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CJVV Voetbalkrant 

C1 speelt als B2 en wint dik 
Een zwakke tegenstander stond er 

tegenover de ‘witte leeuwen’. Want 

omdat Hooglanderveen op bezoek 

kwam werd de wedstrijd in het mooie 

witte uit tenue gespeeld. Om 10:00 

werd er afgetrapt op veld 1. Het was 

duidelijk dat deze 2e jaars B spelers 

van Hooglanderveen niet sterk ge-

noeg waren voor de CJVV`ers.  

Een mooie actie van Egbert die knap 

wegdraaide, de bal meenam op de 

borst en de 1-0 binnenschoot was 

het startsein. Door een knappe goal 

met rechts van Chris kwamen de 

jongens op een 2-0 en wist iedereen 

wat er zou kunnen gebeuren. Als er 

geconcentreerd zou worden ge-

speeld zou het een grote uitslag kun-

nen worden. Door doelputen van 

Halil, Jop, Egbert, Jimmy werd het 

inderdaad een grotere uitslag.  

 

Een mooi moment was de invalbeurt 

van Tyron. De 2e jaar D1 speler deed 

mee en speelde prima. Hij beloonde zijn 

invalbeurt met een mooie goal. Hij 

mocht al even proeven aan het spelen 

in een C team en wist zelfs tegen de B 

spelers zich goed staande te houden. 

Deze week ons richten op as Zaterdag.  

Beker:  

CJVV C1-Saestum C1 09:45.  

 

Zie ik u daar? 

 

Arjan Delhaas 

 

 

 Pupil van de week: Diego 

 Verslag OSN & World League 

 Team van de week: E5 

 Verslagen: 

- B2 

- E2 

- F4 

 De glazen bal van de E6 

 Foto’s van de E1 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Waar is de bal? 

- Quizvraag 

- Verjaardagen 

- Uitslagen 
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OSN & World League 
Helaas moesten wij de wedstrijden niet 

door laten gaan. Er kwamen te veel 

afmeldingen van ziekte en niet aanwe-

zig kunnen zijn van spelers. Het was 

wel een zeer natte bedoening afgelo-

pen zaterdag. Het tweede en derde 

veld was door vele regen niet bespeel 

baar. Alleen op kunstgras is de hele 

dag gebald. Het programma van afge-

lopen zaterdag wordt doorgeschoven 

naar aankomende zaterdag.  

De pupil van de week Diego heeft een 

mooie middag gehad. Lekker genoten 

van het omgaan met de grote jongens. 

Tevens een aanzet gegeven door het 

eerste doelpunt te maken. 

De grote jongens namen het over en 

wonnen met 5-1 van Hilversum. 

Zaterdag as gaat het eerste een derby 

spelen tegen Cobu Boys. 

 

Programma voor 16 maart is als volgt: 

 

OSN 

Ajax                     Celtic 

PSV                     Real Madrid    

   

World League 

AC Milan             Barcelona 

Manchester U.   Inter 

 

Jack Russchen 

 

 

 Pupil van de week: Diego van Gelderen (E8)  

 Er wederom veel wedstrijden waren 

afgelast afgelopen zaterdag? 

 Veel spelers dit balen vonden? 

 Jelmer, trainer van de E1 zelf gebles-

seerd is geraakt? 

 Hij z’n enkelbanden heeft gescheurd 

tijdens de training van het 1ste? 

 De spelers van de E1 hem een spoe-

dig herstel wensen? 

 De E6 goed wedstrijden kan voor-

spellen? 

 Zij nu samen met de B3 koploper zijn 

bij de rubriek de glazen bal? 

Wist je dat? 

Ik ben Diego van Gelderen, ik was 

afgelopen zaterdag pupil van de 

week  zelf speel ik bij de e8 van cjvv , 

vaak speel ik in de verdediging.  

Ik heb erg genoten van de wedstrijd 

hilversum tegen cjvv 1 het leukste is 

dat we ook nog gewonnen hebben 

met 5-1.  

Het was wel een drukke dag heb eerst 

kennisgemaakt met alle spelers en 

coach en  natuurlijk met de scheids-

rechter  samen met een paar spelers 

heb gevoetbald voor de wedstrijd in de 

rust , voor het begin van de wedstrijd 

mocht ik voor cjvv1 aftrappen en  het 

eerste doelpunt scoren. Na de wed-

strijd kreeg ik ook een bal mat alle 

handtekeningen dat vind ik erg 

leuk ,  het leukste vond ik   om samen 

met de spelers te voetballen, de beste 

speler vind ik nr 20 salim omdat hij 

goed kan voetballen, het leukste aan 

voetbal vind ik andere spelers uitdol-

len en scoren , ik vond het erg leuk 

jammer dat het regende ,maar we 

hebben wel gewonnen.  

Klik hier voor het filmpje!!! 
 

Hooglanderveen E6 - CJVV E2: zure druiven 
Op zaterdag uitslapen is aan E2 niet 

besteed. We moesten pas na elven  

aantreden in Hooglanderveen, maar 

de helft van het team stond al om  

half 10 de E1 aan te moedigen. De E1 

speelde een spannende wedstrijd  

dus dat kostte ons best wat concen-

tratie en energie. Toen we zelf  

eindelijk op het matgroene gras in 

Hooglanderveen stonden hadden we  

niet meer genoeg. Er was wel voldoen-

de inzet en motivatie maar het  

lukte allemaal net niet. De opbouw 

ging redelijk maar tot uit te spelen  

kansen kwamen we niet. Misschien 

dat uitgelopen gel (met kauwgum-

lucht) het zicht belemmerde, wie vrij-

stond werd niet gezien, passes kwa-

men net niet aan. Hooglanderveen 

hield zich ook goed staande en kwam 

er regelmatig gevaarlijk uit, met enig 

fortuin werd de nul gehouden.  

Kort voor rust frommelde Tijl onver-

wacht de 0-1 er in waardoor we met 

vertrouwen de 2e helft ingingen.   

Een stevig blok van Wesley werd 

zwaar bestraft met een penalty die 

via Koen er in glibberde: 1-1 niets 

aan de hand. Hard werken en steeds 

meer  kansjes gaf hoop maar de 

keeper zat er telkens goed tussen. 

Ogen vol wanhoop en frustratie; ze 

willen zo graag winnen. En dan de 

goed uitgespeelde tegenaanval: 

#@*##! hebben we ook nog verloren. 

Jammer, het was zo'n dag dat het 

niet wilde lukken. Dat iedereen zijn  

best is blijven doen is vandaag weer 

winst. 

 

Groeten Hein 

 

 
(helaas geen foto) Team van de week: E5 

- Wij zijn: keeper Willem; achterhoede: Michiel, Raymond, Yasin; middenveld: 

Loek, Carlo, Anoear; voorhoede: Imraan, Mohammed, Rick. 

- Wat is de kracht van jullie elftal?: teamspel 

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

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? Roda E10 

- En waarom? Fysiek sterk 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: partijtje, afwerken op goal 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?: rondjes lopen 

- Wat is volgens jullie de top 3 van beste voetballers ter wereld: Messi, Ronaldo, 

van Persie 

- Als jullie de baas van CJVV zouden zijn, wat zou je dan veranderen?: Niets 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?: E1 

- En wat zou je graag van dit elftal willen weten?  Hoe hun positiespel is  

http://youtu.be/elPQ29vmjaE
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  WaarWaarWaar   isisis dedede   bal??bal??bal??   

A B 

C 

Antwoord vorige editie: C 

F4 houdt zich staande tegen VOP F2 
Wat waren we trots op de F4 toen bleek 

dat ze eind van de eerste seizoenshelft 

waren gepromoveerd naar de derde 

klasse. Maar dat sloeg om in lichte be-

zorgdheid na een rondje googlen op 

onze nieuwe tegenstanders: stuk voor 

stuk selectieteams.  

Gelukkig mochten we van Niels oefenen 

tegen de F1 en wat waren we opgelucht 

toen het bij 8-1 bleef en niet de voor-

spelde 20-0! Maar genoeg om aan te 

werken, want het positiespel is nog wel 

ver te zoeken.  

En na het verlies van vorige week tegen 

Nieuwland F2 (0-6) was het duidelijk wat 

het doel van de tweede helft van de 

competitie zou worden, vrijlopen, over-

spelen en positiespel. En dat de jongens 

dit graag wilden leren bleek al snel bij 

de training, er werd zelfs voorgesteld 

ook twee keer in de week te gaan trai-

nen, net als de selectieteams, maar dat 

hoeft vooralsnog niet. Als we maar elke 

week een beetje beter worden, hebben 

we al heel wat bereikt.  

Afgelopen zaterdag was het druilerig, 

vroeg en koud, maar de F4 leek er geen 

last van te hebben. Zoals altijd enthou-

siast en met volle inzet en plezier begon-

nen ze aan de wedstrijd tegen VOP F2. 

En meteen werd de F4 al gevaarlijk, een 

prachtig schot van Sam haalde het doel 

net niet. Maar schudde de tegenstander 

wel wakker. Een corner van hun kant 

werd in eerste instantie nog knap wegge-

werkt door Hicham, maar daarna viel 

dan toch al snel de eerste tegengoal.  

VOP F2 speelde nu erg sterk, met veel 

aanvallen op de goal, het duurde dan 

ook niet lang voor de tweede goal viel. 

Helaas, maar wel terecht. Gelukkig liet 

de F4 het hoofd niet hangen en zetten 

ze meteen de aanval weer in. Hicham 

had door de achterstand vleugels gekre-

gen en probeerde keer op keer de goal 

van de tegenpartij te vinden, maar de 

lange ballen naar voren hadden geen 

effect. Pas na een prachtige passeerac-

tie wist hij de bal hard in de goal te 

schieten, 2-1! 

VOP scoorde nog een keer en weer was 

het Hicham die de tegengoal leverde, 

zodat we met 3-2 de rust in gingen.  

Na de rust was het het trio Sam, Tren en 

Joas die lieten zien dat ze goed hadden 

opgelet tijdens de training. Door mooi 

over te spelen en vrij te lopen, bouwden 

ze keer op keer een mooie aanval op. 

Dit wilde nog wel eens te hard gaan 

waardoor de bal over de achterlijn rolde 

voordat de voorzet gemaakt kon wor-

den, maar het begin was er! En ineens 

lukte het wel, Tren zette mooi voor en 

Joas schoot hem in met links! 3-3! 

Hicham kwam er weer in en was met-

een gevaarlijk, al snel viel de 3-4! En 

daarna krulde hij vanuit een corner de 

bal in de goal. 3-5! Maar VOP F2 liet het 

er natuurlijk ook niet bij zitten, hun snel-

le spits was gedreven en scherp en zo 

werd het toch nog 5-5 een uitslag die 

recht deed aan de wedstrijd, die zoals 

de scheidsrechter opmerkte, erg spor-

tief was verlopen. Een compliment voor 

ons team.  

Man of the match, zijn er dit keer twee: 

Bauke die elke bal die hij kreeg, liet 

gelden en er achterin scherp op was dat 

er geen gaten vielen en Joas die voorin 

de kar trok en goed samenspeelde. 

 

Heddy Posthouwer 

Foto’s E1 - DOSC E2 

Overige foto’s 



B5 Slimane  Akalliche 16-3-1996 

C5 Hugo van Woerd 13-3-1999 

D8 Mouad  Sarmi 16-3-2001 

E1 Jerre  Liebregts 14-3-2003 

E1 Joel  Zeldenrust 16-3-2003 

F1 Job  Kerssies 14-3-2004 

F5 Furkan  Mert 16-3-2004 

F3 Tijs  Voorburg 17-3-2004 

OSN Zakaria  Aoulad Ais- 13-3-2005 

OSN Nordin  Dahaoui 14-3-2005 

Verjaardagen 

SV Nieuw Utrecht A1 CJVV A1 1 - 0 

CJVV A2 Roda 46 A4 0 - 18 

VVZ '49 B1 CJVV B1 5 - 1 

CJVV B2 Hooglanderveen B4 8 - 0 

Baarn sv C1 CJVV C1 5 - 1 

Soest SO C2 CJVV C2 2 - 0 

VVZA C4 CJVV C5 3 - 2 

Hoogland D3 CJVV D2 1 - 5 

CJVV E1 DOSC E3 3 - 2 

Hooglanderveen E6 CJVV E2 2 - 1 

CJVV E3 Hoogland E5 2 - 7 

CJVV E4 Quick 1890 AFC E7 2 - 3 

Roda 46 E10 CJVV E5 3 - 2 

Spakenburg E8 CJVV E10 3 - 5 

Vliegdorp 't F1 CJVV F1 5 - 4 

CJVV F2 Hooglanderveen F2 3 - 0 

VOP F2 CJVV F4 5 - 5 

Roda 46 F7 CJVV F5 1 - 4 

Spakenburg F7 CJVV F7 5 - 6 

Only Friends JG4 CJVV JG2 7 - 1 

CJVV MB1 Hooglanderveen MB2 5 - 0 

Uitslagen 
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Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de uitslagen van de E6. Zij pakten 8 pun-

ten en vergezellen de B3 aan de top van het klasse-

ment. Goed gedaan! 

Stand punten 

B3, E6 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 Uitsl. Pnt. 

Heerenveen - PSV 1-3 2-1 0 

Utrecht - RKC 1-0 1-0 3 

Twente - Vitesse 2-2 0-1 0 

Roda JC - Feyenoord 0-2 0-1 1 

Ajax - PEC Zwolle 3-0 3-0 3 

CJVV 1 - Hilversum 1 2-0 5-1 1 

 
 

 

 

 

Bij welke club speelde  

Graziano Pellé voordat hij  

naar Feyenoord kwam? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: AZ & PSV 


