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

Duel tussen JO11-2 en JO11-3 wordt keurig op het veld uitgevochten.

Man/meid van de wedstrijd
KSC JO17-1

Hele team

KSC JO11-3

K JO15-1

Dennis

KSC MO11-1

KSC JO13-1

Rob

KSC JO9-1

KSC JO11-1

Luc

KSC JO9-2

KSC JO11-2

Roy

Hele team

KSC mini 1

Uitslagen 25 november 2017
Beerse Boys JO19-2

Knegselse Boys
JO19-1

2-5

Steensel JO19-1

Dommelen JO19-2

2-1

KSC JO17-1
Knegselse Boys
JO15-1

Bladella JO17-4

16-0

EFC JO15-3

7-0

KSC JO13-1

Bergeijk JO13-3

5-0

KSC JO11-1

Dosko'32 JO11-2

6-1

KSC JO11-2

KSC JO11-3

8-4

KSC MO11-1

Nevelo MO11-1

12-2

KSC JO9-1

Hapert JO9-2

6-3

KSC JO9-2

RKVVO JO9-2

7-3

KSC JO8-1

Dommelen JO8-1

4-12

KSC Mini 1

Hapert Mini 1

1-14

Programma 25 november 2017
Knegselse Boys
JO19-1

Reusel sport JO19-2

14.30 uur

De Valk JO19-2

Steensel JO19-1

14.30 uur

De Valk JO17-2

14.30 uur

Reusel sport JO15-3

KSC JO17-1
Knegselse Boys
JO15-1

De Raven JO13-3

KSC JO13-1

11.45 uur

Bladella JO11-5

KSC JO11-1

10.00 uur

Bladella JO11-6

KSC JO11-2

10.00 uur

KSC JO11-3
ZSC JO11-3
FC Eindhoven MO112
KSC MO11-1

11.00 uur

SBC JO9-4

KSC JO9-1

9.00 uur

DVS JO9-4

KSC JO9-2

9.30 uur

Terlo JO8-1

KSC JO8-1

9.30 uur

13.15 uur

10.30 uur

Penaltystand na ronde 5
JO11-1: Jesse (6x) Lars, Luc,
Lotte (4x)

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

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

JO9-2: Thijn (7x) Menno (6x)
Stan, (5x)

JO11-3: Siem (7x) Britt (6x)
Steef, Thomas, Dennis, Roy, (5x)

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

JO17-1: Er werd er afgelopen zaterdag
weer hevig op los gescoord in Steensel. Het
werd maar liefst 16-0 voor de mannen en
dames uit Knegsel en Steensel! Doelpunten
werden deze week gemaakt door zes verschillende spelers. Deze overwinning kan
de boeken in als de grootste zege ooit van
KSC O17 tot dusver! Volgende week wordt
de kampioenswedstrijd gespeeld tegen De
Valk! Hierbij kan alle support gebruikt worden! JO15-1: Mooie overwinning van onze
mannen met soms oogstrelend tikkie takka
voetbal. Stijn 4 x en Ties 3 x. Man van de
wedstrijd Dennis. JO13-1: In het eerste
kwartier ging het gelijk op. Wel speelden
we veel op de helft van Bergeijk JO13-3,
maar we konden niet goed doorbreken.
Gelukkig scoorden we daarna onze eerste
goal, zodat we met 1-0 voor stonden. Kort
voor het einde van de eerste helft werd het
2-0. De pauze hebben we benut om nog
eens goed te kijken naar het samenspel en
diverse spelers kregen de laatste tips van
de trainers. In de tweede helft waren we
“opgewarmd” en vielen onze andere drie
doelpunten zodat de eindstand 5-0 werd.
Man of the Match van deze week is Rob, hij
heeft achterin gevochten als een leeuw om
de bal te behouden en hij heeft mooie
voorzetten gegeven zodat onze aanvallers
hiermee aan de slag konden. Zou het ons
volgende week lukken om weer te winnen?
JO11-1: Wat hadden we een geluk dat
Dosko de 1ste helft een eigen goal scoorde.
Ze stonden met 0-1 voor maar net voor rust
gaven ze ons een goal cadeau. Geluk voor
ons want weer liep het niet zo lekker. Weer
was er geen rust in het spel... Maar gelukkig
bleef onze keeper er wel vrij koeltjes onder
en hield hij de bal er goed uit! Na een
praatje met de coaches ging het weer een
stuk beter. Toen hebben we Dosko pas echt
laten zien wat we in huis hebben. Na elke
goal die we scoorden groeide het zelfvertrouwen en werden we steeds beter. Dosko
had dan ook geen schijn van kans meer.
Met 6-1 hebben we de wedstrijd gewonnen. JO11-3: Door te weinig tegenstand in
de 6e klasse zijn wij na 2 wedstrijden in de
5e klasse gekomen waar ook onze vrienden
van de E2 in spelen. Zaterdag speelden we
de lang verwachte match van de E3 tegen
de E2. Het was ons niet gelukt om tijdens
het afspreken of op het schoolplein belangrijke spelers te blesseren dus beide teams
waren op volle sterkte...(grapje natuurlijk)
Door een prachtige pass van Dennis op Britt
maakte de E3 de openingstreffer. Sommige
spelers van de E2 keken vertwijfeld om zich
heen. Door een solo van Finn was het al
snel 1-1. Dit was een leermomentje. Vooral
tegen zo'n sterk team moeten ook onze
aanvallers verdedigend werk doen om te
zorgen dat de tegenstander geen aanval op
kan zetten. De E2 kwam zo op voorsprong
maar in de eerste helft ging het toch mooi
gelijk op. Er werden pittige duels uitgevoch-

ten vooral tussen Finn en Roy. Misschien
durven we meer als we elkaar goed kennen? In zo'n wedstrijd en ook vanwege het
publiek wil je natuurlijk ook graag laten zien
wat je kunt. Waar normaal de voorzet
wordt gegeven, probeerden we vandaag
een paar keer zelf te scoren uit een te
moeilijke hoek. Na de rust liep de E2 uit
naar 5-2. We konden nog wel 5-3 maken
maar toen scoorde Loek heel mooi de 6-3.
Bij het laatste fluitsignaal was de stand heel
terecht 8-4 maar wij vinden dat we goed
tegenstand hebben kunnen geven. We
hebben zelfs een paar keer voor gestaan in
deze spannende sportieve wedstrijd. Wij
zullen voor jullie proberen een puntje weg
te halen bij Terlo! JO9-2: Een superteam
met een prachtige wedstrijd.

Pietentraining
Als jeugdbestuur van Voetbalvereniging
Steensel en KSC hebben wij onlangs een
brief gestuurd naar Sinterklaas met de
vraag of hij in de gelegenheid is, nog voor
zijn verjaardag, een bezoek te brengen
aan onze voetbalclub. Helaas, Sinterklaas
heeft het de komende weken heel erg
druk. Hij kan zelf niet komen, maar hij wil
wel heel graag een paar Pieten sturen om
onze jongste spelers te zien trainen. De
pieten komen naar het sportpark in Knegsel. Misschien voetballen de Pieten wel
een potje mee en hebben ze ook nog wel
iets lekkers bij. Sinterklaas heeft laten
weten dat zijn
Pieten op woensdagavond 29 november wel even
tijd hebben. Dat
komt goed uit,
want dat is nou net
toevallig de trainingsavond van de
E, F-jes en de Mini’s. ( JO11, JO9 )
en de Mini’s. Sinterklaas vindt het altijd heel leuk als hij
mooie tekeningen krijgt. Als je een tekening voor hem wilt maken kun je die aan
de Pieten meegeven op deze avond. Zij
zullen ervoor zorgen dat jullie tekeningen
netjes bij de Sint worden afgegeven. Wij
hopen dat jullie een hele fijne trainingsavond zullen hebben.

DOELSALDO: + 46
Voor:

70

Tegen: 24

