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F1 kampioen! 
Na de eerste helft van het seizoen, 

waarin we als achtste eindigden in de 

eerste klasse. Werden wij door de 

KNVB in de tweede klasse geplaatst. In 

onze poule zaten Vliegdorp F1, Nieuw-

land F1, Hoogland F2, IJsselmeervo-

gels F2 en F3. Vliegdorp en Nieuwland 

waren mede kampioenskandidaten in 

deze poule, dat was ook wel te merken, 

want bij Vliegdorp verloren wij met 5-4. 

Maar dit was dan ook wel de enige 

wedstrijd die wij in het 2e seizoenshelft 

verloren. Thuis wonnen wij de wedstrijd 

tegen Vliegdorp met 4-2. Nieuwland 

zag ons als een zware tegenstander, 

we hebben tegen Nieuwland goed voet-

bal laten zien, waardoor wij 4-3 en met 

4-0 gewonnen (beide wedstrijden heb-

ben wij thuis gespeeld). De F1 heeft 

een zeer goed resultaat neergezet, ik 

als trainer ben dan ook super trots op 

de jongens! Op 11 mei 2013 moest de 

F1 nog 1 wedstrijd spelen tegen Hoog-

land F2 (officieel waren wij al kampioen, 

omdat Vliegdorp op 4-5-2013 toen wij 

vrij waren, de wedstrijd tegen IJssel-

meervogels verloren, en wij dus niet 

meer in te halen waren) deze wedstrijd 

wilden wij met een mooie uitslag bekro-

nen, en het kampioenschap vieren. De 

wedstrijd wonnen wij met 7-2, waardoor 

na het laatste fluitsignaal de jongens 

van de F1 werden gehuldigd! In de eind-

standen van de poule is duidelijk te zien 

dat CJVV F1 overduidelijk de beste was. 

10 wedstrijden gespeeld, 9 gewonnen 

en 1 verloren. 64 doelpunten voor, en 

19 tegen.  

Ik wens hierbij de jongens van de F1 

heel veel succes volgend seizoen in de 

E.  

En Job veel succes bij Quick, en wie 

weet komen we elkaar op het veld nog 

een keer tegen ;) 

En laten we het seizoen leuk en gezellig 

afsluiten, bij het internationale toernooi 

in Landgraaf op 24 en 25 mei. 

 

Groetjes Niels 

E4 wint 3e plek en een printer! 
Vandaag een leuk toernooi gehad in 

Hilversum bij Wasmeer. De beker voor 

de 3e plek hebben we in de kantine 

gezet bij de andere bekers. 

Daarnaast hebben we met het 

‘sponsorspel’ (punten scoren door de 

bal in gaten in de goal te schieten) 

gewonnen met 160 punten. En daar-

mee een multifunctional kleurenprinter 

gewonnen!! Met dank aan 123inkt.nl!  

Printer hebben we bij het bestuur afge-

leverd. Die waren daar erg blij mee. 

Verassing was des te groter, omdat dit 

al de 2e printer was. De F6 heeft vorige 

week op hetzelfde toernooi namelijk 

hetzelfde spel gewonnen en ook een 

printer. 1 voor het bestuur dus, en 1 

voor het wedstrijdsecretariaat. 

 

Volgend jaar allemaal inschrijven bij 

Wasmeer 

  

Michiel 
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verlies geleden en was CJVV telkens 

met groot gemak de bovenliggende 

partij. De concentratie verslapte zel-

den en onze gele leeuwen zijn uitein-

delijk met een riante voorsprong voor-

jaarskampioen geworden! Jerre, Jo-

chem, Carsten, Dave, Sam, Moham-

med, Rutger, Joël en Jeroen: van har-

te gefeliciteerd! Jullie zijn altijd goed 

blijven trainen en jullie instelling was 

geweldig. Een dik verdiend kampioen-

schap!! 

 

Een trotse trainer 

E1 voorjaarskampioen! 

Afgelopen week is CJVV E1 kampioen 

geworden in de voorjaarscompetitie. 

CJVV was door de KNVB ingedeeld in 

een matige 2e klasse en gold direct 

als de grote favoriet voor de titel. 

Echter, de vraag is dan of deze talen-

ten dat waar kunnen maken..  

Hoe vaak gebeurt het wel niet dat een 

ploeg vooraf als de grote kanshebber 

voor het kampioenschap wordt afge-

schilderd, maar deze aspiraties ver-

volgens niet waar kan maken? Pre-

cies. Gelukkig hebben onze jongens 

aangetoond dat zij wél met deze druk 

om konden gaan. En hoe! In de gehe-

le competitie werd geen enkel punt-

binnen het kwartier scoorde Liam uit 

een snelle counter de 3 -0. 

 

De 3e wedstrijd tegen Geinoord D5 

mocht geen probleem zijn, aangezien 

zij al hadden verloren tegen Bredero-

des, die tegen CJVV volstrekt kans-

loos waren. Maar het gevaar van on-

derschatting bleek groot te zijn. Uit-

eindelijk was de 1-0 overwinning, 

door een doelpunt van wie anders 

dan Abdessamad, zwaarbevochten. 

 

De 4e wedstrijd was allesbeslissend. 

Tegenstander DHSC D3 had immers 

alles nog gewonnen en CJVV moest 

dus winnen om groepswinnaar te 

worden. Hoewel CJVV iets beter was, 

scoorde DHSC uit een counter. Daar-

D4 komt goed voor de dag op toernooi Geinoord 
Nu de competitie er weer op zit, is het 

tijd voor de toernooien. Het 1e toer-

mooi was zaterdag bij SV Geinoord.  

De D4 startte tegen Batavia ’90 D2. 

De geel-zwarten waren duidelijk uitge-

slapen, ondanks het vroege tijdstip 

en speelden een lekker scherpe wed-

strijd. Voorin was de scherpte net niet 

genoeg, zodat er bij het laatste fluit-

signaal, ondanks het overwicht, nog 

de brilstand op het scorebord stond. 

  

De 2e wedstrijd was tegen Bredero-

des D4. CJVV zette het goede spel 

van de 1e wedstrijd voort en het was 

al gauw duidelijk dat hier maar één 

ploeg ging winnen. Al snel stond het 1

-0 nadat Zakaria uit een voorzet van 

Luuk scoorde. Niet veel later tikte 

Abdessamad de 2-0 binnen en nog 

na zat alles tegen. Tijdrekken van de 

tegenstander, gemiste kansen en 

een dramatisch slechte scheidsrech-

ter (maar ja, het zijn vrijwilligers, 

nietwaar?) zorgde ervoor dat CJVV 

niet langszij kon komen. 

Door dit resultaat restte de troostfi-

nale tegen Quick D5. Hoewel CJVV 

nog wel voor kwam door, daar issie 

weer, Abdessamad, was het beste 

toch wel uit het spel van CJVV en de 

2 tegentreffers lieten dan ook niet 

lang op zich wachten. 

Uiteindelijk een 4e plek, van de 10, 

da’s bepaald niet slecht. Volgende 

week een nieuw toernooi  in Hilver-

sum. 

 

Hans Latour 

Foto’s afscheid Maarten Storm 
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Bayern München stond vorig jaar 

ook in de finale van de Champions 

League, tegen wie speelden zij? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige editie: Fortuna Sittard 

 

 

 

 Er afgelopen woensdag afscheid is genomen 

van Maarten Storm? 

 Hij de afgelopen 8 jaar zich zeer heeft ingezet 

als trainer en coördinator bij de onderbouw? 

 Er veel ouders en spelers waren om hem te 

bedanken? 

 We 6 jeugd kampioenen hebben? 

 Dit de F1, F7, E1, E10, D8 en de B2 zijn? 

 De krant de jongens van harte feliciteert met 

hun kampioenschap? 

 De E4 deze week ook een printer heeft ge-

wonnen bij een toernooi bij Wasmeer? 

 CJVV hier wederom heel blij mee is? 

 Het seizoen nu echt bijna ten einde is? 

 Je niet moet vergeten om op je te geven, als 

je mee wilt doen? 

 Dit kan tot 25 mei via  

vermeerkamp@outlook.com?  

Wist je dat? 

Met de ruststand van 3-2 rook CJVV 

bloed en ging vol goede moed op zoek 

naar de gelijkmaker. Bijna was die 

moed de grond in geboord toen een 

Hees-aanvaller alleen op Carlos afging. 

Die schoof echter zijn been uit en voor-

kwam daarmee op fantastische wijze 

de 4-2. CJVV pakte het goede spel weer 

op en na doorzetten van Zakaria op 

links, die het overzicht goed behield, 

kreeg Abdessamad de mogelijkheid om 

de gelijkmaker in te tikken. Die kans 

was wel aan hem besteed en zo kon 

CJVV zelfs op zoek gaan naar de voor-

sprong. En dat gebeurde toen Ciske 

boven alles en iedereen uittorende en 

uit een corner van Achmed de 3-4 in-

knikte.  

Toen Abdessamad even later de 3-5 

binnenschoot leek de sensatie com-

Spektakelstuk D4 tegen Hees D3 eindigt onbeslist 
Het publiek was maandagavond de 

grote winnaar op het knusse complex 

van vv Hees. CJVV D4 haalde een 

competitiewedstrijd in tegen Hees 

D3. Een aanvankelijk weinig geïnspi-

reerd CJVV stond al na 10 minuten 

met 2-0 achter en niet veel later lag 

de 3-0 ook al makkelijk in het netje 

en leek de wedstrijd al beslist. 

Maar de geel-zwarten toonden een 

ongehoorde veerkracht. Tien minuten 

voor rust ontdeed Liam zich handig 

van de verdedigers van Hees en krul-

de daarna de bal met een magistrale 

knal in de kruising. CJVV putte daar 

moed uit, want vlak voor rust kwam 

een schot van Zakaria op de paal en 

stuiterde wat gelukkig via de keeper 

het doel in. 

pleet. Luuk hield zijn defensie op 

zelfverzekerde wijze overeind. Hees 

viel in de slotminuten nog aan met 

de moed der wanhoop en scoorde 

onverwacht de aansluitingstreffer. En 

in de slotminuut scoorde Hees zo-

waar nog de 5-5. Onduidelijk was of 

de in buitenspelpositie staande spits 

van Hees het schot nog raakte met 

zijn kuif, maar de scheidsrechter 

negeerde het vlagsignaal en keurde 

de treffer goed. Teleurstellend, maar 

over de hele wedstrijd genomen een 

terechte uitslag. 

 

Man of the match: Luuk 

 

Hans Latour 

E2 & E3 winnen toernooi 

Pupil van de week:  
Wouter Boddeus (E10) 

mailto:vermeerkamp@outlook.com


C6 Hidde  Groen 23-5-1999 

D6 Younes  Bouznakar 20-5-2001 

E6 Ruben van Vondelen 22-5-2002 

E2 Noureddi-  Amine 26-5-2002 

E3 Benjamin  Bos 25-5-2003 

F6 Maarten de Esch 21-5-2004 

F4 Joel van Oordt 21-5-2004 

F2 Zakaria  Jamai 25-5-2004 

Kab Rayan  Amine 21-5-2007 

Verjaardagen 

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

A B 

C 

Antwoord vorige editie: A 
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18 mei TOV C1 CJVV C1 3 - 0 

18 mei JSV Nieuwegein Toernooi CJVV C4 - 

16 mei Hooglanderveen C5 CJVV C5 4 - 1 

18 mei Houten Toernooi CJVV D1 - 

14 mei Roda 46 D2 CJVV D2 3 - 0 

18 mei Houten Toernooi CJVV D2 - 

18 mei Geinoord N'gein Toernooi CJVV D4 - 

15 mei CJVV D5 Hooglanderveen D7 6 - 3 

18 mei Geinoord N'gein Toernooi CJVV D5 - 

18 mei Geinoord N'gein Toernooi CJVV D6 - 

18 mei Geinoord N'gein Toernooi CJVV D7 - 

18 mei Geinoord N'gein Toernooi CJVV D8 - 

14 mei CJVV E1 VOP E1 7 - 4 

16 mei VOP E2 CJVV E2 5 - 4 

18 mei SVF Cothen Toernooi CJVV E2 - 

18 mei SVF Cothen Toernooi CJVV E3 - 

18 mei Wasmeer Toernooi CJVV E4 - 

14 mei KVVA E4 CJVV E6 4 - 2 

18 mei Wasmeer Toernooi CJVV E6 - 

18 mei Wasmeer Toernooi CJVV E7 - 

18 mei Sporting Almere Toernooi CJVV F1 - 

14 mei CJVV F2 DOSC F1 2 - 0 

18 mei SVF Cothen Toernooi CJVV F2 - 

15 mei CJVV F3 Nieuwland F5 1 - 2 

18 mei IJsselmeervogels Toernooi CJVV F3 - 

18 mei IJsselmeervogels Toernooi CJVV F4 - 

18 mei IJsselmeervogels Toernooi CJVV F5 - 

15 mei CJVV F6 Cobu Boys F4 2 - 2 

14 mei SDCP JG1 CJVV JG1 4 - 8 

18 mei CJVV JG1 KHC JG1 1 - 2 

Uitslagen 


