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Uitslagen Vermeerkamp 2013 
F: 

1e Maarten de Jong uit de F1 

2e Walid Amine uit de F7 

3e Matthijs van Oordt uit de F4 

 

E: 

1e Jeroen den Uyl uit de E1 

2e Carsten Bus uit de E1 

3e Sam Seignette uit de E1 

 

D: 

1e Lucas Seignette uit de D1 

2e Liam Verkerk uit de D4 

3e Mathijs van Asten uit de D1 

 

C: 

1e Dani Alideeb uit de C2 

2e Alaine Lemoine uit de C5 

3e Tarik Harchaoui uit de C3 

 

 

Teams: 

1e Spanje  

2e Nederland 

3e Rusland 

4e Noorwegen 

5e Italië 

6e Duitsland 

7e Frankrijk 

8e Engeland 

9e België 

10e Israël  
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Trainerstaal: Maarten Storm 

- Acht jaar geleden ben je bij CJVV binnen gekomen als 

jeugdtrainer & coördinator, wat kan je zeggen over de jeugd-

opleiding destijds? 

 

Ik had al vaak met jeugdteams tegen CJVV gespeeld. Wat 

mij dan opviel was dat CJVV vaak veel individueel talent had 

rondlopen, maar dat er weinig structuur was. Er was in mijn 

ogen weinig ambitie om te ontwikkelen en te presteren en 

veel leek op toeval gebaseerd. Verder vond ik het altijd een 

leuke en sportieve club om tegen te spelen: geen gedoe, 

gewoon lekker voetballen.  

Ik kwam vervolgens in 2005 binnen bij CJVV in een fase dat 

de club enorm begon te groeien. Er liepen veel E-tjes en F-

tjes en –zoals ik verwachtte- behoorlijk talentvol. Ik weet 

nog goed dat we op een woensdagmiddag in april alle F-jes 

4 tegen 4 lieten spelen. En vanuit die middag is eigenlijk 

direct de basis gelegd voor het selectievoetbal in de onder-

bouw (teams indelen naar niveau en 2x pw gaan trainen). 

Zoals we weten heeft dat in de jaren daarna veel goede 

voetballers opgeleverd.    

 

 

- Sindsdien is er veel gebeurd, we kennen bijvoorbeeld nu 

de VoetbalAcademie. Wat zijn in jouw ogen belangrijke ver-

anderingen en hoe heb je de VA ervaren? 

 

Het ambitieniveau is flink opgevoerd en al snel gingen we 

met de hoogste selectieteams in de onderbouw 3x pw trai-

nen. Daarbij hebben we ook extra techniektraining geїntro-

duceerd wat door velen als een ‘plus’ is ervaren.  

Natuurlijk was er ook weerstand, zo van “…moet dat nou 

allemaal zo vaak, al dat trainen…”, “…we zijn hier toch geen 

Ajax…”. Op zichzelf begrijpelijk want het was ook heel an-

ders dan voorheen. Toch is mijn ervaring geweest dat bijna 

alle kinderen graag zo vaak mogelijk wilden komen trainen, 

al was het bij wijze van spreken elke dag. Juist de onder-

bouwleeftijd (D/E/F) is een ideale periode om zo vaak mo-

gelijk samen te voetballen. Anders zitten ze toch maar ach-

ter het beeldscherm ;-) 

 

De VoetbalAcademie heeft vooral last gehad van haar pre-

tentieuze naamgeving. In feite borduurden we voort op een 

reeds ingezette lijn van doorselecteren, vaker trainen en 

meer ‘knowhow’ en samenhang inbrengen in de trainingen. 

En het was zonder meer goed dat Marcel hieraan nieuwe 

impulsen gaf vanuit zijn kennis en ervaring. Daarnaast lie-

pen we er tegenaan dat het ambitieniveau niet in de pas 

liep met de benodigde inzet van trainers. In feite bleef er 

maar een heel klein team over om alle trainingen te kunnen 

waarmaken. Dat is er helaas niet beter op geworden. Ik vind 

dat we qua trainingsinhoud nog steeds flinke stappen voor-

uit maken met jongens, maar jammer genoeg is de basis 

voor een echte voetbalopleiding nog steeds veel te smal. 

 

 

 

- Wat vind je belangrijk als trainer voor je team en wat zijn 

de accenten die je ligt in de trainingen? 

 

Het begint met échte interesse in een kind: - wat is zijn moti-

vatie?; - hoe leert-ie? ; - wat zijn de sterke punten?; - wat zijn 

de beperkingen? Ik vind het steeds weer interessant om 

een inschatting te maken hoe iemand met zijn specifieke 

talent beter kan leren voetballen. En het teamgebeuren is 

natuurlijk enorm belangrijk. Het is een uitdaging om de juis-

te samenstelling te vinden, waarin iedereen zich kan ontwik-

kelen. Meestal gaat dat goed, maar het is en blijft mensen-

werk: soms valt het mee, soms valt het tegen… 

 

Verder ben ik vrij duidelijk in wat ik van iedereen verwacht: 

als je komt dan dóe je ook wat bij mij. We gaan niet zomaar 

wat lopen ballen. Achter alles wat ik aanbied, zit een idee. 

Alles is erop gericht om samen beter te worden. Ik besteed 

veel aandacht aan herhaling van techniekvormen. Het ont-

wikkelen van een goed balgevoel bij de pupillen is een abso-

lute voorwaarde om later met meer zelfvertrouwen het éch-

te voetbal te spelen. We trainen veel in ‘vaste’ partijvormen, 

zoals 4 tegen 4 waarin steeds terugkomt hóe samen te 

werken en om te gaan met (kleine) ruimtes. Verder trainen 

we in een behoorlijk hoog 

tempo. Snelheid (van han-

delen) is voor mij een be-

slissend onderdeel in het 

voetbal geworden. 

 

- Je hebt laatst een mooi 

afscheid gehad van de jongens en ouders, hoe kijk je terug 

op acht jaar CJVV en zou je nog wat mee willen geven? 

 

Ik neem met een goed gevoel afscheid van CJVV. Ik was 

zeer verrast door de ‘surpriseparty’ van enkele weken terug. 

Acht jaar lang, zo vaak met zoveel jongens op het veld 

staan, dat vergeet je nooit meer. We hebben hele mooie 

dingen meegemaakt. Iedereen heel veel dank hiervoor! 

Verder roep ik geїnteresseerden op om je a.u.b. te melden 

als (beginnend) jeugdtrainer. Ervaar zélf hoe het is om met 

zulke enthousiaste kinderen te werken. Kan zomaar gebeu-

ren dat je er net zo gek van wordt als ik. En als je ‘het’ hebt, 

wordt het alleen maar leuker weet ik uit ervaring (tip: wel 

even uitleggen aan je partner wat dat allemaal betekent ;-). 

 

Ik wens iedereen bij CJVV het allerbeste en ik zal zeker nog 

regelmatig mijn gezicht laten zien. 

 

“Kinderen willen graag zo  
vaak mogelijk komen trainen,  

bij wijze van spreken elke dag” 

“Acht jaar lang, zo vaak met zoveel jongens op het veld staan, dat vergeet je nooit meer” 

2005/2006 CJVV F1 

2006/2007 CJVV F1 

2007/2008 CJVV F1 

2008/2009 CJVV F1 

2009/2010 CJVV F1 

2010/2011 CJVV D1 

2011/2012 CJVV D1 

2012/2013 CJVV D1 

“De basis voor een  
echte voetbalopleiding is 

nog steeds te smal” 
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Toernooi Wasmeer iets te hoog gegrepen voor D4 (18 mei) 
Na vorige week een uitstekend toernooi 

te hebben gespeeld in Nieuwegein, lag 

de lat iets te hoog in Hilversum bij SV 

Wasmeer.  Tegen 2 D1 elftallen deed 

CJVV het eigenlijk helemaal niet zo slecht 

met 2 geflatteerde 3-1 nederlagen (beide 

CJVV-goals van Zakaria).  

En het gelijke spel tegen SV Diemen (1-1) 

was zeker  verdiend. In deze laatste wed-

strijd had Rutger de opstelling volledig op 

zijn kop gezet en dat gaf verrassende 

inzichten. Mocht Carlos zijn handschoe-

nen nog eens in de wilgen hangen, dan 

staat er in Ilias een waardig opvolger 

klaar. Abdessamad ging onder protest uit 

de spits, maar bleek een geweldige laat-

ste man te zijn.  

 

Al met al een iets te zwaar ingedeeld 

toernooi (toch nog 3e van de 4), maar de 

jongens hebben aardig gevoetbald en 

het bleef zowaar droog. 

 

Tussendoor waren er ook nog wat activi-

teiten, waaronder de penaltybokaal.  

Na 2 wedstrijden zat de D4 op finale-

koers met 9 uit 10, maar in de laatste 

serie van 5 ging het helaas volledig 

mis met slechts 1 rake treffer. 

 

Bij het hooghouden was Ciske de 

topper met 23 keer. Voor een beker 

was dat te weinig, want de echte 

cracks gingen dik over de 100. 

 

Nog 2 oefenwedstrijden en dan op 

naar de Vermeerkamp. 

Geen printer, wel kampioen (toernooi E4 op 25 mei) 
Vorige week nog een printer gewonnen, 

deze week in IJsselstein kijken of we de 

beker konden winnen. In Poule C starten 

we tegen 2 sterke tegenstanders: Vrees-

wijk (de naam zegt het al) en Brederodes 

(ook wel BredeJongens genoemd) , die 

we allebei op 1-1 konden houden. De 3e 

wedstrijd kwamen we 1-0 voor door Yas-

sin en zelfs 2-0 door een ‘klassieke’ ei-

gen goal van de tegenstander (gastheer 

IJVV). Een royale voorsprong, hoewel het 

nog even spannend werd toen IJVV een 

penalty mocht nemen en die scoorde. 

Maar met 2-1 waren de 3 punten binnen. 

Daarmee wisten we dat we een goede 

kans op de titel zouden hebben als we 

de laatste wedstrijd tegen UVV zouden 

winnen. Maar ja, UVV: hele goed tegen-

stander. Daar heeft Marco van Basten 

zelfs nog gevoetbald! 

En daar kwamen we snel achter. Voordat 

we het wisten was het 2-0 voor UVV. 

Gelukkig kon Yairo tegenscoren en was 

de stand weer te overzien: 2-1. Berkay 

probeerde het als linksback maar eens 

van afstand, en niet verkeerd: 2-2. Maar 

ja, de tijd was bijna voorbij en aan een 

gelijkspel hadden we te weinig om de 

titel te pakken. In een laastse alles of 

niets poging kwam de bal in de laatste 

seconde bij Yairo, en die prikte hem keu-

rig in de verre hoek: 3-2 voor CJVV!!!. 

Voordat de tegenstander kon aftrappen 

klonk het : “Heren scheidsrechters, het is 

tijd” door de speakers. En daarmee was 

de titel voor de jongens van CJVV E4!  

 

Goed gedaan mannen! 

  

Michiel 

Amersfoortse Voetbal Kampioenschappen D1 
Vorige week speelde de D1 mee op het 

AVK. In de eerste ronde eindigde de 

mannen op een 2e plaats in de poule. 

Daarop moesten zij afgelopen 

vrijdag verder strijden. De eerste wed-

strijd  werd er 2-0 verloren van Hoogland. 

Quick D1   verloor van Nieuwland, wat 

dus betekende dat de D1 om de 3e of 4e 

plek moest voetballen tegen Quick.  

Wonnen de mannen van de D1 pas gele-

den nog met 5-0 van Quick, nu was de 

winst voor de rood/zwarten met 2-0. De 

volgende middag moest de D1 voor het 

laatst keer van dit seizoen aantreden. In 

de Meern was er nog een toernooi. 

Het spel was beter dan tijdens het AVK 

en dit resulteerde in een 2e plaats. Nog 

een afsluitende avond met elkaar en dan 

zit het erop voor dit seizoen. 

Foto’s AVK E1 

Volgend seizoen is de voetbalkrant weer terug!!Volgend seizoen is de voetbalkrant weer terug!!  

We wensen iedereen een fijne vakantie!We wensen iedereen een fijne vakantie!  


