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E3 speelt z’n beste wedstrijd! 
Afgelopen zaterdag heeft CJVV E3 ge-

speeld tegen Quick E3. Eén van onze 

beste wedstrijden tot nu toe! 

Vorige week hadden wij thuis tegen 

dezelfde Quick E3 gespeeld en met 

maar liefst 9-0 verloren. Quick is een 

erg sterke tegenstander met hele snelle 

spitsen. Deze keer ging het an-

ders...Van te voren spraken we af om 

direct vanaf het begin scherp te zijn. 

Daarnaast deed Jochem uit de E1 met 

ons mee.  

Vanaf het begin was het een hele span-

nende wedstrijd. Wij speelden erg ge-

concentreerd en iedereen was bij de 
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les. Wij kregen een aantal mogelijkhe-

den om te scoren, maar dat lukte niet 

en Quick kwam er eigenlijk niet door-

heen. Vlak voor rust scoorden zij ech-

ter toch de 1-0. Jammer op dat mo-

ment, maar onze kopjes gingen niet 

hangen. 

In de tweede helft deed CJVV er nog ‘n 

schepje bovenop en ging iedereen 

nog beter spelen. Damien en Ramzi 

scoorden. Na mooie combinaties met 

Moon, Abdullah, Dave en Ibrahim. En 

met ‘n beetje geluk hadden wij nog 

meer kunnen scoren. Onze verdedi-

ging met Benjamin op hun grootste 

speler, Santi op hun snelste speler en 

Jochem centraal achterin speelde 

sterk. 

Quick kreeg nog twee kansen in de 

2de helft, maar keeper Robin stopte 

de ballen geweldig. 

Deze 2-1 overwinning was terecht. Wij 

hebben laten zien dat dat we goed 

kunnen voetballen. 

 

Falco en Herman 

CJVV E2 - DOSC E5: geselende wind 
Op dit soort zaterdagen hoef ik de 

wekker niet te zetten. Om klokslag 7  

uur gaat de telefoon: "Gaat het voet-

bal door?" vraagt een jongen aan de  

andere kant. "Natuurlijk", lieg ik om 

hem gerust te stellen. Om kwart  

over zeven, half acht en kwart voor 8 

het zelfde telefoontje met de  

zelfde beller. Alleen de laatste keer is 

het niet gelogen.  

Hoera het is niet afgelast! Om half 9 

staat iedereen te trappelen en te  

klappertanden. E2 gaat fanatiek van 

start. We zien leuke combinaties en  

moeite om de posities vast te houden. 

De kou sluipt in de benen en het  

bewegen gaat steeds moeizamer. 

Koen kan is bijna vastgevroren en 

krijgt een exta jas. Bij rust is het 2-0 

door Wesley en een eigen doelpunt. Na 

de rust worden er extra jassen en broe-

ken aangetrokken. Voetbal in een trai-

ningsbroek is niet leuk, "een lange 

broek is heel zwaar". Na de rust is het 

windje mee en rustig uitlopen naar 9-0.  

Met overspelen is er nog veel meer 

mogelijk. (Ons doel had trouwens veel 

dikkere palen, daar had DOSC veel last 

van).  

Doelpuntenmakers:  2 x door Wesley, 

Serhat en Ilias, 1 x door Imad,Joyce en 

DOSC.  

 

Groeten Hein  

 

PS: In de rust vroeg ik "wie wil er ijs"; 

het hele team kwam er als een  

dolle aangerend…. 

cjvvkrant@outlook.com 
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 De gele leeuw: Steffen Beelen (D2) 
Naam: Steffen Beelen 

Broers/zusjes: Jurjen speelt in de C1 

en Marit mijn zusje speelt in de E7 

School/groep: ik zit in groep 8 op de 

Bolster en ga volgend jaar naar het 

Corderius  

Team: ik speel in de D2 

Ik voetbal sinds: ik was 4-5 jaar toen 

ik begon met voetballen bij CJVV 

Positie: ik speel meestal aan de linker 

kant  

Trainer: Bas en Tim 

Sterke punten: sterk in duels  

Idool/beste voetballer: Neymar 

Film: Skyfall 

Boek: Hongerspelen 

Club binnenland: Ajax 

Club buitenland: Barcalona 

Game: FIFA 

Internetsite: Youtube  

Eten: patat 

Drinken: coca cola 

TV-serie: ik heb er heel veel die ik leuk 

vind 

Hobby’s naast voetbal: skiën, tennis 

en Gamen 

Huisdier: we hebben een labradoodle, 

ze heet Crispy 

Muziek: ik luister niet zoveel naar 

muziek 

Dit wil ik later worden:  heb nog geen 

idee 

Leukste voetbalmoment: als ik scoor  

Jongens F4 vechten als leeuwen in de snijdende kou 

CJVV C1 speelt als B2 en wint! 

Een late wedstrijd op de zaterdagmid-

dag. De wedstrijd stond pas om 16:30 

ingepland uit tegen Nieuwland. Voor de 

wedstrijd was het bekend dat deze 

tegenstander op de hoogte was van het 

feit dat ze tegen een C team zouden 

spelen. 

Ik ga de samenvatting van de wedstrijd 

niet te lang maken! Want die kunt u 

bekijken! ASC Nieuwland heeft de wed-

strijd gefilmd en deze is in totaal en in 

samenvatting terug te vinden op de 

site. Dus ga naar www.ascnieuwland.nl 

en daar vind u de wedstrijdbeelden van 

de 1e en 2e helft! 

Fantastisch teruggeknokt CJVV! Terecht 

gewonnen! 

Arjan Delhaas 

B2 wint 

Zaterdag 23 maart moest de F4 van 

CJVV opnieuw spelen tegen Roda F2. 

De week ervoor hadden ze uit tegen 

Roda verloren met 5-1. 

Diverse wedstrijden in Nederland 

waren al afgelast vanwege de kou 

en de wind. Maar de wedstrijd van 

de F4 niet, deze ging gewoon door.  

De jongens,  bikkels als ze zijn, 

maakte het niet uit en ze stonden 

weer te trappelen van enthousias-

me. Sommigen liepen zelfs gewoon 

in korte broek (Hicham:”ja zo speel 

ik nou eenmaal het beste”).  Ande-

ren wilden het hoofd minder koel 

houden en gelukkig was iemand uit 

het publiek bereid daar op in te 

springen (Robin bedankt). 

De wedstrijd begon moeizaam voor 

de F4 mede omdat ze de eerst helft 

de keiharde oostenwind tegen had-

den. Ik heb ballen zien gaan zoals ik 

nog nooit heb gezien: 

Het duurde dan ook niet lang of het 

stond al 0-2. Dat was even balen en 

de coach was even bang dat het een 

zogenaamde “walk over” zou worden. 

Maar de F4 herpakte zich en het lukte 

zelfs zo nu en dan om door de verde-

diging heen te breken waardoor Roda 

meer moeite kreeg om op de helft van 

CJVV te blijven spelen. De verdediging 

van CJVV organiseerde zich beter 

waardoor Roda geen kans kreeg om 

te schieten. Daarnaast moet gezegd 

dat Joas in super topvorm was als 

keeper en dat gaf iedereen een veilig 

gevoel.  

………rust……… 

Na de rust had CJVV het voordeel van 

de wind.  En het ging ook direct in 

aanvallend opzicht een stuk beter. De 

gewijzigde opstelling, van 1-3-3 naar 1

-3-1-2 met een controlerende en af-

vangende middenvelder (oa.  Mathijs) 

bleek zijn vruchten af te werpen.  

Nu werd ook duidelijk dat er behoorlijk 

goed getraind was op positie spel. Dit 

mede namens een gast trainer name-

lijk oud semi-prof van  CJVV 1 Robin 

Hardeman. 

Er volgde een sublieme aanval: vanuit 

het middenveld werd doorgespeeld 

naar Hicham die op zijn beurt 2 spe-

lers passeerde en een loepzuivere 

voorzet gaf aan Tren die scoorde !!  

een wel verdiende goal. 

De gele leeuwen roken nu bloed en 

niet lang daarna werd de keeper van 

Roda weer gepasseerd door een 

mooie solo actie van Hicham. 2-2 !!!!. 

In  de tussentijd werd er met man en 

macht strijd geleverd om niet nog een 

tegen doelpunt te incasseren. En dat 

lukte dankzij het bikkelharde verdedi-

gingswerk van Bauke, Joel en Lars 

geassisteerd door Noah en Sam. 

….en toen… 

Ja helaas de druk werd uiteindelijk 

toch net te groot en Roda F2 scoorde 

2-3. Dat was even een tegenvaller.  

Maar de F4 hoeft zich nergens voor te 

schamen want het was een super-

wedstrijd zeker gezien de stand van 

de vorige wedstrijd en het feit dat 

onze tegenstanders allemaal selectie-

teams zijn.  

Niet veel later floot de scheidsrechter 

af.  De F4 heeft keihard gevochten en 

de jongens waren ondanks de uitslag 

supertrots. Even als de coach, trainer 

en het publiek. 

Volgende keer uit tegen Spakenburg: 

“Ballen, ballen ballen, wij gaan knal-

len!!!” 

 

Arjen Posthouwer (Coach F4) 

http://www.ascnieuwland.nl
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  WaarWaarWaar   isisis dedede   bal??bal??bal??   

A 

B 

C 

Antwoord vorige editie: C 

 

D4 met hakken over de sloot tegen APWC 
Op een hard veld, met een steenharde 

bal en met een harde, snijdende wind 

viel het zaterdag niet mee tegen de 

D1 van APWC. Beide ploegen hadden 

duidelijk moeite met de omstandighe-

den en heel veel viel er niet te beleven 

de 1e helft. Voor CJVV was er niet zo 

veel aan de hand, want de verdedi-

ging stond als een huis, alleen aan de 

andere kant werd ook nauwelijks een 

kans gecreëerd. Het was vooral veel 

hotseknotsbegoniavoetbal (uitspraak 

van Bert Jacobs, trainer uit een grijs 

verleden…) 

Toch viel er na een minuut of 20 on-

verwacht een treffer voor de gasthe-

ren. Een indraaiende corner kon een-

voudig worden ingetikt door de APWC-

spits. CJVV kon hier slechts een kans-

je van Achmed tegenover stellen, een 

schot in de verre hoek dat via de kee-

per naast ging. 

Na rust stelde CJVV orde op zaken. Op 

een mooie steekpass van Zakaria kon 

Achmed inschieten. Zijn schot werd 

nog gekeerd door de keeper, maar op 

de rebound van Liam had hij geen 

antwoord.  

CJVV bouwde zijn overwicht uit en Ilias 

bekroonde dit met een weergaloze solo 

en een hard schot in de korte hoek: 1-

2. 

CJVV ging op zoek naar de beslissing 

en dacht 1-3 te maken, maar die werd 

afgekeurd wegens hands. APWC profi-

teerde dankbaar van de verwarring en 

brak razendsnel uit: 2-2. CJVV gaf niet 

op en ging op zoek naar de overwin-

ning.  Die kwam uiteindelijk toen een 

hard schot van Zakaria de keeper van 

APWC te machtig was. 

Al met al een terechte overwinning 

waarbij CJVV veel vechtlust toonde in 

een wat rommelige wedstrijd. Ook goed 

om te zien dat de heren verdedigers de 

buitenspelval regelmatig met succes 

lieten openklappen. De coaches moe-

ten de verdedigers bij balbezit regelma-

tig naar voren schreeuwen en hoe zin-

vol dat is, bleek deze week wel!  

 

Man of the match: Maarten  

Hans Latour 

Ik ben Ismail Demir (pupil van de week) 

Ik speel in E9, centraal aanvallende middenvelder (cam). 

De 1e speelde tegen Vliegdorp en het is 1-1 geworden. Het 

was een leuke wedstrijd. Wat ik allemaal moest doen? Ik 

moest met de scheidsrechter mee en luisteren wat hij alle-

maal zei  tegen de grensrechters, samen met de aanvoerder 

nam ik de aftrap en moest scoren. Dat ik moest scoren en 

mijn bal kreeg (met handtekeningen). Ik zelf vind dat Salim 

El. Yousfi (rugnummer 11). 

Ik vind het leukste aan voetbal dat het een teamspel is en je 

ook vrienden kunt maken 

 

Groet, Ismail Demir 

Pupil van de week: Ismail (E9) 

Zaterdag 23 maart zijn de wedstrijden 

van de OSN en World L. niet doorgegaan. 

De weergoden waren ons weer niet gun-

stig. Nu geen sneeuw of regen maar de 

wind maakte het onmogelijk om te voet-

ballen. Temperatuur was om het vries-

punt, maar de wind maakte gevoelsmatig 

dat het nog kouder aanvoelde. De kabou-

ters hebben we er ook maar uitgegooid. 

 

De wedstrijden van afgelopen zaterdag 

zijn verschoven naar 6 april. 

Ivm Pasen zijn er geen wedstrijden voor 

de OSN en World L. en ook 

geen training voor de kabouters op 30 

maart as. 

 

De wedstrijden voor zaterdag 6 april zijn: 

 

OSN; 

 

Celtic           Real Madrid  

Ajax              PSV  

 

World League: 

 

Barcelona    Inter   

AC Milan      Manchester U.  

 

Jack Russchen 

OSN & World League 



KNVB MEIDENVOETBAL DAGEN 
Ja hoor, ze waren er weer de selectie 

dagen van de KNVB voor meiden van 

het geboorte jaar 2002. Dit zijn de 

meisjes die in de E pupillen voetbal-

len. En wat denk je, de meiden die bij 

mij in het elftal  zitten Merra ,Marrit 

en Eva kregen een brief thuis of ze 

naar de KNVB meisjesvoetbaldagen 

wilden komen… 

Bij voetbalclub Seastum ging het ge-

beuren, er waren 3 selectie dagen 

van  14.00 tot 15.30 uur 

De meisjes vroegen aan mij wat dit 

soort dagen precies in hielden: ik zei: 

“oké dan kijken ze hoe goed je bent! 

Nou toen wilden de meiden er wel 

heen. Ze vroegen zich nog wel af of er 

nog meer meisjes zouden komen. Ik 

antwoordde dat dat zeker het geval 

zou zijn. 

De meiden zouden het heel leuk vin-

den als ik , de trainer van de E7, ook  

zou komen kijken. Ik beloofde dat als 

het zou kunnen, ik zeker zou komen 

kijken. 

 

Dinsdag na onze training meldde ze 

nog even dat de eerste selectie dag 

de volgende dag zou zijn en vroegen 

mij nogmaals of ik ook zou 

komen kijken. Eerlijk ge-

zegd was ik het alweer een 

beetje vergeten en zei tegen 

de meiden dat ik niet wist 

waar het was en hoe laat 

het begon.  “ik mail je wel” 

riep een van de meisjes nog 

voor ze weggingen. En ja 

hoor, ik was nog niet thuis of de mail 

was al binnen. 

Dus op naar Seastum in Zeist dan 

maar, belofte maakt schuld, tenslot-

te. 

 

Daar aangekomen waren er zo’n 60 

meiden uit de regio en kregen alle-

maal een hesje met nummer aan. Ze 

werden in teams van 4 tegen 4 inge-

deeld en moesten  tegen elkaar spe-

len . Ze draaide steeds door en overal 

stonden trainers die van alles op-

schreven over de speelsters. Eigenlijk 

hoop ik stiekem  dat  ze niet  1 van 

mij spelers in de peiling hebben want  

ik wil ze echt niet kwijt. 

De meiden  moeten nog 1 keer spe-

len. Ik denk dat zij het heel erg leuk 

vonden. 
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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 to-

to. 

Maar liefst 3 winnaars: De E2, D7 en de B3, allen met 10 

punten! Super gedaan! Voor alle 3 de teams staat er op 6 

april een taart klaar in de kantine. 

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

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 3-3 

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 0-8 

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 3-1 

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 1-1 

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 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 2-2 

TOTAAL:  6 4 5 3 7 10 7 7 7 7 6 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

En als je zo al die meiden bij elkaar 

zag op die middag, er zaten hele 

goede voetballers tussen zeg!!  Het 

meiden voetbal groeit explosief!! 

Een hele  leuke belevenis voor de 

meiden en uiteraard was ik wel een 

beetje trots op ze als je langs de kant 

hoorde dat ze de meiden van CJVV 

goed vonden voetballen. En dan ben 

je blij dat ze in jouw in het elftal voet-

ballen  en je ze weer kan inzetten de 

zaterdag erop en ze op dinsdag weer 

mag trainen. 

 

Groet, Alex Butzelaar, trainer E7 



 

 Jullie bikkels zijn? 

 Wij dit vinden omdat jullie zaterdag in de snerpende 

kou moesten voetballen? 

 De redactie hoopt dat het snel echt lente wordt? 

 Aankomend weekend veel jeugdelftallen vrij zijn? 

 Dit komt omdat het Paasweekend is? 

 De D1 as zaterdag hun eerste toernooi van dit jaar 

speelt in Huizen? 

 De F1 ook een toernooi heeft bij Delta Sport? 

 De E7, E8, E1, D2, en de A1 een oefenduel spelen? 

 Het 1e ook thuis moet voetballen? 

 Zij het leuk vinden als jullie allemaal komen aanmoe-

digen? 

 De glazen bal special 3 winnende teams heeft? 

 Dit de E2, D7 en de B3 zijn? 

 Zij alle 3 maar liefst 10 punten hadden? 

 De winnende teams zaterdag 6 april hun taart bij de 

kantine kunnen ophalen? 

 Niemand de wedstrijd Spanje - Finland goed had voor-

speld? 

 Wij iedereen een vrolijk Pasen wensen? 

Wist je dat? 

CJVV B1 BFC B2 7 - 0 

Nieuwland B3 CJVV B2 2 - 3 

Hoogland B5 CJVV B3 2 - 0 

CJVV B4 Hoogland B8 6 - 4 

CJVV C1 TOV C1 0 - 9 

Eemnes C1 CJVV C2 6 - 1 

CJVV C4 Nieuwland C4 3 - 5 

Quick AFC C5 CJVV C5 1 - 10 

CJVV D1 CDW D1 1 - 3 

Baarn sv D1 CJVV D2 1 - 4 

CJVV D3 Nieuwland D4 1 - 0 

APWC D1 CJVV D4 2 - 3 

CJVV D5 Hees D1 1 - 5 

IJsselmeervogels D6 CJVV D6 11 - 1 

CJVV D7 Amsvorde D3 7 - 3 

CJVV D8 VVA 71 D3 8 - 2 

CJVV E2 DOSC E5 9 - 0 

Quick 1890 AFC E3 CJVV E3 1 - 2 

Cobu Boys E6 CJVV E5 4 - 3 

Eemboys E2 CJVV E6 3 - 3 

CJVV E7 Spakenburg E5 1 - 3 

CJVV E8 Hooglanderveen E10 3 - 1 

Roda 46 E18 CJVV E10 2 - 4 

Hoogland F2 CJVV F1 0 - 5 

CJVV F4 Roda 46 F2 2 - 3 

Nieuwland F5 CJVV F5 3 - 2 

DOSC F8 CJVV F7 3 - 4 

CJVV JG2 HBC JG1 4 - 2 

CJVV MA1 Odijk MA1 0 - 5 

Hooglanderveen MC2 CJVV MC1 1 - 1 

Uitslagen 
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C1 Iza  Groot 27-3-1998 

C6 Redouan  Elkaddouri 30-3-1999 

D2 Wail  Haian 30-3-2000 

E9 Furkan  Kara 29-3-2003 

OSN Hatef  Afshari 31-3-2006 

Kab Ties  Nagelhout 26-3-2007 

Verjaardagen 

 
 

 

 

 
 

Wie maakte het 1500ste doelpunt 

voor het Nederlands Elftal? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Ron Jans 


