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

JO11-2 breekt door het verzet van de Raven heen.

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

Niet gespeeld

KSC JO11-3

Dennis

K JO15-1

Niet gespeeld

KSC MO11-1

Malou

KSC JO13-1

Niet gespeeld

KSC JO9-1

KSC JO11-1
KSC JO11-2

KSC JO9-2
Pien

Hele team

KSC mini 1

Uitslagen 11 november 2017
Knegselse Boys
JO19-1

Taxandria JO19-4

14-1

Steensel JO19-1

SV Budel JO19-2

2-0

KSC JO11-1

Hapert JO11-3

4-2

KSC JO11-2

14-1

KSC MO11-1

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

KSC JO9-1

Bladella JO9-3

4-6

KSC JO9-2

Marvilde JO9-3

8-5

FC Eindhoven JO8-5

KSC JO8-1

4-7

KSC Mini 1

Reusel Sport Mini 1

3-29

KSC JO11-3

1-12
8-5

Programma 11 november 2017
Best Vooruit JO19-4

Knegselse Boys

16.45 uur

Geldrop JO19-3
FC Eindhoven JO173

Steensel JO19-1

12.30 uur

KSC JO17-1
Knegselse Boys
JO15-1

14.45 uur

Riethoven JO15-1

uitgesteld

EFC JO11-4
KSC JO11-1
FC Cranendonk JO11
-3
KSC JO11-2

10.30 uur

EFC JO11-5
Nieuw Woensel
MO11-1

KSC JO11-3

10.30 uur

KSC MO11-1

9.00 uur

De Raven JO9-1

KSC JO9-1

9.30 uur

RPC JO9-6

KSC JO9-2

9.00 uur

FC Cranendonk JO8-

KSC JO8-1

9.30 uur

10.45 uur

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

JO9-1:

JO11-2: Finn, Daan (6x) , Jochem, Tijn (5x)

JO9-2: Thijn, Menno (5x) Stan,
(4x)

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

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

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

JO11-2: Vandaag, op een druilerige zaterdagochtend, moesten we aantreden tegen
de Raven. De Raven had vorige week met 5
-5 gelijkgespeeld tegen KSC JO11-3 dus het
zou wel eens een moeilijke wedstrijd kunnen worden. Dat bleek in het begin ook.
We zaten niet meteen in de wedstrijd en de
Raven deed goed mee. Het duurde dan ook
een kwartier voordat de eerste goal viel,
het was Daan die ons op voorsprong zette.
Daarna was het verzet van de Raven snel
gebroken en liepen we snel uit. In de rust
was het 6-0 voor KSC door doelpunten van
Daan (3x), Tijn, Loek en Pien. Na rust bleven we geconcentreerd voetballen en
liepen we nog verder uit tot 14-0. In de
laatste minuut scoorde de Raven dan ook
nog de ere-treffer. Eindstand 14-1. Zo doorgaan jongens en meiden!
JO11-3: We misten vandaag Roy en Mats
waardoor Thomas weer eens zijn keeper
skills mocht laten zien en dat is gelukt! We
speelden tegen Cranendonck, op papier
een makkelijke tegenstander maar dat
bleek toch anders te zijn… Ze hadden enkele spelers van een ander team meegenomen dus ze waren een stuk sterker dan
normaal. Dat was te merken. Na de eerste
helft stonden we al met 4-0 achter en dat
had nog meer kunnen zijn maar Thomas
hield er een aantal ballen goed uit! In de 2
helft bleven we hard werken en konden we
gelukkig nog wel een goal scoren via Dennis
maar het werd uiteindelijk 12-1. Jammer
maar iedereen heeft goed zijn best gedaan
en we bleven strijden tot het einde zoals
het hoort. Volgende keer beter!

Tussenstand: Met nog een
wedstrijd of drie te gaan, is er
een aantal teams dat de ranglijst aanvoert of nog een reële
kans heeft op de bovenste
plaats. St. JO19-1, K.B. JO15-1,
KSC JO 13-1 en KSC JO11-2
staan op dit moment bovenaan.
KSC JO17-1 en KSC MO11-1
nemen de tweede plaats in.
KSC JO11-1 en KSC JO11-3 spelen in de middenmoot mee .
Van de lagere teams worden
de standen niet bijgehouden,
maar de individuele uitslagen
laten zien dat er spannende
potjes voetbal gespeeld worden. Zo kun je afleiden uit de
laatste uitslag van de mini’s,
dat tegen een veel sterkere
tegenstander toch nog gescoord kan worden.

e

MO11-1: Net als tegen Oirschot begonnen
we ook nu te slapjes. We moesten daarom
al snel een 0-2 achterstand goedmaken.
Gaandeweg de eerste helft werd ons spel
steeds beter en met een beetje meer geluk
hadden met de rust minimaal gelijk gestaan. Nu gingen we rusten met een 2-3
achterstand terwijl we 2 keer op de lat
hadden geschoten. Na rust gingen we
steeds beter spelen en werd de conditie
van de meiden op de proef gesteld. We
kwamen vrij snel op een 4-3 voorsprong
maar St Michielsgestel wist toch weer terug
te komen tot 4-4. Toen 5 minuten voor tijd
het 5-4 voor ons werd ging het ineens heel
snel en liepen we uit naar 8-4. Het slotakkoord was voor de gasten maar de punten
bleven in Steensel. Dankzij het verlies van
de koploper staan de meiden samen met
Nevelo en RKVVO aan kop.

DOELSALDO: +/- 0
Voor:

65

Tegen: 65

