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CJVV E2 - Hoogland E4: toverdrank 

Om half 9 op veld 4 komt E2 altijd het 

best tot z i jn recht.  Dat  is  

vandaag ook nodig want Hoogland is 

de ongeslagen koploper. Geheel  

terecht zo blijkt al snel. We worden 

vastgezet en Hoogland combineert  

flitsend door onze linies heen. We 

houden maar kort stand en incasse-

ren dan de 0-1. Daarna krijgen ook wij 

een paar kleine kansjes maar geloof  

inzet en samenwerking is er te weinig. 

Na een kwartiertje breekt er iets en 

loopt Hoogland met goed voetbal uit 

naar 0-5. Dit zijn we niet gewend op 

veld 4. Gelukkig lanceert Joyce vlak 

voor rust een raketbal: 1-5. In de rust 

drinken de jongens mijn bidon water 

gulzig leeg. Ik denk dat hij na mijn laat-

ste fietswedstrijd niet goed schoon is 

gemaakt want na de rust staat er een 

totaal ander team. Er wordt gestreden 

voor elke bal, goed gecombineerd en 

positief gereageerd. Ilias maakt 2-5 en  

3-5 (mooie pass van Serhat).  

Hoogland geeft zich niet gewonnen en  

blijft gevaarlijk aandringen, maar Tijl, 

Wesley, Joyce en Koen blijven koel 

en doortastend. Na weer een mooie 

combinatie vindt Imad de aanslui-

ting (4-5). Een paar minuten span-

ning later brengt Tijl met een prach-

tige steekbal Serhat in stelling die 

koelbloedig afrondt. Noureddine en 

Omer knokken om het punt binnen 

te slepen maar uit een corner 

maakt Ilias er 3 punten van. Grote 

blijdschap bij CJVV en dikke tranen 

bij Hoogland.  Complimenten voor 

het mooie en sportieve spel van 

Hoogland; dat heeft inspirerend 

gewerkt.  

 

Groeten Hein  

F4 sluit wedstrijd waardig af 
Een mooie zonnige zaterdag op Sport-

park Vermeerkwartier. Om 09:45 

stond op veld 1 de competitiewed-

strijd tegen  

Achterveld B1 op het programma. De 

vorige ontmoeting tussen deze ploe-

gen eindigde in een 0-4 overwinning 

voor de C1 spelend als B2. Vandaag 

zal het minder makkelijk gaan.  

 

Achterveld had duidelijk geleerd van 

de eerdere ontmoeting en wist beter 

om te gaan met het spel van CJVV. 

Daarbij waren de geel-zwarten erg 

slordig en dat resulteerde in een lasti-

ge pot. Na een onderschepping op het 

middenveld kwamen de Achtervelders 

eruit en stond er een 0-1 op het score-

bord. Een vervelend moment maar 

wel leerzaam.  

Want waren we niet doorgeschoven 

naar de B zodat onze keuzes in het 

veld er toe deden? Aan CJVV de schone 

taak dit recht te zetten. Via Jop kreeg 

de B2 een aantal kansjes maar het 

was een stugge verdediging waar we 

mee te maken hadden. Diezelfde ver-

dediging ging in de fout bij een corner 

van Halil. Iza werd lomp onderuit ge-

trokken. Een worp die op de judomat 

niet zou misstaan. Een terechte straf-

schop die 1min. voor rust werd ge-

maakt door Halil. Een 1-1 ruststand.. 

En tevens de eindstand. De 2e helft 

was CJVV duidelijk beter maar dat re-

sulteerde niet in doelpunten. 

 

Volgende week Hooglanderveen! 

 

Groet, Arjan 
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 Pupil van de week: Dave (E3) 
Mijn naam is Dave Butzelaar en 

ik speel in de e3 op de plek van 

rechtsbuiten. Ik mocht pupil van 

de week zijn bij de wedstrijd cjvv 

tegen Almere de eindstand was 0

-0. Ik vond de wedstrijd wel span-

nend maar zat te wachten op een 

doelpunt van cjvv want we moes-

ten winnen. Ik moest verzamelen 

om half 2 en mocht me omkleden 

met het eerste.  
Daarna mocht ik op het veld de 

warming up meedoen met de 

muziek aan. Toen we weer naar 

binnen gingen om daarna met ze 

alle naar buiten te komen was 

het wel erg stoer met alle rook en 

de vlaggen! 
Toen mocht ik de aftrap doen en 

de wedstrijd op de bank met de 

wissels kijken en in de rust de 

reserve keeper inschieten. 
Ik vond de keeper de beste spe-

ler omdat hij de nul hield. Ik vind 

het leukst aan voetbal dat je lek-

ker kan rennen en schieten en 

veel lachen met je team.  
Ik wou nog melden dat ik het een 

hele leuke ervaring vond en het 

ook leuk dat me opa en oma en 

zusje, mama en papa en me oom 

kwamen kijken. En dat me grote 

zus zich liet wisselen in haar wed-

strijd die al begonnen was om 

mijn aftrap te zien.   
Gr Dave 

 

FILMPJE VOLGT... 

Er werd weer flink gestreden voor de 

punten. Bij de ene ging het beter af dan 

bij het andere team. De verschillen blij-

ven 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 voetbal-

seizoen toe. Nog even en de voorjaars-

vakantie 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 

 

OSN & World League 

 

 

 

 D1 afgelopen woensdag de derby tegen 

Quick moest spelen? 

 Zij met maar liefst 5-0 hebben gewonnen? 

 De D1 ook de wedstrijd erna van de num-

mer 2 in de competitie heeft gewonnen? 

 De D1 aan het einde van de competitie nog 

even lekker op stoom is? 

 De E2 tegen Nieuwland een achterstand 

van 5-0 wist weg te werken? 

 Zij de wedstrijd uiteindelijk met 6-5 hebben 

gewonnen? 

 De E2 echte gele leeuwen zijn? 

 Er 14 jeugdspelers bij de topper van het 

1ste, met geel/zwarten vlaggen mochten 

zwaaien? 

 Hierdoor de spelers van het eerste een 

mooie entree maakten bij aanvang van de 

wedstrijd? 

 Het 1ste helaas 0-0 speelde tegen de kop-

loper FC Almere? 

Wist je dat? 

Zaterdag 20 April de volgende wed-

strijden: 

 

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 
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Prima D4 krijgt te weinig tegen Hooglanderveen 
Nadat vorige week de kans op het kampi-

oenschap was verkeken, ging de D4 vol 

goede moed ten strijde tegen de num-

mer 2, Hooglanderveen. CJVV speelde 

vanaf minuut 1 geconcentreerd en bouw-

de al snel een overwicht op. Achterin 

stonden Azmi, Luuk, Maarten en Ab-

dulsamed de tegenstander geen kans 

toe. Na een goed kwartier zette Zakaria 

goed door waarna Abdessamad het doel-

punt van het jaar maakte met een weer-

galoze omhaal. 

CJVV heerste, maar werd ook iets slordi-

ger. Hoewel Carlos eerst nog 2 keer fan-

tastisch redde, was hij kansloos toen er 

achterin te gemakkelijk werd uitverde-

digd en Hooglanderveen kon profiteren: 

1-1. 

Gelukkig pakte CJVV de draad snel weer 

op en nam het doel van de gasten regel-

matig onder vuur, maar met de harde 

tegenwind kwam de doelman niet seri-

eus in de problemen. 

De 2e helft was nog maar nauwelijks 

begonnen of de bal lag al in het netje 

achter Carlos, na een counter, afge-

maakt met een lob. Nog maar net beko-

men van de schrik was het zelfs al 1-3 

toen Hooglanderveen de buitenspelval 

omzeilde. Gelukkig gaf CJVV niet op en 

het was hartverwarmend om te zien hoe 

CJVV voor elke centimeter knokte, vooral 

Azmi, Ciske en Maarten gaven het goede 

voorbeeld. Ook Achmed en Liam speel-

den een beresterke partij. Toch was het 

weer Hooglanderveen dat op 1-4 kwam. 

De bal stuiterde na een schot op de on-

derkant van de lat terug het veld in en 

hoewel de grensrechter en heel CJVV de 

bal voor de lijn zagen, was de scheids-

rechter resoluut en keurde hem goed. 

Jammerlijk, want later zou dit beslissend 

blijken. CJVV zat namelijk niet bij de 

pakken neer en zette aan voor een 

nieuwe aanvalsgolf. Eerst raakte Ach-

med de lat, daarna was Ciske attent 

nadat Abdessamad en de keeper in 

botsing kwamen: 2-4. Even later roste 

Ciske de bal in de verre hoek en 

bracht daarmee de spanning in de 

wedstrijd volledig terug. Helaas was 

dat al in blessuretijd. Hooglanderveen 

wankelde en had de wedstrijd nog 5 

minuten geduurd dan was CJVV zeker 

langszij gekomen. Maar helaas het 

laatste fluitsignaal was onverbiddelijk 

en een gedesillusioneerd CJVV had 

deze middag zeker meer verdiend. 

 

Man of the match: Ciske 

 

Hans Latour 

     Finale Glazen bal 

    
Welk team voorspelt de laatste 2 speelronden  

van de competitie het best??                                                 

Doe mee en mail je voorspelling naar: 

 cjvvkrant@outlook.com 
 

 

 

 

 

 

 

3 punten voor de juiste uitslag & 1 punt voor de goede toto. 

Wedstrijden uitslag LAATSTE SPEELRONDE: uitslag 

Ajax – Willem II   Feyenoord - NAC   

Ado Den Haag - Feyenoord   Vitesse - VVV   

PSV - NEC   FC Groningen - Ajax   

RKC - Vitesse   FC Twente - PSV   

De Posthoorn – CJVV 1   CJVV1 - Hercules   

Foto’s E1  



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

A 

B 

C 

Antwoord vorige editie: A 

G- Badderdin  Arijat 24-4-1995 

C3 Redouan  Lamalam 23-4-1998 

C2 Aaron  Picavet 26-4-1999 

D4 Azmi  Turgut 26-4-2000 

D2 Rahal  Asbai 28-4-2000 

D8 Jelmer  Merkus 23-4-2001 

E10 Samuel  Gillissen 23-4-2003 

E10 Moham-  Aarab 24-4-2003 

E9 Willem-Jan van de Lingen 24-4-2003 

G- Arzon  Mohaqeq 24-4-2004 

F3 Noah  Smit 27-4-2004 

Kab Younes  Adli 24-4-2007 

Kab Yannick  Ros 26-4-2007 

Verjaardagen 

15.00 Sporting 70 A1 CJVV A1 4 - 1 

13.30 Hoogland B1 CJVV B1 2 - 2 

9.45 CJVV B2 Achterveld B1 1 - 1 

13.45 VVZA B2 CJVV B3 2 - 8 

11.30 Hoogland B8 CJVV B4 3 - 4 

10.45 CJVV C1 Achterveld C1 1 - 3 

14.00 DOSC C2 CJVV C2 9 - 1 

13.30 CJVV C4 DOSC C5 3 - 2 

11.00 Spakenburg C4 CJVV C5 5 - 4 

12.00 DOSC D1 CJVV D1 2 - 4 

11.30 TOV D1 CJVV D2 5 - 1 

11.00 CJVV D3 VVZA D3 2 - 1 

14.15 CJVV D4 Hooglanderveen D6 3 - 4 

9.45 CJVV D5 Amsvorde D2 1 - 3 

12.00 Soest SO D6 CJVV D6 0 - 4 

12.15 CJVV D7 Roda 46 D9 4 - 0 

8.30 CJVV D8 Soest SO D8 3 - 2 

9.30 CJVV E1 Hooglanderveen E2 2 - 0 

8.30 CJVV E2 Hoogland E2 6 - 5 

9.30 CJVV E3 Nieuwland E5 2 - 2 

10.00 Amsvorde E2 CJVV E4 6 - 5 

18.00 Quick 1890 AFC E6 CJVV E4 4 - 5 

8.30 Hoogland E8 CJVV E5 4 - 4 

9.00 Eemnes E4 CJVV E6 4 - 4 

8.30 CJVV E7 VOP E3 3 - 0 

8.30 CJVV E8 TOV E5 1 - 6 

8.30 VVZ '49 E10 CJVV E9 4 - 0 

9.30 Nieuwland E9 CJVV E10 0 - 3 

18.00 Nieuwland F1 CJVV F1 3 - 4 

9.30 IJsselmeervogels F3 CJVV F1 1 - 10 

8.30 CJVV F2 TOV F1 6 - 4 

9.30 CJVV F3 CJVV F5 5 - 3 

8.30 Nieuwland F2 CJVV F4 3 - 1 

10.30 CJVV F6 VOP F4 0 - 1 

9.00 Quick 1890 AFC F11 CJVV F7 2 - 6 

10.30 CJVV JG1 Nunspeet JG1 2 - 5 

9.30 CJVV JG2 Kon. HFC JG1 6 - 5 

15.00 Hoogland MA1 CJVV MA1 6 - 2 

11.20 Saestum MC1 CJVV MC1 13 - 0 

Uitslagen 

 
 

 

 

 

Welke club komt voor het 6de jaar 

op rij verder dan de kwartfinale 

van de Champions Leaque? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: IJsland 
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