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CJVV Voetbalkrant 

F4 gaat nipt onderuit in kraker 
Vandaag stond de topper tegen Spa-

kenburg F4 op het programma. 

Geen onbekende tegenstander, in de 

eerste seizoenshelft was het een mede-

kampioenskandidaat. 

De wedstrijd bij CJVV eindigde toen in 

een 3-4 overwinning voor de 'Blauwen'. 

Tijd voor een revanche wedstrijd dus!! 

 

Op de Westmaat aangekomen zijn de 

ouders duidelijk onder de indruk. De 

accommodatie, de tribunes, alles 

ademt hier voetbal. We lopen door naar 

achteren. Daar zien we dat de knollen-

velden waar de mindere goden het 

vroeger mee moesten doen, zijn vervan-

gen door kunstgras. Helaas nog wel 

aan dat troosteloze IJsselmeer, waar 

door de snijdende koude wind menig 

traan is gevloeid. Geen pretje om een 

bal hard op je been, wang, oor of ander 

onbedekt door de wind en regen ver-

kleumd lichaamdeel te krijgen..... 

 

Als de wedstrijd begint, vragen de toe-

chouwers die de eerste wedstrijd heb-

ben meegemaakt zich af of het wel 

hetzelfde team is. Waar Spakenburg de 

eerste wedstrijd van begin af aan de 

wedstrijd bepaalde door verzorgd voet-

bal, is het nu CJVV die het ritme be-

paald. De keeper van de 'Blauwen' ziet 

de ene na de andere CJVV'er voor zijn 

doel verschijnen. Vooral Noah zorgt 

voor veel gevaar. Twee keer komt hij 

net een teenlengte tekort voor een snel-

le voorsprong. Een snelle voorsprong 

die er toch komt door een mooie actie 

van.......Hicham. Wie anders. Na een 

paar mooie passeeracties prikt hij de 

bal in de verre hoek:1-0. 

 

Spakenburg is nog steeds van slag, en 

op een enkele snelle uitbraak na, komt 

keeper Bauke amper in de moeilijkhe-

den. Sterker nog, vlak voor rust schiet 

de uitstekend spelende Noah de bal 
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In deze editie 
beheerst langs de keeper 2-0! Wie 

denkt dat Spakenburg na deze menta-

le dreun geknakt is, komt bedrogen 

uit. We krijgen een voorbeeld van de 

veelgeroemde Spakenburgse mental-

teit voorgeschoteld. De kleine 

'Blauwen' zetten CJVV flink onder 

druk, een druk die al snel te hoog 

blijkt:1-2. Geschrokken proberen de 

gele helden de wedstrijd weer naar 

zich toe te trekken, iets wat aanvan-

kelijk ook lukt. Uitblinker Noah scoort 

zijn 2e goal van de midddag en papa 

Martijn laat langs de zijlijn zien nog 

opmerkelijk soepel in de heupen te 

zijn middels een vreugdedans. 

 

Maar je hebt pas van een Spakenbur-

ger gewonnen als het laatste fluitsig-

naal geklonken heeft.... 

De 'blauwen' zetten onder aanvoering 

van hun coach nog 1 maal aan. Cjvv 

komt niet meer onder de druk van-

daan en de verdiende aansluitings-

treffer is dan ook snel gemaakt. He-

laas is het spreekwoordelijke engeltje 

op de lat een weekendje weg, want 

korte tijd later valt de 3-3 uit een 

kluts; de bal knalt op de paal, tegen 

keeper Joel en hobbelt de goal in. 

Vette pech!! 

Hierna hebben Hicham en Noah beide 

een kans om de winst binnen te sle-

pen. 

Als iedereen zich al heeft neergelegd 

bij een gelijke stand, vind er nog 1 

aanval van Spakenburg plaats. He-

laas verliezen we vlak voor tijd weder-

om met 4-3, waar een gelijkspel zeker 

op zijn plaats was geweest. Iedereen 

heeft keihard geknokt, waardoor het 

slechts een kwestie van tijd lijkt voor-

dat de eerste overwinning van deze 

seizoenshelft een feit wordt. 

 

Robin Hardeman (vader Sam) 

cjvvkrant@outlook.com 
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 De gele leeuw: Martijn Zeekaf (D5) 
Naam: Martijn Zeekaf  

Broers/zusjes: een 

zusje, Robin 

School/groep: Aloysi-

usschool groep  8 

Team: D5 

Ik voetbal sinds: 

2007 

Positie: keeper 

Trainer: Frans Bakke-

nes 

Sterke punten: Re-

flexen, uitkomen en  

lengte 

Idool/beste voetballer: Casillas 

Film: The lord of the rings 

Boek: The lord of the rings 

Club binnenland: PSV 

Club buitenland: Bay-

ern Munchen 

Game: Black ops 2 

Internetsite: Spele.nl  

Eten: Friet en lasange 

Drinken: Fanta, cassis 

TV-serie: Wie is de mol 

Hobby’s naast voet-

bal: tennissen, chillen 

met vrienden en fiet-

sen  

Huisdier: geen  

Muziek: Florida, Taio 

Cruzz 

Dit wil ik later worden: ontwerper 

Leukste voetbalmoment: We 

wonnen van de koploper terwijl 

we laatste stonden.  

 

Met een groep van 

bijna 40 (incl. trai-

ners/begeleiders en 

sommige ouders) 

mochten we op be-

zoek bij de club uit de 

domstad voor de wed-

strijd tegen VVV. Een 

mooie plek achter het 

doel op de cityside. 

Van te voren werd er 

door beide teams 

gekeken naar CJVV 1-

Altius 1 en werd er al 

genoten van het goede spel van de gele leeuwen. 

Rond 19:45 werd er afgetrapt in Utrecht. Uitein-

delijk won fc Utrecht met 2-1 en hebben we een 

leuke avond gehad! 

 

ps. Iedereen liep rustig door de security.. Fabian 

mocht even blijven staan voor een controle! ;) 

 

Arjan Delhaas 

C1 & D1 bezoeken Utrecht 

We moesten om 12 uur verzamel 

op CJVV en om half 2 spelen 

tegen SO Soest. We hadden de 

woensdag tegen FC de Bilt ge-

speeld en gewonnen. Deze over-

winning was moeizaam daarom 

waarschuwde Maarten ons nog 

dat we hun niet moesten onder-

schatten. 

 We begonnen erg slap aan de 

wedstrijd en binnen 5 minuten 

stonden we 2-0 achter. Snel 

daarna kwamen we op 2-1 door 

Tyren daarna kwamen wij goed 

terug in de wedstrijd. Volgens mij 

maakte Tyren ook de 2-2.  

Toen was alles weer mogelijk en 

toen kwamen we door Lucas of 

Chris op een 2-3 voorsprong. Het 

spel van ons werd steeds beter 

en wij  combineerde steeds be-

ter. Het kwam ook tot uiting in 

doelpunten. SO Soets kwam niet 

meer terug in de wedstrijd. Toen 

scoorde Nasim die een goede 

wedstrijd speelde  en daarna nog 

iemand (ik weet niet meer wie 

dat was). Het stond 2-5 tijdens 

rust.  

 

De tweede helft begonnen we 

goed met veel kansen voor ons 

en toen scoorde we. Daarna zakte 

we een klein beetje in maar had-

den nog wel veel kansen maar er 

ging er geen in. Toen scoorde we 

eindelijk en was het 2-7 voor ons. 

 

Uiteindelijk hadden we een goede 

wedstrijd gespeeld en een goede 

uitslag!                    

Degene die hebben gescoord: 

Tyren 2x, Lucas 2x, Nasim 1x, 

Chris 1x en Gijs volgens mij 1x  

 

Gemaakt door Matthijs  

CJVV D1 - SO Soest D1 

 
 

 

 

 
 

Welke club werd afgelopen weekend 

kampioen in Duitsland? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Ruben Schaken 

 

 

 

 De E1 is uitgeschakeld in de bekerronde?  

 Dat dit na 2 penalty ronden pas beslist 

was? 

 De jongens van de E1 erg teleurgesteld 

waren? 

 De F3 de meeste goals deze zaterdag heeft 

gescoord? 

 Zij nl met 11-0 van Roda hebben gewon-

nen? 

 De winnaars van de Glazen Bal hun prijs in 

ontvangst hebben genomen? 

 Dat de taarten heel erg lekker waren? 

 De E2  de volgende de keer de taart na de 

wedstrijd gaat eten in plaats ervoor? 

 Zij nu met een volle taartbuik hun wedstrijd 

niet hebben gewonnen? 

Wist je dat? 
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 Valleivogels E1 - CJVV E2: flinke zeperd 
Een oefenpartij tegen een hoger spe-

lende ploeg is een mooie uitdaging  

na de makkelijke winst van vorige 

week. Valleivogels speelt 1 klasse  

hoger maar is 2 klassen langer en 

breder. Door fel van start te gaan  

proberen we ze te imponeren en dat 

lukt de eerste minuten aardig.  

Valleivogels wordt op eigen helft vast-

gezet  en  we kr i jgen k le ine  

kansen. Als ze voor de eerste keer 

uitbreken wordt duidelijk dat we het  

zwaar gaan krijgen; krachtig, snel en 

met overzicht wordt de kans  

uitgespeeld en gelukkig grijpt Koen 

beheerst in. Dit doet hij nog veel  

vaker waardoor we lang op 0-0 blijven. 

Valleivogels gaat steeds vrijer  

voetballen en Joyce, Wesley en Tijl 

krijgen het zwaar te verduren. Ze  

verkopen de huid duur en slagen er in 

om over de zijkanten op te stomen  

en de aanvallers in stelling te brengen. 

Jammer dat onze aanvallers de  

kracht en het overzicht missen om het 

af te ronden. Bij de rust staan  

we 2-0 achter, we hebben het goed 

gedaan. De tweede helft schakelt Val-

leivogels een tandje bij. Onze  aanval-

lers moeten nog leren wat meehelpen 

betekent en dus staan de verdedigers 

er alleen voor. Met wanhopige blikken 

vechten Tijl, Omer, Wesley en Koen 

voor wat ze waard zijn. Zo voorkomen 

zij veel erger en is de eindstand  

slechts 10-0. We hebben weer goede 

lessen geleerd en gaan die volgende 

week weer lekker op ons eigen niveau 

in de praktijk brengen. 

 

Hein Vinke 

Dubbele winst C1 & B2 

VVZ ‘49 E2 - CJVV E2: slagroomtaart 
Taart vooraf, 

voetbal op 

gras en allerlei 

b l e s s u r e s 

maakte dat 

het  deze  

zaterdag alle-

maal niet luk-

te. We hadden 

veel kansen 

nodig om op 0

- 1  t e  

komen (Imad). 

De opbouw ging aardig maar als een 

aanval niet lukte was er bij sommigen 

geen inzet om de bal 

weer te veroveren. Lag 

de taart zwaar op de 

maag, zijn ze moe van 

het schoolvoetbal en de 

woensdagavondwed-

strijd of zijn het vroege 

sterallures?. In ieder 

geval  kon VVZ 2 keer 

zonder enige tegen-

stand scoren. Gelukkig 

maakte Ilias na een mooie voorzet van 

Serhat 2-2. Gelijk na de aftrap werd 

VVZ weer vrije doortocht verleend en 

de tegentreffer geincasseerd. Wij zijn 

technisch veel beter en dus vol ver-

trouwen aan de 2e helft begonnen. De  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wil was er 

maar binnen 

een minuut 

kwamen we 

sullig tegen 

een 4-2 ach-

terstand aan 

te kijken. De 

5-2 was ook 

onvermijde-

lijk. Er werd 

g e m o p p e r d 

en gezeurd 

en daarom ook gewisseld.  

Wesley stroopte de mouwen op en gaf 

keihard werkend het 

goede voorbeeld. Zijn 

inzet werd beloond 

met een mooi doel-

punt vlak voor tijd. De 

jongens bij wie het 

vandaag wel goed 

lukte hebben pas na 

de wedstrijd taart ge-

geten. Conclusie is  

dus dat de coach deze 

zaterdag een grote inschattingsfout 

maakte. Volgende week geen taart 

meer. (Gelukkig was er vandaag wel het 

zoet van lekkere taart). 

 

Hein Vinke 

Zowel de C1 als B2 mochten afgelopen 

zaterdag tegen Cobu Boys spelen. In beide 

gevallen wonnen de geelzwarten! 

  

Allereerst mochten de C2 spelers als C1 

aftrappen onder een lekker zonnetje tegen 

Cobu Boys C1. Een lastige wedstrijd die al 

2x eerder op het programma stond (1x 

winst, 1x verlies). Na dit weekend komt er 

een winstpartij voor CJVV bij. Na de 1e 

helft stond er een 1-1 tussenstand op het 

scoreboard (goal Mouad). In de 2e helft 

liep CJVV uit naar een 2-5 overwinning 

door doelpunten van Halil (C1) Moussa en 

Ibrahim.  

  

Later die middag mocht de C1 spelen als 

B2 tegen Cobu Boys B1. Een hele gemak-

kelijke overwinning werd het. 9-3 in het 

voordeel van CJVV. Halil, Egbert, Mouad, 

Sabri, en Jop waren trefzeker! 

  

Gefeliciteerd! Goed gedaan mannen! 

 

Arjan Delhaas 

 

Pupil van de week:  

Mera van Lieshout (E7) 

FILMPJE!! 

http://youtu.be/WA9AGz1kDZo
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Gelukkig was de opkomst zeer goed. Het was nog wel wat aan de frisse kant, maar 

de spelers hadden er gelukkig geen last van. 

Er werd flink gestreden voor elke bal ging men voor. Voor het doel was veel hecti-

sche momenten ging de bal wel of niet het doel in. Ze hadden veel plezier in het 

spelletje. Sommige uitslagen zijn zeer vertekend, grote verschillen, maar dat zag je 

niet altijd in het veld. Ze hadden plezier de spelers ook naar de tegenstanders toe.  

 

Hier de uitslagen: 

 

OSN                                        World L. 

Celtic Real Madrid    3-1      Barcelona - Inter        0-11 

Ajax   PSV                10-1       AC Milan    Man U.    7-5 

 

Zaterdag 13 April  de volgende wedstrijden 

 

OSN                                                    World L     

Celtic    PSV                                        Barcelona  Manchester U. 

Ajax      Real Madrid                          AC Milan  Inter 

 

De stand per 6 april is 

OSN 

                               G    W    V   G   P   DS 

1  Ajax                    3     3     0    0    9  22-8    

2  Celtic                  3     2     0    1    7  12-6  

3  Real Madrid        3    1     0    2    5  15-15 

4  PSV                    3     0     0    0    3   6-26 

 

World L 

 

1  AC Milan           3    3     0     0    9    33-10 

2  Manchester U.    3    2     0    1     7    27-9 

3  Inter                    3    1     0    2     5    16-20 

4  Barcelona           3    0     0    3     3     2-39 

OSN & World League 

CJVV E1 - Quick E2 (vrs) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien er voor ons geen competitiewed-

strijd op het programma stond, hebben wij 

zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd 

tegen Quick E2 gespeeld. Na een rommelig 

begin, scoorde Sam eenvoudig de 1–0 na 

goed voorbereidend werk van Mo. Toen een-

maal de eerste goal gemaakt was, begonnen 

we beter te spelen en konden we elkaar mak-

kelijker vinden. 

Al snel liepen we uit naar 4-0. Door een zeld-

zaam slippertje van onze keeper kon 

Quick 4-1 maken, maar echt span-

nend werd het niet omdat het 

krachtsverschil te groot was. Dit gaf 

ons wel de gelegenheid om in de 

tweede helft van keeper te wisselen. 

Jerre (onze keeper) ging in de spits 

staan en Mo trok zijn handschoenen 

aan. Deze wissel leidde nog tot een 

mooie omhaal en schot van Jerre, 

maar helaas stond de paal een doel-

punt in de weg. 

Doelpuntenmakers: Sam, Jeroen 

(2x) en Mo (3x) 

 

Groet, Dave 

 

Ps. aankomende zaterdag spelen 

we alweer de 3e ronde in de beker-

competitie tegen Soest E3 dus kom 

allen kijken 
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CJVV D4 speelde afgelopen zaterdag 

tegen het altijd gevaarlijke Dosc uit 

Den Dolder. Het was een vroege wed-

strijd. Dat kon je ook zien aan de ble-

ke kopjes van onze sterspelers. De 

warming up kwam maar langzaam op 

gang en ook in het eerste deel van de 

wedstrijd was nog lang niet iedereen 

wakker. Desondanks was een van de 

eerste uitbraken voor CJVV! Een aan-

val over links en een mooi schot van 

Musab; net naast. Daarna nam de 

druk van Dosc toe. Doordat er vaak 

grote gaten op het middenveld lagen 

kon de tegenstander naar hartelust 

combineren en gevaarlijk aanvallen. 

Gelukkig hield Carlos geholpen door 

de verdediging het doel lang schoon. 

Toch werd de keeper bijna gepaseerd 

door Dosc: een bal op de paal en een 

bal die door Luuk van de doellijn werd 

gehaald. Ook werd er een nog een 

doelpunt van Dosc afgekeurd vanwe-

Engeltje op de lat bij D4 
ge buitenspel. Er zat duidelijk een 

engeltje op de lat!  Tegen de verwach-

ting was toch het eerste doelpunt voor 

CJVV. Een snelle aanval, goed afge-

rond door Zakaria. Door dit doelpunt 

nam het zelfvertrouwen toe. Het spel 

ging op en neer. Vlak voor het einde 

maakte Dosc de gelijkmaker. Een vrije 

trap van links die doorgetikt werd 

door een vrijstaande speler van Dosc. 

De keeper was kansloos:1-1. Toen 

was CJVV echt wakker. Er ontstond 

een heus slotoffensief. Dosc kwam 

niet meer uit de verdediging. Loeihar-

de schoten van Ciske en anderen 

werden afgevuurd op het doel van 

Dosc. Helaas allemaal net naast of 

over. Het bleef 1-1.  

 

> Man of the match: Azmi 

 

Herm Kuipers 

CJVV D1 - De Bilt D1 
We begonnen heel erg goed en pakte als de 

tegenstander de bal had hem heel snel af. 

Dus er kwam al snel een doelpunt voor ons,1

-0. Daarna gingen we meteen heel erg ons 

best doen om het niet 1-1 te laten worden. 

We scoorde weer na een tijdje uit een corner, 

2-0! 

Maar na de tweede goal lieten we De Bilt 

voetballen, dat was totaal niet de bedoeling.  

 Zij waren in het tweede kwartier de 

baas (voor het grote deel) over ons. 

Maar gelukkig lieten we hun niet toe 

aan scoren in de eerste helft. 

We moesten in de 2e helft alles 

geven om de 2-1 te voorkomen, 

alleen dat deden we niet. Dus het 

werd nog in de tweede helft span-

nend want ze maakten de 2-1. :o 

Wij waren heel erg slecht bezig en 

verdedigden voor het grote deel 

door het midden uit. Bijna iedereen 

speelde slecht. 1 van de beteren 

was Stephan (de keeper), die deed 

het goed. 

Wij hadden in de tweede helft heel 

weinig kansen, de tegenpartij had 

juist heel veel kansen. Gelukkig 

scoorden ze niet meer en de uitslag 

was 2-1. Voor Cjvv. :D 

 

Gemaakt door Luuk  

  

Foto’s Soest E3 - CJVV E1 Foto’s Laren D2 - CJVV D2 

Foto’s F3 



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

A 

B 

C 

Antwoord vorige editie: C 
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A1 Salih  Kuran 1-4-1994 

MB1 Iris de Gans 11-4-1995 

C4 Samet  Murat 3-4-1998 

MC1 Sifra  Ayide 4-4-1998 

C3 Dani  Alideeb 9-4-1998 

C6 Yavuz  Buyukeken 9-4-1999 

C5 Younes el Benaissati 11-4-1999 

D4 Zakaria  Yatim 1-4-2000 

D5 Yasin  Agba 11-4-2000 

D1 Christopher  Mamengi 3-4-2001 

D8 Jordy van Vegte 4-4-2001 

D7 Patrick van Vegte 4-4-2001 

D6 Hasan  Ozun 8-4-2001 

D8 Matthijs  Breunissen 10-4-2001 

D2 Franslijn  Nsingi 14-4-2001 

E1 Mohammed  Aoulad Aissa 3-4-2002 

E9 Oussama  El Betar 3-4-2003 

Gjeug Jeremy  Drost 8-4-2003 

E9 Milan de Vries 12-4-2003 

F2 Adam  Asbai 6-4-2005 

F4 Caspar  Tönis 14-4-2005 

Kab Magloire  Luzolo 1-4-2007 

Kab Papys  Nsingi 3-4-2008 

Verjaardagen 

3 apr IJsselmeervogels A2 CJVV A1 3 - 0 

6 apr CJVV A1 Quick 1890 AFC A1 0 - 3 

6 apr CJVV A2 Quick 1890 AFC A2 0 - 12 

3 apr Breukelen fc B1 CJVV B1 5 - 2 

6 apr Roda 46 B2 CJVV B1 2 - 0 

6 apr CJVV B2 Cobu Boys B1 9 - 3 

6 apr CJVV B3 Nieuwland B4 1 - 2 

6 apr TOV B2 CJVV B4 4 - 6 

6 apr Cobu Boys C1 CJVV C1 2 - 5 

6 apr CJVV C2 KVVA C1 3 - 15 

3 apr Waterwijk C3 (zon) CJVV C2 3 - 1 

6 apr TOV C4 CJVV C4 5 - 0 

6 apr CJVV C5 Hooglanderveen C5 3 - 7 

3 apr CJVV D1 Bilt De D1 2 - 1 

6 apr Soest SO D1 CJVV D1 2 - 7 

6 apr CJVV D2 VVZ '49 D1 0 - 5 

2 apr CJVV D2 Laren 99 D1 0 - 2 

6 apr Cobu Boys D2 CJVV D3 4 - 1 

6 apr CJVV D4 DOSC D4 1 - 1 

6 apr Soest SO D5 CJVV D5 2 - 1 

6 apr Roda 46 D10 CJVV D7 6 - 4 

6 apr DOSC D6 CJVV D8 1 - 7 

3 apr CJVV E1 Eemnes E1 2 - 2 

6 apr Soest SO E3 CJVV E1 2 - 2 

6 apr VVZ '49 E2 CJVV E2 5 - 3 

6 apr CJVV E3 DOSC E8 3 - 0 

6 apr CJVV E5 Quick 1890 AFC E8 9 - 4 

6 apr CJVV E6 Vliegdorp 't E3 6 - 2 

2 apr CJVV E7 Quick 1890 AFC E10 1 - 4 

6 apr Nieuwland E6 CJVV E7 1 - 2 

6 apr Hoogland E7 CJVV E8 6 - 2 

6 apr Eemnes E6 CJVV E9 1 - 4 

6 apr CJVV E10 Nieuwland E12 2 - 2 

6 apr CJVV F1 IJsselmeervogels F2 6 - 2 

6 apr DOSC F1 CJVV F2 9 - 5 

6 apr CJVV F3 Roda 46 F7 11 - 0 

6 apr Spakenburg F4 CJVV F4 4 - 3 

6 apr CJVV F5 Eemnes F3 1 - 2 

6 apr Cobu Boys F4 CJVV F6 1 - 1 

6 apr CJVV F7 Vliegdorp 't F3 5 - 2 

6 apr WHC JG1 CJVV JG1 7 - 8 

6 apr VVIJ MA2 CJVV MA1 5 - 0 

6 apr CJVV MB1 Quick 1890 AFC MB2 2 - 0 

6 apr CJVV MC1 VVZ '49 MC1 0 - 1 

Uitslagen 


