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VVZA maatje te groot voor D4 in do-or-die wedstrijd 
De D4 van CJVV was zaterdag zeer 

gemotiveerd omdat ze een serieuze 

aanval op de koppositie konden doen. 

Bij winst kon VVZA tot 1 verliespunt 

genaderd worden.  CJVV kwam uitste-

kend voor de dag en was zeker gelijk-

waardig aan de koploper, al leidde dat 

niet tot kansen. Vlak voor rust liet de 

verdediging zich echter 3x foppen en 

was de wedstrijd in 5 minuten ge-

speeld: 3-0… 

CJVV veerde even op met een schot 

van Musab tegen de keeper. 

CJVV probeerde het in de 2e helft nog 

wel, maar echt moeilijk konden zij het 

de zwart-witten niet maken. Integen-

deel, want met een handige dribbel 

besliste de VVZA-spits het duel defini-

tief. Achmed redde nog wel de eer met 

een tegentreffer na een snelle uit-

braak: 4-1. VVZA antwoordde al snel 

met ook een uitbraak voor de 5-1. Bij-

na nog scoorde Achmed een 2e keer 

toen Ciske de bal panklaar voor hem 

neerlegde, maar de keeper van VVZA 

was attent. De koppies gingen hangen 

en VVZA profiteerde daarvan om nog 

even de 6-1 binnen te prikken.  

Al met al een terechte nederlaag, 

waarbij vooral Jeremy tot de laatste 

minuut werkte als een paard.  

Hij verdient dan ook de uitverkiezing 

van: 

 

Man of the match: Jeremy. 

 

Hans Latour 

F4 sluit wedstrijd waardig af 
Zaterdag stond de tegenstander uit 

Soest, de F5 van VVZ'49 op het pro-

gramma. In de poule van het najaar 

zaten ze ook bij ons, toen verloren we 

met 3-8 van ze. Ook toen speelden 

we een thuiswedstrijd. Dus er was 

alles aan gelegen om revanche te 

nemen. De wedstrijd begon en onze 

F4 was er klaar voor. Maar in hele 

korte tijd maakten de spelers van 

VVZ'49 0-1 en nog geen minuut later 

0-2. Oei, daar moest iets aan gebeu-

ren. De F4 speelde goed over, voorzet 

op Hicham en ja hoor: 1-2! Er werd 

bloed geroken en na een paar keer 

goed en mooi overspelen werd ge-

passt naar Noah en hij maakte 2-2. 

Weer terug in de wedstrijd. De man-

nen stonden lekker te spelen, achter-

in de verdediging werd door afwisse-

lend Bauke, Sam en Lars goed de pot 

dichtgehouden. Matthijs en Joel zorg-

den ervoor dat we constant het bezit 

over de bal hielden. Na een goal van 

de tegenstander stonden we weer 

achter, maar door een doelpunt van 

Hicham gingen we met 3-3 de rust in! 

Na een oppepper van de coach be-

gonnen we aan de tweede helft. Daar 

waar Joas de eerste helft de goal van 

de F4 fantastisch verdedigde, deed 

Matthijs dat in de tweede helft. Met 

dezelfde inzet en resultaat. Door een 

mooie assist van Hicham kon Tren een 

mooi doelpunt maken voor de F4! Maar 

lang mocht dat niet baten of we ston-

den weer 4-4 door een rommelgoal van 

de tegenstander. In de eindfase van de 

wedstrijd kwamen we zelfs op een 4-5 

achterstand, maar door onze held Tren 

die weer een doelpunt maakte, konden 

we de wedstrijd afsluiten met een gelij-

ke stand: 5-5. Een waardige afsluiting 

van de wedstrijd. 

 

Martijn van der Geest (vader Noah) 

 

 

 

  

 
Uit welk land komt Heerenveen spits Alfred Finnbogason? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Bayern Munchen 
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 De gele leeuw: Robin den Uyl (F2) 
Naam: Robin den Uyl 

Broers/zusjes: Jeroen 

School/groep: 4 

Team: CJVV F2 

Ik voetbal sinds: januari 2011 

Positie:rechtsvoor 

Trainer: Ben den Uyl (mijn vader) 

Sterke punten: schieten, passen 

Idool/beste voetballer: Messi 

Film: The A-team 

Boek: Donald Duck 

Club binnenland: Ajax 

Club buitenland: Chelsea 

Game: FIFA 12 

Internetsite: Spele.nl 

Eten: Pannenkoeken 

Drinken: Melk 

TV-serie: Spangas 

Hobby’s naast voetbal: Spelletjes 

Huisdier: Heb ik niet 

Muziek: Ralf 

Dit wil ik later worden:  Profvoet-

baller 

Leukste voetbalmoment: Als ik 

scoor! 

 

Er werd weer flink gestreden voor de punten. Bij 

de ene ging het beter af dan bij het andere team. 

De verschillen blijven wel groot. Het blijft altijd 

moeilijk om de teamindeling te maken. Altijd is er 

wel een spelertje die het verschil kan maken voor 

een team. Maar ze blijven er plezier inhouden. 

Heel langzaam gaan we naar het eind van het 

voetbalseizoen toe. Nog even en de voorjaarsva-

kantie komt eraan 

dan geen voetbal 

omdat er spelers weg 

zijn. 

 

Hier de uitslagen: 

 

OSN                                                   

Celtic - PSV                    6-3                

Ajax   - Real Madrid     14-5                     

 

World L. 

Barcelona- Man. Utd   5-10 

AC Milan – Inter          12-3 

 

Zaterdag 20 April de volgende wedstrijden: 

 

OSN                                                     

Celtic - Ajax                      

Real Madrid - PSV                      

 

World L. 

Barcelona – AC Milan 

Inter – Man. Utd 

 

De stand per 13 april is 

OSN 

                               G    W    V     G    P       DS 

1  Ajax                    4     4     0    0   12   36-13    

2  Celtic                  4     3     0    1    10  18-9  

3  Real Madrid       4     1     0    3     6   20-29 

4  PSV                    4     0     0    4     4    9-32 

 

World L 

 

1  AC Milan            4    4     0     0    12   45-13 

2  Manchester U.   4    3     0    1     10   37-14 

3  Inter                    4    1     0    2       6   19-32 

4  Barcelona           4    0     0    4       4     7-49 

 

OSN & World League 

Met goede wil en twijfel in de 

benen van start tegen Baarn. Na 

2 verliespartijen was de bravoure 

een beetje verdwenen. Voorzich-

tig werd de bal heen en weer 

getikt en afgetast of er mis-

schien een aanval mogelijk was. 

De eerste kansjes werden ver-

twijfeld gemist. Baarn was  

ook voorzichtig en bleef verstijfd 

op eigen helft. Dankzij de inzet 

van lias kwam er een 1-0 voor-

sprong. Dit werkte voor Baarn als 

wekker en er kwam tegenstand. 

Ze scoorden 2 x verdiend uit 

mooi samenspel en het  

was Ilias die kort voor rust gelijk 

maakte. De tweede helft kwam 

Baarn met goed voetbal op een 

4-2 voorsprong.  

CJVV probeerde wel maar het 

lukte niet. Totdat Baarn uit angst 

voor Imad de bal in eigen doel 

ramde. We kregen steeds meer 

grip op het spel en drongen Baarn 

steeds verder terug. Er volgden 

betere kansen maar het  

vertrouwen dat we ook kunnen 

scoren onbrak. Ilias maakte de 4-

4 en er waren mogelijkheden voor 

de winnende treffer; die werd ons 

helaas niet gegund. Ilias heeft 

ons er vandaag doorgesleept, niet 

alleen met doelpunten maar ook 

met inzet op alle plekken waar 

dat nodig was.  

 

Groeten Hein  

Baarn E3 - CJVV E2: evenwicht 

 

 

 

 De A1 verdienstelijk gelijk speelde tegen de nummer 3 uit de 

competitie? 

 De E10 maar liefst 11 keer scoorde tegen Hoogland? 

 Er heel veel foto’s van de E1 zijn gemaakt door twee enthousi-

aste vaders? 

 Je deze op pagina 4 kan vinden samen met het verslag? 

 De D1 woensdagavond de derby tegen Quick D1 speelt? 

 G1-jeugd een mooie 3-2 overwinning boekte op VVOG? 

 Het 1e zaterdag tegen koploper Almere speelt? 

 Zij maar 3 punten achter staan en dus gelijk kunnen komen? 

 De spelers van het 1e graag aangemoedigd worden door heel 

veel jeugdspelers? 

 

Wist je dat? 



JAAR GAN G 1,  N UMMER  27 PAGIN A 3  

cjvvkrant@outlook.com 

Trainerstaal: Jelmer Storm (trainer CJVV E1) 
Dit seizoen train je de E1, omschrijf je 

team eens en wat vind je van de ont-

wikkeling dit seizoen? 

Dit seizoen train ik inderdaad de E1, 

dit is een team dat bestaat uit  vijf 

eerste jaars E-pupillen en vier tweede jaars E-pupillen. Het zijn uiteraard 

allemaal talentvolle spelers, waarbij een deel van het team al erg lang 

met elkaar samen speelt. Ik vind de ontwikkeling dit seizoen goed te 

noemen. Na een wat stroeve start ontplooien de jongens zicht steeds 

beter. We proberen zo veel mogelijk naar voren te spelen en dit lukt 

steeds beter. Dus ook het vastzetten van de tegenstander. Het enige 

nadeel is dat we in een veel te zwakke competitie zijn ingedeeld. Daar-

naast zijn we vorige week pas uitgeschakeld in de beker.. 

 

Waar train je op en wat vind je belangrijk om mee te geven aan je spe-

lers bij wedstrijden? 

We trainen ten eerste veel op balvaardigheid, dus oefeningen waar de 

techniek om de hoek komt kijken. Dit doe ik eigenlijk nooit lang, maar 

laat het wel vaak terugkeren. Dus elke training hooguit tien minuten. 

Daarnaast trainen we veel op hard en snel inpassen in verschillende pass -en trapvormen. Ook spelen we al kleine posi-

tiespelletjes en laat ik de één tegen één situatie veel terugkeren. Dit vind ik een belangrijk onderdeel van het spel. Elke 

training sluiten we uiteraard af met een partijspel. Bij de wedstrijd geef ik verschillende dingen mee, maar ik bekijk voor-

al per positie wat elke speler moet doen. Dit vind ik op deze leeftijd het belangrijkste. 

 

Volgend jaar in de 9 tegen 9 competitie, hoe kijk je daar tegenaan?  

Ik heb daar erg veel zin in, en ik verwacht ook wel veel van onze ploeg. Ik denk 

dat we een team kunnen samen stellen waar veel talent in zit en waar ook nog 

veel uit te halen valt. Kortom, ik zie het erg positief in! Daarnaast is het goed voor 

de gehele vereniging om op het hoogste niveau te spelen. 

 

Wat zijn je ambities binnen het trainersvak? 

Ik wil eerst nog wat trainersdiploma’s halen en dan zien we wel.  Vooralsnog is 

het lastig zat om het te combineren met zelf spelen… 

 

Zijn er nog zaken die je graag anders ziet binnen de jeugdopleiding van CJVV? 

Jazeker, ik zou willen dat er meer materiaal beschikbaar is. Het valt mij de laatste tijd op dat er bijvoorbeeld te weinig 

pilonnen beschikbaar zijn.  Eigenlijk past dit in mijn algehele verbeterpunt: randvoorwaarden om goed te trainen verbe-

teren. Dus bijvoorbeeld meer goede trainers zoeken. Ik weet ook wel dat dit lastig is, omdat er een probleem is binnen 

de vereniging om genoeg vrijwilligers te vinden. Daarnaast vind ik dat alle jongens vanaf een bepaalde leeftijd moeten 

gaan fluiten. Dit lost het scheidsrechtersprobleem op en het kost je maar een uurtje per week. Training geven mag na-

tuurlijk ook! Bovendien is het erg leerzaam. 

Paspoort: 

seizoen 2012/2013: trainer E1 

seizoen 2011/2012: trainer D2 

seizoen 2010/2011: trainer D2 

seizoen 2009/2010: trainer E3/ techniektrainer 

“Ik bekijk vooral 
per positie wat elke 
speler moet doen” 

“Het is goed voor de 
gehele vereniging om 
op het hoogste niveau 

te spelen” 

Foto’s D1 - GVVV D1 
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Foto’s E1 

Zaterdag moesten we heel vroeg vertrekken naar Nieuwland. 

We hadden een hele scherpe warming up waardoor we heel fel 

aan de wedstrijd begonnen. Onze verdediging hield elke bal 

tegen maar het lukte ons niet om voorin rustig te blijven aan 

de bal en te scoren. 

Maar na veel proberen lukte het Rutger via een goeie intikker 

te scoren. Toen dachten we dat deze wedstrijd wel zouden 

winnen maar Nieuwland scoorde de 1-1. 

Dat was even schrikken, maar via een goal van Jeroen stonden 

we weer voor. Het werd zelf 1-3 door goeie goal van Jochem.  

Hierna was het rust, en onze trainer, Jelmer zij dat we wel goed 

voetbalden maar ons koppie er wel goed bij moesten houden 

en fel moesten spelen. 

Na de rust scoorden we redelijk snel de 1-4 door een goal van 

Mo. Maar Nieuwland liet het er niet bij zitten en het werd 3-4.  

In de 2de helft ging het nu niet heel goed in de verdediging en 

de aanvallers deden het beter.  

Ze hadden veel kansen en uiteindelijk werd ook de 5-3 ge-

scoord. Joel kon de hoge aangespeelde bal van mij met z’n 

binnenkant vanuit de lucht inschieten. 

  

Groetjes Sam 

Nieuwland E4 - CJVV E1  
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  WaarWaarWaar   isisis dedede   bal??bal??bal??   

A 

B 

C 

Antwoord vorige editie: B 

D5 Mees  Lindhout 15-4-2000 

G- Kalil  Fofana 19-4-2000 

D2 Stefan  Marsman 19-4-2000 

D6 Olaf van Pijpekamp 18-4-2001 

D6 Durmuscan  Babacan 19-4-2001 

G- Marcel  Moerland 19-4-2001 

E01 Sam  Seignette 17-4-2003 

F2 Julian  Boes 18-4-2005 

OSN Rayan  Charkaoui 20-4-2005 

OSN Jan Bert van  Veelen 19-4-2006 

Kab Yassine  Nibou 16-4-2008 

Verjaardagen 13 apr Roda 46 A2 CJVV A1 2 - 2 

13 apr IJsselmeervogels A3 CJVV A2 10 - 3 

13 apr CJVV B1 IJsselmeervogels B2 5 - 3 

13 apr Soest SO B4 CJVV B2 7 - 2 

13 apr CJVV B4 IJsselmeervogels B4 3 - 7 

13 apr CJVV C1 Laren 99 C1 1 - 5 

13 apr CJVV C2 Hoogland C2 0 - 2 

13 apr Hoogland C6 CJVV C4 3 - 3 

13 apr CJVV C5 Nieuwland C6 2 - 4 

13 apr CJVV D1 GVVV D1 4 - 1 

13 apr CJVV D2 Roda 46 D2 1 - 1 

13 apr IJsselmeervogels D4 CJVV D3 2 - 3 

13 apr VVZA D4 CJVV D4 6 - 1 

13 apr Hooglanderveen D7 CJVV D5 3 - 2 

13 apr Quick 1890 AFC D5 CJVV D6 9 - 4 

13 apr CJVV D7 Quick 1890 AFC D7 2 - 2 

13 apr VVZ '49 D5 CJVV D8 1 - 6 

13 apr Nieuwland E4 CJVV E1 3 - 5 

13 apr Baarn sv E3 CJVV E2 4 - 4 

13 apr Amsvorde E1 CJVV E3 6 - 2 

13 apr CJVV E4 VVZA E5 3 - 5 

13 apr IJsselmeervogels E8 CJVV E5 2 - 6 

13 apr CJVV E6 Spakenburg E6 2 - 5 

13 apr Roda 46 E15 CJVV E7 2 - 9 

13 apr Achterveld E3 CJVV E8 5 - 2 

13 apr CJVV E9 Roda 46 E19 3 - 1 

13 apr CJVV E10 Hoogland E12 11 - 2 

13 apr CJVV F1 Nieuwland F1 4 - 0 

13 apr VVZ '49 F1 CJVV F2 7 - 6 

13 apr Nieuwland F5 CJVV F3 3 - 3 

13 apr CJVV F4 VVZ '49 F5 5 - 5 

13 apr CJVV F5 Hooglanderveen F6 4 - 1 

13 apr CJVV F6 IJsselmeervogels F5 4 - 1 

13 apr CJVV F7 VVZA F6 8 - 4 

13 apr CJVV JG1 VVOG JG1 3 - 2 

13 apr CJVV MA1 Saestum MA1 0 - 5 

13 apr Saestum MB1 CJVV MB1 4 - 0 

Uitslagen 


