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E1 speelt op internationaal toernooi 
Afgelopen zaterdag vertrok de E1 al 

om 7.15 uur naar Heerhugowaard om 

te voetballen op een internationaal 

voetbaltoernooi. 

De jongens hadden er zin in, ondanks 

het koude en natte weer. En dit had 

natuurlijk alles te maken met de grote 

clubs die aan dit toernooi meededen. 

Tottenham Hotspur, Celtic, Everton, 

Bristal City, KV Mechelen, Racing 

Genk. Helaas had Bor. Monchen Glad-

bach, die bij CJVV in de poule zat, zich 

afgemeld. Daarnaast waren PEC Zwol-

le, Roda JC,  Excelsior en FC Volen-

dam aanwezig. 

CJVV was ingedeeld in de poule met 

Racing Genk en PEC Zwolle, ADO’20, 

VSV, Onze gezellen en z.v.v Zaanlan-

dia. 

Het bleek al snel in het toernooi dat 

de tegenstanders een maatje te groot 

waren voor onze jongens; stuk voor 

stuk goeie 2de jaars E voetballers en 

uitkomend in de hoofdklasse. 

Daarnaast was het voor CJVV wat 

zoeken hoe te spelen in 8 tegen 8 

opstelling i.p.v 7 tegen 7.  

De jongens hebben gestreden voor wat 

ze waard zijn in maar liefst 10 wedstrij-

den en zijn als 38 ste geëindigd.  

En dat laatste is van minst belang want 

hoe cool is het om op zo’n groot toernooi 

te mogen voetballen. Met zeer vermoeide 

en stijve benen is er op de terug weg nog 

heerlijk gesnackt bij de MAC. 

Het was een mooie dag! 

En komende week ook nog vol aan de 

bak, door op maandag en dinsdag nog 2 

inhaalwedstrijden te spelen om zo nog 

kans te maken om voorjaarskampioen te 

worden! 

 

Want  dat zou een zeer leuke afsluiter 

van een heel mooi seizoen zijn! 

 

 

 

 

Bij welke club begon  

Mark van Bommel zijn  

voetbalcarrière? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Zambia 

D4 buit overtal tegen APWC goed uit 
APWC D1 trad zaterdag met slechts 9 

man aan tegen CJVVD4.  Daar wist 

CJVV wel raad mee. Het veldoverwicht 

resulteerde al snel in de 1-0 door Ab-

dessamad die door de defensie van 

APWC slalomde. Na goed doorzetten 

van Ciske schoot Abdulsamed van ver 

de 2-0 binnen, een zondagsschot!  

Een onachtzaamheid in de defensie 

zorgde voor een korte opleving voor 

APWC: 2-1.  

Maar nog voor rust stelde CJVV orde 

op zaken. Nadat Achmed op de paal 

schoot tikte Abdessamad eenvoudig 

binnen en na een snelle uitbraak 

schoot Achmed zelf de 4-1 binnen. Op 

dat moment was er bij APWC al 

versterking gekomen met een 10e 

speler. 

 

In de 2e helft was het spelbeeld 

ongewijzigd. Nadat een klutsbal van 

Zakaria op de paal was gekomen, 

was Abdessamad wederom attent 

om de 5-1 in te tikken. Hierna was 

het de beurt aan Musab die in de 

korte hoek 6-1 binnenschoot. APWC 

maakte het zichzelf niet gemakkelij-

ker toen hun driftkikkertje er we-

gens natrappen werd uitgestuurd. 

CJVV ging door en counterde schit-

terend naar 7-1.  

APWC, weer met 10 man, probeerde 

nog wel wat, maar kwam niet verder 

dan een bal op de lat. Na een paar 

circusacts van Zakaria scoorde hij 

met een intikkertje de 8-1. En zo-

waar wist APWC ook nog te scoren 

uit een counter. Het slotakkoord 

was voor de zeer aanvallend inge-

stelde Azmi, die de bal via de onder-

kant van de lat binnenschoot: 9-2.  

 

Man of the match: Azmi 
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den) legde de bal bij het in de roos 

schieten precies in de roos. Ook goed 

voor 50 punten. 

Tussen de spellen door hebben de 

spelers zich even opgewarmd op het 

springkussen. En de dorst gelest met 

wat ranja van de clown. En voor de 

trek kregen ze van de organisatie een 

zakje chips. 

Na de spellen moesten er nog wed-

strijd twee en drie gespeeld worden. 

De tweede wedstrijd wonnen we met 

2-0 door doelpunten van Ahmet en 

Shady. De derde wedstrijd was zeer 

spannend. Maar de F6 bleef goed 

samenspelen en liet zien dat de con-

ditie ook na de vakantie nog zeer 

goed was. Na een aantal goede aan-

vallen zonder goede afloop, lukte het 

de F6 om te scoren. Maarten hadden 

een snelle aanval en een hard schot 

op het doel. Maar de zeer goede kee-

per van de tegenpartij kon de bal 

tegenhouden. Maar in de rebound 

kon Ahmet het afmaken en scoorde 

hij 1-0. 

 

Na de laatste wedstrijd gingen we 

zeer tevreden naar de kantine om 

even bij te komen. Maar daar werd de 

F6 opgeroepen om zich te melden 

voor de finale in de penalty competi-

tie. Na elke wedstrijd werden er door 

F6 zeer succesvol bij toernooi 
De F6 heeft zaterdag zeer goed ge-

presteerd bij het toernooi bij HSV 

Wasmeer in Hilversum. Helaas was 

het een wat regenachtige ochtend, 

maar gelukkig hadden we geen plens-

buien zoals ’s middags, toen we al 

weer thuis waren. Opvallend bij het 

toernooi was de gemoedelijke sfeer 

en de zeer kindvriendelijke wijze 

waarop het toernooi geleid werd. Dit 

alles zorgde ervoor dat de teamleden 

van de F6 ontspannen maar wel 

scherp de wedstrijdjes ingingen. 

Naast dat ieder team drie wedstrijd-

jes moest spelen, waren er ook drie 

spellen waar elk team aan meedeed. 

De F6 moest eerst een wedstrijd spe-

len. Helaas verloren wij deze met 1-0. 

De zeer snelle spits van de tegenpar-

tij wist de verdedigers voorbij te lopen 

en scoorde met een zeer harde vol-

treffer. Daarna speelden we drie spel-

len: Schiet in de roos, sjoelen en een 

sponsorspel waarbij je punten kon 

scoren door de bal door een gat in 

een scherm te schieten. De F6 liet 

zich niet van de wijs brengen en 

speelde alle spelen zeer geconcen-

treerd. En met resultaat. Er werden 

veel punten gescoord. Ahmet en Sam 

schoten zelfs een keer in de 50 pun-

ten bij het sponsorspel en Jonne (een 

speler van de F3 die mochten lenen, 

omdat twee spelers van ons niet kon-

ieder team vijf strafschoppen geno-

men door vijf verschillende spelers. 

Dit hadden we zo goed gedaan dat we 

hiervoor in de finale stonden. De F6 

heeft geen vaste keeper. En bij elke 

wedstrijd stond er een andere keeper 

in het doel. In de finale stond Maar-

ten op keep. En wat was hij goed. Hij 

liet zien dat alle hoeken voor hem 

bereikbaar zijn. En hij zorgde er voor 

dat er geen enkel doelpunt werd ge-

maakt. Helaas scoorde de F6 zelf ook 

niet bij het nemen van de vijf straf-

schoppen. Waarschijnlijk waren er 

toch wat zenuwen. 

 

De resultaten:  

Eerste prijs voor poulewedstrijd: een 

grote beker. Eerste prijs voor het spel: 

schiet in de roos: een mooie beker 

Eerste prijs voor het sponsorspel: een 

printer, die beschikbaar was gesteld 

door de sponsor: 123 inkt. 

Het team heeft de printer bij thuis-

komst bij CJVV geschonken aan het 

wedstrijdsecretariaat van CJVV en 

heeft de printer aan Arnoud van Slo-

ten overhandigd. Arnoud gaf aan hier 

heel blij mee te zijn, want het secreta-

riaat kan deze printer goed gebrui-

ken.  

 

Monique van den Brink 

A1 Steven  Kluyfhout 16-5-1994 

A2 Stefan  Olde 18-5-1995 

B2 Diederick  Jespers 13-5-1996 

B2 Yusuf  Tunc 17-5-1996 

B5 Mohamed  Attokoki 18-5-1996 

C6 Jelle  Janssen 19-5-1999 

D3 Quintijn  Odding 18-5-2000 

E4 Bart  Leermans 15-5-2002 

F5 Job  Westenberg 18-5-2004 

F1 Enes  Ercelik 19-5-2004 

OSN Gerrylor  Bonime Capitao 18-5-2006 

Kab Murat  Ceyhan 18-5-2008 

Verjaardagen 

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

A 

B 

C 

Antwoord vorige editie: B 
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Finale Glazen bal 

    
 

 

 

 

 

 

Welk team voorspelt de laatste 2 speelronden   

       van de competitie het best??                                                   
              

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

Maar liefst 6 teams eindigen op de eerste plek met 8 punten!  

 

Wedstrijden E7 E8 F6 Kabou-

ters 

E4 E6 Scheids-

rechters 

F2 E1 D1 Krant Uitsl

. 

Ajax – Willem II 4-1  2-1 4-0 3-0 3-0 4-1 3-0 5-1 4-1 4-1 2-0 5-0 

Ado Den Haag - Feyenoord 0-2  1-2 2-2 1-2 2-2 1-2 1-2 1-3 1-3 0-2 1-3 2-0 

PSV - NEC 3-0  2-0 2-1 4-1 2-1 3-1 4-1 5-1 4-0 4-0 2-0 4-2 

RKC - Vitesse 0-2  0-2 1-3 0-1 1-3 1-1 0-2 0-2 0-3 1-3 1-2 3-2 

De Posthoorn – CJVV 1 1-4  0-4 1-3 0-3 0-3 1-2 1-4 1-3 0-4 0-3 0-4 1-2 

LAATSTE SPEELRONDE:                        

Feyenoord - NAC 3-1 2-0 2-1 1-1 2-1 2-0 3-1 3-0 3-0 3-1 2-0 1-0 

Vitesse - VVV 5-0 2-0 2-1 4-0 0-0 3-1 3-0 3-0 4-1 3-1 3-1 0-1 

FC Groningen - Ajax 1-2 0-2 1-3 0-1 0-2 1-2 1-3 1-3 0-3 0-2 1-2 0-2 

FC Twente - PSV 1-1 0-2 1-1 1-1 2-2 2-2 2-3 2-1 1-2 1-3 1-2 3-1 

CJVV1 - Hercules 3-1 2-0 2-0 1-0 3-0 2-0 3-1 3-0 3-0 2-0 2-0 3-1 

             

Totaal 8 8 6 5 8 8 8 6 6 8 6  
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11 mei Nieuwland A3 CJVV A2 4 - 2 

7 mei CJVV B2 Soest SO B4 6 - 1 

11 mei Cobu Boys B1 CJVV B2 4 - 3 

11 mei DOSC B3 CJVV B3 5 - 5 

11 mei IJsselmeervogels B4 CJVV B4 2 - 1 

8 mei KVVA C1 CJVV C2 13 - 1 

11 mei CJVV C4 Roda 46 C7 0 - 13 

11 mei VVZ '49 D1 CJVV D2 1 - 1 

11 mei CJVV D3 Jodan Boys D combi 6 - 0 

11 mei CJVV D4 APWC D1 9 - 2 

11 mei CJVV D5 Jodan Boys D combi 5 - 0 

11 mei CJVV D8 DVSA D1 7 - 0 

11 mei CJVV E4 Quick 1890 AFC E6 3 - 4 

11 mei CJVV E5 Jodan Boys E combi 0 - 15 

11 mei CJVV E6 Jodan Boys E combi 0 - 0 

11 mei CJVV E7 Jodan Boys E combi 1 - 5 

11 mei CJVV F1 Hoogland F2 7 - 2 

13 mei CJVV F4 Spakenburg F4 3 - 3 

11 mei Hooglanderveen F6 CJVV F5 5 - 9 

11 mei CJVV F7 Jodan Boys F combi 1 - 15 

11 mei VVOG JG1 CJVV JG1 12 - 4 

11 mei CJVV MC1 Hooglanderveen MC2 4 - 2 

Uitslagen 

 

 

 

 De A1 Amersfoorts Kampioen is geworden 

afgelopen donderdag? 

 Dit  een super goed resultaat is? 

 Voor de D,E en F pupillen het Amersfoort 

Kampioenschap 21, 22 en 23 mei plaats 

vindt? 

 Het Amersfoorts Kampioenschap bij AFC 

Quick is? 

 Wij onze gele leeuwen veel succes wensen 

volgende week? 

 Nu de competitie bijna ten einde is er veel 

toernooien gespeeld worden? 

 De D1 afgelopen donderdag 1ste is geworden 

in Huizen? 

 De F6 bij Wasmeer maar liefst 3 prijzen heeft 

gewonnen? 

 Zij onder andere een printer in de wacht heb-

ben gesleept? 

 Ze deze aan het wedstrijdsecretariaat hebben 

geschonken? 

 De E1 een internationaal toernooi speelde dit 

weekend? 

 Dat dit super cool was? 

Wist je dat? 


