beloond met een mooie goal. Maar de Weebosch maakte het al snel 2-1. Toen wij de
laatste aanval in hadden gezet, die veel
belovend was, floot de scheidsrechter heel
tactisch de 1ste helft af. Wij waren natuurlijk stomverbaasd. Toen we aan de 2e helft
begonnen werden we overdonderd door de
Weebosch. Ze deden er alles aan om de
wedstrijd te kunnen winnen. En ook de
scheidsrechter hielp daar een handje aan
mee. Dat had meteen een grote invloed op
de wedstrijd. We hadden er zo'n last van
dat we de kopjes lieten hangen
en zo verloren we de wedstrijd met 61. JO11-3: Uit bij de Raven was een lastige
wedstrijd, we stonden al heel snel met 2-0
achter door ongelukkige doelpuntjes. Door
knap doorzetten en het lichaam te gebruiken kon Dennis 2x scoren en de stand weer
gelijktrekken. De 3-2 van de Raven was een
mooie maar ook lucky goal. Een lob van
heel ver valt net over Mats heen. Gelukkig
nog voor rust gelijk kunnen maken. Ruststand 3-3. Na de rust kwamen we op voorsprong en kregen onze spitsen nog 4 of 5
kansen om die voorsprong te vergroten
maar het vizier stond niet op scherp. Mats
heeft met een paar goede reddingen weer
een paar tegengoals kunnen voorkomen.
De Raven bracht de stand 5 minuten voor
tijd nog op 4-4. Dat was voor deze wedstrijd wel een terechte eindstand. MO11-1:
Opnieuw wisten de meiden te winnen. Dit
keer werd Oirschot Vooruit verslagen. Het
ging echter niet zo snel als eenvoudig als
vorige week, De meiden leken nog niet echt
wakker in de eerste minuten waardoor we
al snel tegen een achterstand van 0-2 aankeken. Gelukkig konden we voor de rust
nog op 1-2 komen en gingen we in de 2de
helft ook een stuk beter spelen. Na de rust
werd het al snel 2-2 en ook 3-2. We misten
vervolgens enkele grote kansen om de
voorsprong uit te bouwen. Op het laatst
waren de beste kansen ook voor Oirschot
maar wisten we de 3 punten binnen te
slepen.

DOELSALDO: + 22
Voor:

61

Tegen: 39

