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CJVV Voetbalkrant 

De OSN & World League weer van start! 
Het was zaterdag 2 maart weer een 

voetbaldag voor de OSN en World L 

spelers. Dit was de eerste keer in 

2013. Je kon zien ze er zin in hadden 

want ze gingen lekker ballen.  

De teams waren opnieuw ingedeeld. 

Dat was in het begin goed te zien ze 

moesten aan elkaar wennen. Maar 

hoe langer de wedstrijden duren kon 

je zien dat plezier er van af straalden. 

 

De uitslagen vielen wel wat uit de 

toon. Er waren flinke verschillen. Kon 

ook te maken hebben dat er teams 

niet compleet waren. Er waren wat 

afmeldingen maar er bleven ook enke-

le spelers gewoon weg. Dit kan niet je 

dupeert er je teamgenoten mee die 

wel aanwezig waren. Laat zien dat 

jullie er allemaal zijn.  

 

Hier de uitslagen, stand en program-

ma voor zaterdag 9 maart 2013 

 

OSN                                                               

World L. 

2 maart 2013  

 

PSV                     Celtic            2-8              

Manchester U.   Barcelona   15-0 

Real Madrid       Ajax               6-9              

Inter                    AC Milan     3-13 

Programma 9 maart 2013 

 

Ajax                    Celtic                                  

AC   Milan       Barcelona  

PSV                     Real Madrid                      

Manchester U.  Inter 

 

Stand per 2 maart 2013 

 

OSN 

                          G   W   G     V   P    DS   

1 Celtic             1    1     0    0   3    8-2 

2 Ajax                1    1    0    0   3    9-6 

3 Real Madrid  1    0     0   1   1     6-9 

4 PSV                1    0     0    1   1     2-8 

 

World L. 

                            G    W   G    V    P      DS 

1 Manchester U. 1    1    0    0    3    15-0 

2 AC Milan          1    1    0    0    3    13-3      

3 Inter                 1    0    0    1    1    3-13 

4 Barcelona        1    0    0    1    1    0-15  

 

 

 

 FC Utrecht Forza Tour 

 Verslag OSN & World League 

 De gele leeuw:  

Dave Butzelaar 

 Team van de week: D8 

 Verslagen: 

- A1 

- B1 

- B2 

- D4 

- E1 

- E2 (2 x) 

- E6 

 De glazen bal van de E6 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Waar is de bal? 

- Quizvraag 

- Uitslagen 

 

In deze editie 
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E6 - Eemnes E4 
De E6 mocht na lange tijd eindelijk 

weer in de wei worden losgelaten, niet 

alleen vanwege de winter maar ook 

omdat vorige week de tegenstander 

niet kwam opdagen. Zo'n lange winter-

stop was te merken, de jongens wa-

ren de trainingskampen wel zat en 

waren gretig. Alleen een beetje te gre-

tig, waardoor ze aan het begin een 

aantal fraaie kansen ook fraai om zeep 

hielpen (we noemen geen namen). 

  

Na deze moeizame start, liep de E6 na 

de rust gestaag uit op het altijd lastige 

Eemnes E4 door prachtige doelpunten 

van Aissam, Abdussamed, Moha-

med en Koen en solide verdedigen 

door Daan, Ruben, Philip en onze kat-

achtige keeper Bas. Na een eerste 

seizoenshelft met een 1e plek in de 

beker en een 2e plek in de competitie, 

hadden de coach en trainer hoge ver-

wachtingen van het team.  Met een 6-2 

uitslag en gewonnen strafschoppense-

rie (waarbij de rechtsbenige Wouter 

zelfs met links scoorde), hebben ze dat 

afgelopen zaterdag goed waarge-

maakt. Dus nu maar hopen dat er geen 

spelers worden weggekocht! 

  

Groet, Ronald 

 De gele leeuw: Dave Butzelaar 

 De OSN & World League na een hele 

lange winterstop ook weer van start 

is gegaan? 

 Iedereen er veel zin in had? 

 De E2 deze week 2 wedstrijden 

moesten spelen? 

 Zij beide wedstrijden gewonnen heb-

ben? 

 De Forza FC Utrecht Tour afgelopen 

woensdag een groot succes was? 

 Er 94 E & D-pupillen meededen? 

 Je in deze editie daar een stukje over 

kunt lezen? 

 Er ook een uitgebried verslag te le-

zen is op de site van CJVV? 

Wist je dat? Naam: Dave Butzelaar 

Broers/zusjes: 2 zussen waarvan er 

ook 1 voetbalt bij de dames en de 

ander in de keuken bij cjvv staat 

School/groep:  startblok  groep 6 in 

Achterveld 

Team:  e3 

Ik voetbal sinds:  mijn 5e jaar 

Positie:rechtsvoor 

Trainer: Falco van Veluw 

Sterke punten:     snelheid 

Idool/beste voetballer: Messi 

Film:    007 

Boek: dummy de mummy 

Club binnenland: fc,utrecht 

Club buitenland:  barcelona 

Game:   de spellen op me wii 

Internetsite:  you-tube 

Eten:  bloemkool 

Drinken: cola 

TV-serie:  nickelodeon 

Hobby’s naast voetbal:  buiten spelen 

Huisdier: sem de hond 

Muziek:  harlem schake 

Dit wil ik later worden:    automonteur 

Leukste voetbalmoment: dat 

fc.utrecht van ajax won omdat mijn 

vader voor ajax is  

D4 leidt onnodige nederlaag tegen 
counterend Hoogland 

Zaterdag stond Hoogland-uit op het 

programma. CJVV D4 had een paar 

weken niet gespeeld, dus een honge-

rig elftal werd verwacht. Helaas waren 

de gastheren wakkerder en het was 

dan ook niet onverdiend dat  zij al vrij 

vlot na een foutje van Maarten de 1-0 

maakten. En al heel snel gleed de 

Hooglandspits als een warm mes door 

de boter dwars door het centrum van 

de CJVV-defensie: 2-0. 

Eenmaal wakker geworden liet CJVV 

zien toch echt beter te kunnen voet-

ballen. Jeremy waarschuwde al met 

een schot over de goal en het schot 

op de paal van de uitblinkende Musab 

was al helemaal een voorteken dat er 

een tegentreffer aan stond te komen. 

Na doelpogingen van Zakaria en Ilias 

was het halverwege de 1e helft inder-

daad raak toen Abdessamad na een 

vrije trap van Luuk fraai de bal bin-

nenprikte.  

Je zou verwachten dat de gelijkmaker 

ook snel zou vallen, maar uit een 

counter scoorde Hoogland tegen de 

verhouding in 3-1. CJVV leek even van 

slag, maar dank zij 2 prachtige reddin-

gen van Carlos bleven de geel-zwarten 

in de wedstrijd. 

De koppies van CJVV gingen niet han-

gen en de 2e helft werd vol goede 

moed ingezet. Achmed stuitte tot 2x 

toe op de formidabele doelman van 

Hoogland. Zelfs toen CJVV 5 minuten 

met 10 man stond vanwege een tijd-

straf voor Abdulsamed (mondje dicht, 

scheidsrechter beslist!), bleef CJVV 

kansen creëren. Zakaria trof na een 

mooie solo de lat en Ciske zag zijn 

schot over de goal gaan. Maar weer 

viel de goal aan de andere kant. 

Hoogland counterde en nadat Carlos 

in botsing kwam met de ene aanval-

ler kon de andere aanvaller van 

Hoogland eenvoudig binnenprikken. 

Al met al een nederlaag die niet no-

dig was geweest als CJVV wat zorg-

vuldiger was omgegaan met de kan-

sen. Nog een tipje voor de midden-

velders en de centrumspitsen: zoek 

eens wat vaker de vleugels op. Bij 

Musab en Ciske ligt vaak een zee van 

ruimte. Volgende week Hees D3: 

Borst vooruit, kin omhoog en winnen! 

 

Man of the match: Musab 

 

Hans Latour 

 

 

 

 
 

Welke twee clubs strijden in de  
finale van de KNVB-beker? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Steaua Boekarest 

(Roemenië) 



JAAR GAN G 1,  N UMMER  22 PAGIN A 3  

cjvvkrant@outlook.com 

FC Utrecht Forza Tour 
De FC Utrecht Forza Tour is een clinic die 

wordt verzorgd door spelers en trainers 

van FC Utrecht. Wekelijks wordt een voet-

balclinic gegeven aan de D- en E-pupillen 

bij een aan FC Utrecht verbonden RAC-

club. 

 

Amateurverenigingen die zijn 

aangesloten bij RAC Talentontwikkeling 

Midden-Nederland komen in aanmerking 

voor deelname aan de FC Utrecht Forza 

Tour. Deze clinic bestaat uit techniek-

training, partijvormen en het Forza Re-

spect-programma. De ervaring leert dat 

de jonge voetballers deze trainingsmid-

dag als een onvergetelijke ervaring  

bijblijft. 

 

Spelers 

Niet alleen de trainers van FC Utrecht 

komen de jonge spelers begeleiden. Zij 

krijgen ondersteuning van een spelers 

van het eerste elftal en een beloften-

speler uit de selectie van Jong FC Utrecht. 

 

Forza Respect programma 

Naast het voetbalgedeelte is het Forza 

Respect-programma een belangrijk 

onderdeel van de training. Hierin komen 

verschillende aspecten aan de orde over 

de omgang van spelers onderling. In dit 

onderdeel staan sportiviteit en respect 

centraal. Ook de spelers vertellen hoe zij 

in en buiten het veld hiermee omgaan. 

 

Tijdens de ‘persconferentie’ kunnen de 

jeugdspelers hun vragen stellen aan hun 

grote voorbeelden. Daarna is tijd om 

handtekeningen van de spelers te vragen 

en met hen op de foto te gaan. 

 

Woensdag 27 februari 2013 kwam de FC 

Utrecht Forza Tour richting Amersfoort om 

aan 94 spelers uit onze E- en D-jeugd 

deze clinic te geven. De kinderen waren 

ontzettend enthousiast en waren muisstil 

op het moment dat Marcel van der Net 

begon met zijn praatje over wat er deze 

middag allemaal zou gaan gebeuren. We 

beginnen met techniektraining, 94 

kinderen beginnen op de middencirkel 

met de warming-up. Gaaf om te zien dat 

er zoveel jongens en meisjes meedoen 

aan deze clinic. Daarna naar binnen om 

het over respect te hebben. We bekijken 

een filmpje en praten daarover door. Ver-

bazend mooi om te horen hoeveel deze 

kinderen van het voetballen af weten. 

Welke spelers ze allemaal kennen, waar 

ze vandaan komen, of ze zelf opgeleid zijn 

bij Utrecht of dat ze zijn gekocht. 

Aansluitend een gesprek met een aantal 

groepjes in de kleedkamers, dit gaat over 

wat respect is, naar wie je respect moet 

hebben (naar iedereen op en langs het 

veld) en naar wie moet je luisteren als je 

in het veld staat, je trainer of naar je 

vader en moeder (dat is natuurlijk je train-

er en extra makkelijk als dat je vader is). 

Er worden voorbeelden besproken hoe 

het niet moet op en langs het veld (ook 

wat we op tv zien, maar vooral wat er op 

de club gebeurt) en de kinderen komen 

met voorbeelden van hoe het dan wel zou 

moeten! Hoewel dat toch best lastig blijkt 

te zijn. 

 

Daarna mogen de kinderen het veld weer 

op. We gaan een partijtje spelen en er 

worden leuke wedstrijden gespeeld, alle 

kinderen goed geconcentreerd en lekker 

fanatiek! Op het eind verzamelen we alle-

maal weer in de middencirkel en gaan 

alle ballen de lucht in! Daarna weer de 

kantine in voor de persconferentie met 

twee spelers van FC Utrecht (Marcus Nils-

son uit het eerste elftal en Thijs van Hof-

wegen, een beloftenspeler uit de selectie 

van Jong FC Utrecht). Er worden 

heel veel vragen gesteld en goede 

antwoorden gegeven. We hebben 

eigenlijk te weinig tijd om alle vra-

gen te stellen. Aansluitend is de 

prijsuitreiking, altijd een spannend 

onderdeel, maar dat doen de 

jongens erg leuk. De kinderen die 

opgevallen zijn krijgen twee kaartjes 

voor de wedstrijd FC Utrecht-NAC. 

Verder krijgt iedereen nog een key-

cord met FC Utrecht erop. De twee 

spelers gaan naar de caravan die 

beneden bij de trap staat, waar alle 

kinderen nog een poster mogen 

halen en natuurlijk de 

handtekeningen van de FC Utrecht 

spelers.  

Rond vier uur zijn alle 

handtekeningen uitgedeeld, foto's 

gemaakt en kan de organisatie teru-

gkijken op een zeer geslaagde mid-

dag voor de E- en D-jeugd. Ondertus-

sen is ook al het materiaal weer 

opgeruimd en kan de middag 

worden afgesloten.  

 

Jacqueline Roest 
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Team van de week: D8 
 

- Wij zijn: achterhoede: mathijs, jelmer, safa, enes, thijs

(keeper), mohamed; middenveld: sem, boris, mouad,remsey; 

voorhoede: jordy, chirl, fatih, joseph, anke. 

- Wat is de kracht van jullie elftal?: overpasen, driehoekjes, 

dieptepass, samenspelen 

- Wat is (nog) een leerpunt voor jullie als team?: meeverdedi-

gen en afstandschieten 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? Hees 

- En waarom? Snelheid en combinatie 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: partijtje, 

afwerken op goal 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?: warmlopen 

- Wat is volgens jullie de top 3 van beste voetballers ter we-

reld: messi, ronaldo, van persie 

- Als jullie de baas van CJVV zouden zijn, wat zou je dan veran-

deren?: minder aflastingen en betere ballen 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?: e5 

- En wat zou je graag van dit elftal willen weten?  Hoe trainen jullie?  

Fris E2 klopt VVZ ‘49 
Een avondwedstrijd heeft altijd wat extra's. Misschien 

kwam het door het mooie rustige zonnige weer dat de 

E2 zelfstandig en geconcentreerd aan de warming-up 

begon; nog niet eerder vertoond dit seizoen. De jongens 

namen dit mee de wedstrijd in en dat was hard nodig; 

VVZ was sterk en snel, alle hens aan dek en wat geluk 

was nodig om ons in de race te houden. Via een schaar-

se counter lieten we zien dat we ons niet laten kisten; 

Ilias maakte koelbloedig de 1-0. De 1-1 van VVZ was 

voor hen verdiend en voor ons wat ongelukkig en daar-

om gaf E2 eens flink gas. De tegenstander werd op ei-

gen helft vastgezet en we gaven geen ruimte meer weg. 

Serhat maakte 2-1 met een mooie omhaal, Ilias 3-1 na 

goede pass van Nouredinne en Joyce krulde met een 

prachtige vrije trap de 4e in de touwen. Gelukkig gaf VVZ 

zich niet gewonnen waardoor de 2e helft een mooie 

strijd opleverde. Mooie aanvallen en goed keeperswerk 

bij beide ploegen maakte dat het lang 4-1 bleef. Kort 

voor tijd wist Tijl met een scherpe punter de eindstand 

op 5-1 te bepalen.  

 

Hein Vinke 

Standvastig E2 klopt VVZA 
Het was duidelijk dat VVZA er op gebrand was 3 punten te 

pakken. De energieke en fanatieke warming-up van de 

zwart-witten boezemde ontzag  

in maar dat werd door CJVV omgezet in geconcentreerde 

inzet. We kwamen na 6 minuten 0-1 achter en waren niet 

uit het veld geslagen. Onverstoorbaar werden de aanvallers 

gezocht maar deze legden het tegen de sterke en goed ge-

organiseerde verdediging telkens af. E2 is dit seizoen ge-

groeid in geduldig doorzetten en Ilias liet daardoor de 1-1 

aantekenen. Daarna hielden de ploegen elkaar lang in even-

wicht. Het was een spannende eerste helft met kansen aan 

beide kanten. Er werd door beide ploegen fel gestreden om 

de bal. Kort voor rust maakten Nouredinne en Serhat keuri-

ge doelpunten. Ook de tweede helft werd er door beide ploe-

gen strijd geleverd; mooie aanvallen, krachtig verdedigings-

werk, een treffer van Nouredinne en tegentreffer van VVZA. 

Met hard werken en goed spel van het hele team een ver-

diende 4-2 winst binnen gesleept.  

Je merkt dat het lente wordt: het team begint ineens hard te 

groeien. 

  

Groeten van een tevreden coach, Hein Vinke. 

Hooglanderveen E2 - CJVV E1 
Na weken van afgelaste wedstrijden was het dan zo ver:  de talenten van CJVV E1 mochten eindelijk hun eerste wedstrijd 

spelen in de nieuwe voorjaarscompetitie. Carsten was helaas afwezig ivm familiebezoek, maar gelukkig wilde Tijl uit de E2 

zijn positie overnemen. Dit deed hij overigens uitstekend! Mooi om te zien dat de jongens uit de E2 goed mee kunnen ko-

men met hun leeftijdsgenoten uit de E1. Vorige week speelde Joyce een zeer verdienstelijke wedstrijd. Klasse jongens!  

In een vorige wedstrijd tegen Hooglanderveen wisten de mannen uit Amersfoort drie punten mee te nemen. Het werd toen 

7-3. Nu was vanaf de aftrap ook al duidelijk dat CJVV E1 veel sterker was.  

Met bij vlagen prima voetbal kwam CJVV snel op voorsprong. Er slopen langzamerhand wel wat slordigheden in het spel 

van de Gele Leeuwen maar dit mocht de pret niet drukken. De uiteindelijke uitslag was 6-2 voor CJVV maar had ook een 

stuk hoger uit kunnen vallen.  Het doel voor de volgende wedstrijd is om de bal nog net een stukje sneller rond te laten 

gaan en op elke positie nog net een stukje slimmer te gaan spelen. Aangezien de E1 in een zwakke competitie is inge-

deeld moeten de jongens zichzelf dwingen om de hele wedstrijd een hoog tempo te spelen. Het begin is goed! Moment van 

de wedstrijd: Jochem wist vandaag zijn eerste doelpunt te maken. A la Graziano Pelle wist hij de bal uit de draai knap raak 

te schieten. Goed gedaan Jochem! 

 

Jelmer Storm 



A1 Adem  Akyol 6-3-1995 

B1 Tim  Verweij 9-3-1996 

B4 Hamza el Hannaoui 5-3-1997 

C2 Moussa  Aouam 9-3-1999 

C1 Jop  Smeets 9-3-1999 

G- Jelte  Zandberg 9-3-1999 

MC1 Tayyibe  Akyol 10-3-1999 

D2 Fenna  Schilthuis 9-3-2000 

D5 Ivar van Brink 10-3-2000 

D8 Thijs  Spoor 6-3-2001 

F1 Kaan  Solmaz 5-3-2004 

OSN Chervino  Veldman 10-3-2005 

Kab Janthomas  Bus 9-3-2006 

Kab  Senna  Mets 10-3-2006 

Kab Sven Luca  Klop 10-3-2008 

Verjaardagen 
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A1 wint na knotsgekke laatste minuten 

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

A 

B C 

Antwoord vorige editie: A 

Een pittige wedstrijd tegen de B1 uit Achterveld. 

Maar de jongens bewezen al eerder dat dit voor 

hun niet uitmaakte. En ook vandaag werd er ge-

wonnen van een leeftijdscategorie hoger. Het was 

een zware wedstrijd op een zwaar veld. CJVV had 

hier duidelijk meer moeite mee en kon het tempo 

aan de bal niet hoog genoeg krijgen. Maar een 

goede verdediging zorgde er tegelijkertijd voor dat 

Achterveld geen kans kon creeren. Met nog een 

paar minuten op de klok in de eerste helft kwamen 

de geel-zwarten op een 0-1 voorsprong. Een prach-

tige vrije bal van Halil zorgde voor een 0-1 rust-

stand. Na rust weer een vrije bal, weer Halil, weer 

raak. 0-2. Hiermee was de wedstrijd in het slot en 

moest CJVV het rustig uitspelen. Dat deden ze pri-

ma, via een van richting veranderd schot van Eg-

bert werd het 0-3. Tien minuten voor tijd het slotak-

koord voor Chris. Halil stuurde Egbert diep die niet 

zelfzuchtig was maar aflegde op Chris. Een mooie 

0-4 overwinning. 

 

Arjan Delhaas 

B2 wint van Achterveld B1 
Een lastige wedstrijd tegen Saestum A1 stond op het programma. De 

ploeg uit Zeist stond namelijk op de 4e plaats bij aanvang van deze wed-

strijd. Maar de mannen van Reitsma waren wel in voor een verassing. 

 

Het leek er aan het begin echter niet op. Saestum kwam op een 0-1 voor-

sprong en leek daarmee de wedstrijd te bepalen. Gelukkig kwam CJVV 

snel terug via een goede goal van Salim die 1 op 1 met buitenkantje 

rechts afronde. In de 2e helft weer een doelpunt van Saestum en weer de 

gelijkmaker van CJVV. Nigel rondde af en de stand was weer gelijk. Tot 

zover een rustige wedstrijd.. Maar toen… 

 

80e minuut, 2-2 Rode kaart Saestum 

83e minuut, 2-3 Doelpunt Saestum 

86e minuut, 3-3 Doelpunt Alex 

90e minuut, 4-3 Doelpunt Kemal 

 

Een zinderend slot met 3 punten voor de gele leeuwen! Een geweldig 

resultaat dat luidkeels werd gevierd. Vanuit de kleedkamer klonken de 

bekende CJVV liederen..  

 

Een compliment aan het hele team. En zeker aan Timo, de keeper uit de 

C1 keepte een hele goede wedstrijd! 

Een lastige wedstrijd met lang een 0-1 achterstand. De wed-

strijd ging op en neer en beide ploegen kregen hun kansen. 

Gelukkig konden de mannen van CJVV terugkomen via een 

doelpunt van Appie. Een 1-1 eindstand.  

B1 wint punt tegen Sporting 



CJVV A1 Saestum A1 4 - 3 

CJVV A2 DOSC A2 2 - 2 

CJVV B1 Sporting 70 B1 1 - 1 

Achterveld B1 CJVV B2 0 - 4 

CJVV B3 VVZA B2 7 - 3 

Achterveld C1 CJVV C1 4 - 2 

CJVV C2 DOSC C2 3 - 10 

DOSC C5 CJVV C4 13 - 0 

CJVV C5 Spakenburg C4 1 - 3 

CJVV D1 Hooglanderveen D1 5 - 1 

CJVV D2 TOV D1 2 - 3 

VVZA D3 CJVV D3 1 - 5 

Hoogland D4 CJVV D4 4 - 1 

Amsvorde D2 CJVV D5 7 - 0 

CJVV D6 Soest SO D6 2 - 8 

Roda 46 D9 CJVV D7 0 - 3 

Soest SO D8 CJVV D8 1 - 4 

Hooglanderveen E2 CJVV E1 2 - 6 

CJVV E2 VVZ '49 E2 5 - 1 

CJVV E2 VVZA E2 4 - 2 

Nieuwland E5 CJVV E3 4 - 5 

IJsselmeervogels E4 CJVV E4 1 - 5 

CJVV E5 Hoogland E8 4 - 2 

CJVV E6 Eemnes E4 6 - 2 

VOP E3 CJVV E7 2 - 2 

Achterveld E3 CJVV E7 8 - 0 

TOV E5 CJVV E8 7 - 1 

CJVV E9 VVZ '49 E10 3 - 4 

CJVV E10 Nieuwland E9 4 - 4 

CJVV F1 IJsselmeervogels F3 13 - 2 

TOV F1 CJVV F2 3 - 5 

Quick 1890 AFC F3 CJVV F2 4 - 9 

CJVV F4 Nieuwland F2 0 - 6 

CJVV F5 CJVV F3 3 - 9 

VOP F4 CJVV F6 2 - 0 

CJVV MA1 Hoogland MA1 0 - 3 

Amsvorde MB1 CJVV MB1 1 - 3 

CJVV MC1 Saestum MC1 0 - 3 

Uitslagen 
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Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de uitslagen van de E6. 

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 1 

Wedstrijd E6 

Heerenveen - PSV 1-3 

Utrecht - RKC 1-0 

Twente - Vitesse 2-2 

Roda JC - Feyenoord 0-2 

Ajax - PEC Zwolle 3-0 

CJVV 1 - Hilversum 1 2-0 


