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CJVV Voetbalkrant 

Team van de week: de Kabouters 
Deze week kregen de Kabouters de 

Lucky Bal doorgepasst van de D1. Die 

pass hebben wij in één vloeiende be-

weging aangenomen. Daar trainen wij 

namelijk elke zaterdag voor (als het 

niet sneeuwt tenminste 

J). Wij spelen nog geen 

wedstrijden, behalve dan 

onze onderlinge trai-

ningspartij (hoogtepunt 

voor velen, ook voor het 

publiek!).  

De vraag: ‘wie is de sterkste in jullie 

competitie’ kunnen we dus makkelijk 

beantwoorden: dat zijn we zelf! Moeilij-

ker te beantwoorden is de vraag wie 

waar staat (achterhoede, middenveld, 

voorhoede). Zo ver zijn de meesten 

van ons (wij zijn pas 4 of 5 jaar) nog 

niet en dat vinden we touwens ook 

veel te moeilijke woorden: wij lopen 

dus voornamelijk overal waar de bal 

is, of staan stijf achterin het doel te 

verdedigen! Ook maakt het de meeste 

van ons nog niet heel veel uit of dege-

ne die aan de bal is in zijn eigen team 

zit, of bij de tegenstan-

der: we gaan gewoon 

altijd voor de 

bal! 

 

Hoewel we dus 

nog de nodige 

leerpuntjes te gaan hebben, 

zijn we wel heel goed op sche-

ma om straks aan het echte 

werk te beginnen: de OSN-

League!!! Daar trainen we 

namelijk voor. En dat dat aar-

dig lukt blijkt wel: er zijn er in 

de winterstop 5 van ons door-

gegaan naar de OSN (Figo, 

Jordan, Hamza, Rayan en 

Ties). Gelukkig krijgen we er 

ook weer 2 nieuwe kabouters 

bij: Bas en Milan. 

Leukste oefening 

(naast uiteraard met 

z’n alle warmlopen 

en kijken of je de 

trainers in kan halen) 

is het afronden op de 

goal.  

We gaan dan in een 

rijtje staan, dribbelen een stukje, 

spelen de bal naar de trainer die hem 

terugschiet voor de goal, en dan mo-

gen we hem er zo hard mogelijk in 

schieten. Stuk leuker dan met z’n 

2’en tegenover elkaar staan en el-

kaar de bal in de voeten passen en 

dat moet dan ook nog 

met de binnenkant 

voet....pfff. Maar ja, de 

trainers zeggen dat dat 

belangrijk is, dus dan 

doen we dat toch ge-

woon! Als we de baas zouden zijn van 

CJVV: verwarming onder het hoofd-

veld, dan kunnen we tenminste ook 

trainen als er sneeuw valt! 

 

Wij stiften (kunnen wij al) de 

bal door naar de D8. Wij 

willen wel eens weten hoe 

goed die zijn, en hoeveel 

spelers vroeger zelf ook bij 

de Kabouters hebben geze-

ten! 

 

Groet van de kabouters! 

 

Matteo, Younes, Tarik, Zaid, 

Adam, Thyme, Sven, Papys, 

Koen, Jefta, Bas en Milan  

 

 

 Team van de week: Kabouters 

 Verslagen van: 

- A1 

- B1 

- C1 

- D4 

- E2  

- F4 

  Stukje bestuursdienst 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Waar is de bal? 

- Quizvraag 

- De glazen bal 

- Uitslagen 

In deze editie 
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D4 fris uit winterstop 
Na anderhalve maand winterstop 

mochten de jongens eindelijk weer de 

wei in. De ochtendwedstrijden lagen er 

ivm de sneeuw uit, maar gelukkig 

speelde de D4 in en tegen Hooglander-

veen pas om kwart over 1. 

 

Met het zonnetje in de rug, maar een 

stevige wind tegen ging CJVV van start. 

De ploegen gingen behoorlijk gelijk op, 

al was er een licht overwicht voor CJVV. 

Tot veel kansen leidde het niet, behal-

ve een paar schoten van Ilias op goal. 

Halverwege de eerste helft kantelde de 

wedstrijd wat en kwam Hooglander-

veen beter in de wedstrijd, wat tot een 

paar kansen leidde en zelfs een bal op 

de paal. 

 

Toch was het CJVV dat vlak voor rust 

toesloeg toen Zakaria doorkwam op 

links en de bal in de verre bovenhoek 

prikte. 

In de tweede helft nam CJVV, gesteund 

door de straffe wind, het heft in han-

den. Het wachten was op een grotere 

voorsprong en de wijze waarop dat 

gebeurde was prachtig. Zakaria liftte de 

bal over de verdediging van Hooglan-

derveen en zette daarmee Abdes-

samad vrij voor de goal. Die drukte 

dankbaar af voor de 0-2.  

 

Toch gaf Hooglanderveen nog een prik-

je toen ze via een snelle counter Carlos 

kansloos lieten: 1-2. CJVV stelde snel 

Constant waren de mannen van Peter Reitsma beter dan de tegenstander. Kans na kans werd er gecreëerd en uiteindelijk 

ook gescoord.  

In de 1e helft zette Salim de ploeg op een 1-0 voorsprong. Helaas werd deze voorsprong niet lang bewaard en kwamen de 

mannen uit Utrecht langszij. Met een 1-1 ruststand werden de gele leeuwen op scherp gezet voor de 2e helft. Het spelbeeld 

bleef hetzelfde. CJVV drong aan en creerde kansen. Een mooi doelpunt van Adem (na een pass van Nigel) werd afgekeurd 

voor buitenspel. (hier hing wel een luchtje aan)  

Helaas bleef het bij de 1-1 die door Hercules gevierd wordt als een overwinning. Dat zegt genoeg! 

CJVV A1 speelt gelijk 

De 2e seizoenshelft werd afgelopen zaterdag gestart met een thuiswedstrijd tegen de nummer 2 uit de competitie. Een 

ontzettend spannende competitie want het verschil tussen de nummer 9 en nummer 2 is slechts 4 punten. Eerder dit sei-

zoen had de ploeg van Peter Folman verloren van CDW. Een moeilijke wedstrijd dus maar de B1 is gegroeid en begon zelf-

verzekerd. Een hele belangrijke overwinning zou het worden want het gat met de onderste ploegen is echt geslagen. Hier-

door kan CJVV omhoog kijken op de ranglijst. CDW werd namelijk verslagen met 1-0 door een hard afstandsschot van 

Roan. Gedragen door de wind vloog de bal over de keeper heen. Met hard knokken en met hulp van Kaan en Halil (C1) 

werd de overwinning over de streep getrokken. 

CJVV B1 boekt zeer belangrijke overwinning 

De eerste competitiewedstrijd voor de nieuwe C1 was tegen Cobu Boys C1. Deze ploeg hadden ze al een keer ontmoet toen 

ze nog als C2 speelde. Helaas werd er toen verloren met 5-1. Bij Cobu Boys was ook duidelijk dat ze niet tegen de C1 speel-

de maar weer tegen de C2. Dat Gert en Olivier samen met de coaching van Mennolt ervoor hebben gezorgd dat het team 

groeit is duidelijk. Een 3-2 overwinning tot gevolg. Doelpunten van Mehmet (2x) en een eigen goal zorgden voor de score 

aan de kant van CJVV. Hard geknokt en verdiend gewonnen! 

CJVV C1 (originele C2) wint 

orde op zaken met een pegel van 

Jeremy die wel door de geluidsbarriè-

re, maar niet door het net ging. Een 

gehoorbeschadiging van de keeper 

wordt gevreesd: 1-3. 

 

Hierna was het enkel CJVV wat de 

klok sloeg. Ilias was 2x dicht bij een 

goal met schoten die nét geen doel 

troffen. Ilias speelde sowieso een erg 

goede partij in het vandaag gehan-

teerde 4-4-2 systeem.  

Nadat Liam het zijnet had getroffen, 

was het wel raak toen Zakaria, na 

een combinatie met Abdessamad, de 

wedstrijd in het slot gooide. Het toet-

je kwam van Musab, die de bal met 

een schitterende boog in de verre 

hoek schoot. 

 

De laatste stuiptrekking was voor de 

gastheren, die nog eenmaal counter-

de voor de 2-5. 

Al met al een dikverdiende overwin-

ning voor CJVV 

 

Man of the match: Ilias 

 

Hans Latour 

 

 

 

 

 

In welk land wordt de Afrika Cup 
gehouden? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Lionel Messi 

 Er afgelopen zaterdag 24 thuiswed-

strijden gepland stonden? 

 Maar 10 wedstrijden uiteindelijk 

doorgang konden vinden? 

 Er dus veel spelers niet hun  

favoriete hobby hebben kunnen 

uitoefenen? 

 We hopen dat dit aankomend 

weekend wel weer kan gebeuren? 

 De weersvooruitzichten niet echt 

hoopvol zijn…? 

Wist je dat? 



JAAR GAN G 1,  N UMMER  19 PAGIN A 3  

cjvvkrant@outlook.com 

Afgelopen zaterdag was het weer zo ver, 

drukte ten top in de bestuurskamer. Om 

07.15 uur was de consul al geweest en 

die had de velden goedgekeurd, dit zon-

der te weten dat het om 07.30 ging 

sneeuwen.  

Het was dan wel natte sneeuw maar 

daarom was het resultaat er niet minder 

om. De velden waren weer verdwenen 

onder een laag wit. De chaos was begon-

nen.  

De wedstrijden van die ochtend moesten 

worden afgelast, omdat er om 08.30 ook 

al wedstrijden waren moesten we ook 

veel mensen die al op de club waren 

teleurstellen.  

Verder moesten we bellen naar de 

uitclubs die bij ons kwamen spelen. 

De website en de telefoon was al 

snel overbelast was overbelast dus 

daar werd ook niemand wijzer van. 

Uiteindelijk is alles toch gelukt en 

omdat de D1 ging trainen op het 

hoofdveld was er al een hoop 

sneeuw weggelopen. De zon kwam 

rond elf uur door en vanaf toen kon 

er weer gespeeld worden. De rest 

van de dag scheen gelukkig de zon 

en hebben we een mooie speeldag 

gehad. 

 

Ilse Roos 

Om half 8 vertrokken Robin (E3) en Koen door een druilerige motregen op de fiets naar Hoogland. De regen veranderde in 

sneeuw die ijskoud hun gezichten geselde. De hoop op een lekkere pot voetbal sloeg om in angst voor een afgelasting maar de 

jongens fietsten moedig door. Bij Hoogland aangekomen bleek het veld net afgekeurd; een dikke laag sneeuw maakte  

het onbespeelbaar. Serhat en Tijl waren al weer op weg naar huis, van de rest van E2 geen levensteken!  

Na even opwarmen in de kantine besloten Robin en Koen zich te voegen tussen een mixed-team van Hoogland E2 en E3. De 

Hooglanders hadden zich opgewarmd met sneeuwballen gooien en waren duidelijk toe aan een goede strijd met passende 

cooling down.  

Hoogland ging meteen in de aanval maar Robin ontweek de sneeuwballenregen zeer behendig. De tweede aanvalsgolf werd 

door Koen uit de lucht gebokst waarna Robin en Koen de tegenaanval zochten. Door diverse treffers op rug, been en in nek 

kwamen onze gele leeuwen op een comfortabele voorsprong, een enkel schampschot werd zonder morren geincasseerd.  

Toen Hoogland het veld betrad om goede sneeuw te pakken greep de terreinmeester zeer beslist in: het veld was immers afge-

keurd. Beteuterd zochten beide teams de warme kantine op, daar werd vastgesteld dat het toch een leuke wedstrijd was. Robin 

bedankt voor het meespelen; een volgende keer hopelijk een echte voetbalwedstrijd. 

 

Hein Vinke 

Hoogland E2 - CJVV E2: sneeuwstrijd gestaakt 

Drukte ondanks (of dankzij?) afgelastingen 

  WaarWaarWaar   isisis dedede   bal??bal??bal??   

A B C 

Antwoord vorige editie: A 

D1 traint in de sneeuw na  
afgelasting derby tegen Quick 



PAGIN A 4  C JVV VO ETB AL KR AN T 

Hoogland F4 - CJVV F5 (verslag 12 januari) 
Met de oliebollen nog in de benen, was 

de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar 

gelijk de laatste wedstrijd van de 1e sei-

zoenshelft.  

Het jaar nog zo jong en dan al weer een 

kraker. Hoogland, in de beker nog verlo-

ren een aantal weken geleden. Nu na 

een slechte generale natuurlijk een goe-

de finale.  

De omstandigheden waren zoals het in 

januari kan zijn, koud aan de tenen maar 

met een warm supportershart en lauwe 

koffie kijken naar onze gele leeuwen.  

Met een volledig fitte selectie op tijd 

vertrokken naar het hoge noorden. Ook 

de begeleiding was op volle sterkte aan-

wezig. De coach en trainer hadden het 

winterreces gebruikt om nieuwe tacti-

sche varianten te bedenken. En dat 

bleek. Het was een wedstrijd om nooit te 

vergeten. 

 

Zeven tegen zeven, 2 koude wissels 

langs de zijlijn. De scheids fluit af en we 

zijn gestart.  Je kon zien dat de het vuur-

werk niet geheel opgestookt was op oud-

jaarsavond. Af en toe een vuurpijl over 

de middenlijn, krakende scheenbescher-

mers en knallende kanonschoten op het 

doel. Zelfs een gillende keukenmeid 

langs de zijlijn.  

De 1e corner voor CJVV leverde meteen 

doelpunt op. De bal veranderde via een 

schouder van een van de spelers van  

Hoogland in het doel. 0-1!!! 

Amper 5 minuten later een schot van 

Hicham opnieuw in de goal. 2-0. Op 

rozen zo lijkt het.  

Er wordt goed gevoetbald. Splijtende 

pasen, vliegende tekkels, (of zijn het nu 

tackels) en bekeken voetjes ertussen. 

Een voor allen en allen voor een. Op-

nieuw 2 doelpunten voor CJVV. Helaas 

in eigen doel. 2-2. Wat een spanning. 

En hoewel CJVV duidelijk het betere van 

het spel heeft staan ze nu nog met lege 

handen. 

 

De druk voor het goal van Hoogland 

neemt toe. Onze jongens voelen dat ze 

kunnen winnen. Goed samenspel voorin 

geeft een handvol kansen. Bal op de 

lat, bal vlak langs de goal, redding van 

de keeper. Het kan niet lang meer du-

ren of hij gaat vallen. Opeens komt 

Hoogland vrij voor de goal van CJVV. De 

keeper ligt al gestrekt maar de bal blijft 

voor de lijn liggen. Waardoor Bauke de 

moeder aller reddingen verricht. Met 

een bekeken zacht maar doelmatig 

schot werkt hij de bal aan de goede 

kant van de paal.  

 

Opnieuw hetzelfde spelbeeld. En geluk-

kig voor CJVV valt in de laaste fase toch 

nog het doelpunt. En om in stijl af te 

sluiten, een eigen doelpunt van Hoog-

land. 2-3.  

 

 

Echt spannend wordt het niet meer 

en de jongens brengen de overwin-

ning naar huis. De volle 3 punten. 

  

In de uiteindelijke stand op de rang-

lijst blijken de concurrenten helaas 

niets te hebben laten liggen. Op 1 

doelpunt verschil worden we erg 

knap 4e. Op 1 verliespunt afstand 

van de winnaar. Dat geeft maar aan 

hoe klein de verschillen zijn. 

 

Na een fantastisch seizoen, ook nog 

een opsteker. De meeste doelpunten 

voor. 68 stuks in een half seizoen. Ik 

denk dat Messi komend seizoen bij 

ons op stage komt. 

 

Rest mij nog de trainer en de coach 

hartelijk te bedanken namens alle 

ouders en kinderen voor hun fantas-

tische inzet, positief commentaar en 

bezielende leiding.  

 

Sportieve groet, en forza gele leeu-

wen.. 

 

Menno Werrie  

 Team G W GL V P DPV  DPT PM 

1 VVZ '49 F5 11 9 1 1 28 61 - 24 0 

2 Soest SO F5 11 9 1 1 28 55 - 28 0 

3 Spakenburg F4 11 9 0 2 27 56 - 14 0 

4 CJVV F4 11 9 0 2 27 68 - 27 0 

5 Hoogland F5 11 6 0 5 18 48 - 29 0 

6 TOV F2 11 6 0 5 18 42 - 32 0 

7 IJsselmeervogels F6 11 4 1 6 13 35 - 46 0 

8 Hooglanderveen F6 11 3 1 7 10 29 - 57 0 

9 Eemnes F3 10 3 0 7 9 31 - 38 0 

10 DOSC F5 11 2 0 9 6 29 - 53 0 

11 VOP F3 11 2 0 9 6 23 - 74 0 

12 Cobu Boys F3 10 1 0 9 3 11 - 66 0 

http://www.cjvv.nl/508/team-informatie/
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CJVV A1 Hercules A1 1-1 

CJVV A2 SEC A1 4-6 

CJVV B1 CSW B1 1-0 

CJVV B4 IJsselmeervogels B4 6-8 

CJVV C1 Cobu Boys C1 3-2 

CJVV C4 TOV C4 4-2 

Hooglanderveen D6 CJVV D4 2-5 

DOSC E8 CJVV E3 2-4 

Kwik E8 CJVV E5 2-9 

CJVV MA1 VVIJ MA2 4-0 

Kwik MB2 CJVV MB1 4-4 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de uitslagen van de D2 en E7. 

Stand punten 

B3 8 

D5, E2 7 

Redactie voetbalkrant, D1, C3, E1, B2 5 

D4 4 

E4, D8, F1, F4, D7, A1 3 

F2 2 

A2, D2, E7 1 

Wedstrijd D2 E7 Uitslag 

PSV - PEC Zwolle 3-1 3-1 1-3 

FC Twente - RKC 2-1 2-1 0-0 

AZ - Vitesse 1-2 2-2 4-1 

Ajax - Feyenoord 3-1 2-0 3-0 

FC Groningen - FC Utrecht 2-1 1-1 0-2 

FC Driebergen 1 - CJVV 1 2-1 3-1 - 

A2 Daniël van Oordt 11-2-1994 

S07 Eelke van Dam 18-2-1994 

MB1 Jessica  Boersma 22-1-1995 

A1 Brahim  Said 29-1-1995 

MB1 Nina  Hubers 31-1-1995 

A2 Sipan  Abdollahi 7-2-1995 

B1 Stijn  Koks 22-1-1997 

G- Maikel v.d. Linden 22-1-1997 

B5 Abdessamad  El Yousfi 24-1-1997 

B3 Daan  Cuperus 27-1-1997 

B5 Timo  Gijsbertha 28-1-1997 

B5 Mustafa  Ercelik 31-1-1997 

C2 Enes  Eryilmaz 21-1-1999 

C2 Ibrahim  Batcioglu 31-1-1999 

C5 Justin  Bouterse 1-2-1999 

D5 Oktay  Vurgun 22-1-2000 

D3 Joel  Andrew 2-2-2000 

D3 Omar  Lemaalem 3-2-2000 

D5 Mohammed  Dahaoui 4-2-2000 

D5 Daniel  Farah 7-2-2000 

D1 Luuk van Laar 8-2-2000 

D5 Floris  Reinders 9-2-2000 

D2 Nasim  Charkaoui 23-1-2001 

D6 Yassine  Mbitel 25-1-2001 

D7 Sabour  Oualkadi 29-1-2001 

D7 Felix  Toutant 30-1-2001 

D3 Cevdet  Azan 6-2-2001 

D1 Tariq  Koeiman 8-2-2001 

E01 Carsten  Bus 21-1-2002 

E5 Yasin  Cetin 10-2-2002 

E2 Ilias  Amine 9-2-2003 

F3 Bedirhan  Babacan 29-1-2004 

F6 Keith  Vermeulen 31-1-2004 

F5 David de Jong 10-2-2004 

OSN Amin  Akatal 23-1-2005 

OSN Issam  Ettaouil 30-1-2005 

F1 Jaylan van Schooneveld 2-2-2005 

OSN Djocca van Water 3-2-2005 

Kab Turhan  Atici 26-1-2006 

Kab Timo  Los 9-2-2006 

Kab Mylan van Amerongen 5-2-2008 

Verjaardagen 


