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CJVV Voetbalkrant 

E2 scoort er lustig op los 
Veld 4links heeft schijnbaar niet 

geleden onder de barre winter, het  

lag er weer keurig verzorgd bij. Zo 

zag de start van E2 er ook uit;  

energiek en met mooie combinaties 

en dus was de 1-0 al gauw een feit. 

Vele kansen volgden maar afronden 

lukte niet. Dat kwam omdat Baarn fel  

verdedigde en wij het overzicht soms 

misten. Met hard werken werd de 

rust verdiend. Na de preek ging de 

gaskraan weer vol open en werd 

Baarn met snelle combinaties van 

het veld gespeeld.  

 

Al gauw was 

het 5-0. Een 

korte ople-

ving van 

Baarn werd 

beloond (5-1) 

waarna E2 

 

 

 Team van de week: E1 

 Verslagen: 

- E2 

- D4 

- E1 

- C1 

- C2 

- B1 

- A1 

- OSN & World League 

 Glazen bal special 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Waar is de bal? 

- Quizvraag 

- Verjaardagen 

 

In deze editie 
de score 

rustig uit-

breidde naar 

9-1. De laat-

ste minuten was de energie wat op 

en liet Baarn zien dat ze talent in de 

ploeg hebben; met 2 knappe doel-

punten werd de eer nog een beetje 

gered: eindstand 9-3.  

Doelpuntenmakers: Serhat, Imad en 

Ilias 2x, Joyce, 

N o u r e d d i n e 

en e.d.1x. 

 

Rots in de 

branding: 

 Wesley.  

 

Hein Vinke 

D4 in weergaloze wedstrijd langs Hoogland 
Na 1 overwinning en 2 nederlagen 

was de D4  toe aan weer eens wat 

punten. Tegenstander was Hoogland 

D4. Met een harde wind tegen be-

gonnen onze jongens aan de 1e helft 

en dat viel nog niet mee. Beide ploe-

gen hadden er goed zin in, maar de 

beste kansen waren voor de gasten 

die een licht overwicht hadden. Ge-

lukkig speelde CJVV zeer geconcen-

treerd en met een betrouwbare Car-

los werd de nul gehouden. CJVV had 

er qua kansen niet veel meer tegen-

over te stellen dan een vrije trap van 

Azmi, die over ging, en een artistieke 

omhaal van Liam. Even voor rust 

nam CJVV zelfs brutaal de leiding. 

Ciske legde met een handige voetbe-

weging zijn tegenstander in de luren, 

speelde Abdessamad aan, die op 

zijn beurt Zakaria wist te vinden. 

Zakaria rondde deze vloeiende aan-

val  vakkundig af. 

 

Hoewel iets tegen de verhouding in 

werd de rust bereikt met een 1-0 

voorsprong. Na rust liet CJVV de 

beste helft zien ooit! Hoogland be-

gon nog met een dot van een kans, 

maar de redding van Carlos was 

fantastisch. Daarna was het tijd 

voor de Abdessamad-show. Eerst 

was hij de Hooglandse doelman te 

slim af met een weergaloze boog-

bal. Daarna was hij het eindstation 

van een mooie combinatie met Ach-

med en Abdulsamed. En ten slotte 

maakte hij zijn loepzuivere hattrick 

af met een kopbal uit een corner 

van Zakaria. De slagroom op de 

taart werd verzorgd door Achmed 

die een afstandsschot van Jeremy 

handig intikte: 5-0! De omhaal van 

Luuk had de uitslag nog mooier 

kunnen maken, maar deze trof net 

geen doel. 

 

Al met al een zeer goede wedstrijd 

waarin met name Maarten en Luuk 

zeer gedisciplineerd  stonden te 

verdedigen en Jeremy en Brian weer 

eens bikkelden als echte strijders. 

Grote uitblinker en dus ook Man of 

t h e  m a t c h :  A b d e s s a m a d . 

 

Hans Latour 
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 E1 wint van Roda E2 
In de eerste helft viel Roda een paar 

keer aan maar we verdedigten goed 

en wisten de nul te houden. Aan de 

andere kant waren er een paar kan-

sen voor CJVV, waarvan Mo er voor de 

rust er eentje in schoot. in de tweede 

helft wist Roda jammer genoeg drie 

doelpunten te scoren en liep uit naar 

1-3; maar wij gaven niet op. Jeroen 

wist de 2-3 te maken, waarna we op jacht gingen naar de gelijkmaker. Vlak 

voor het eind scoorde Mo de gelijkma-

ker. Toen moesten de penalty’s de 

beslissing brengen. heel span-

nend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Jerre werdt de grote held want hij 

stopte alle inzetten van Roda: dus 

CJVV E1 wint weer! 

  

van Carsten Bus 

OSN & World League 
Het was zaterdag een lekker weertje 

om te voetballen. Voor de begeleiders 

en toeschouwers minder de wind was 

iets te veel aanwezig. Maar de spe-

lers/sters hadden daar gelukkig geen 

last van. Ze gingen met veel plezier 

het veld op en maakte er leuke partij-

tjes van. Je kon merken dat ze het fijn 

vonden om weer de balletjes rond te 

spelen. De passes kwamen er goed 

uit en ze hadden ook vaak oog voor 

om een medespeler te vinden. Het 

was een genot om ze bezig te zien. 

  

Groetjes Jack 

Uitslagen van 16 maart 2013 

OSN 

Ajax               Celtic              3-1 

PSV               Real Madrid   3-8 

World L. 

AC Milan      Barcelona       13-2  

Manchester   Inter                7-2     

 

Programma zaterdag 23  maart 2013 

OSN  

Celtic          Real Madrid 

Ajax            PSV 

World League 

Barcelona    Inter  

AC Milan    Manchester U. 

 

Stand per 16 maart 

OSN                      G   W   G   V   P    DS    

1 Ajax                2   2   0    0   6    12-7 

2 Celtic             2   1   0   1   4      9-5 

3 Real Madrid  2   1  0   1   4    14-12 

4 PSV                2   0   0   2   2    5-16 

 

World L. 

1  Manchester U. 2   2  0  0   6   22-2 

2 AC Milan          2   2   0  0   6    26-5 

3 Inter                 2  0   0   2   2    5-20 

4 Barcelona        2  0  0   2   2    2-28 

Foto’s E3  

Ook de C2 mocht nog een bekerwed-

strijd spelen. In de competitie is het als 

C1 lastig voetballen dus hopend op een 

mooie wedstrijd als C2. En die kwam er 

gelukkig! CJVV won met 3-2 en beker 

door naar de volgende ronde! 

De nummer 3 van de competitie kwam 

op bezoek. Een lastige wedstrijd voor 

de ploeg van P.Folman. Eerder dit sei-

zoen werd er uit knap met 1-2 gewon-

nen! Deze keer moesten beide ploegen 

het doen met een punt! CJVV B1 blijft 

punten sprokkelen en speelt zich daar-

mee langzaam maar zeker veilig in de 

1e klasse!  

De geel-blauwen uit Hooglanderveen 

doen nog altijd mee voor het kampioen-

schap in de 1e klasse. De A1 van CJVV 

moet echter naar beneden kijken en 

zorgen uit de degradatieproblemen te 

blijven. Dit weekend zat het niet mee. 

Een goede wedstrijd werd niet beloond 

maar onverdiend met 2-3 verloren. 

Zoals zo vaak werd het spel en inzet 

niet beloond. Al vele wedstrijden wer-

den hierdoor nipt verloren. CJVV blijf 

vechten! 

C2 bekert door! 

B1 speelt gelijk 

A1 verliest onverdiend 



 

 De jeugdelftallen afgelopen zaterdag 

bij elkaar meer dan 100 goals ge-

scoord hebben? 

 De F7 daarvan de meeste doelpun-

ten heeft gescoord? 

 Zij met 10-2 gewonnen hebben van 

Zuidvogels? 

 De F3 deze week 2 wedstrijden 

moest spelen? 

 Er deze week een Glazen bal special 

is? 

 Er 13 teams meedoen? 

 Het team wat het beste kan voor-

spellen een taart wint? 

 Wij heel benieuwd zijn wie de win-

naar wordt? 

Wist je dat? 
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  WaarWaarWaar   isisis dedede   bal??bal??bal??   

A 

B 

C 

Antwoord vorige editie: B 

C1 uitgeschakeld in beker 
In de beker competitie spelen de C Juni-

oren gewoon in hun eigen C1 en C2. 

Een dramatisch einde van de wedstrijd 

betekende voor de C1 uitschakeling in 

de beker. Al vroeg in de wedstrijd kwa-

men de geelzwarten achter door een 

vrije trap van de ploeg uit Zeist. Saes-

tum had een sterke verdediging en 

speelde gecontroleerd en gediscipli-

neerd. Vanuit die kracht konden ze vaak 

gevaarlijk worden. Toch kon CJVV goed 

terugkomen door een doelpunt van Jop. 

Na een steekpass van Halil was het dus 

weer gelijk. Het leek op een 1-1 rust-

stand af te gaan totdat Saestum een 

vrije trap kreeg en deze variant CJVV te 

machtig was. Een balletje breed en een 

keihard schot waar Timo geen antwoord 

op had. Een 1-2 achterstand in de kleed-

kamer.  

 

De 2e helft was CJVV beter. Al snel scoor-

de Jop zijn 2e en was de stand weer ge-

lijk. Een goede 20 minuten werd er druk 

uitgeoefend op de goal van Saestum 

maar zonder succes. En toen kwam die 

voetbalwet.. die oude bekende voetbal-

wet.. als je hem zelf niet scoort dan.. 

precies! Een messcherpe counter in de 

laatste minuut en een 2-3 eindstand.  

Een flinke teleurstelling. CJVV C1 uit de 

beker! Volgende week weer als B2.. 

Arjan Delhaas 

MC1 Dionne  Speerstra 19-3-1998 

C1 Halil  Ercelik 22-3-1998 

D6 Omer Faruk  Gokbulut 20-3-2001 

D8 Sem van Rossum 23-3-2001 

E3 Robin  Klerk 21-3-2003 

OSN Walid  Amine 23-3-2005 

kab Ties  Nagelhout 26-3-2007 

Verjaardagen 

 
 

 

 

 

Wie wordt volgend seizoen de  

nieuwe trainer van PEC Zwolle? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Parma 



 

 Team van de week: E1 
- Wij zijn: achterhoede:Jerre, Dave, Carsten, Jochem, Rutger 

               middenveld: Wij zijn zo goed dat we zonder middenveld kunnen spelen… 

               voorhoede:Joël, Sam, Jeroen, Mohammed 

- Wat is de kracht van jullie elftal?: Samen spelen en vooral: doorzettingsvermogen! (Net gewonnen na een 3-1 achter-

stand….) 

- Wat is (nog) een leerpunt voor jullie als team?:Druk zetten. Dus sneller de tegenstander vast zetten op de eigen helft. 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? Roda E2 

( was eigenlijk een bekerwedstrijd) 

- En waarom? Ze zijn heel groot en sterk 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?:  Afronden op 

doel en partijtje ( een enkeling noemt ook positiespel) 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?: Zig-zag  

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

Messi, Ronaldo en Neymar (van Persie niet!!!!) 

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

ren?:  Dat er nooit meer iemand wordt gepest op CJVV!! 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?:  Na lang overleg is dit de 

E10 geworden. 

- En wat zou je graag van dit elftal willen weten?   Hoe goed ze 

zijn?!  
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GLAZEN BAL SPECIAL 
Welk  team kan de WK voorronde wedstrijden 

het best voorspellen? 

 
4 punten voor de juiste uitslag & 1 punt voor de goede 

toto. 

Wedstrijd  Kab F1 F2 F6 E1 E2 E6 E7 E8 D1 D4 D7 B3 

Israël - Portugal 1-3 1-4 1-1 0-1 1-3 0-4 0-3 0-3 0-2 1-1 0-1 1-3 0-3 

San Marino – Engeland 0-4 0-5 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-2 0-2 0-5 0-4 0-4 0-5 

Frankrijk - Georgië 3-1 2-1 2-0 1-0 4-0 3-1 3-1 2-0 2-1 3-0 2-0 2-0 1-0 

Spanje - Finland 2-0 4-0 3-0 3-1 4-0 3-0 2-0 2-1 2-0 3-0 2-0 3-0 3-1 

Nederland - Estland 2-0 3-1 4-0 1-0 3-1 2-0 4-1 3-0 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 

Hongarije -  Roemenië 1-2 1-1 1-1 1-2 2-2 2-2 1-1 1-1 2-2 0-2 1-0 2-2 2-2 



CJVV A1 Hooglanderveen A1 2 - 3 

CJVV A2 Hoogland A3 0 - 2 

CJVV B1 Nieuwland B1 1 - 1 

CJVV B3 Waterwijk B2 0 - 1 

CJVV C1 Saestum C1 2 - 3 

CJVV C2 VVIJ C2 3 - 2 

CJVV C3 CJVV C5 8 - 0 

Nieuwland C4 CJVV C4 2 - 2 

VRC D1 CJVV D1 1 - 5 

CJVV D2 Victoria D2 4 - 3 

Nieuwland D4 CJVV D3 0 - 1 

CJVV D4 Hoogland D4 5 - 0 

Roda 46 D7 CJVV D6 2 - 1 

Amsvorde D3 CJVV D7 3 - 8 

VVA 71 D3 CJVV D8 5 - 3 

CJVV E1 Roda 46 E2 3 - 3 

CJVV E2 Baarn sv E3 9 - 3 

CJVV E3 Quick 1890 AFC E3 0 - 9 

VVZA E5 CJVV E4 6 - 2 

CJVV E5 Cobu Boys E6 6 - 4 

Vliegdorp 't E3 CJVV E6 4 - 4 

CJVV E7 Nieuwland E6 2 - 3 

Hooglanderveen E10 CJVV E8 3 - 3 

CJVV E9 Eemnes E6 3 - 3 

Nieuwland E12 CJVV E10 1 - 3 

IJsselmeervogels F2 CJVV F1 2 - 7 

CJVV F2 Hoogland F3 1 - 7 

CJVV F3 Eemnes F3 2 - 3 

CJVV F3 Hooglanderveen F6 6 - 7 

Roda 46 F2 CJVV F4 5 - 1 

CJVV F5 Nieuwland F5 1 - 2 

IJsselmeervogels F5 CJVV F6 1 - 3 

CJVV F6 Baarn sv F4 5 - 0 

Zuidvogels F10 CJVV F7 2 - 10 

Saestum MA1 CJVV MA1 8 - 1 

CJVV MB1 Saestum MB1 5 - 3 

VVZ '49 MC1 CJVV MC1 4 - 1 

Uitslagen 
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