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CJVV vanaf 1920 het complete verhaal 
Een club zonder verleden is een club zonder heden. 

 
Onder dit motto toog CJVV chroniqueur Wim de Leu aan het werk om de geschiedenis van onze club nauwgezet op een rij te 
zetten. Hierbij maakte hij gebruik van jaarverslagen, clubbladen, weekblaadjes, jubileumkrant enz. Uiteraard is er meer 
vastgelegd over het recente verleden dan over het verre verleden. Het is een verslag van gebeurtenissen en gebeurtenisjes 
geworden. Dank aan Wim de Leu voor het registreren van onze clubgeschiedenis. De kroniek van het verenigingsleven. 

 
CJVV, opgericht op 20 maart 1920, heeft haar pad niet allen over rozen zien gaan. Vele tegenslagen 
moesten worden overwonnen door de mannen van het eerste uur zoals de heren Jan van Veenendaal 
en G.W. Colenbrander. Vooral de eerste jaren van het bestaan was het vaak bijzonder moeilijk. In 
christelijke kring waren er heel wat bezwaren tegen het beoefenen van sport. Een goed 
georganiseerde competitie, zoals wij die nu kennen, was er nog bij lange na niet. Wanneer men wilde 
spelen moest men het zoeken in vriendschappelijke wedstrijden. Pas vanaf 1923 kon er worden 
deelgenomen aan de pas ingestelde zaterdagcompetitie van de toenmalige Utrechtse provinciale 
voetbalbond (UPVB).  
 

1920 – 1945 
We schrijven 1920. Een groep leden van de Jongelingsvereniging “Samuël” besluit een 
voetbalvereniging op te richten. Door J. 
van Veenendaal, D. van Daal, H. Bokking, 
J. Lomeier, Chr. Valbracht en vele anderen 
werd op 20 maart 1920 in gebouw Eben 
Haëzer aan de Muurhuizen C.V.V. 
opgericht. Er werd ƒ 50,- uitgetrokken 
voor de aanschaf van materiaal en als 
terrein werd gekozen de plaats waar 
vroeger het mooie “sportpark 
Nimmerdor” lag. Het was toen een kale 
zandvlakte waar de hele “Leusderweg-
jeugd” haar vertier zocht, zodat het niet 
slim was de doelpalen te laten staan. Bij 
iedere wedstrijd moesten eerst de 
doelpalen opgezet worden en na afloop werden ze weer netjes opgeborgen. 
In het begin was er van enig spelen in competitieverband geen sprake. Men zocht het in het spelen van 
vriendschappelijke wedstrijden tegen o.a. Wit-Rood, D.D.D. (Kruiskamp), Trekvogels, Altius, 
Bloemenkwartier en Zeistenaren. Later zelfs in een onderlinge Amersfoortse competitie. In 1923 vond 
de Amersfoortse zaterdagafdeling aansluiting bij de Utrechtse Provinciale Voetbalbond. De naam 
C.V.V. werd veranderd in CJVV, de Christelijke Jongelieden Voetbal Vereniging. Reeds in het seizoen 
1924 – 1925 was het eerste kampioenschap een feit. De band met het C.J.M.V., uit welks kringen CJVV 

ontstond, werd steeds losser en in 1930 
werd CJVV geheel zelfstandig. 
 
In 1932 besloot CJVV toe te treden tot de 
Christelijke Voetbalbond. Een jaar later 
werd deze bond echter weer verlaten en 
keerde men terug naar de UPVB. In 1940 
volgde de grote fusie van de KNVB met de 
principiële voetbalbonden. Dit zou vele 
veranderingen met zich meebrengen. Na 
het uitbreken van de oorlog kwam het 
echter in 1942 tot een totaal stilleggen van 
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de competitie en met ons land ging ook CJVV een donkere tijd tegemoet.  
 

1945 – 1965 
CJVV kwam bijzonder gehavend uit de oorlog tevoorschijn. Het was wederom Jan van Veenendaal die 
voor zijn club op de bres stond. Samen met de heren Joop Engel en Gerrit v.d. Hooff slaagde hij er in 
weer elf voetballers bijeen te brengen. Met veel pijn en moeite kon men aan de competitie gaan 
deelnemen. In het eerste naoorlogse seizoen volgde dan ook degradatie, maar in het seizoen 
1947/1948 keerde CJVV terug naar de hoogste 
klasse van de afdeling Utrecht (vroegere 
UPVB).  
 
Eind jaren ’40 werd er ook een jeugdafdeling in 
het leven geroepen. In het eerste seizoen 
1952/1953 werd, na een felle strijd met Desto-
Utrecht, het districtkampioenschap behaald. 
Promotie naar de KNVB was een feit en er 
werd begonnen aan een geweldige opmars. 
Reeds twee jaar later volgde het 
kampioenschap van de 4e Klasse. Drie 
beslissingswedstrijden tegen SDC uit Putten 
waren hier voor nodig. CJVV promoveerde 
naar de 3e Klasse. In 1959 promoveerde ook het tweede elftal naar de KNVB. 
 
In het jaar 1960 bleek bij het 40-jarig jubileum van CJVV, dat het eerste elftal een pracht geschenk kon 
aanbieden: door een 3-1 overwinning op ADM werd op 12 maart het kampioenschap behaald en 

volgde promotie naar de 2e Klasse KNVB. Destijds de hoogste 
klasse in het zaterdagvoetbal. 
 
Op 19 januari 1960 werd aan de statuten van CJVV het predicaat 
“Koninklijk goedgekeurd” verleend. Voorzitter Jan van Veenendaal 
ontving van burgemeester H. Molendijk de zilveren medaille, 
verbonden aan de orde van Oranje Nassau. In verband met het 
40-jarig jubileum wordt de door Aat Daale geschreven revue: “Dit 
is uw CJVV-leven” opgevoerd. In december worden de heren C. 
van Zwol en W.Th. Vernhout tot ereleden van CJVV benoemd. 
 
Eind jaren 50 ontstond de sterke behoefte om te kunnen 
beschikken over een eigen 
clubgebouw. Tot dat moment 
beschikte men alleen over enkele 

voetbalvelden, maar kon men geen verenigingsleven opbouwen. 
Vergaderingen en 

besprekingen 
vonden plaats in 

etablissementen 
zoals hotel Frank. 
Op 1 februari 1961 
wordt het nieuwe 
clubgebouw aan de 
Daltonstraat in 
gebruik genomen.  
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Uitnodigingskaart CJVV- VVOG medio jaren zestig

1968; Beeld uit de wedstrijd CJVV-SHO 4-3
Voor CJVV v.l.n.r. Keimpe Holtewes, Aart v.d. Hazel en Bennie Landman

De clubhiërarchie was in de jaren ’50 / ’60 onverbiddelijk. Zo moest ook de latere bondscoach van het 
grote Oranje zich schikken naar de almachtige stem van de technische commissie. De trainer kon 
uitsluitend adviseren. Vaste commissieleden als v. 
Toledo, Wispelweij, v. Loveren en v. Plateringen 
bepaalden de samenstelling van alle elftallen, dus ook 
die van CJVV 1. De keuzeheren vergaderden in 
rokerige kamertjes in Hotel Frank aan de 
Stationsstraat, later in het eigen nieuwe clubgebouw. 
Urenlange debatten over de sterkste formatie waren 
soms onvermijdelijk. Zodra men er uit was werden de 
gele uitnodigingskaarten geschreven, die vervolgens 
onder leiding van G. de Roo door vrijwilligers tijdig in 
de brievenbus van de spelers werden gedeponeerd. 
 
In 1962 eindigt CJVV op de laatste plaats en volgt degradatie naar de derde klasse. Dit na een 3-0 
verlies tegen mede-degradatie kandidaat VVOG. Direct werd onder leiding van oefenmeester Jan 
Zwartkruis aan terugkeer gedacht. Al in het eerste seizoen leek het er op dat het kampioenschap zou 
worden behaald. Helaas eiste HCSC met slechts één punt voorsprong op CJVV de titel voor zich op. 
 
De winter van 1963 was zeer streng. Trainer Jan Zwartkruis organiseerde een sneeuwcross tussen 
Quick en CJVV. 
 
In de eerste helft van de jaren zestig trok CJVV 1 regelmatig grote hoeveelheden toeschouwers naar 
Nimmerdor. Aansprekende tegenstanders zoals VVOG, IJsselmeervogels, Spakenburg en SDCP droegen 
daar zeker toe bij. Op Nimmerdor waren er naast een houten gebouwtje met kleedkamers verder geen 
faciliteiten. Ons clubgebouw stond immers aan de Daltonstraat… Wel mocht Coen Janszen met zijn 
snoepkar altijd door de hekken om de toeschouwers een gevulde koek te kunnen verkopen. Na de 
wedstrijd stond er buiten de hekken altijd wel een Spakenburgse visverkoper. Menigeen ging zo na de 
wedstrijd met een pondje paling huiswaarts. 
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18 maart 1967

CJVV 1 kampioen maart 1967

Staand; v.l.n.r. Theo v.d. Herberg, Teus v.d. Hoef, Jan Meskes, Jan Bison, Ton 
v. Buuren, Aart v.d. Hazel, Albert Jonker, Jan Zwartkruis en grensrechter v. 
Dam. Zittend; Gerard v. Soeren, Bert v. Plateringen, Keimpe Holtewes, Jan 
Tuithof, Jan v.d. Brink, Ben Landman en Gerrit Floor.

CJVV 1 in 1965

Staand; Theo v.d. Herberg, Kick van Oosten, Johan Vreekamp, Berend v. 
Rijn, Bouwer, Gerard v. Soeren, Nico Wallet. Onder; Piet Kokje, Gerrit 
Floor, Hans Versteeg, Jan Tuithof, Jan Meskes en Albert Jonkers.

1965 – 1975 

Op 24 april 1965 speelde Gerard van Soeren als eerste CJVV-international in het Nederlands 
Zaterdagamateurelftal. Het betrof een interland tegen 
Frankrijk. Theo van der Herberg volgde al spoedig, zodat 
twee CJVV’ers speelden tegen België en Saarland.  

 
Juli 1966 werd het clubgebouw aan de 
Daltonstraat verkocht aan de 
Mormonen, een religieuze groepering. 
De mensen van de nabijgelegen Nieuwe 
kerk waren hier niet blij mee. Jan 
Tuithof speelde dat seizoen zijn 250-ste 
wedstrijd voor CJVV 1. 
  
De competitie van 1967 
verliep zeer spannend. De 
strijd om het kampioenschap 
leek lang te gaan tussen 
Geinoord en CJVV. Pas op het laatst 
haakte Geinoord af en voegde het 
Barneveldse SDVB zich bij koploper 
CJVV. Uiteindelijk moest de nog te 
spelen wedstrijd CJVV-SDVB de 
beslissing brengen. Dankzij een prachtige 
kopbal van Jan v.d. Brink was het 
kampioenschap een feit. CJVV 
promoveert naar de hoogste klasse in 
het zaterdagvoetbal.  

 
 
Datzelfde jaar werd er een nieuw clubgebouw op sportpark Nimmerdor in gebruik genomen. Een 
eenvoudige maar gezellige kantine met bestuurskamer. Spelers kunnen nu na de wedstrijd of training 
nog gezellig een kaartje leggen of een versnapering gebruiken. Toeschouwers kunnen desgewenst 
droog de wedstrijd op het hoofdveld volgen. 
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Er wordt ook een verlies geleden. Na 10 jaar trainerschap nam Jan Zwartkruis afscheid. Hij zal voor 
altijd CJVV’er blijven. Zijn opvolger werd T. van Rheenen, een jaar later opgevolgd door R. Cavaljé. 
 
Voor het 1e elftal was de competitie 1969 - 1970 van groot belang voor de nieuw te vormen 1e Klasse 
KNVB: de eerste vijf clubs gingen over naar die nieuwe hoogste klasse. Helaas, CJVV eindigde op de 
zesde plaats en bleef 2e klasser. Ook werd weer een nieuwe trainer binnengehaald; J. v.d. Borg. 

 
Op 20 maart 1970 werd i.v.m. het 50-jarig 
jubileum een receptie gehouden in de 
Markthal, waarna een gezellige avond met 
muziek en dans volgde. Op die dag ontving 
voorzitter J. van Veenendaal de gouden 
KNVB-speld. Precies en halve eeuw was hij 
bestuurslid van CJVV, waarvan 35 jaar 
voorzitter. Dit was tevens de dag van zijn 
afscheid. Hij werd benoemd tot erevoorzitter 
van CJVV. Zijn taak als voorzitter werd 
overgenomen door A. van Zwol sr. In 1971 
nam O.M. Coenen de voorzittershamer weer 
over. Het jaar daarop werd J.B. de Lange de 

nieuwe hoofdtrainer, in 1974 opgevolgd door W. van Oostinjen. Dat jaar kreeg de club ook weer een 
nieuwe kapitein op de brug: secretaris A. Wispelweij werd voorzitter. 
 
Het eerste handhaaft zich in 1973 met veel moeite. Na lange tijd op degradatieplaatsen gestaan te 
hebben, zet ons vlaggenschip een serieuze eindsprint in. In april wordt eerst een 1-0 winst geboekt op 
directe concurrent NDSM uit Amsterdam. Doelpunt Keimpe Holtewes. Met een 0-2 overwinning op het 
Zaanse ZCFC stelde CJVV zich geheel in veiligheid. Aart v.d. Hazel was weer ongrijpbaar en scoorde 
beider doelpunten. 
 
In 1974 waren we minder fortuinlijk. Wederom vechten we voortdurend voor lijfsbehoud. Na 19 van 
de 22 wedstrijden staat onze club met nog maar 12 punten op de één na onderste plaats. Tenslotte 
volgt de definitieve genadeklap tijdens de wedstrijd tegen IJmuiden, dat in de top acteert. 
Merkwaardigerwijs is er een feestelijke sfeer op Nimmerdor. Een optocht van CJVV pupillen met 
muziekkorps, een open Buggy met Aart v.d. Hazel achter het stuur, Flipje Tiel uit de Betuwe en 
rallyrijder Jan v.d. Marel in zijn bolide. Helaas kon dit alles niet verhinderen dat we in een bar slechte 
wedstrijd met 0-2 verliezen. Degradatie naar de 3e klasse is een feit. 
 

1975 – 1985 

Naast de weekblaadjes “De Gele Heraut” en “Nieuws van Nimmerdor” onder redactie van A. Daale, 
verscheen tot 1980 ook maandelijks de “CJVV’er”, met eveneens 
A. Daale als redacteur. Augustus 1975 verscheen het eerste 
nummer van het vriendelijk-kritische magazine “F.C. Weiland”. 
De redactie bestond uit Peter Coenen, 
Ruud v.d. Herberg, Hans Arntzen en Abel 
Iwema. 
 
Het besluit van CJVV om aan de lotto mee 
te doen was omstreden, toch rolden 

vanaf 1975 de balletjes ook op Nimmerdor. De bestuursleden Wispelweij en De 
Roo ontvingen de gouden CJVV-speld en het 1e elftal degradeerde naar de 
derde Klasse KNVB. Nieuwe trainer werd A. v.d. Flier. 15 mei 1976 vond voor de 
jeugd de eerst F.C. Weiland Twaalfkamp plaats.  
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1975 dug-outs bij het hoofdveld

1980

Medio 1975 doen dug-outs hun intrede. Tot dat 
moment werden er voor de wedstrijd enkele banken 
naar het hoofdveld gedragen, waar trainer en 
wisselspelers op plaats namen. Met behulp van CJVV 
leden werden er 2 dug-outs gebouwd, die feestelijk 
in gebruik werden genomen. 
 
Ernstige ongelukken op het veld deden zich ook voor. 
Zo breekt Gert Landman op 9 september 1976 tijdens 
een wedstrijd tegen VRC (uitslag 0-0) zijn been. In 
1977 kon de club voor het eerst gebruik maken van 

het derde veld. Een voormalig korfbalveld van MIA werd bij de CJVV velden gevoegd. Omdat het wat 
kleiner was, konden alleen de lagere (jeugd)teams hierop wedstrijden spelen. Trainers volgden elkaar 
snel op; René Duits werd de nieuwe hoofdtrainer. 
 
Op 18 maart 1978 komt Dolf Nagelkerke tijdens een wedstrijd tegen DOCS in botsing met een 
tegenstander. Na afloop blijkt hij bloed in de urine te hebben. Nader onderzoek wijst uit dat hij een 
gescheurde nier heeft opgelopen. Toch redt CJVV zich dat jaar weer. Met 7 punten (winst is 2 punten) 
uit de laatste 4 wedstrijden eindigen we precies één punt voor Baarn en2 punten voor OSDO, 
waardoor degradatie naar de 4e klasse wordt ontlopen. De laatste en beslissende wedstrijd is op 8 mei 
1978. Trainer Duits ziet Arie van Barreveld, in een wedstrijd tegen VRC, 
2 minuten voor tijd het winnende doelpunt scoren.  
 
In januari 1979 werd de eerste Winterbosloop een groot succes. Een 
nieuw fenomeen op de jaarvergadering werd de uitreiking van de F.C. 
Weiland Prestatiebokaal, een blijk van waardering voor een vrijwilliger 
die bijzondere prestaties voor de club had geleverd. De opbrengst van 
de Bazar die op 15 september 1979 op het Laurens Costerplein 
gehouden werd was ƒ 16.000,-, bestemd voor de jubileumactiviteiten in 
het volgende jaar. De vereniging telde op dat moment 343 leden. In 
november verscheen het eerste nummer van “Veld Twee”, het nieuwe 
clubblad. De redactie bestond uit Peter Berghuizen, Hans Delhaas, Ad 
Faes, Gert Smink en Jan Westerbeek. 
 
1980 Was een jubileumjaar: “CJVV bestaat 60 jaar!” De jubileumcommissie bestaande uit: W.Th. 
Vernhout, W. de Jong, H. v. Surksum, C. en P. Nagelkerke en H. Hueber had een uitgebreid 

feestprogramma samengesteld. Hoogtepunten waren de receptie, het feest 
in de Flint en de Zeskamp op Nimmerdor i.s.m. de NCRV. Ook de mooie 
nieuwe kleedaccommodatie 
werd in gebruik genomen. 
 
Dat vreugde en verdriet ook 
in een voetbalvereniging 
dicht bij elkaar liggen 
ondervond de CJVV-familie 
in de zomer van 1981. 
Geheel onverwacht kwam 
het bericht dat Atse 

Wispelweij was overleden.  
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Bestuur 1980

In 1981 trainde de club o.l.v. Thys Langhorst. Op 13 januari 1982 
werd de eerste “soosmiddag” gehouden, een initiatief van Aat 
Daale en Gerrit de Roo. Elke woensdagmiddag kon er gekaart, 
gepraat enz. worden. Februari 1982 verscheen onder impulsen 
van Aat Daale, Chris Steyger en Wim de Leu weer een nieuw 
clubblad “Voetbal”, later overgaand in “Op de Stip”. F. Jansen 
nam de voorzitterstaken over van G. de Roo. 

 
 
 
 
Op 21 oktober 1983 ontving dhr. A. Daale de 
zilveren speld van de KNVB voor 25 jaar 
clubwerkzaam-heden bij CJVV. Tweede 
paasdag 1984 vond er een groot 
internationaal voetbaltoernooi plaats. Er werd 
deelgenomen door E1 en D1 teams uit België, 
Duitsland, Frankrijk en Amerika. De 
“Bordentown Bandits” werden ondergebracht 
bij CJVV-gastgezinnen. In 1984 konden leden 

terecht in een gerenoveerde kantine. 

 
1985 – 1995 
In 1985 werd, met de hulp van een kleine groep leden, de “tegeltribune” om het hoofdveld vernieuwd. 
Dat jaar werd ook het eerste Amersfoorts Kampioenschappen door CJVV georganiseerd. Rob Klein 
werd de nieuwe trainer. In 1986 ontving dhr. G. de Roo een Koninklijke onderscheiding. Op 16 mei 
1987 werd er door het driemanschap Keimpe Holtewes, Arnold v. Ooyen en Jaap Petrusma op ons 
sportpark een rommelmarkt georganiseerd. Mede dankzij de heren Doppenberg, Griffioen en Jansen 
vond het voetbal voor mensen met een beperking een plaats bij onze vereniging. De start van wat later 
zou uitgroeien tot de G-voetbal afdeling van CJVV. Dat jaar doceerde Jan Westerhof de oefenstof voor 
de eerste selectie. 
 
In februari 1988 meldde Lambert de Graaf zich lid van de club. Hij bleek het 400-ste lid. Maar ook het 
bestuur liet van zich horen. Het introduceerde een nieuw voetbaltechnisch plan met als voornaamste 
doelstelling CJVV terug te brengen naar de 2e klasse KNVB. In dat jaar beklom Jan Hietkamp voor het 
eerst de voorzittersstoel. 
 
In 1989 werd een nieuwe tak aan CJVV toegevoegd. Onder leiding van 
Arnoud v. Slooten kwam het damesvoetbal van de grond. Er werden 
nieuwe financiële middelen gezocht. Om mogelijke sponsors te 
benaderen verscheen, mede dankzij de inzet van Peter Schrage, een 
mooie Presentatiegids. Onder impuls van Gerard v. Soeren, Hijmen v. 
Surksum en Wim van ’t Veld werd de “Club van Honderd” opgericht. 
CJVV groeide dat jaar door naar 486 leden. 
 
Met ingang van februari 1990 kon er getraind worden onder een nieuwe 
lichtinstallatie. Toch degradeerde ons eerste elftal naar de 4e klasse 
KNVB. Een week later, op Koninginnedag, zag men echter louter zonnige 
gezichten, toen bleek dat het door Co v. Overbeek en Ab v. Zwol voor het eerst georganiseerde 
nationale veldvoetbaltoernooi voor G-teams een groot succes werd. Op 28 november overleed Jan v. 
Veenendaal, medeoprichter en oud-voorzitter van CJVV. 
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Joop Bliekendaal

Fijnproevers vonden op 21 maar 1991 hun weg naar de kantine, waar kennisgemaakt kon worden met 
twee nieuwe biermerken. Na een glanzende CJVV carrière stopte de legendarische Henk v.d. Pol op 61-
jarige leeftijd met voetballen. Ook Aat Daale besloot, na 25 jaar redacteur te zijn geweest, zijn 
werkzaamheden voor het populaire weekblaadje “Nieuws van Nimmerdor” te beëindigen. Mei 1991 
ontving hij uit handen van de Amersfoortse burgemeester Schreuder de eremedaille, verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau, in zilver. 
 
Na vele vergeefse reddingspogingen van o.a. de heren v. Overbeek, de Roo, Glashorst en Hoogermolen 
kwam er in 1992 een einde aan het Lotto- en Totogebeuren bij CJVV. De belangstelling voor het 
deelnemen was gering. Daarnaast waren enkele belangrijke leden er nog steeds op tegen dat er deel 
genomen werd aan een loterij c.q. gokelement. Dit uiteraard tot groot verdriet van de 
penningmeester. Het eerste elftal speelde, als winnaar van de tweede periode in de nacompetitie. 
Helaas hield een onnodige 3-2 nederlaag tegen Purmersteijn promotie tegen. 
 
Met ingang van seizoen 1992 - 1993 werd Joop Bliekendaal de nieuwe hoofdtrainer, maar ook hij kon 

helaas niet voorkomen dat 1993 sportief gezien een donker jaar zou 
worden. Het eerste elftal degradeerde naar de afdelingshoofdklasse. 
Een niveau waar CJVV nog niet eerder acteerde. Ook het tweede, 
derde en junioren A1 moesten een klasse lager spelen.  
 
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen werd er in augustus 1993 
voor de selectie in Limburg een trainingskamp georganiseerd. 
Misschien droeg dit bij aan de 0-2 winst bij TOV waarmee CJVV in 
1994 een periodetitel pakte. Maar de nacompetitie bleek wederom 
geen succes. Ook in 1995 en 1996 werden er periode titels behaald, 
die steeds niet in de fel begeerderde promotie resulteerden. Om 
aanvallend voetbal te bevorderen gaat de KNVB in 1995 over tot het 
belonen van een overwinning met 3 punten in plaats van de tot dat 
moment gebruikelijke 2 punten. 
 

De vorming van een scheidsrechterscommissie was in dat jaar een goede zaak. Aalt v.d. Brink en 
Gerard Magdelijns namen met dit initiatief Dirk Tolboom veel werk uit handen. Onze Dirk mag in dit 
overzicht beslist niet overgeslagen worden. Zeer vele jaren was hij bij CJVV actief. Onmisbaar als 
materiaal- en terreinverzorger. Elke trainingsavond en voetbaldag was hij present en druk in de weer 
met duizend-en-één dingen. Ook thuis was hij bezig voor de club, de kopieermachine voor het 
weekblaadje stond bij hem in de gang. 

 
1995 - CJVV bestaat 75 jaar!  
In maart 1995 bestond de club 75 jaar. Uitgegroeid naar bijna 600 leden, bloeit als nooit tevoren. Een 
club met een rijk verleden, gevormd door prachtige en soms onvergetelijke mensen. Maar vooral een 
club met een hoopvolle toekomst, met enthousiaste mensen in al haar geledingen. CJVV is geen 
voetbalvereniging waar resultaten op het veld de 
sfeer bepalen, maar met zo’n brede en gezonde basis 
zal ook in sportief opzicht de weg naar boven weer 
gevonden worden. 
 
De jubileumcommissie, bestaande uit Aart van den 
Hazel, Rob Hoogermolen, Bertus Bove, Henk 
Nagelhout en Fred Vaags organiseert dit jaar tal van 
evenementen. In maart verschijnt,  in grote oplage 
door heel Amersfoort verspreid, de CJVV 
Jubileumkrant. Op de jubileumreceptie in ons 
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“praathuis” neemt voorzitter Jan Hietkamp naast o.a. 13 ballen ook een fust bier in ontvangst. Het 
onderlinge Mix-toernooi, georganiseerd door Aral Dijksman, kent op 25 maart illustere deelnemers, 
zoals Colenbrander City, Eintracht Tuithof en Hietkamp Hotspurs. Op de after-party gaan de 
consumpties tijdens Happy Hour naar het toepasselijke jubileumprijsje van fl. 75 cent. 
 
Maar ondertussen gaat het gewone verenigingsleven natuurlijk gewoon door. Zo wint Dirk Bakker op 7 
januari de Winterbosloop. Ook krijgt CJVV een eigen teletekstpagina op Omroep Amersfoort; pag. 221.  
Op 7 april wordt Thijs Schuurman winnaar bij het Paaskaarttoernooi met 5.366 punten. Het G-toernooi 
wordt dit jaar niet op Koninginnedag gehouden maar op 5 mei Bevrijdingsdag.  
 
Helaas grijpt CJVV 1 net naast de zo gehoopte promotie: in de nacompetitie heeft Argon in de laatste 
beslissende wedstrijd genoeg aan het 0-0 gelijk spel. Als troostprijs spelen onze jongens tegen 
gerenommeerde tegenstanders als FC Twente en Willem II.  
 
Op vrijdagavond 2 juni op Nimmerdor: CJVV-FC Twente! Onder leiding van scheidsrechter Wilfred v. d. 

Pas (oud-speler van CJVV 3) wordt eervol met 1-4 
verloren. Sterren als Mols, Boerebach, Vurens en 
Bruggink bieden de ruim 1.000 toeschouwers 
een prachtige avond. André van Loveren 
bemachtigt na afloop de handschoenen van 
keeper Sander Boschker.  
 
Op de velden van Cobu Boys wint CJVV op 10 juni 
van dat jaar het Amersfoorts Kampioenschap. Uit 
handen van wethouder Elzinga ontvangt 
aanvoerder Arjen Holtewes de beker en de 
wisselbokaal: de zilveren schoen. De 18-jarige 

Petra Bronsema wordt gehuldigd als het 600ste lid. Ondertussen wordt ook de veldennood groter. Om 
iedereen op zaterdag te kunnen laten voetballen, kan vanaf 13.00 uur gebruik gemaakt worden van 
veld 2 van Amsvorde. 
 
De capaciteitsproblemen van CJVV houden ook de overheid bezig. Verdeeldheid in de Amersfoortse 
politiek belemmert een spoedige besluitvorming over eventuele verhuisplannen van CJVV. Wethouder 
Elzinga ziet zich zelfs, na voor zijn beurt gesproken te hebben, genoodzaakt af te treden. 
 
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt op initiatief van trainer Joop Bliekendaal voor de 
selectie wederom een voetbalkamp geregeld: bij 
spelers en betrokkenen bekend onder de naam 
”Bleyerheidedaal”. Dit trainingskamp was ook wel 
nodig, want op maandagavond 4 september speelt 
CJVV  tegen een tweede betaald voetbalclub uit de 
eredivisie: Willem II. Op dat moment staat deze club 
samen met Ajax op kop in de PTT-telecompetitie. 
”Supervisor” Peter Coenen telt 1.302 betalende 
toeschouwers. Marco van Doorn scoort namens 
CJVV, maar de gasten uit Tilburg met o.a. Van 
Gastel, Stewart, Feskens, Ceesay en Latupeirissa 
maken er 8. De “Valleibloazers” verzorgen het 
muzikale slotakkoord. 
 
Wendy Floor wordt de nieuwe eindredacteur van “Nieuws van Nimmerdor”. Zij neemt daarmee de 
taak over van Yolanda Hover, die indertijd deze werkzaamheden van Aat Daale overgenomen heeft. 
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Het Kerstklaverjastoernooi wordt gewonnen door Co van Overbeek. Uit handen van Aat Daale 
ontvangt Ton van Buuren de FC Weiland prestatiebokaal. Als afsluiting van het jubileumjaar wordt op 
30 december de Winterbosloop (de tweede dit jaar!) voor één keer in estafette-vorm gelopen (3x 7,5 
km). Het winnende team bestaat uit W. Duif, E. Rijnhout en E. van Slooten. Het was een bewogen jaar. 

 
1996. 
Op 29 januari ontvangt het bestuur een brief van de Club van Honderd. De strekking van dit schrijven is 
dat “Club van Honderd op Nimmerdor wil blijven!” Arie van Barreveld wordt Paaskampioen 
klaverjassen met 5.603 punten. 
 
In het kader van gemeentelijke bezuinigingen zijn de Amersfoortse voetbalclubs per 1 januari zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud van doelen, ballenvangers, betegeling en omheining rond het 
hoofdveld. Een defecte watermeter doet de penningmeester schrikken: de post “water en 
zuiveringsheffing” gaat van fl. 1.000 naar fl. 5.000 per jaar! 

 
Molenaar Citroen stelt CJVV voor drie jaar een nieuwe bus ter 
beschikking. Begin oktober wordt de bus overgedragen. CJVV 
betaalt alleen de brandstof, verzekering en de wegenbelasting. In 
verband met regelmatig ongewenst bezoek worden de bosjes voor 
de achterste kleedkamers gekapt. In overleg met de gemeente 
Amersfoort en de korfbalvereniging MIA wordt een regeling 
getroffen om op woensdagmiddag trainingen voor de E- en F-
pupillen uit Amersfoort Noord te verzorgen in Schothorst. 
 
Ook het eerste trainde veel. Na voortdurend in de top van de 
afdelingshoofdklasse te hebben meegedaan, noest de laatste 
competitiewedstrijd in Soest tegen VVZ’49 de beslissing brengen. 
Bij winst zou het kampioenschap voor CJVV zijn, bij elke andere 
uitslag zou het feest in Soest gevierd worden. Helaas werd het 
feest in Soest. De nacompetitie bleek voor CJVV ook dit jaar weer 

net een stapje te ver. In Harderwijk verliezen wij de beslissende wedstrijd tegen Zwart-Wit met 4-3. 
 
Na de herindeling ten gevolge van de opheffing van de afdeling Utrecht (UPVB), komt CJVV 1 met 
ingang van seizoen 1996/1997 uit in de 4e klasse KNVB. Adri Morren wordt de nieuwe hoofdtrainer en 
volgt daarmee Joop Bliekendaal op. Joop was 4 jaar hoofdtrainer en behaalde 3 keer de nacompetitie. 
Voor het eerst sinds jaren wordt er in de persoon van Peter Reitsma weer een tweede-selectie trainer 
aangesteld. John Stienen wordt de nieuwe leider van het 1ste. Frits Schimmel stopt na een flink aantal 
jaren als grensrechter van het eerste elftal.  
 
Een commissie bestaande uit Wibo Kattenberg, Jacques en Yolanda Hover, Harry Beurskens en Hans 
Wernsen organiseert voor de jeugd op 1 en 2 mei op het trainingsveld een voetbalkamp. Vitesse-
spelers Theo Bos, Roy Makaay en Edward Sturing verzorgen daarbij een speciale training. Bij het 
penalty schieten staat Raymond van der Gauw op doel. In het weekend van 31 augustus gaan de A- en 
B- selectie op trainingskamp in Kerkrade. 
 
De gemeenteraad draagt het College van B & W op voor het einde van 1996 een besluit te nemen over 
de accommodatieproblemen van CJVV. Er zijn 2 alternatieven: ofwel uitbreiding van Nimmerdor, ofwel 
verhuizing naar de Rubensstraat. 
 
Bertus Bove wordt tijdelijk toegevoegd als bestuurslid met als speciale opdracht “het trekken van het 
planontwikkelingsproces voor een nieuwe of aangepaste accommodatie”. Harry Beurskens ontvangt 
uit handen van Keimpe Holtewes de FC Weiland prestatiebokaal. 
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Rob van de Brink wordt bij het klaverjassen Kerstkampioen met 5.549 punten. Op de Soos-middag van 
18 december vindt er een afschuwelijke en aangrijpende gebeurtenis plaats: trouw supporter en soos-
lid Jan van Beek wordt onwel en overlijdt ter plekke.  
 
1997. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt Gerrit van de Hooff gehuldigd voor 60(!) jaar clubtrouw. De 
Winterbosloop wordt een prooi voor Jeroen Griffioen. Op 13 januari bestaat de CJVV-SOOS precies 15 
jaar; om dat te vieren overhandigd Gerard Magdelijns een geel-zwarte feesttaart aan soosvoorzitter Co 
van Overbeek. 
 
In februari neemt de gemeenteraad het principebesluit onze velden op 
sportpark Nimmerdor te bebouwen en met het geld dat dit zal opleveren 
het sportpark aan de Rubensstraat opnieuw in te richten voor gebruik 
door CJVV. De geplande verhuizing is begin seizoen 1999/2000. 
 
De CJVV soos op de woensdagmiddag heeft wat te vieren. Deze club 
bestaat 15 jaar. Met het ondertekenen van een notariële akte door 
voorzitter Hietkamp gaat op woensdag 26 maart de CJVV lijfrente-actie 
van start. Kampioen Paasklaverjassen is dit jaar Joop van den Heuvel met 
5.467 punten. Op 29 april behaagt het Hare Majesteit Gerard van Soeren te benoemen tot lid van de 
orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor onze vereniging.  
 
Opnieuw nacompetitie voor ons eerste elftal, maar wederom geen promotie en wat erger is: Op 3 mei 
in Utrecht tegen Odysseus staakt de scheidsrechter de wedstrijd enige tijd na wangedrag van (enkele 
van) onze eigen “supporters”. CJVV 5 blameert zichzelf en de eigen toernooicommissie door het, na de 
derde wedstrijd van het 3-4-5-6 toernooi, voor gezien te houden en niet meer aan te treden voor een 
beslissende vierde wedstrijd. Op zondag voetballen bij CJVV? Natuurlijk niet! Maar op zondag 
terugreizen na het trainingskamp van de A-selectie levert toch de nodige discussie op. Job van den 
Bovenkamp wordt als keeperstrainer aangesteld.  
 
Frits Schoenmaker stopt als redactielid van “Op de Stip”. Geurt Doppenberg stopt met zijn 
werkzaamheden als begeleider van het G-team. Hij was één van de dragende krachten achter het tot 
stand komen van G-voetbal bij CJVV. Ook opmerkelijk is dat uit onderzoek blijkt dat 25% van de leden 
bij CJVV een vrijwilligerstaak uitoefent! Toch is er in 1997 geen rommelmarkt op het Euterpeplein. 
Gelukkig wel op 14 juni bij CJVV op sportpark Nimmerdor. Opbrengst: fl. 4.323. In oktober wordt, in 
het kader van het “Zwaluwentoernooi”, van iedereen die het terrein betreedt een bijdrage gevraagd 
van minimaal fl. 1,50. Deze jaarlijkse actie voor het goede doel levert fl. 744,15 op. 
 
Per 1 juli zijn enkele spelregelwijzigingen van kracht, zo mag bijvoorbeeld de keeper de bal niet langer 
vasthouden dan 5 à 6 seconden. Dit om tijdrekken tegen te gaan. Ook mag hij de bal na een inworp 
van een teamgenoot niet meer in handen nemen. Bij een strafschop hoeft hij niet langer stil te staan 
op de doellijn. 
 
Op 19 augustus wordt Frans, keeper van de B1, geschept door een (gestolen) auto welke achterna 
gezeten wordt door de politie. De verwondingen vallen achteraf gelukkig mee. De 12-jarige 
jeugdspeler Karim Elkaddouri  verkoopt bij CJVV de meeste bonnen van de landelijke Aktie “10 voor 5”. 
Uit handen van Rob Hoogermolen ontvangt hij het shirt van zijn favoriete club PSV, met rugnummer 10 
en de naam van Luc Nilis. 
  
Gerard Magdelijns wordt opnieuw bereid gevonden de scheidsrechterscommissie op poten te zetten. 
Nadat hij dat eerder met Aalt van de Brink heeft gedaan wordt hij nu ter zijde gestaan door Yolanda 
Hover.  
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Nu een aanstaande verhuizing in een beslissende fase is gekomen, wordt er een Werkgroep 
Inrichtingen Rubensstraat in het leven geroepen. Deze bestaat uit Peter Coenen, Gert van de Kuilen 
Bertus Bove, Hans Arntzen, Gert Vroom en architect Johan Koopman. 
 
Zo loopt ook dit CJVV jaar weer te einde met Nico Wallet als Kerstkampioen klaverjassen met 5.947 
punten. Presentator Ab van Zwol maakt bekend dat Bart Roskam dit jaar met de FC Weiland 
prestatiebokaal naar huis gaat. In de “Juliana van Stolberg”- sporthal wordt het 
kerstzaalvoetbaltoernooi weer in goede banen geleid door Keimpe Holtewes en zijn trouwe 
secondanten Herman van Beek en Dirk tolboom. 
 
1998; promotie naar de derde klasse. 

Voorbereidingen voor het nieuwe CJVV sportpark gaan van start. Het van Zwollaantje tussen het 
ijsbaanterrein en onze nieuwe velden aan de Rubensstraat wordt met het verplaatsen van vele bomen 
een tiental meters verlegd. In maart wordt door de gemeente gestart met de aanleg van de velden. Op 
25 maart geeft de Inrichtingscommissie in een volle kantine aan leden en toekomstige buurtbewoners 
tekst en uitleg over de nieuwbouwplannen. Mooie ontwikkelingen, maar in het kader van 
gemeentelijke bezuinigingen dient per 1 januari de club zelf te zorgen voor het onderhoud van de 
kleedaccommodatie. 
 
Op 3 januari wordt, geteisterd door stevige slagregens en windstoten, de Winterbosloop gewonnen 
door Matthijs van ’t Wout. Zwembad De Slag in Hoevelaken wordt op 10 januari van 6 tot 10 uur ’s 
avonds afgehuurd voor de CJVV-jeugd. De op maandag 16 februari gehouden scheidsrechtersavond in 
het “CJVV-paviljoen” wordt door maar liefst 45 deelnemers bijgewoond. In maart krijgen we een eigen 
website. Verzorger Paul Bosma en spelers Edwin van Slooten en Marcel Bremer hebben de site 
samengesteld. 
 
Na jaren “nèt niet” promoveert ons eerste elftal op 11 april eindelijk naar de derde klasse. Het eerste 

kampioenschap sinds 31 jaar! Na 
een 5-0 overwinning in Utrecht bij 
Odysseus, wordt het team in een 
Amerikaanse schoolbus naar 
Nimmerdor vervoerd, alwaar ze 
door een menigte CJVV’ers feestelijk 
wordt ingehaald. De volgende 
spelers zorgden voor dit resultaat; 
Klaas Bakker, Bart Roskam, Mennolt 
Beelen, Arnoud Offereins, Sytze 
Wobbes, Edwin van de Pol, Erik 
Vedder, Hassan Lemaalem, Marco 
van Doorn en Edwin van Slooten. 
 
Toch verruilt trainer Adrie Morren 
CJVV voor Prins Bernard uit Uddel. 

Hij wordt opgevolgd door Peter Reitsma. Het bestuur ondertekent samen met hoofdtrainer Reitsma en 
de aanvoerder van CJVV 1, Bart Roskam, het door de KNVB opgesteld gedragsconvenant. In de 
medische staf wordt Elbert Klompenhouwer opgevolgd door Jan Hop. Tijdens de afsluitingsavond 
wordt spelverdeler Erik Vedder gekroond tot meest waardevolle speler van het seizoen 1997/1998. 
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In het nieuwe seizoen wordt, onder leiding van Erik Hartman, een start gemaakt met damesvoetbal bij 
CJVV. Cor Wezenberg staat hem op het trainingsveld terzijde. Om het prestatieniveau van de jeugd te 
bevorderen start de uitvoering van het jeugdopleidingsplan “Bouwen aan de toekomst”. Bij de leider 
van de B1, Dirk Kooy, wordt ingebroken Buit o.a. zijn CJVV coach-jack. 
 
In het kader van fondsenwerving ter 
financiering van ons nieuwe sportpark worden 
eind ’98 begin ’99  tal van acties gestart: de 
lijfrenteactie, tegenactie, kalenderactie, 
sjaalactie en statiegeldactie. Op de zaterdag 
wordt de bierprijs verhoogd met 25 cent: “Het 
kwartje van Coenen”. Het enthousiaste 
“Promoteam”, bestaande uit Peter Coenen, 
Bea Vriesema, Astrid Wobbes, André van 
Loveren, Bert van Plateringen, René de Vaal en 
Zeger van Maanen initieert en begeleidt tal 
van acties met veel succes. Zo verkopen Barry 
Jekel, Henk Wernsen en Ruud Versteeg de 
meeste CJVV-kalenders en mogen op 11 november mee met mijnheer Bert van Plateringen naar de 
wedstrijd AJAX - Roda JC in de ArenA. 
 
In de CJVV kantine worden op enkele maandagavonden opnamen gemaakt voor het programma 
“Discuscafé”, een sportprogramma van Omroep Amersfoort. Ook CJVV-getrouwen komen uitgebreid 
aan het woord. 
 
De verhuizing, gepland voor 1999/2000, wordt een jaar uitgesteld. In de herfst van dit jaar blijkt na 
overvloedige regenval dat het water op het gedeelte van de velden langs de Rubensstraat blijft staan, 
waardoor de 2 daar geplande velden niet ingezaaid kunnen worden. 
 
Op 12 december ziet een nieuwe “Vervoerscommissie” het licht: Henk van Gelder, Joop van den 
Heuvel, Marco de Koster, Johan Zweedijk en Dirk Tolboom zullen zorg dragen voor het vervoer van 
onze geel/zwarte talenten. Op 19 december start Hans Wernsen in het clubblad Op de Stip een nieuwe 
rubriek; “Belevenissen op de Club”. Hij verzamelt hierin alle memorabele gebeurtenissen van een 
zaterdag in het wedstrijdsecretariaat. Babs Hoogendoorn verslaat iedereen op het traditionele kerst 
klaverjastoernooi en wint met 5.244 punten. De FC Weilandbokaal gaat dit jaar naar Henk Glashorst. 
 
Triest bericht aan het eind van het jaar: clubman Thijs Schuurman is overleden. 
 
1999. 
Een “Comité van Aanbeveling” wordt in het leven geroepen om, naast het “Promoteam”, gelden voor 
de verhuizing te genereren. De Winterbosloop op 2 januari is opnieuw een prooi voor Matthijs van‘t 
Wout. Op 23 januari scoort Willem Hospes 10 keer in de wedstrijd CJVV A2 tegen Woudenberg A2: 13-
3. Een record?? 
 
Op 13 februari slaan onverlaten toe: het hek op sportpark Nimmerdor wordt geforceerd en de 
aanhanger van Dirk, hoofdzakelijk in gebruik voor het ophalen van oud-papier, wordt gestolen. 
Gelukkig is de vereniging hiertegen verzekerd!  
 
Ook in februari start Hans Wernsen in het clubblad zijn “Belevenissen op de club”. Op de 
ledenvergadering van de Club van Honderd van CJVV op 23 februari in brouwerij De Drie Ringen 
ontvangt de voorzitter van CJVV Jan Hietkamp een cheque t.w.v. fl. 50.000,- t.b.v. een lichtinstallatie 
op het nieuwe hoofdveld.  
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In samenwerking met de wethouder mw. Geluk en directeur SRO dhr. L. Stein worden tijdens een 
persconferentie in de CJVV-kantine de 
nieuwbouwplannen aan de Amersfoortse pers 
gepresenteerd. In het voorjaar wordt op het 
nieuwe complex aan de Rubensstraat extra 
drainage aangelegd en kan er eindelijk 
ingezaaid worden. 
 
Op 26 maart wint Gerard Magdelijns met grote 
overmacht het Paas klaverjastoernooi met 
5.871 punten. Deze maand wordt ook gestart 

met het inzamelen van lege cartridges: voor elke 
ingeleverde cartridge ontvangt de club fl. 2,50. Fred 
Ploeg treedt toe tot de scheidsrechterscommissie en 
krijgt daarbij al snel assistentie van Dirk Kooy. 
 
In maart staat het eerste elftal  10 punten  “los” van 
de nummer twee op de ranglijst. Met nog 7 
wedstrijden te spelen hoeven er maximaal nog 12 
punten bij gesprokkeld te worden, dat zal dus wel 
goed komen. Maar,…… tot teleurstelling van velen 
komt het eerste team aan het einde van de rit toch nog 3 punten te kort. Wel nacompetitie, maar dit 
levert niets op.  
 
Het tweede elftal wordt op 15 mei wel kampioen en promoveert naar de 2e reserveklasse. In de 
beslissingswedstrijd op het hoofdveld van Hoevelaken wordt Horst met 1-0 verslagen. Ook het A1 
team behaalt het kampioenschap. Het team, met daarin o.a. Jeroen Rijnders, Gert van Assen, Jeroen 
Vreekamp, Joost Baars, Jerry Russchen, Maarten Brasjen en Jeroen van der Scheer wint na een 1-0 
achterstand met de noodzakelijke 5 doelpunten verschil hun laatste competitiewedstrijd. Ook het 6e 
elftal wordt kampioen. Tijdens de sluitingsavond op 12 juni ontvangt Yuri van ’t Veld de wisselbeker 
voor beste selectiespeler van het afgelopen seizoen. 
 
CJVV start het nieuwe seizoen met 36 teams (12 seniorenteams, 19 jeugdteams, 1 damesteam, 1 
meisjesteam en 3 G-teams). 
 
Tijdens de ledenvergadering op 25 oktober worden de laatste knopen doorgehakt voor de verhuizing 
naar een nieuwe accommodatie. De leden gaan o.a. akkoord met een eigen bijdrage van CJVV zelf van 
max.740.000 gulden (w.o. een hypothecaire lening van maximaal fl. 400.000), de bouwopdracht aan 
Van Zwol en een contributieverhoging van (gemiddeld) 20 gulden per lid, uit te smeren over 2 jaar. 
 
Groot is de schok en de verslagenheid binnen de CJVV-familie als op 7 december het nieuws bekend 
wordt van het plotselinge overlijden van voorzitter Jan Hietkamp. Jan was actief voor CJVV sinds 1970 
en voorzitter sinds 1988. Als geen ander heeft hij zich ingezet voor de verhuizing naar de nieuwe 
accommodatie in het Vermeerkwartier. 
 
2000, “Het jaar van de verhuizing van Nimmerdor naar Sportpark Vermeerkwartier”. 
Op 8 januari wint Matthijs van ‘t Wout  voor de derde keer de Winterbosloop en mag de wisselbokaal 
definitief mee naar huis nemen. Deze laatste bosloop op Nimmerdor wordt toepasselijk afgeschoten 
door Hijmen van Surksum, voorzitter van de Club van Honderd. De Club van Honderd maakt een grote 
groei door in het jaar 2000, niet in het minst omdat alle nieuwe aanmeldingen in aanmerking komen 
om de enige echte nummer 100 te worden. Elk nieuw lid krijgt een voorlopig nummer 100a, 100b enz. 
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Gerard v. 
Soeren

Jan Zwartkruis

Oude lichtinstallatie gaat mee naar onze nieuwe 
accommodatie

2000; Afscheid van Nimmerdor

De door het plotseling overlijden van voorzitter Jan Hietkamp naar 26 januari uitgestelde 
ledenvergadering duurt, inclusief pauze en uitreiking van de FC Weiland prestatiebokaal 1999 aan 
winnaar Henk Nagelhout, precies één uur. Peter Coenen schuift vanuit het bestuur door naar de 
positie van voorzitter. 
 
Het CJVV-archief wordt in bewaring geven aan het Amersfoortse 
Gemeentearchief. Op 15 februari organiseert CJVV een sponsoravond in het 
Argonaut-gebouw van sponsor Kamerbeek. Ex-topvolleyballer Peter Blangé 
is de gastspreker van deze avond. Winnaar van het Paasklaverjassen, het 
laatste kaartoernooi op Nimmerdor, is Wim de Leu met 5.521 punten.  
 
Op maandagavond 20 maart biedt de Club van Honderd CJVV een feestje 

aan in het eigen “praathuis” 
t.g.v. het 80-jarig bestaan van 
CJVV. Vrijdagavond 28 april zijn 
vele genodigden aanwezig in een 
grote circustent op de in 
aanbouw zijnde nieuwe accommodatie, als de club daar 
haar receptie houdt in verband met het jubileumjaar. 
Sprekers waaronder oud Bondscoach en CJVV trainer Jan 
Zwartkruis voeren het woord. Tevens vindt de eerste 
steenlegging plaats door Aty Hietkamp, ter nagedachtenis 

aan haar man Jan Hietkamp.  
 
Gerard van Soeren stopt na 21 jaar met zijn werkzaamheden als kantinebeheerder. 
Een nieuwe toernooicommissie o.l.v. Aart van den Hazel neemt de organisatie van 
het jaarlijkse G-toernooi op Koninginnedag over van Co van Overbeek en Ab van 
Zwol, die er na 10 prachtige jaren mee stoppen. 
 
Op 25 mei wordt in het bekende etablissement van de bierbrouwerij bekend wie de 
enige echte nummer honderd van de Club van 100 wordt. Onder toeziend oog van 
notaris Betto van der Deijl trekt de beroemde Amersfoortse schilder Toon Tieland de fa. Carrara 
Natuursteen uit de hoge hoed. Op deze avond wordt ook het nieuwe, door Tieland ontworpen, logo 
van de Club van 100 onthuld. 

 
Vrijdagavond 30 juni 2000 vindt de laatste 
clubactiviteiten van CJVV op Nimmerdor plats. Zo’n 140 
leden zijn aanwezig op de slotavond voor een hapje, 
drankje en enkele afsluitende acties, w.o. een 
“schijtkoe”op het hoofdveld. Op maandagmorgen 3 juli 
rijdt de eerste bulldozer de velden op. CJVV op 
Nimmerdor is 
nog slechts 
geschiedenis…. 
 

Leden van de woensdagmiddagsoos poetsen de bekers uit de 
prijzenkast en pakken ze alvast in voor de verhuizing en met 
groot materieel van Henk van Gelder en zoon Ruud worden de 
lichtmasten van het oude trainingsveld met veel mankracht 
naar de Gasthuislaan getransporteerd. Op het nieuwe 
sportpark wordt langs het  Wetraveld  een omheining geplaatst, dit omdat nieuwe gemeentelijke 
regelgeving maakt het mogelijk langs 2 velden reclameborden te plaatsen. Onder coördinatie van Wim 
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15 september 2000

de Leu en Wout van Veluw wordt in juli en augustus door de leden zelf veel werk geleverd om het 
nieuwe gebouw en de terreinen gebruiksklaar te maken. 
Zo worden naast talrijke andere klussen alle 
kleedkamers geschilderd, de kantinevloer betegeld en 
“het hok van Dirk” ingericht. T.b.v. de nieuwe 
veldverlichting wordt door vrijwilligers zelf de 
bekabeling gelegd en ingegraven. Sponsor Van Zwol 
schenkt en bouwt 2 dug-outs langs het hoofdveld. Via 
Hans Hueber en de Rabobank ontvangt de club 
meubilair voor de bestuurskamer en het 
wedstrijdsecretariaat. 
 

Medio 2000 telt de club 600 leden. Onder leiding van Jan Lagerweij doet op de woensdagmiddag 
kaboutervoetbal voor 4- en 5- jarigen zijn intrede bij CJVV. Eind juli verschijnt voor de eerste keer het 
“bewaarnummer” van Op de Stip. Sinds oktober heeft ook CJVV haar eigen website, webmaster is 
Mike Russchen. 
 
Nieuwe kantineregels! In de nieuwe kantine zal contant of met consumptiebonnen afgerekend moeten 
worden; “rood” staan in het bekende schriftje van Gerard van Soeren is niet meer toegestaan. Het 
eerste CJVV-doelpunt in een “echte” wedstrijd op de nieuwe velden wordt op 14 augustus gescoord 
door J. Cramer in de wedstrijd CJVV 2- Zuidvogels 2 (1-2). 
 
Op zaterdag 2 september wordt het nieuwe sportpark officieel in gebruik genomen. De nieuwe 
voorzitter Peter Coenen en jeugdvoorzitter 
Rienk Rietveld betreden in rokkostuum het 
veld. Met het voorlezen van een gedicht en 
het oplaten van geelzwarte ballonnen is de 
opening een feit. Voor de gehele jeugdafdeling 
is er een 4-tegen-4 toernooi. De “jeugdhoek” 
wordt officieel in gebruik genomen door 
terreinmeester Dirk Tolboom. 
 
15 September is de “Wedstrijd van de Eeuw”: 
de oude glorie van CJVV neemt het op tegen 
het Amersfoortse voetbal uit de vorige eeuw. Van elke Amersfoortse amatuer vereniging waren één of 
meerdere geselcteerde spelers aanwezig. Onder de gedreven leiding van trainers Jan Zwartkruis en 
Pierre Stevenaart en de leiders Nico Wallet en Ruud Maas. 

 
Vrijdag 3 november vindt, in 
samenwerking met de gemeente, o.a. 
vertegenwoordigd door wethouder 
Ineke Geluk, de officiële 
openingsreceptie van onze nieuwe 
accommodatie plaats. Het Sportpark 
krijgt dan officieel de naam Sportpark 
Vermeerkwartier en de kantine wordt 
het “Jan Hietkamp Paviljoen”. Op 
deze manier blijft de naam van 
Hietkamp ook zichtbaar verbonden 
aan zijn levenswerk dat hij helaas niet 
heeft mogen voltooien. Op dezelfde 
dag overlijdt echter ook ere-lid 
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2001; 3e Prijs sportbestuur van het jaar

Cornelis van Zwol. 
 
De Club van Honderd van CJVV (ruim 120 leden inmiddels) houdt op 16 november haar 
jaarvergadering. Geheel volgens de traditie weer in stadsbrouwerij De Drie Ringen. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt de door Hennie Schrijver vervaardigde beeltenis van Jan Hietkamp door zoon Dick 
in ontvangst genomen. Het zal een plaats krijgen in de bestuurskamer van CJVV. Een wel heel vroege 
Sinterklaas op een legertruck arriveert op Het Spui en brengt het gerestaureerde keienkunstwerk van 
Nimmerdor op een palletwagen de brouwerij binnen. 
 
Op 22 november wordt restaurant San Giorgio aan de 
Krommestraat exclusief gereserveerd voor CJVV: alle 
vrijwilligers die het afgelopen jaar zo veel werk 
verricht hebben om de verhuizing tot een goed einde 
te brengen kunnen genieten van een 4-gangen-
feestdiner met optredens van enkele opera-artiesten, 
w.o. bariton en oud-CJVV-lid Rob van Surksum. 
 
Omroep Amersfoort is aanwezig als Gerard van Soeren 
op de ledenvergadering van 6 december wordt 
benoemd tot ere-lid van CJVV. Adri van Soeren en Bertus Bove worden gezamenlijk uitgeroepen tot 

winnaar de FC Weilandbokaal. Daarnaast wordt bekend dat 
de uiteindelijke kosten van de verhuizing lager uitgevallen 
zijn dan begroot: de eigen bijdrage blijkt 702.000 gulden te 
zijn geworden en de hypothecaire lening bedraagt daardoor 
“slechts” 360.000 gulden. 
 
Het eerste klaverjastoernooi in het Jan Hietkamp Paviljoen. 
Co van Overbeek wordt kerstkampioen met 5.482 punten. 
Op 16 december reikt Dirk Tolboom namens het bestuur een 
door “meesterbakker” Ton van Buuren gebakken 

banketstaaf uit aan alle CJVV-vrijwilligers die deze dag het complex betreden. De niet opgehaalde 
staven worden later die week door Dirk met de bus thuisbezorgd. In de laatste week van het jaar 
bakken Rob Hoogermolen, Toos v.d. Brink, Yolanda Hover en Roelie Baars ze bruin. Met de 
oliebollenactie verdienen ze fl. 450,- voor de CJVV-jeugd. 
 
2001. 
Op 11 januari is CJVV te gast bij Staatssecretaris voor Sport Margo Vliegenthart. De club is 

genomineerd in de door het sportvakblad “SPORT Bestuur en 
Management” georganiseerde verkiezing “sportbestuur van 
het jaar”. Helaas geen eerste plaats (met de daarbij behorende 
fl. 10.000,-), maar de derde plaats is toch ook een mooi succes.  
 
Nel Floor neemt de functie van kantinebeheerder over van Ron 
van Meenen, die een jaar eerder Gerard van Soeren opgevolgd 
had. Zij wordt daarbij geassisteerd door Roelie Baars en Rob 
Hoogermolen. De voor 6 januari vastgestelde Winterbosloop 

wordt door de slechte gesteldheid van de velden afgelast. Het weekblaadje “Nieuws van Nimmerdor” 
wordt opgevolgd door “De Aftrap”. 
 
Op het nieuwe sportcomplex groeit het ledenaantal naar 750. De naast de tribune geplaatste lift wordt 
alsnog verplaatst naar de trap bij de opgang naar de kantine en de nieuwe reclameborden langs veld 4 
verhuizen naar veld 2. Ter ontlasting van de abominabele velden krijgt CJVV vanaf februari ruimte om 
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op zaterdag te voetballen op het “VOP”-veld aan de overzijde van de Gasthuislaan. Voor sponsors en 
adverteerders wordt in februari een speciale avond georganiseerd met als gastspreker oud-hockey-
international Carole Thate. Tevens wordt deze avond de nieuwe CJVV Businessclub gepresenteerd. 
 
Riet Wallet is dit jaar de beste bij het Paasklaverjassen: eerste plaats met 5.470 punten. In april 
verschijnt de eerste “oranje” Op de Stip: een speciale uitgave t.b.v. het jaarlijkse G-toernooi op 
Koninginnedag. Toptrainer Louis van Gaal schrijft het voorwoord. Op 21 april overlijdt Aat Daale. 
Tientallen jaren actief als jeugdbestuurslid, wedstrijdsecretaris en secretaris. 25 Jaar een uniek 
redacteur van “Nieuws van Nimmerdor” en schrijver van het CJVV-clublied. 
 
Om CJVV in de wijk Vermeerkwartier te introduceren wordt op 19 mei 2001 door Hijmen van Surksum 
en de Club van Honderd een Keitrekoptocht door de wijk georganiseerd. Het gerestaureerde Keien-
monument, dat sinds 7 oktober 1983 op Nimmerdor stond, wordt in een historische optocht, omlijst 
met optredens van artiesten en muziekkorpsen, door Everard Meijster terug gebracht naar ons nieuwe 
sportpark. Op 26 mei is CJVV voor de eerste keer gastheer van de door muziek- en showkorpsen 
Juliana & Bernard georganiseerde Keistadtaptoe. In het kader van integratie van allochtonen in de 
vereniging wordt door het eerste elftal en de A1 gespeeld tegen “Kleurrijk Amersfoort”.  
 
Het CJVV-klusteam heeft wederom een druk jaar i.v.m. allerlei aanpassingen aan de accommodatie na 
de verhuizing vorig seizoen. Zo worden o.a. het wedstrijdsecretariaat en de materiaalruimte anders 
ingedeeld. Diefstal uit de kleedkamers leidt tot sloten op de deuren en een sleutelplan. In de zomer 
worden door de SRO extra drainage, een permanente pomp en een persleiding aangelegd om onze 
velden van een wisse verdrinkingsdood te redden. Binnen de club wordt een terreincrisisteam 
geformeerd. 
 
In verband met de toekomstige verhuizing van het St.Elisabeth Ziekenhuis komt de gemeente met een 
“structuurvisie Heiligenbergerbeekdal”. Het CJVV sportcomplex maakt hier deel van uit. 
 
Om het prestatieklimaat over de hele breedte van de vereniging te verbeteren, is een nieuw 
voetbaltechnisch plan opgesteld. Door de herindeling van de KNVB-districten komen het 2de elftal en 
het 3e in aanmerking voor promotie. Het tweede speelt nu in de 1e reserveklasse. 
 
Op grond van de vernieuwde Drank-en Horecawet wordt een voor de club op maat gemaakt 
kantinereglement ingevoerd. Ook de consumptiebonnen worden afgeschaft bij CJVV en vervangen 
door de gele verstrekkingkaarten. Ook wordt er een rookverbod ingevoerd in de kantine tot 12.00 uur 
’s ochtends.  
 
Op 2 november wordt de door de Club 
van Honderd geschonken 
lichtinstallatie op het hoofdveld in 
gebruik genomen. CJVV is daarin 
uniek, want geen van de overige 
verenigingen in Amersfoort heeft 
wedstrijdlicht op het hoofdveld. De 
openingsmatch is een erewedstrijd 
tussen Oud SC Amersfoort en het Club 
van Honderd-sterrenteam.  
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2002; Grasrot op de CJVV velden

Tijdens de ledenvergadering van de Club van Honderd van 
CJVV wordt Hijmen van Surksum benoemd tot ere-voorzitter. 
Freek van Slooten wint de FC Weilandbokaal. En maar liefst 52 
deelnemers bij het kerstklaverjastoernooi dit jaar. Winnaar: 
Arno Messink met 5.577 punten. 
 
2002 
De nieuwe munt doet zijn intrede. Ook in de CJVV-kantine is 
het wennen aan de euro. De traditionele Winterbosloop (dit 

jaar eigenlijk een veldloop) wordt op 5 januari gewonnen door Axel de Heer. De organisatie is in 
handen van Jaap Hoogendoorn. Er komt een nieuwe groep sporters bij CJVV: recreanten, oudere 
spelers die willen sporten zonder competitieverplichting. De “CJVV-kortingspas” wordt 
geïntroduceerd. Pashouders krijgen korting op aankopen bij de sponsors. Via CJVV-sponsor garage 
Bakker wordt een nieuwe Hyundai-bus gekocht voor €  15.000. Negen personen kunnen hierin naar en 
van wedstrijden worden vervoerd. En er is meer sponsor nieuws. Johan Derksen, sigarenrokend 
hoofdredacteur van Voetbal International, is gastspreker op de jaarlijkse sponsoravond op 15 maart. 
 
In deze maand overlijdt ere-lid Willem Vernhout, één van de drijvende krachten achter de realisatie 
van het eerste clubgebouw van CJVV aan de Daltonstraat. 
 
Marco van Overbeek wint dit jaar met 5.417 punten de klaverjas “paasdrive”. Ook een 
bestuurswijziging, Astrid Wobbes treedt aan als notulist van de vergaderingen van het algemeen 
bestuur. De nieuwe “ Lief-en-leed”-commissie wordt in het leven geroepen, Yolanda Hover geeft acte 
de présence bij blijde en droeve gebeurtenissen. 
 
Veel bloemen aan het einde van het seizoen: de B1, C1, C3, D4, E6 en de G1 worden kampioen! Rob 
van de Brink wordt aangesteld als “integratiecoördinator” om invulling te geven aan het 
integratiebeleid van de vereniging. Onder de verzamelnaam ”Global United” spelen op 18 mei 
kleurrijke teams wedstrijden tegen het 1ste, de A1, de C1 en de E1. Na de wedstrijden is er een derde 
helft met Marokkaanse hapjes en drankjes. ’s Avonds speelt het Club van 100-sterrenteam tegen Oud-
Amersfoortse Boys. Uitslag 2-4. 
 
Voor het eerst sinds jaren loopt er weer een groep van CJVV mee met de Avondvierdaagse. Jan 
Kreulen stopt met zijn werkzaamheden voor Op de Stip. De lay-out zal m.i.v. het juni-nummer  
verzorgd worden door Jacqueline Bronsema. Op het dit jaar door CJVV zelf georganiseerde 
Amersfoorts Kampioenschap van 4 t.e.m. 8 juni wint CJVV de eerste prijs: in de finale wordt Quick 
verslagen met 3-1. Doelpunten van Martijn van Holland (penalty), Patrick Rijnders en Jerry Russchen. 
Jan van Ginkel volgt Peter Reitsma op en wordt de nieuwe hoofdtrainer. Alle Amersfoortse amateur 
verenigingen sluiten samen met de KNVB een convenant over sportiviteit op en rond de velden. 
 
De Amersfoortse Wandeltweedaagse, tot tevredenheid van iedereen (behalve sommige 
buurtbewoners) meeverhuisd naar het nieuwe sportpark, wordt dit jaar gelopen op vrijdag 21 en 
zaterdag 22 juni. Dit evenement, waarbij CJVV al vele jaren als gastheer optreedt, wordt steeds groter. 
Dit jaar al 2.500 deelnemers. Door de vele clubactiviteiten 
is de sluitingsavond pas op 29 juni! 
 
“Grasrot” teistert aan het begin van het nieuwe seizoen 
ook de velden van CJVV: op vele plekken ligt de grasmat 
gewoon los. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie 
van veel regen en hoge temperaturen. Resultaat is dat vele 
wedstrijden worden afgelast. N.a.v. de door CJVV 
neergelegde schadeclaim bij de gemeente i.v.m. de zeer 
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slechte kwaliteit van de velden ontvangt de club in juli bericht dat over het seizoen 2000/2001 de helft 
van de verschuldigde veldhuur kwijtgescholden wordt. 
 
Op 1 november verslaat het Club van 100-sterrenteam de veteranen van VVOG met 2-1. In het 
novembernummer van Op de Stip verschijnt voor de eerste keer een column van Cees Jan van Vooren. 
Door Kees Koops en het klusteam wordt een extra bergruimte gecreëerd onder de overkapping aan de 
achterzijde van het gebouw. Tijdens de algemene ledenvergadering ontvangt Rein Vriesema uit 
handen van presentator Ab van Zwol de FC Weilandbokaal. Op 20 december wint Peter van 
Spaendonck het Kerstklaverjassen met 5.695 punten. 

 
2003. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt het startschot gegeven van een nieuw fenomeen in de CJVV-
familie: de supportersvereniging Terras-side (T-side). Gerrit de Roo, oud-bestuurslid en huidig erelid, 
krijgt vanwege zijn gezondheid thuis de speld uitgereikt behorende bij het 50-jarig lidmaatschap. 
 
De Winterbosloop op 6 januari wordt gewonnen door Norman Nat in 19:32 minuten. Hans Kraaij sr. is 
op 5 maart de hoofdgast op de sponsoravond. Op zaterdag 8 maart wordt de wedstrijd van het 10e 
elftal afgelast, reden: tegenstander Valleivogels moet wegens de vogelziekte een deel van zijn team 
inzetten bij het kippen ruimen.  
 
Het initiatief van de Club van Honderd van CJVV om het pad tussen de ijsbaan en de CJVV-velden om 
te dopen tot Cornelis van Zwollaan krijgt officiële goedkeuring van het college van B&W. 
 
In het kader van zelfwerkzaamheid worden alle kleedkamers voorzien van bezems, trekkers en stoffer 
en blik. Om Dirk Tolboom te ontlasten wordt van trainers, leiders en spelers meer zelfwerkzaamheid 
gevraagd. Charlie Roest wordt de eerste hersteltrainer van CJVV. Onder toeziend oog van Peter R. de 
Vries -”misdaadverslaggever”- wint de C1 op 5 april met 6-1 van NVC. Voor de tweede 
achtereenvolgende keer wordt dit team kampioen. Ook CJVV 10 behaalt het kampioenschap. Helaas 
grijpt het eerste elftal naast promotie. In de nacompetitie blijkt Aalsmeer een te grote hobbel.  
 
Paaskampioen klaverjassen wordt Wouter Hop met 5.388 punten. Op 2 mei wordt in het CJVV-gebouw 
een lichte legionella-besmetting geconstateerd. Ruim een maand lang kan er op de club niet gedoucht 
worden. Een nieuwe toernooicommissie komt met ambitieuze plannen. Met als resultaat dat op 17 
mei wordt het eerste Horn Keuken en Bad-toernooi voor de A1 plaats vindt. De bedoeling is dit de 
komende jaren steeds verder op te waarderen met aansprekende tegenstanders. 
 
Op 28 mei vertrekt uit Albufeira in Portugal een zware transporttruck richting Amersfoort met daarop 
de “Club van Honderd Kei”. Op 2 juni om 09:15 uur wordt deze door een grote kraan naast de ingang 
van ons sportpark geplaatst. In verband met de komst van schoolsport op onze velden wordt door de 
SRO een aanbouw geplaatst aan de achterzijde van de kleedkamers. 
 
Het thema van de Sluitingsavond op 14 juni is dit jaar “Back to the Seventies”. De zomer is veel te 
droog, ook bij CJVV wil het gras niet groeien, de velden mogen lang niet bespeeld worden. Getraind 
wordt op het naastgelegen ijsbaanterrein. Met ingang van dit seizoen geldt voor de lagere teams de 
nieuwe regeling dat er maximaal 5 spelers gewisseld mogen worden tijdens de wedstrijd. Joop 
Bliekendaal volgt Paul Jansen op als Technisch Coördinator. Onder leiding van Dick Nieuwenhuis en 
Henk Hogeveen start op 20 september een speciale trainingsgroep voor jeugdige G-spelers.  
  



21 
 

2003; Dirk Tolboom geëerd met eigen pad.

Dirk Tolboom is al vele jaren onze materiaalverzorger. Een 
zeer belangrijke functie. Op 17 november wordt hij ter ere 
van zijn 65ste verjaardag in de bloemen gezet. Tevens wordt 
het toegangspad naar het clubgebouw “Dirk Tolboompad” 
gedoopt. Ook triest nieuws aan het eind van het jaar. Op 22 
november overlijdt ere-lid Gerrit de Roo op 87-jarige leeftijd.  
 
Op 6 december speelt onze A1 een wedstrijd tegen het 
Nederlands G-team, uitslag 2-6. Gert van de Kuilen, 
penningmeester sinds 1995, treedt af en wordt opgevolgd 
door Evert Nawijn. Tijdens de jaarvergadering ontvangt Gert de FC Weilandbokaal. Zeer verdiend door 
zijn jarenlange trouw aan deze belangrijke functie. Met 5.418 punten wint Rob v.d. Brink het 
Kerstklaverjastoernooi. 
 
2004 Promotie naar de 3e klassse. 
De Winterbosloop op zaterdag 3 januari wordt wederom gewonnen door Norman Nat, nu in een tijd 
van 19:55 minuten. Nadat Henk van Gelder de productie van het weekblaadje enkele jaren op de 
zaterdagavond thuis heeft gedaan, wordt dit voortaan uitbesteed aan scholengemeenschap Guido de 
Bres. Voor Dirk Tolboom wordt een “lijnentrektrike” aangeschaft. Roelie Baars gaat Nel Floor 
assisteren bij het beheer van de kantine. Hoofdsponsor Van Zwol schenkt de club een prachtige 
nieuwe bouwsteiger. Bij het Paasklaverjassen behaalt Evert Landman de eerste prijs met 5.570 punten. 
  
Een heel bijzondere sponsoravond dit jaar: woensdagavond 21 april wordt in de St. Joriskerk een uniek 
concert georganiseerd m.m.v. piano-virtuoos Jan Vayne, bariton Rob van Surksum en muziek- en 
showband Juliana. 
 
Het 15e CJVV G-Toernooi op Koninginnedag werd een groots gebeuren. Vier teams uit Hongarije en 
Moldavië geven het toernooi een internationaal tintje en aansluitend wordt er ook een echte interland 
op Sportpark Vermeerkwartier gespeeld tussen de ID-teams van Portugal en Nederland. De A1 wint op 
Tweede Pinksterdag het eigen toernooi, nu luisterend naar de naam De Gier Keuken en Bad-toernooi, 
voor A1-teams.  
 
CJVV behaalt weer een periode titel en neemt deel aan de nacompetitie. Na een prachtige 

beslissingswedstrijd tegen NSC (3-1) 
op het veld van VVOP in Voorthuizen 
promoveert CJVV, o.l.v. trainer Jan 
van Ginkel, op 29 mei naar de 2e 
klasse. Door dit resultaat degradeerde 
NSC naar de 3e klasse. De volgende 
spelers kwamen voor CJVV in het 
veld; Robert van de Kuil, Gert van 
Assen, Jeroen Vreekamp, Quirin 
Scheele, Jeroen van ’t End, Arjan 
Breman, Ahmed Sahraoui, Wilfred 
Rietveld, Martijn van Holland, Karim 
El Kaddouri, Jerry Russchen en Robin 
Hardeman. Het aansluitende 
kampioensfeest vindt plaats in het 

clubgebouw van muziekvereniging Juliana, omdat op diezelfde avond onze eigen accommodatie 
beschikbaar is gesteld aan de Taptoe Amersfoort, georganiseerd door datzelfde Juliana……. 
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Het nieuwe seizoen wordt Sijtze Wobbes de nieuwe hoofdtrainer, daarbij geassisteerd door Patrick 
Barends. Beiden hebben jarenlange ervaring als eerste elftalspeler bij CJVV. Dat voetballen in de 2e 
klasse toch een bepaalde status met zich meebrengt wordt duidelijk als op een maandagmorgen 
geconstateerd wordt dat de middenstip van het hoofdveld gestolen is. Door enthousiaste vrijwilligers 
worden gang en kleedkamers voorzien van een prachtige grijze coating. Helaas blijkt later dat de 
coating niet hecht op de bestaande vloer. 
 
In juli overlijdt Otto Coenen, van 1971 tot 1974 voorzitter van CJVV en opvolger van de illustere Jan 
van Veenendaal. In september wordt CJVV tweede bij de verkiezing van de beste 
vrijwilligersorganisatie van Amersfoort. Om dat te vieren wordt op 18 december voor de vrijwilligers 
een stamppotbuffet georganiseerd. Als dank voor bewezen diensten krijgen de kantinemedewerkers- 
en schoonmakers op vrijdag 24 september een (gesponsorde) dagtocht aangeboden naar de 
Biesbosch.  
 
In oktober wordt door het bestuur besloten om in verband met de slechte staat van het hoofdveld hier 
geen extra avondwedstrijden meer op te spelen. 
 
Na 4 jaar voorzitterschap en 15 jaar bestuursdienst stopt Peter Coenen als voorzitter en wordt 
opgevolgd door Bert van Plateringen. Peter wordt tot ere-lid van CJVV benoemd. Bea Vriesema volgt 
Wout van Veluw op als bestuurslid accommodatie en Rob Zijl wordt bestuurslid sponsorzaken.  Rein 
van den Berg wint de FC Weilandbokaal. Met een ongekend hoge score van 6.255 punten wordt Wim 
de Leu kerstkampioen bij het klaverjassen. In december telt de club 885 leden. 
 
2005 - CJVV 85 jaar. 
De op 8 januari geplande traditionele CJVV Winterbosloop moet op het laatste moment worden 
afgelast omdat de KNVB een aantal wedstrijden heeft ingelast.  
 
Al langer bestaande plannen om naast het clubgebouw een simpeler uitvoering van een “Johan Cruyff-
court” aan te leggen komen in een stroomversnelling, doordat op de door Stichting Ravelijn 
georganiseerde Matchbeurs Dierenpark Amersfoort en Krijco bereid zijn dit veldje te willen aanleggen 
en financieren. Tevens wordt bekend dat er door de gemeente geld is vrijgemaakt voor de aanleg van 
een kunstgrasveld bij CJVV, alleen is nog niet duidelijk of dat op veld 3 komt of op het hoofdveld. 
 
Onder leiding van Wout van Veluw wordt in de kleedkamergang een nieuwe kastenwand getimmerd. 
In maart worden door de technische dienst van Heineken twee biertanks geplaatst met elk een inhoud 
van 1.000 liter. Het sjouwen met fusten is nu verleden tijd, evenals de verkoop van flesjes bier. Proost! 
 
Op vrijdagavond 18 maart wordt Rob v.d. Brink kampioen bij het Paasklaverjassen met 5.495 punten. 
De gehele avond worden de kaarters “gestoord” door enthousiaste dames, die de kantine aan het 
versieren zijn met bijna 2.000 gele en zwarte ballonnen. Op zaterdag 19 maart viert de club namelijk 
haar 85-jarig jubileum met o.a. om 8:30 uur een ontbijtbuffet. Later op de dag volgen nog een 
gebakbuffet (bestaande uit door leden zelf gemaakte taarten) en een tapasbuffet. Bea Vriesema krijgt 
de prijs voor de lekkerste taart. De feestelijkheden worden besloten door de “T-side Party 2005”  
m.m.v. JAPIO en OOR. 
 
Het G-team, versterkt met Martine Sneep, Carolien te Winkel en organisator Hijmen van Surksum, 
behaalt tijdens de trip naar Albufeira  een verdienstelijk gelijkspel tegen hun Portugese tegenstander. 
Hijmen scoort vanaf de middellijn en moet dit direct bekopen met  een zweepslag. Het 16de 
Zwanebloemtoernooi op Koninginnedag wordt georganiseerd door een nieuwe G-toernooicommissie, 
bestaande uit Marco de Koster, Jaap Hoogendoorn, An de Leu, Rien Vreekamp en Bea Vriesema. 
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De CJVV website moet het belangrijkste communicatiemiddel van de club worden. Jacques en Mike 
Russchen gaan de website beheren. John Tuithof keert in het nieuwe seizoen terug op het oude nest 
en wordt zowel dames- als keeperstrainer. 
 
Op 8 april is er een avond voor alle clubscheidsrechters m.m.v. oud-eredivisie-scheidsrechter Ab 
Schuurmans. Tijdens de landelijke finale op  van de Keeperspromotiedag  op 6 mei 2005 wordt Ton de 
Jonge uitgeroepen tot Beste keeper van Nederland in zijn leeftijdscategorie. Via zeges in de 
nacompetitie op RKAVIC en Desto handhaaft het eerste elftal zich in de 2de klasse. Daarnaast wordt 
CJVV wederom Amersfoorts kampioen. Ook CJVV 6 wordt kampioen. Het 2de verliest van AJAX 3 en 
degradeert naar de reserve 2de klasse. Oud SC Amersfoort prof Piet Struik wordt de nieuwe trainer van 
dit team.  
 
Onder prachtige weersomstandigheden worden op 28 mei de wedstrijden van Global United gespeeld 
en zorgt de Taptoe Amersfoort ’s avonds voor volle tribunes. Tijdens de Amersfoortse Tweedaagde 
eind juni kunnen de medewerkers voor het eerst gebruik maken van een koelwagen. Hiervoor wordt 
door het CJVV-klusteam eerst een 380 volt aansluiting aangelegd. 
 
Oud-hockey-international en bondscoach Tom van ’t Hek is op 1 juni de speciale gast op de 
traditionele sponsoravond. De genodigden worden, na ontvangst bij Pallas Athene, met de boot van 
De Stichting Waterlijn over de Heiligenbergerbeek naar Sportpark Vermeerkwartier vervoerd. 
 
Op 1 oktober speelt de G-jeugd voor het eerst een competitiewedstrijd, Longa is de tegenstander. 
 
Tijdens de 17de jaarvergadering van de Club van Honderd van CJVV, op 18 november in bierbrouwerij 
De Drie Ringen, wordt HVC tot Amersfoorts sportvereniging van het jaar gekozen. Theo van der 
Herberg presenteert de prijsuitreiking. In 2003 ging de eerste Sportkei -een initiatief van de Club van 
honderd- naar AZ&PC, in 2004 naar Base & Softballclub Quick. 
 
Op 10 december krijgt CJVV koninklijk bezoek: in het kader van de “dag van de vrijwilliger” wordt de 
wedstrijd tussen de jeugd-G-teams van CJVV en SO Soest geleid door de prinsen Constantijn en Pieter 
Christiaan. Prinses Anita, de echtgenote van prins Pieter Christiaan, helpt mee alle spelers te voorzien 
van limonade. 
 
Vanaf 1 december is het weekblaadje  “De Aftrap” ook via email te ontvangen en te downloaden via de 
website. Wibo Kattenberg wint de FC Weiland Prestatiebokaal en Theo van Wiefferen behaalt de 
eerste plaats bij het Kerstklaverjassen. Eind van het jaar telt de club 894 leden. 
 
2006. 
De traditionele Winterbosloop op 7 januari wordt gewonnen door Richard Moore. Zijn tijd is 23:11 
minuten. Rond die tijd maakt Fred Sloot zijn debuut als “lijnentrekker” en beheert op de zaterdagen de 
materiaalruimte. Tijdens een extra ledenvergadering op 27 februari gaan de leden akkoord met het 
bestuursvoorstel om het hoofdveld van kunstgras te voorzien. Intussen wordt in april veld 3 
gerenoveerd. Met het aanbrengen van extra drainage hoopt men te voorkomen dat dit veld 
voortdurend verandert in een binnenmeer. 
 
John Stienen stopt na 10 jaar als leider van het eerste elftal. Rein Vriesema en Ab van Zwol stoppen 
met de organisatie van de Klaverjastoernooien. Zij worden opgevolgd door Pietske Koops en Jaap 
Hoogendoorn. Paaskampioen wordt dit jaar CJVV icoon Keimpe Holtewes met 5.506 punten. 
 
Het voorwoord in de “Oranje Stip”, de speciale editie van het clubblad t.g.v. het jaarlijkse G-toernooi 
op Koninginnedag, wordt geschreven door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der 
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Nederlanden. Op zaterdag 13 mei vindt voor de eerste keer het CJVV Recreatief Mix-toernooi plaats. 
Maar liefst 16 teams strijden om de eer en de consumptiebonnen. 
 
Op 20 mei op het terrein van Legmeervogels in Uithoorn weet de A1 het promotietoernooi winnend af 
te sluiten en promoveert naar de hoofdklasse. Ook Dames 1 is succesvol, dinsdagavond 30 mei (!) 
worden zij op Sportcomplex Vermeerkwartier kampioen. Zowel de snor van John Tuithof als het 
hoofdhaar van Arnoud van Slooten gaan er af. Op zaterdag 15 juni wint CJVV, op het terrein van KVVA, 
het Amersfoorts Kampioenschap. Met de terugkeer van Jan van Ginkel naar CJVV zijn in het komende 
seizoen 3 oud-hoofdtrainers van de club actief in de jeugdopleiding: Van Ginkel als trainer van de A1, 
Joop Bliekendaal als technisch coördinator en Peter Reitsma als hoofd opleidingen. 
 
In het juninummer van Op de Stip verschijnen voor de laatst de “Belevenissen op de club” van Hans 
Wernsen. Patrick Smeets volgt Hans en Mieke op als redacteur van weekblaadje De Aftrap. Op de 
Sluitingsavond wordt Jan Vinke uitgeroepen tot “speler van het jaar”.  
 
Op 23 en 24 juni kunnen de wandelaars van de Amersfoortse Tweedaagse hun hakken in het “zand” 
van het hoofdveld zetten. In de maanden juni en juli wordt dit veld voorzien van kunstgras. Over het 
nieuwe kunstgrasveld wordt 250.000 kilo zand en 70.000 kilo rubberkorrels uitgereden. Zowel voor als 
na de werkzaamheden wordt door vele CJVV-vrijwilligers veel werk verzet. Op 25 en 26 augustus 
wordt het veld feestelijk in gebruik genomen door o.a. een marathonwedstrijd. De eerste match wordt 
gespeeld door een Club van Honderd-team o.l.v. scheidsrechter Evert ten napel. 
 
 John Tuithof en het klusteam realiseren een uniek “ballenrek”, waardoor de materiaalruimte optimaal 
benut kan worden. In het kader van de Landelijke vrijwilligersdagen krijgt CJVV op 11 november 
bezoek van CDA-Kamerlid Gerda Verburg, de latere minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
 
De club heeft op dit moment 52 teams: 11 senioren, 2 A, 3 B, 4 C, 5 D, 9 E, 10 F, 3 Dames, 3 senioren-G 
en 2 jeugd-G. Op woensdag 8 november organiseert SC Heerenveen een voetbalclinic voor de E- en F-
pupillen van CJVV. Om kosten te besparen en omdat steeds meer mensen toegang hebben tot internet 
wordt besloten het weekblaadje alleen nog digitaal te versturen. Ook krijgen we een nieuwe PR-
functionaris. Daniël Coenen volgt Roelof Bosma op. De Algemene Ledenvergadering op 27 november 
wordt in 59 minuten afgewerkt. Henk van Gelder ontvangt, uit handen van presentator Ab van Zwol, 
de FC Weiland Prestatiebokaal. 
 
Op 30 augustus overlijdt Toon Tieland, de ontwerper van het logo Club van Honderd CJVV. In De Drie 
Ringen wordt Wielervereniging Eemland op 8 december uitgeroepen tot Amersfoorts sportvereniging 
van het jaar. Zij ontvangt daarvoor de inmiddels beroemde “Sportk(ass)ei”. Eric Meijer behaalt de 
eerste plaats bij het traditionele Kerstklaverjastoernooi met 5.729 punten. 
 
2007. 
Said Airass wint op 6 januari de Winterbosloop in een tijd van 19:58 
minuten. Per 1 januari wordt de nieuwe spelerspas ingevoerd. Iedere 
speler vanaf de D-pupillen is zonder pas niet speelgerechtigd. 
 
Materiaalverzorger Dirk Tolboom wordt door lichamelijk klachten 
helaas definitief gedwongen zijn werkzaamheden bij CJVV te stoppen. 
Daarmee komt een einde aan een tijdperk. 
 
Winnaar van het Paasklaverjastoernooi is Flip de Vries met 5.494 punten. De CJVV-soos, ooit opgericht 
door Aat Daale en Gerrit de Roo, bestaat 25 jaar. Op 25 juli wordt Toos van de Brink door het bestuur 
in de bloemetjes gezet. In 25 jaar Soos, 10 jaar Toos! 
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Jan Vinke speelt  tegen Roda zijn 300ste wedstrijd in de hoofdmacht van CJVV. Het eerste elftal eindigt 
op de derde plaats in de competitie en plaatst zich voor de nacompetitie om promotie naar de 1ste 
klasse. Thuis tegen SV Zandvoort trekt CJVV echter aan het kortste eind. De A1 moet helaas na 1 jaar 
hoofdklasse weer een stapje terug doen. Richard van Beek wordt de nieuwe trainer van dit team. 
 
Op 15 september wordt voor de eerste keer de 4-tegen-4 competitie van de 6- en 7-jarige F-jeugd 
gestart, onder de sponsornaam OSN-league. Ook start CJVV dit jaar een samenwerkingsverband met 
Duinstee Hogeschool Voetbal. Assistent-bondscoach John van ’t Schip bezoekt als vader van één der 
spelers op Tweede Pinksterdag ons toernooi voor A-teams. Door het onverwacht wegvallen van 
sponsor De Gier wordt waar mogelijk op de kosten bezuinigd. 
 
Tijdens de Sluitingsavond op 9 juni biedt de Club van Honderd van CJVV het bestuur twee prachtige 
nieuwe parasols aan voor op het terras. Philip Struijk wordt gekozen tot CJVV-voetballer van het jaar 
en ontvangt uit handen van zijn vader Piet, de daarbij behorende wisselbokaal. Dankzij de inzet van 
John Tuithof zijn de oude CJVV-letters van Nimmerdor weer in ere hersteld. Zij sieren nu de ingang van 
sportpark Vermeerkwartier.  
 
Na afloop van de wedstrijd van het Club van honderd Sterrenteam tegen de Utreg All Stars op 7 
september, tekenen voorzitter Bertus van Plateringen van CJVV en voorzitter Jan Willem van Dop van 
FC Utrecht een samenwerkingsovereenkomst ter bevordering van de jeugdopleiding van CJVV. 
 
Nog meer hoog bezoek, op 17 oktober ontvangen we wethouder sport de heer A. Kruyt. In het kader 
van de structuurvisie Park Randenbroek en omgeving organiseert de gemeente Amersfoort op 1 
november in het CJVV-clubgebouw een inspraakavond voor buurtbewoners en belangenorganisaties. 
Met ingang van het nieuwe seizoen worden er, ten gevolge van de aangescherpte KNVB-regels, plastic 
glazen gebruikt bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
 
Tijdens de ledenvergadering van 3 december treedt Henk Nagelhout, na een periode van 16 jaar, af als 
secretaris. Wegens zijn grote verdiensten voor CJVV wordt hij benoemd tot erelid. Chris Smits neemt 
zijn functie over. Keimpe Holtewes stopt na 25 jaar met de ledenadministratie. Rienk Rietveld neemt 
de taak van vrijwilligerscoördinator op zich. Ab van Zwol ontvangt uit handen van gastpresentator Aart 
van den Hazel de FC Weiland Prestatiebokaal.  
 
Op 14 december wordt, aansluitend aan de jaarvergadering van de Club van Honderd van CJVV, 
Motorsportvereniging SALZ uitgeroepen tot Amersfoorts sportvereniging van het jaar. Frank Maes 
wordt Kerstklaverjaskampioen met 5.651 punten. In december telt CJVV 930 leden 
 
2008. 
Het nieuwe jaar begint goed: Op zaterdag 4 januari ontvangen kantinebeheersters Roelie Baars en Nel 
Floor T-shirts voor al het kantinepersoneel. De gulle sponsoir zijn B&P Promotions en Frans Mekking 
Brood en Gebak. De traditionele CJVV Winterbosloop wordt dit jaar gewonnen door Bram van Oordt in 
een tijd van 21:03 minuten. 
 
In maart wint Jan van den Heuvel op vrijdag de dertiende het Paasklaverjassen met een totaalscore 
van 5.571 punten. 
 
Op tweede pinksterdag wint de A1 van Sparta-Rotterdam de 6de editie van het CJVV A1 Top Toernooi. 
CJVV 4 wordt kampioen van de reserve 3de klasse 307. De A1 plaatst zich voor de nacompetitie, maar in 
de strijd om promotie blijkt PVCV te sterk. 
 
De genodigden van de sponsoravond op 28 mei worden o.a. verrast met een rondvaart door de 
Amersfoortse grachten, verzorgd door de Stichting Waterlijn en “bootsman” Zeger van Maanen. 
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Speciale gastspreker deze avond is niemand minder dan FC-Utrecht- voorzitter Jan Willem van Dop. 
Het eigen recreatief Mix-toernooi op zaterdag 31 mei wordt gewonnen door team “Kruisboogsteen”. 
In de finale wordt  “Seven from Heaven” verslagen. De Vermeerkamp op 7 juni is mede dankzij het 
prachtige weer een groot succes; team Roemenië, o.l.v. Maurice Pastoor, wint de eerste prijs. Dezelfde 
Maurice wordt enkele uren later op de Sluitingsavond ook nog uitgeroepen tot CJVV-Speler van het 
Jaar. 
 
Een unieke gebeurtenis: Op 14 juni geven Paula Eggers en Jan Vinke elkaar het jawoord in een prachtig 
versierd Jan Hietkamppaviljoen. De eerste CJVV-klussendag is op 28 juni een feit. Maar liefst 25 
enthousiaste leden pakken diverse klussen groots aan. Een nieuwe traditie is geboren? Meest in het 
oog springend zijn de weer in ere herstelde zwarte CJVV-letters op een heldere gele achtergrond die 
de ingang van het Sportpark sieren. In de zomermaanden wordt het terras voorzien van een prachtige 
geel/zwarte boarding. Om diefstal uit de kleedkamers tegen te gaan worden de deuren dusdanig 
aangepast dat zij bij het sluiten meteen in het slot vallen. Met ingang van 1 juli is bij CJVV een 
rookverbod van kracht voor het gehele clubgebouw.  
 
Het trainingskamp van de eerste selectie wordt dit jaar door CJVV op onze eigen accommodatie 
georganiseerd. Vier grote legertenten op het gras van de keepershoek bieden de vier deelnemende 
verenigingen op 16 en 17 augustus onderdak.  
 
Het Sterrenteam van de Club van Honderd gaat op vrijdagavond 7 september de strijd aan met Oud-
Quick, met in de gelederen o.a. Remco van der Horst en Ruud Wetzel. Sterrencoach Joop Bliekendaal 
kan, ondanks de steun van de oud trainer van beide clubs Jan Zwartkruis, een 3-6 nederlaag niet 
voorkomen. De jaarlijkse Taptoe Amersfoort wordt dit jaar niet in mei gehouden maar op 
zaterdagavond 20 september. 
 
 Op 23 september wordt de club geconfronteerd met het plotseling overlijden van G-speler Marc 
Steegstra. Op 30 september overlijdt op 70-jarige leeftijd, na een lidmaatschap van 52 jaar, oud- eerste 
elftalspeler, oud bestuurslid en vrijwilliger Nico Wallet.  
 
In samenwerking met Sportpartners organiseert CJVV op 16 oktober de Nationale Techniek 
Kampioenschappen Moves & Skills voor voetballers van 7 t/m 16 jaar. Gijs Wobbes, Ilias Bezzahi, 
Jonathan Tshijanu en Gijs Keuning plaatsen zich voor de landelijke finale. In november neemt de F1 
van CJVV deel aan een door AJAX georganiseerd toernooi op sportcomplex ”De Toekomst”. In de 
kwartfinale wordt met 3-0 verloren van de uiteindelijke winnaar van het toernooi: AJAX F1. 
 
Op de Ledenvergadering van 1 december dragen de bestuursleden Bea Vriesema en Rob Zijl hun taken 
over aan Kees Koops en Han Bruinsma. Bep van Loveren wint de 30ste FC Weiland Prestatiebokaal. Het 
juryrapport wordt voor de eerste keer voorgelezen door Gert van Assen. Ook de Club van Honderd van 
CJVV houdt haar jaarvergadering. Dit keer op 12 december. Aansluitend wordt Zwemclub De Amer 
verkozen tot Amersfoorts Sportvereniging van het jaar.  
 
Rob v.d. Brink is de sterkste van 44 deelnemers op het traditionele Kersttoernooi klaverjassen. Ruim 40 
spelers en speelsters uit diverse teams hebben op 27 december een ijskoude maar mooie 
voetbalmiddag bij het eerste CJVV Stamppottentoernooi. Later die middag wordt, t.g.v. haar 80ste 
verjaardag, de “Bephoek” geopend. 
 
2009. 
De 30ste CJVV Winterbosloop op 3 januari wordt gewonnen door Said Airass. In februari het 
bestuursbesluit om het contract van hoofdtrainer Sijtze Wobbes te ontbinden is een trieste primeur. 
Nooit eerder werd bij CJVV een hoofdtrainer voortijdig van zijn taken ontheven. Het besluit zorgt 
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binnen de club dan ook voor de nodige deining. Peter Reitsma neemt de laatste maanden van het 
seizoen de taken van Sijtze over. 
 
Een belteam o.l.v. Rienk Rietveld probeert voldoende vrijwilligers te werven om het tekort aan 
vrijwilligers op te lossen. Een “bouwcommissie”, bestaande uit Henk Nagelhout, Peter Coenen, Evert 
Nawijn, Jorrit Nieuwenhuis en Kees Koops, gaat zich inzetten om de uitbreiding van onze 
accommodatie in goede banen te leiden. Begin juni bouwt Casper Griffioen in de gang een nieuwe 
kastenwand, die op 13 juni, tijdens de Grote CJVV Klusdag, meteen netjes geschilderd wordt. Op 3 april 
wordt Rina de Boer kampioene bij het Paasklaverjassen met 5.373 punten. Het 20ste G-toernooi op 
Koninginnedag vindt helaas geen doorgang door (late) afmeldingen van diverse teams. 
 
Gebruikmakend van 750 jaar Amersfoort Stad regelt de Sponsorcommissie voor sponsors en 
adverteerders een boottocht door de grachten met begeleiding van een heuse “muziekboot”. 
Gastspreker op de aansluitende sponsoravond in Pallas Athene is Henk Nijman, directeur van Bieleveld 
Bio-Energie. 
 
Het eerste elftal van CJVV degradeert naar de derde klasse. Op het veld van VOP wordt de 
allesbeslissende wedstrijd tegen ASC Nieuwland om een plek in de tweede klasse nipt verloren. Jodan 
Boys uit Gouda wint op Tweede Pinksterdag het CJVV A1-toernooi. Simon van Dijk wordt op de 
Sluitingsavond uitgeroepen tot CJVV Voetballer van het jaar. Jos Krikke wordt vanaf 1 juli 2009 de 
nieuwe hoofdtrainer. Joost van Aller en Remco Rietveld stoppen als wedstrijdsecretarissen. Ties Steen 
Redeker en Arnoud van Slooten nemen hun taken over. In een wedstrijd tegen Oud- FC Utrecht op 10 
oktober neemt Jan Vinke afscheid als eerste elftalspeler. 
 
Op 7 juli stelt de Gemeenteraad de Structuurvisie Heiligenbergerbeekdal vast. De Structuurvisie is 
bepalend voor wat er in de toekomst wel en niet mag in het gebied. 
 
 In september viert de Club van Honderd van CJVV haar 20ste verjaardag met een wedstrijd tegen oud- 
Volendam, uitslag 1-3. Op deze avond wordt tevens het nieuwe Club van Honderd-bierviltje 
geïntroduceerd. 
 
In het oktobernummer van clubblad Op de Stip vraagt het bestuur aan de leden mee te denken in het 
vinden van een opvolger voor de in december aftredende voorzitter Bert van Plateringen. Aan deze 
oproep wordt gehoor gegeven: Gert van Assen stelt zich kandidaat. Vanuit het bestuur wordt 
bestuurslid technische zaken Hidde ten Hoor voorgedragen. Na enkele spraakmakende weken, waarin 
zowel Gert van Assen als Hidde ten Hoor zichzelf bij de leden promoten voor het voorzitterschap van 
CJVV, bereikt de verkiezingsstrijd haar climax op de jaarvergadering van 14 december. In een 
drukbevolkte kantine worden 126 stemmen uitgebracht: 87 voor Hidde en 39 voor Gert. 
 
Ondertussen was er op 4 november nog een buitengewone ledenvergadering, waarin het bestuur de 
leden vraagt in te stemmen met het ontwerp van de nieuwbouw en het financieringsplan. Om zoveel 
mogelijk “eigen geld” te genereren wordt een actiecommissie in het leven geroepen met de 
toepasselijke naam “Bouw mee aan CJVV”. Joost van Aller, Gert van Assen, Herman Baars en Remco 
Rietveld gaan deze kar trekken. Tevens wordt duidelijk dat er geen extra velden bij komen, met als 
consequentie dat CJVV niet verder kan groeien. Veld 4, het Wetra (wedstrijd & training) veld, is sinds 
de aanleg een bron van ergernis. In de zomer van 2010 zal dit worden omgezet in een kunstgrasveld. 
 
De aftrap van de wedstrijd CJVV 1- Valleivogels 1 op 5 december wordt verricht door Sinterklaas zelf. 
Aansluitend op haar jaarvergadering, organiseert de Club van Honderd van CJVV op 11 december voor 
de laatste keer de verkiezing van Amersfoorts sportvereniging van het jaar. In residentie “De Drie 
Ringen” ontvangt atletiekvereniging Altis de “Sportkei 2009”. Theo Onwezen behaalt met een score 
van 5.153 punten de eerste plaats bij het Kerstklaverjastoernooi. 
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2010- CJVV bestaat 90 jaar! 
Voor het eerst in de historie van de FC Weiland Prestatiebokaal kunnen de leden zelf mee bepalen wie 
de winnaar wordt. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie maakt presentator Gert van Assen de winnaar van 
2009 bekend: Arnoud van Slooten. Een dag daarna wordt de Winterbosloop gewonnen door Jorrit 
Nieuwenhuis in de tijd van 20:15 minuten. 
 
Het kantinebeheer, 10 jaar lang in handen van Roelie Baars en Nel Floor, komt in handen van Martine 
van Assen en Paula Vinke. Marcel van Dijk wordt op 1 februari aangesteld om de nieuwe “CJVV 
Voetbalacademie” vorm te geven. 
 
Op zaterdag 20 maart bestaat CJVV 90 jaar! Een commissie o.l.v. Han Bruinsma en Maurice Pastoor 
maakt er een feestdag van: voor de jeugd o.a. een ballonnenwedstrijd en ’s avonds een grootse 
feestavond, waarop o.a. de officiële aftrap van de “steentjes”-actie in het kader van de “Bouw mee 
aan CJVV” activiteiten. 
 
Tijdens de extra algemene ledenvergadering van 22 maart gaan de aanwezige leden akkoord met het 
voorstel van het bestuur om “voor spelende leden van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk binnen CJVV 
verplicht te stellen.” Ook stemmen de leden in met het op deze avond door architect Johan Koopman 
gepresenteerde ontwerp van de uitbouw van onze accommodatie. Joop Bliekendaal wordt voorgesteld 
als nieuw bestuurslid Technische Zaken. De leden unaniem akkoord met het bestuursvoorstel om Bert 
van Plateringen en Zeger van Maanen, wegens hun grote verdiensten voor de club, te benoemen tot 
ereleden van CJVV.  
 
In mei krijgen alle betreffende leden een brief van het bestuur met de vraag zich op te geven voor 
vrijwilligerswerk. De contributie voor hen wordt verhoogd met een bedrag van 40 euro, dat terug 
verdiend kan worden met 6 tot 8 uur vrijwilligerswerk per seizoen. Eind september hebben 55 van de 
200 aangeschreven leden zich bereid verklaard vrijwilligerswerk te verrichten. 
 
Bij het Paasklaverjassen is Piet de Vree de sterkste met 6.062 punten. Roelie Baars en Bea Vriesema 
gaan Paula Vinke assisteren bij het kantinebeheer, Martine van Assen gaat zich inzetten voor de 
Activiteitencommissie. De WK-poule, een actie van de “Bouw mee aan CJVV”-commissie, is met 106 
deelnemers een groot succes. 
 
De A1 bereikt de nacompetitie. In de finalepoule, gespeeld in Culemborg, is CJVV vervolgens te sterk 
voor Woudenberg en CSW en promoveert naar de hoofdklasse. De Vermeerkamp op 12 juni staat in 
het kader van het WK-voetbal in Zuid-Afrika. Team Nederland eindigt bij CJVV wèl op de eerste plaats! 
Op de Sluitingsavond wordt Hidde Vermaas uitgeroepen tot CJVV-Voetballer van het Jaar. Voor menig 
CJVV’er  wordt de dag helaas overschaduwd door het bericht van het overlijden van Henk (Drikus) van 
de Pol, steunpilaar in de verdediging in de jaren ’60 toen CJVV op het hoogste niveau voetbalde en 
later nog vele jaren markant voetballer in het veteranenteam. Twee maanden later, op 16 augustus, 
overlijdt op 65-jarige leeftijd, oud-eerste elftalspeler en zaterdagamateur-international Theo van der 
Herberg. Twee iconen uit een roemrucht verleden zijn niet meer. 
 
In de maand juli wordt het Wetraveld vervangen door kunstgras. Op 31 juli is de grote CJVV-klusdag. 
Vele vrijwilligers voeren klussen uit op het sportcomplex. Zo worden in het materiaalhok nieuwe 
ballenkasten gebouwd voor de E-F- en OSN-afdeling. Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt de 
geheel vernieuwde CJVV-website gelanceerd. De webredactie bestaat uit Jan Fokko Munneke, Jack 
Russchen, Joop Bliekendaal en Herman Baars.  
 
Ook wordt het jaarlijkse G-toernooi nieuw leven ingeblazen. Voor het eerst vindt dit niet plaats op 
Koninginnedag maar op zaterdag 20 augustus. Onder leiding van Jaap Hoogendoorn, Dana van de 
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Kamp, Aline van Loenen en Arnoud van Slooten is de dag met 16 deelnemende teams een groot 
succes. Later op de dag, op het veld van Posthoorn, verslaat CJVV in een hoogstaande finale Hoogland 
en wordt wederom Amersfoorts Voetbal Kampioen. Kortom, een glorieuze dag voor de geel-zwarten. 
 
Het heeft even geduurd, maar ook bij CJVV wordt gestart met 45+ voetbal. Het initiatief van Evert 
Nawijn en Arnoud van Ooijen leidt op vrijdagavond 17 september tot een eerste toernooi op de velden 
van SO Soest. Het Club van Honderd-Sterrenteam speelt op 25 september tegen Oud-Vitesse. De 2-4 
nederlaag wordt gezien als een prima resultaat. 
 
Medio oktober verschijnt de allerlaatste digitale versie van het weekblaadje “De Aftrap”, de laatste 
jaren onder redactie van Patrick Smeets. Hoofdsponsor van CJVV bouwbedrijf Heijmans verlengt zijn 
contract met 3 jaar. Op woensdag  17 november komt de FC Utrecht FORZA Tour bij CJVV langs. Een 
clinic verzorgd door een team van jeugdleiders van FC Utrecht. Bijna 100 E- en D-pupillen hebben een 
leerzame middag.In het decembernummer van Op de Stip wordt de nieuwe CJVV Kortingspas 
meegestuurd. Arie van Barreveld wordt Kerstkampioen Klaverjassen met 5.163 punten. 
 
Research;  Wim de Leu 
Bewerking; Freek van Slooten 
25 februari 2014 
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