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

JO11-3 houdt geen rekening met het publiek.

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

Lars

KSC JO11-3

Steef

K JO15-1

Uitgesteld

KSC MO11-1

Janneke

KSC JO13-1

vrij

KSC JO9-1

KSC JO11-1

Hele team

KSC JO9-2

KSC JO11-2

Finn

KSC mini 1

Lisanne

Uitslagen 18 november 2017
Best Vooruit JO19-4

Knegselse Boys

4-1

Geldrop JO19-3
FC Eindhoven JO173

Steensel JO19-1

1-1

KSC JO17-1

1-8

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

1-9
0-11

EFC JO11-5
Nieuw Woensel
MO11-1

KSC JO11-3

3-6

KSC MO11-1

1-9

De Raven JO9-1

KSC JO9-1

5-4

RPC JO9-6

KSC JO9-2

1-4

FC Cranendonk JO8-

KSC JO8-1

1-6

Programma 25 november 2017
Beerse Boys JO19-2

Knegselse Boys
JO19-1

14.30 uur

Steensel JO19-1

Dommelen JO19-2

14.30 uur

KSC JO17-1
Knegselse Boys
JO15-1

Bladella JO17-4

12.30 uur

EFC JO15-3

13.30 uur

KSC JO13-1

Bergeijk JO13-3

12.00 uur

KSC JO11-1

Dosko'32 JO11-2

12.00 uur

KSC JO11-2

KSC JO11-3

11.00 uur

KSC MO11-1

Nevelo MO11-1

11.00 uur

KSC JO9-1

Hapert JO9-2

11.00 uur

KSC JO9-2

RKVVO JO9-2

10.00 uur

KSC JO8-1

Dommelen JO8-1

10.00 uur

KSC Mini 1

Hapert Mini 1

10.00 uur

Penaltystand na ronde 5
JO11-1: Jesse (5x) Lars, Luc,
Lotte (4x)

JO9-1:

JO11-2: Finn (7x) Jochem, Tijn,
Daan (5x)

JO9-2: Thijn, Menno (6x) Stan,
(5x)

JO11-3: Siem (6x) Britt, Steef,
Thomas, Dennis, Roy, (5x)

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

MO11-1: Luna (5x) Anouk, Janneke, Pien, Lou-Anne, (4x)

JO17-1: Ook deze week was er weer een
forse overwinning voor de mannen en
dames van de B1. 8-1 was het eindresultaat. Zo werd er ook weer flink aan het
doelsaldo gewerkt. Man of the Match was
Lars met 6 doelpunten. Volgende week
staat de belangrijke wedstrijd tegen de Valk
op de kalender. Dus alle support is meer
dan welkom!
JO11-1: We moesten uit tegen EFC. De
eerste helft gebeurde er niet veel. Echt
samenwerken deden we niet. Want we
wilden maar al te graag zelf een goal scoren. Er was geen rust waardoor de bal vaak
verkeerd terecht kwam. En dat terwijl EFC
weinig weerstand had te bieden. Mede
daardoor bleven we de 1ste helft overeind
staan want we gingen met 1-3 de rust in.
Tweede helft hebben we pas laten zien hoe
het echt moest. We speelden goed over en
door er samen voor te gaan werden de
goals goed afgewerkt. Het was maar goed
dat EFC een goede keeper in de goal had
staan anders waren we zeker in de dubbele
cijfers gegaan! Maar ook de verdedigers
mogen we zeker niet vergeten. Want er
was 1 speler van EFC zodra hij de bal had
was hij razendsnel bij onze goal. En toch
waren ze hem steeds te snel af!
JO11-2: Op een koude, winderige zaterdagochtend mochten we afreizen naar Soerendonk waar we tegen Cranendock moesten
aantreden. Vorige week had Cranendock
nog flink van KSC JO11-3 gewonnen dus
waren we op het ergste voorbereid. Het
begin was moeizaam, maar na 5 minuten
werd de wedstrijd dan toch geopend door
een doelpunt van onze kant: 1-0. Ook nu
leek het verzet gebroken en liepen we uit
tot 3-0 in de rust. Na de rust bleven we
geconcentreerd voetballen en gaven maar
weinig kansen weg. Dit resulteerde weer in
een mooie overwinning: 12-0. Weer een
topprestatie team!
JO11-3: Na de nederlaag van vorige week
gingen we vandaag naar Eersel om toch
weer eens te laten zien wat we kunnen.
Voordat het publiek goed en wel langs de
lijn stond, hadden we de bal al 2 keer in het
netje liggen na een paar goeie combinaties.
EFC kwam door 2 knappe goals weer gelijk,
wij maakten de 3-2 en raakten ook nog een
aantal keren paal en lat. EFC had ietsje
meer geluk bij de afwerking dus bij rust was
het weer gelijk. Een spannend scoreverloop
dus. Aan het begin van de tweede helft
lukte het ons niet zo goed maar daarna
pikten we het weer op. De verdediging met
Roy, Thomas en Steef heeft vandaag goed
werk verricht. Niet alleen door ballen weg
te werken maar ook door onze middenvelders weer goed aan te spelen. In de aanval
werden voorzetjes van Dennis en Siem
goed afgewerkt door Britt en zo kwamen
we op 6-3. Een verdiende overwinning van
een sportieve wedstrijd!

MO11-1: Al snel bleek dat Nieuw Woensel
niet was opgewassen tegen onze meiden.
Met rust was het al 0-5 en Enile had het
koud in de goal. Na rust veranderde er
eigenlijk niets de meiden kregen kans op
kans. Eindstand 1-9 was daarom een logisch gevolg.

PLUS
Komend weekend start de voetbalplaatjesactie bij PLUS Eersel

Beste coaches en trainers:

Hier had het verslag van jouw
team kunnen staan!
Lever je stukje in vóór maandag 9.00 uur, samen met de
man/meid van de strijd en
eventueel de penaltystand en
jouw team wordt ook vermeld.

DOELSALDO: + 41
Voor:

59

Tegen: 18

