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FC Utrecht Forza Tour te gast bij CJVV-jeugd 
Aan alle D en E pupillen van CJVV, 

Volgende week woensdag is de FC 

Utrecht Forza Tour bij CJVV te gast 

voor een voetbalclinic voor onze D en 

E jeugd. 

Er zullen ook 2 mogelijk bekende ere-

divisie of Jong FC Utrecht spelers bij 

zijn. Helaas hebben we de namen op 

dit moment nog niet. Maar dat het 

leuk wordt staat al vast. Aanvang 

13:30 uur. En het is helemaal gratis. 

Maar dan moet je je nu wel snel opge-

ven, want er is maximaal plaats voor 

90 CJVV talentjes.  

 

De Forza Tour van FC Utrecht is 

woensdag 27 februari aanwezig bij 

CJVV op Sportpark Vermeerkwartier in 

Amersfoort.  

FC Utrecht-jeugdtrainer Marcel van der 

Net geeft samen met een eredivisie-

speler en een Jong FC Utrecht speler 

een voetbalclinic aan D- en E-pupillen. 

De Forza Tour maakt onderdeel uit 

van FC Utrecht On Tour.  De clinic be-

staat uit techniektraining, partijvor-

men en het Forza Respect-programma 

en vindt plaats tussen 13.30 en 16.15 

uur.  

Naast het 

voetbalge-

deelte is het 

Forza Res-

pect-

programma 

een belang-

rijk onderdeel 

van de trai-

ning. Hierin 

komen verschillende aspecten aan 

de orde over de omgang van spelers 

onderling. 

 

In dit onderdeel staan sportiviteit en 

respect centraal. Alleen amateurvere-

nigingen die zoals CJVV zijn aangeslo-

ten bij RAC Talentontwikkeling Mid-

den-Nederland komen in aanmerking 

voor deelname aan de FC Utrecht 

Forza Tour.  

De Forza Utrecht Tour is er vooral om 

de jonge spelers in de regio een leu-

ke middag te bezorgen en om hen 

kennis te laten maken met FC 

Utrecht.  

 

De onderdelen die aan de orde ko-

men zijn: techniektraining, traptech-

niek en het theoretische gedeelte 

respect in combinatie met sportiviteit. 

Geef je snel op, want er kunnen maxi-

maal 90 spelers worden ingeschre-

ven.  

 

Aanmelden bij Freek van Slooten, per 

telefoon 06-19985176 of per mail; 

freek.vanslooten@kpnmail.nl. 

 

 

 

 FC Utrecht Forza Tour 

 Scheidsrechter: Arel van Beek 

 De gele leeuw:  

Jaylan van Schooneveld 

 Verslagen: 

- C1 

- C2 

- D1 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Waar is de bal? 

- Quizvraag 

- Uitslagen 

 

In deze editie 

“Meld je nu aan!!” 

 

 

 

 
 

Door welke club, uit welk land,  werd Ajax uitgeschakeld in de  
Europa League? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Slovenië 
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C1 bekert door 
Een lastige 2e ronde wedstrijd tegen Altius 

stond al weken op het programma. Echter 

gooide de sneeuw telkens roet in het eten en 

werd het keer op keer afgelast. Vandaag ech-

ter niet en om 13:00 werd er in Hilversum 

afgetrapt.  

 

CJVV begon niet sterk aan de wedstrijd. Het 

spelbeeld was echter wel in het voordeel van 

de gele leeuwen want constant was er balbe-

zit. Dit balbezit werd alleen niet omgezet in 

kansen door slordigheid en onnauwkeurigheid 

in de passing. Altius speelde simpel, een lan-

ge bal op de snelle aanvoerder was geduren-

de de hele wedstrijd het recept voor de oranje

-zwarten. In de eerste helft scoorde deze aan-

voerder na een fout in de opbouw van CJVV. 

Er werd onnodig balverlies geleden en teveel 

duels verloren. Gelukkig kon Egbert vlak voor 

rust de stand gelijk trekken. Na een goed 

steekpassje van Iza die doorschoof op het 

middenveld ronde Egbert af.  

 

In de rust was het duidelijk. We waren beter 

dan de tegenstander alleen speelde zelf niet 

goed genoeg. Met nieuwe afspraken en nieu-

we moed gingen de mannen het veld in. CJVV 

speelde beter en was scherper in de afron-

ding. Kaan schoot een afgeslagen bal hard in 

en zette de gele leeuwen op voorsprong. Door 

2 doelpunten daarna van Daan werd de eind-

stand 4-1.  

 

Een terechte overwinning. Door naar de vol-

gende ronde! 

 

Arjan Delhaas 

 

De gele leeuw: Jaylan van Schooneveld 

 As woensdag 28 februari, FC 

Utrecht een voetbalclinic geeft aan 

de E– en D-pupillen? 

 Er nog enkele plaatsen vrij zijn? 

 Jij je t/m dinsdag 27 februari nog 

kan opgeven? 

 Maarten Storm, coördinator onder-

bouw voetbalacademie, na dit sei-

zoen afscheid neemt van CJVV? 

 Zowel de C1 als de C2 weer een 

ronde verder zijn in de beker? 

 Het dus echte cupfighters zijn? 

Wist je dat? Naam: Jaylan van Schooneveld 

Broers: Jiven en Justin  

School/groep: Joost van den Vondel, groep 4 

Team: F1 

Ik voetbal sinds: 2009 

Positie: Rechts voor 

Trainer: Niels van Schooneveld 

Sterke punten: goede trap, en zeer technisch 

Idool/beste voetballer: Lionel Messi 

Film: Karate kid 

Boek: Koen Kampioen 

Club binnenland: Feyenoord 

Club buitenland: Barcelona 

Game: Fifa 13 

Internetsite: Youtube 

Eten: Spaghetti 

Drinken: Fanta 

TV-serie: Big Time Rush 

Hobby’s naast voetbal: Gamen 

Huisdier: een poes 

Muziek: Alles uit de top 40 

Dit wil ik later worden:  Prof voetballer 

Leukste voetbalmoment: Dat ik een penalty scoorde met een panenka  

C2 wint van NVC en bekert verder 
Een pittige wedstrijd was het. Al zal de 5-1 eindstand anders 

vermoeden. Tot 10 minuten voor tijd stond er een 1-1 stand op 

het scorebord. De C2 was op voorsprong gekomen door een 

doelpunt van Ibrahim maar werd 5 minuten later verrast door de 

snelle spits van NVC en stond zo in de rust op 1-1. Gedurende de 

2e helft was het spannend, zowel NVC als CJVV creerde kansen 

maar waren beiden niet scherp genoeg. Totdat Mehmet de bal 

voor zijn voeten kreeg en 1 op 1 niet miste. Kort hierna scoorde 

Ibrahim de 3-1 en Fabian de 4-1. Een late strafschop genomen 

door Egbert (C1) zorgde voor een 5-1 eindstand. 

 

C1 en C2 bekeren verder! 

 

Volgende week competitie als B2 en C1. 

 

Arjan Delhaas 

A2 Jordy van Ee 1-3-1997 

C1 Mohammed  Aazane 25-2-1998 

C2 Martin van Veelen 26-2-1998 

D1 Illias  Labboui 26-2-2000 

D4 Achmed  Belkacem 28-2-2000 

D3 Micha van Nijen 28-2-2001 

E6 Wouter  Koorn 26-2-2002 

E7 Mera van Lieshout 2-3-2002 

E2 Imad  Fellaki 2-3-2003 

E10 Jesse van Bergh 3-3-2003 

F2 Luuk van Asten 26-2-2004 

kab Adil  Belkacem 2-3-2006 

Verjaardagen 
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CJVV D1 - VRC D1 

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

A 
B 

C 

Antwoord vorige editie: C 

 

Ik vind het hartstikke leuk 

om te fluiten, als ik zelf 

geen wedstrijd heb of me 

wedstrijd is later op de dag 

is.Ik vind het ook leuk om te 

zien hoe die kleintjes voet-

ballen en dan bij te beden-

ken dat ik zelf ook zo was. 

Na de wedstrijd doe je 

meestal een drankje in het 

wedstrijdsecretariaat en 

praat je met Arnoud of an-

dere (meestal) scheidsrech-

ters over hoe het ging. 

De bal, fluitje, notitieblokje 

en welk veld je speelt is goed geregeld dus dat komt 

altijd goed. Dus als het jou ook leuk lijkt om wedstrijden 

te fluiten, meld je dan aan! 

 

Arel van Beek  

Scheidsrechter Arel van Beek 
We speelden thuis tegen 

VRC. We hadden verwacht 

dat ze vaak de lange bal 

zouden spelen op hun spits 

want die was erg goed. 

Maar de spits die was er 

niet. Bij ons konden Bram 

en Nassim niet meespe-

len, Stefan deed in de 

plaats van Bram mee en 

deed het erg goed. Eerst liep het niet zo lekker maar na 10 

minuten scoorden wij onze eerste goal en daarna liep het 

een stuk beter en in de rust stond het al 4-0. Na de pauze 

scoorden Tayren meteen 

en waren we veel beter. 

Uiteindelijk is het 11-0 

geworden en scoorde 

Chris een hattrick en 

Luuk speelde uiteinde-

lijk nog even in de spits 

en scoorde zijn 1e  goal 

van het seizoen!!!! 

 

William Tucker 
CJVV A1 Sporting ‘70 A1 0-3 
CJVV B1 Hoogland B1 2-1 
CJVV B3 Hoogland B5 6-4 
Altius C1 CJVV C1 1-4 
CJVV C2 NVC C2 5-1 
CJVV D1 VRC D1 11-0 
Soest D2 CJVV D2 1-3 
CJVV D3 Roda D5 1-4 
Roda D8 CJVV D6 7-0 
Soest E2 CJVV E1 1-7 
CJVV E6 VVZA E9 0-3 
CJVV E8 Hoogland E7 4-6 
Spakenburg E9 CJVV E9 0-6 
Quick E10 CJVV E10 10-2 
CJVV F1 ‘t Gooi F1 5-7 
CJVV F2 Hoogland F3 6-0 
CJVV F3 Hooglanderveen F5 4-4 
CJVV F6 CJVV F5 1-3 
Vliegdorp F3 CJVV F7 3-5 
CJVV JG2 Only Friends JG3 3-4 
Amsvorde MC1 CJVV MC1 2-2 

Uitslagen 


