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in een nieuwe werkelijkheid
Lenig blijven

Meebewegen met ontwikkelingen houdt 
ons lenig. We vernieuwen onszelf continu, 
met behoud van ons vakmanschap. Zo 
blijven we goede huisvesting ontwikkelen, 
bouwen, onderhouden en beheren. En zo 
blijven we de ontwikkelende bouwer die  
we al meer dan honderd jaar zijn.
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42 nieuwe regels
Sinds dit seizoen zijn in het amateur-
voetbal nieuwe spelregels van kracht, 
onder het motto ‘Tegen geweld, voor 
sportiviteit’ van de KNVB. Twee 
van deze regels kregen de meeste 
aandacht. Spelers die een gele kaart 
krijgen, mogen als extra straf direct 
tien minuten niet meedoen. Hiernaast 
moeten de scheidsrechter en de twee 
aanvoerders extra netjes het wedstrijd-
formulier invullen en controleren. 
Naast deze twee regels gelden er vanaf 
dit seizoen nog zes andere nieuwe 
maatregelen. (Quizvraag: noem nog 
twee nieuwe maatregelen. Wie biedt?)

Deze acht maatregelen volgen op weer 
twee andere maatregelen die al bestaan 
sinds afgelopen voorjaar. De KNVB 
heeft een hulplijn voor excessen op of 
rond het veld en een ‘meldpunt wan-
ordelijkheden’. In krap vier maanden is 
het voetbal dus tien maatregelen verder.

Ondertussen zat CJVV zelf ook niet 
stil. CJVV publiceerde dit voorjaar 
een vernieuwde versie van haar club-
spelregels. Deze actie valt weer onder 
één van de zes maatregelen die gelden 
sinds dit seizoen (zie boven). Voet-
balclubs zijn van de KNVB verplicht 
gedragsregels te publiceren. 

CJVV publiceerde elf spelregels. Dit 
maakt dus (10 maatregelen + 11 
clubspelregels =) 21 regels waarmee 
CJVV’ers rekening moeten houden. 
Veel clubspelregels waren niet nieuw, 
maar we worden wel geacht hier met 
hernieuwde aandacht op te letten. 
(Quiz vraag: noem drie van deze 
clubspel regels. Wie biedt?)

Als klap op de vuurpijl doet CJVV 
ook mee met het regionale convenant 
‘Samen voetballen in Amersfoort’. Net 
als onze eigen clubspelregels bestaat 
ook dit convenant al wat langer, 
sinds 2009, maar ook dit werd door 
CJVV via de website en Op de Stip 
opnieuw onder de aandacht gebracht. 
Het aantal gedragsregels dat hierop 
staat? 21 maar liefst, wat ons brengt 
op in totaal 42 regels die we in onze 
oren moeten knopen. En dan hebben 
we de traditionele spelregels van het 
edele voetbalspel (niet met je handen, 
buitenspel, elf tegen elf etc.) nog niet 
eens gehad.

Het is dus veel, heel veel. Niemand 
gaat dit allemaal onthouden. Daar-
naast zitten er tussen deze maatrege-
len, clubspelregels en gedragsregels 
onderling vast allerlei tegenstrijdig-
heden. Ik heb het niet uitgezocht 
maar het kan haast niet anders dan 
dat sommige regels elkaar tegenspre-
ken. Het lijkt mij dus fijn als CJVV 
even een eenduidig rijtje voetbal- en 
gedragsregels maakt waar CJVV’ers 
zich aan moeten houden. En dan lijkt 
het mij ook fijn als CJVV deze regels 
actief verspreidt en bespreekt. Bericht-
jes op de site en in dit blad lijken mij 
verre van afdoende.

Tegelijk vraag ik me af wat deze extra 
inspanning zou opleveren. Ik heb 
namelijk grote twijfels over de effec-
tiviteit van al deze regelgeving. De 
kiem van dit alles ligt in de vechtpartij 
afgelopen najaar waarbij een grens-
rechter het leven liet. Dit nooit meer, 
was de tendens. 

De vraag is dus: gaan deze regels 
hiervoor zorgen? Nee, zou ik denken. 
Voetbal is, hoe leuk ik het ook vind, 
verworden tot een sport waarbij het 
normaal is om je frustraties, teleurstel-
lingen en wat al niet meer fysiek en 
verbaal te botvieren op je tegenstander 
of de (assistent-)scheidsrechter. Dit 
ondanks al decennialang bestaande 
gele en rode kaarten, schorsingen en 
royementen. Repressie is dus niet het 
middel.

Verandering van dit gedrag vereist een 
cultuurverandering. Het ‘wezen’ van 
de amateurvoetballer moet veranderen. 
Een cultuurverandering vereist goede 
gesprekken, een lange adem, consistent 
beleid en veel en langjarige voetbalver-
boden – het enige repressiemiddel dat 
ongewenst gedrag in het voetbal kan 
wegnemen. 

Dit is een forse, zo niet onmogelijke 
opgave. Willen we dat? Dat is aan 
onszelf en aan CJVV. Maar laten we 
in elk geval niet de illusie hebben dat 
42 regels het gedrag op de velden gaan 
veranderen. 

Dan, tot slot, even redactioneel: onze 
vaste Op de Stip-medewerker Henk 
Glashorst heeft zijn taak neergelegd. 
Henk, veel dank voor vele 1-2’tjes. 
Daarnaast staat – schrik niet – vanaf 
nu mijn pasfoto bij dit stukje. Dit om 
het blad nog wat herkenbaarder en 
toegankelijker te maken.

Daniël Coenen – opdestip@cjvv.nl





Voor de 23e keer: het G-toernooi 

Bestuur:

Hidde ten Hoor: voorzitter voorzitter@cjvv.nl 06 54 22 78 03
Evert Nawijn: penningmeester en kleding/materialen 

penningmeester@cjvv.nl 033 470 26 02
Henk Nagelhout: secretaris en uitbreiding accommodatie 

secretaris@cjvv.nl
Joop Bliekendaal: voetbaltechnische zaken (senioren, jeugd  

en dames) tc@cjvv.nl
Frans Kolijn: vice-voorzitter en jeugd (niet-voetbaltechnisch) 

jeugdbestuur@cjvv.nl 033 494 22 87
Simone Kennedy: vrijwilligers kennedydoornbos@gmail.com
Jacqueline Roest: Damesvoetbal, sponsoring, G-voetbal en 

activiteiten stampwerk@live.nl
Peter van de Kamp: accommodatie (beheer en onderhoud)  

en IT petervandekamp60@gmail.com
Kantine: vacature
Joost van Aller: wedstrijdzaken joost@van-aller.nl
Freek van Slooten: communicatie en ledenadministratie  

freek.vanslooten@kpnmail.nl

Jeugdbestuur:

Frans Kolijn (voorzitter) jeugdbestuur@cjvv.nl 033 494 22 87
Wim van Beek (mentor A/B) mentorAB@cjvv.nl
Henk Jan Bus (mentor D en tijdelijk C) mentorD@cjvv.nl en 

mentorC@cjvv.nl 033 475 52 62
Abdel Allali (mentor E) mentorE@cjvv.nl
Gigi Schooneveld (mentor F, OSN en Kabouters)  

mentorF@cjvv.nl
Abdel Adli (mentor Boks) bokscjvv@gmail.com

Administratie donateurs
A. van Ooijen Prinses Marijkelaan 5
3972 AJ Driebergen tel. 0343 51 39 53

Ledenadministratie
Chris Smits, Melissa van Veldhuizen en Gigi van Schooneveld  

ledenadministratie@cjvv.nl 06 48 81 31 31
Info: http://www.cjvv.nl/211/aanmelden-bij-cjvv/

Natuurlijk, ook déze zomer orga-
niseerde CJVV een voetbaltoernooi 
voor gehandicapten. De organisatie 
doet verslag.

Eigenlijk best jammer: het seizoen is 
nog niet begonnen en de mooiste dag 
van het CJVV-jaar zit er al weer op: 
het 23e G-toernooi, op 31 augustus 
2013. Traditiegetrouw vrijdagavond 
even 250 lunchpakketten maken – 
waarbij het lijkt of Bep weer te veel 
plakjes ham heeft gegeten, want die 
moeten we extra bijhalen. Gelukkig is 
de Jumbo nog open.

In de vroege ochtend – voor de meeste 
dan, want Dana begint altijd iets later: 
tompoezen van bakkerij De Jong. Nee, 
niet gesponsord, want daarvoor heb-
ben we onze eigen bakker Mekking die 
weer kosteloos vijfhonderd broodjes 
beschikbaar stelde. Er blijft netjes een 
tompoes over voor Bep die later komt, 
dat krijg je met een nieuw liefdesleven, 
maar als zij er dan ook is: gebak!

De eerste teams arriveren al vroeg, 
rond 09.15 uur, en met de verbou-

wing nog druk aan de gang betekent 
het proppen in de kleedkamers. We 
krijgen uiteindelijk alle veertien 
teams erin. De EHBO zit in het 
verzorgingshok en klokslag 10.00 uur 
geeft omroeper Gertje van Assen het 
startsein voor de eerste wedstrijden. 
Verstand van voetbal heeft hij niet 
(want AZ-supporter) maar kletsen kan 
Gert als de beste.

Onze teams komen dit jaar weer 
uit alle hoeken van ons mooie land: 
Bovenkarspel, Zutphen, Soest, Zwolle 
Overbos, Woudenberg, Gouda, Kam-
pen, Harderwijk… Er zijn heel wat 
kilometers afgereden om er weer een 
feest van te maken.

Behalve een klein buitje hebben we de 
hele dag redelijk weer, en dat is toch 
altijd wel weer erg plezierig. Natuur-
lijk wel jammer dat de dames van 
het ‘buitenteam’ (Ilse & Jose, Marit, 
Elise, en scheids Afke – die qua herrie 
maken zelfs Gert nog wat kan leren) 
precies ná de enige bui een para-
plu krijgen. Het mocht de pret niet 
 drukken.

Er wordt gestreden voor iedere meter 
en ondanks de soms keiharde strijd 
heeft de EHBO vandaag bijna geen 
werk. Slechts een klein ziekenhuis-
bezoekje en zelfs dat bleek achteraf 
niet nodig. Ons trouwe scheidsrech-
tersteam, waaronder niemand minder 
dan Ilse Roos de eerste en tevens beste 
damesscheidsrechter van CJVV, heeft 
geen rood hoeven uitdelen en zelfs 
gele kaarten bleven uit! Daar kunnen 
onze zwaar betaalde collega’s nog wat 
van leren.

Uiteindelijk landen we aan om een 
uur of half drie en zijn alle wedstrij-
den gespeeld: tijd om de prijzen uit 
te reiken. Want of je nou zevende of 
eerste wordt, je krijgt natuurlijk een 
beker en het bekende vaantje als her-
innering. De Fair Play Cup Speciaal, 
voor de sportiefste ploeg – alhoewel 
alle ploegen sportief gespeeld heb-
ben – gaat naar onze vrienden van de 
vv Woudenberg die in hun poule als 
laatste eindigen.

Maar vv de Zouaven dacht ook het 
best aan de kantine-omzet door om 
precies 12.00 uur aan het bier te gaan.
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Poule A Poule B
1 KBG Bovenkarspel 1 vv Barneveld
2 AZC Zutphen 2 CJVV
3 SO Soest 3 Gait Rigter Boys
4 CJVV 4 sv Donk
5 HTC Zwolle 5 Vitree Kamp
6 HBC Overbos 6 VVOG
7 vv Woudenberg 7 vv de Zouaven

We mogen uiteraard niet onze sponsoren vergeten: HP en 
NetApp voor kleding; De Waterlijn en Dirk Kuyt Founda-
tion; Bakkerij Frans Mekking en alle vrijwilligers waaronder 
de EHBO en de Golfbreker die voor het radioverslag deed 
vanaf ons veld. Verslag dat we maandag ook in het AD en 
de Amersfoortse Courant terugvonden.

Een geweldige dag en vooral op naar volgend jaar.

Jaap, Dana, Arnoud en Aliene – en wie we verder vergeten 

In trainingspak van Oranje met de sokken hoog
Op maandag 7 oktober overleed 
Wibo Kattenberg op 59-jarige leef-
tijd. Zijn overlijden betekent een 
groot verlies voor CJVV. Voorjaar 
2012 was Wibo in Op de Stip de 
Topper van toen. Ter herinnering 
aan Wibo hierbij nogmaals het 
toen afgedrukte profiel.

Hij stond nooit als speler van CJVV 
op het veld, maar des te vaker 
langs de lijn als trainer, leider of 
supporter. Heeft menig CJVV-
jeugdspeler beter gemaakt. Hij is 
groot en bijna iedereen kent hem. 
We spreken met Wibo Kattenberg.

‘Allereerst wil ik jullie vertellen dat 
ik niet zo’n topper ben geweest zoals 

jullie meestal in dit blad lezen. Ik heb 
namelijk nooit een basisplaats ver-
overd in een eerste elftal, wel heb ik in 
mijn jongere jaren een passie voor het 
voetbalspel gekregen.

Ik ben op mijn tiende jaar begon-
nen met voetbal bij voetvalvereniging 
HVC in Amersfoort. Er waren in die 
tijd nog geen F- en E-categorieën dus 
mocht je pas in de D-jeugd beginnen. 
Bij HVC ben ik begonnen omdat 
mijn vader daar bestuurslid was, en 
dus was het logisch dat hij mij daar 
inschreef als lid. 

Ik heb bij HVC gevoetbald tot 
ongeveer mijn dertigste jaar. Mede-
spelers die ik me nog herinner uit die 
tijd zijn onder andere Bennie Marcus 
en Hans van Eeden. De mooiste tijd 
heb ik daar in de jongere jeugd mee-
gemaakt. Toen ik in de D1-selectie 
terechtkwam speelden wij zowel op 
zaterdag als op zondag. Op zaterdag 
voetbalden we in de competitie, zoals 
die door de KNVB was vastgesteld, en 
op zondag was er altijd een voorwed-
strijd voor het eerste elftal, wat toen 
nog betaald voetbal speelde. 

Zo heb ik op die leeftijd al wed-
strijden gespeeld tegen Roda JC, 
Feyenoord enz. Na de D-jeugd heb ik 
steeds, zoals we dat nu noemen, in de 
schaduwselecties gespeeld. Ik herinner 
me nog hele mooie toernooien waar-
aan we deelnemen. In de B speelden 

we het, toenmalig, grote toernooi bij 
Go Ahead Eagels in Deventer met 
onder andere Ajax en Feyenoord. In 
de A-jeugd deden we mee aan een 
groot internationaal toernooi met 
onder andere Werder Bremen. 

Op mijn zestiende raakte ik geïnteres-
seerd in het trainersvak en werd ik assis-
tent-trainer bij de D1 van HVC, onder 
leiding van Bas Paauwe, een bekend 
Nederlands elftal speler van vroeger. 
Hij was ook degene die mij adviseerde 
om een trainerscursus te gaan volgen en 
zodoende dit vak in te gaan. 

Dit was voor mij nog een dilemma 
omdat ik ook geen slecht scheidsrech-
ter was. Op zondag blies ik op mijn 
zestienjarige leeftijd al regelmatig een 
seniorenwedstrijd. Maar toch heb 
ik het advies van Bas Paauwe opge-
volgd en ben ik trainersdiploma’s 
gaan halen. Ik heb onder meer cursus 
gehad van Pierre Stevenaart, Jan de 
Jong en Henk Hofstede, wat allemaal 
ervaren voetballers en trainers waren. 

Tevens werd ik in die tijd leider van 
de D1 bij HVC, alwaar ik schitteren-
de toernooien heb mogen meemaken 
zoals het Elfprovinciëntoernooi bij 
AGOVV in Apeldoorn, waar vanuit 
elke provincie één vereniging werd 
uitgenodigd.

Omdat ik als trainer wel eens verder 
wou kijken dan HVC ben ik in 1978 
overgestapt naar CJVV, als jeugd-

In memoriam: Wibo Kattenberg



trainer. Waarom CJVV?, zullen jullie 
zeggen. Dit was voor mij heel logisch 
aangezien mijn oom Henk daar in de 
toenmalige seniorencommissie zat en 
mijn neef Harry keepte in de selectie. 
Zij vertelden mij dat CJVV een bij-
zonder leuke en goede vereniging was.

Na verscheidene jaren bij CJVV de 
jeugd getraind te hebben en inmid-
dels ook in het bezit van het diploma 
Oefenmeester II, vond ik het eens tijd 
worden om ergens hoofdtrainer bij de 
senioren te zijn. 

In 1984 ben ik trainer geworden 
bij VV Bilthoven. Ik heb dat twee 
jaar gedaan. Daarna ben ik voor een 
jaar bij de v.v. Sterrenwijk in Utrecht 
aan de slag gegaan. Maar, zoals een 
gezegde zegt: het bloed kruipt…. 

Mijn hart lag toch meer bij de jeugd 
toe en op een gegeven moment (in 
1990) kreeg ik te horen dat CJVV 
weer een jeugdtrainer nodig had. Na 
wat gesprekken met Peter Coenen en 
Jan Westerhof, de toenmalig hoofd-
trainer, was het gauw rond en ging ik 
weer aan de slag bij CJVV. Bekende 
CJVV-spelers die ik onder mijn hoede 
heb gehad zijn onder meer André van 

Nus, Jan Vinke, Patrick Barends en 
nog veel meer. Enkele leiders waar ik 
in de jaren als jeugdtrainer bij CJVV 
heb samengewerkt zijn onder andere 
Harry Beurskens, Bert van Plateringen 
en Dirk Tolboom. 

Na verloop van tijd vond ik het 
welletjes en besloot ik om te stop-
pen met het trainersvak. Aangezien 
ik als trainer altijd de nodige ideeën 
had ingebracht, vroeg CJVV mij om 
aan één van deze ideeën invulling te 
willen geven. Ik heb dat gedaan en dit 
werden de drukste drie jaren uit mijn 
hele CJVV-periode. 

Als technisch coördinator van de 
gehele CJVV-jeugd was ik belast met 
invullen van alle trainers en teamsa-
menstellingen. Ik was bijna elke avond 
op het sportpark te vinden. Na overleg 
met mijn vrouw heb ik na drie jaar 
besloten om hiermee te stoppen en ik 
ben toen zelf, met de vereniging, op 
zoek gegaan naar een opvolger voor 
mij. Na een tussenpaus is het gelukt 
om een oude hoofdtrainer van CJVV 
te strikken voor deze functie (Joop 
Bliekendaal) met, als aanvulling, ook 
nog de senioren erbij. 

Na dit alles heb ik nog diverse 
 functies bekleed bij CJVV, zoals 
kantinemedewerker, medeorganisa-
tor van de Vermeerkamp, lid van de 
technische commissie en het A1-pink-
stertoernooi, ook wel bekend in den 
lande als het 500 Euro tournooi. Nu 
ben ik technisch coördinator van de 
D-jeugd.

Ik wil via deze weg iedereen bedan-
ken waarmee ik de afgelopen jaren 
heb samengewerkt en ik hoop dit 
nog lang met deze mensen te mogen 
voortzetten. Tevens spreek ik de hoop 
uit dat er vooral jongere mensen 
opstaan om het stokje over te nemen 
van de oudere garde, zodat er ook 
op deze functies jonger bloed mag 
instromen, wat heel goed is voor de 
vereniging. 

Aan de diverse functies zit veel werk 
maar zoals het spreekwoord zegt: vele 
handen maken licht werk, en het is 
bijzonder leuk om te doen. Je krijgt 
er bovendien (soms te laat) heel veel 
dankbaarheid en waardering voor 
terug.’

Opgetekend door Herman Baars
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Wim’s Bouwblog
Het verloop van de nieuwbouw en 
veldenaanleg is sinds de start in juni 
op de site en via facebook te volgen 
via Wim’s Bouwblog. De vorderingen 

van de werkzaamheden en aanver-
wante zaken worden actueel gevolgd. 
En af en toe hoort daar natuurlijk een 
beetje humor bij. De site en de bijbe-
horende foto’s worden veel bekeken 
en ook de harde werkers van de bouw 
lezen regelmatig mee om te kijken 

of ze genoemd worden of op de foto 
staan. Een enkele keer volgt er een 
schriftelijke reactie.

Voor diegenen die de blogs niet 
lezen onderstaande blog-14 en de 
prachtige reacties daarop. Ja, wie 
kaatst moet de bal verwachten…



8 Op de Stip oktober 2013 

Wat wil het eerste elftal dit 
seizoen bereiken? En wat is de 
(beoogde) weg hier naartoe? Een 
interview met de trainer en de 
aanvoerder, Marcel van Dijk en 
Tomas van Dijk.

Het eerste elftal heeft voor het seizoen 
2013-2014 drie doelen: promotie, 
duurzame groei en versterking van de 
binding met de vereniging. Voor het 
vorige seizoen golden dezelfde doelen. 
Hier is dus niets aan veranderd. Het is 
onderdeel van een zogenaamd meerja-
renplan, door bestuur, technische staf 
en spelers opgesteld bij de aanstelling 
van trainer Marcel van Dijk. Eerste 
conclusie: de promotie bleef uit dus 
afgelopen seizoen zijn niet alle doelen 
bereikt.

Het gesprek vindt eind augustus 
plaats. De A-selectie heeft inmiddels 
het Amersfoorts Voetbalkampioen-
schap en twee bekerwedstrijden in de 
benen. 
Trainer Marcel van Dijk praat graag, 
honderduit en met vurige ogen over 
het komende seizoen – zijn tweede als 
hoofdcoach. En omdat de spelers het 
uiteindelijk moeten doen, praat ook 
aanvoerder (en trainerszoon) Tomas 
van Dijk mee.

Het eerstgenoemde doel – promo-
tie – is vandaag geen onderwerp van 
gesprek. Een eindklassering is uitein-
delijk maar een beperkt beïnvloedbaar 
eindresultaat. Afhankelijk van bles-
sures en ongrijpbare elementen als 
vorm en een bal wel/niet op de paal. 
Daarom gaat dit gesprek over die twee 
andere doelen: de groei en de verbin-
ding. Onderwerpen waar een trainer 
en de spelers zelf relatief veel invloed 
op hebben.

Duurzame groei
Duurzame groei betekent dat CJVV 
na een eventuele promotie niet direct 
weer degradeert, zegt Marcel van 
Dijk. Opdat CJVV op termijn een 
stabiele tweedeklasser is, en nog weer 
later een stabiele eersteklasser. Hoe ver 
is derdeklasser CJVV dan nu? ‘Het 
positiespel en de organisatie in het 
veld zijn beter dan eind augustus vorig 
jaar’, zegt Tomas. ‘We zijn nu ook 
beter in staat om een wedstrijd naar 
ons toe te trekken. Bij 1-0 raken we 
niet in paniek.’

Hiervoor had CJVV halverwege vorig 
seizoen wel een optater nodig. CJVV 
verloor toen thuis kansloos met 0-2 
van Cobu Boys. Het was wedstrijd 
acht of negen van het seizoen, vlak 
voor de winterstop. De ploeg had een 
punt of zes. ‘Na die wedstrijd hebben 
we met spelers en staf stevige gesprek-
ken gevoerd’, vertelt Tomas. ‘Man en 
paard werden genoemd. Hierna zag 
je dat spelers meer inzet toonden en 
elkaar meer aanspraken op elkaars 
fouten. Fouten accepteerden we 
niet meer van elkaar en zo maakten 
we elkaar scherp.’ Na de winterstop 
verspeelde CJVV nauwelijks meer 
punten en promoveerde het bijna.

Goed, de Van Dijks vinden dus dat 
CJVV stappen heeft gezet: mentaal, 
organisatorisch en qua veldspel. Welke 
stappen moet de ploeg nu zetten, in 
het kader van de duurzame groei? Het 
rijtje is duidelijk, volgens de trai-
ner: ‘We moeten meer scoren – daar 
hebben we een probleem mee, we 
moeten werken aan de organisatie – in 
verband met enkele nieuwe spelers, we 
moeten meer lef tonen en we moeten 
meer wedstrijden winnen.’ Als ijkpunt 
voor de groei streeft Van Dijk ernaar 

om in de winterstop maximaal zes 
punten achter de nummer 1 te staan. 

Binding met de vereniging
Volgens het meerjarenplan sluit de 
duurzame groei aan bij de binding 
met de vereniging, het derde doel. ‘De 
vereniging moet meegroeien met het 
eerste’, vindt de trainer. 

Professionaliteit lijkt hier het kernbe-
grip. Bij een kwalitatief hoogwaardig 
eerste elftal hoort een professionele 
vereniging. Of andersom: om duur-
zaam te kunnen groeien, heeft het 
eerste een professionele omgeving 
nodig. Kip-ei natuurlijk, maar de 
vereniging CJVV moet in dit opzicht 
in elk geval verbeteren, vinden trainer 
en aanvoerder.

Maar wat is dat dan, zo’n professio-
nele vereniging? Marcel: ‘Het moet 
gewoon goed geregeld zijn om ons 
heen. Bij een thuiswedstrijd moeten 
we op tijd, in een schone kleedka-
mer terecht kunnen. Het hoofdveld 
moet op tijd leeg zijn. Het veld moet 
klaarliggen voor ons. En op de website 
moet vooraf een aankondiging staan 
van onze wedstrijd en achteraf een 
verslag. Dit zijn dingen waaraan je 
merkt dat een vereniging betrokken 
is bij haar eerste elftal, als mensen dit 
oppakken uit zichzelf.’

Marcel van Dijk refereert aan zijn tijd 
als jeugdtrainer. ‘Jongetjes die toen in 
de jeugdselectie zaten, keken nauwe-
lijks wedstrijden van het eerste. En als 
ze keken, dan lachten ze erom. Matig 
gevulde tribunes, matig georganiseerd. 
De uitstraling was amateuristisch. 
‘Daar ga ik later echt niet spelen’, 
zeiden ze. Terwijl we ze toch echt 
opleiden voor ons eigen eerste.’ Hij 

De ambities van het eerste elftal

CJVV 1: promotie, groei en binding
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Nieuwbouw en kunstgras op CJVV
CJVV ondergaat een metamor-
fose. Er ligt inmiddels nieuw 
kunstgras en aan het clubgebouw 
wordt hard gewerkt. Een tussen-
tijds verslag door Wim de Leu.

De tijd vliegt. We zeggen het allemaal 
wel eens en elke keer als je ergens op 
terug kijkt, word je er mee gecon-
fronteerd. Het is al weer ruim drie 
maanden geleden dat gestart is met de 
aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden 
en de uitbreiding van onze clubhuis. 

De velden
Als we op de site de foto’s bekijken 
van de eerste werkzaamheden lijkt 
dat nog maar zo kort geleden, maar 
inmiddels wordt er alweer een maand 
gevoetbald op de twee prachtige nieu-
we kunstgrasvelden. En of je nu voor- 
of tegenstander van kunstgras bent, je 
kunt niet ontkennen dat we bijzonder 
blij mogen zijn met de manier waarop 

kunstgras, omheining en verlichting 
aangelegd zijn. 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
het hekwerk rond veld 1 en 4, zijn 
de nieuwe hekken van veel betere 
kwaliteit en ze zien er ook veel fraaier 
uit door hun zwarte kleur. Ook de 
kleur van het nieuwe kunstgras is veel 
natuurlijker dan de kleur op de andere 
velden. De hoeveelheid rubber die nu 
eenmaal noodzakelijk is bij kunstgras, 
is totaal niet storend. 

Ook de nieuwe verlichting is gewel-
dig. Te goed eigenlijk, want nu lijkt 
het wel of de verlichting van de andere 
velden in ‘spaarstand’ staat. Toch zijn 
de wattages op alle velden gelijk. De 
oorzaak zal een combinatie zijn van de 
leeftijd van de lampen, dof geworden 
reflectoren, de donkere reflectie van de 
oude velden door het vele rubber en 
het vermoeden dat een aantal lampen 

verkeerd afgesteld staat. Aan dat laat-
ste wordt gewerkt.

Wel werden we na voltooiing 
geconfronteerd met het feit dat ons 
sportpark nu een stuk toegankelij-
ker geworden is voor lieden die er 
eigenlijk niets te zoeken hebben. De 
omheining met prikkeldraad die langs 
de Rubensstraat stond, is verdwenen; 
men fietst nu zo van het talud onze 
velden op. Geen fijne situatie. Er 
komen nog groene hagen maar of er 
nog extra belemmeringen opgewor-
pen worden, is mij nog niet helemaal 
duidelijk.

De nieuwbouw
De nieuwbouw is in volle gang. Toch 
vordert deze gestaag en dan is het wel 
weer prettig dat de tijd vliegt want 
voor je het weet is het december en is 
de oplevering geschiedenis!

wil maar zeggen: professionaliteit trekt 
goede spelers aan. Geen spelers die 
geld willen verdienen, dat hoeft niet. 
Maar wel spelers die kwaliteit willen.

Tomas speelde zelf voor Roda ’46 uit 
Leusden. ‘In de kleedkamer hing je 
shirt aan een haakje, de ballen waren 
lekker opgepompt en we hadden 

twee masseurs. Allemaal luxe, maar 
wel prettig. Je voelt je dan als speler 
gewaardeerd waardoor je ook beter je 
best gaat doen.’

Het moge duidelijk zijn: volgens de 
Van Dijks is er werk aan de winkel, 
voor henzelf en voor de vereniging. 
Marcel: ‘We zijn op de goede weg. 

Laten we aanklampen bij de ingezette 
vorderingen van afgelopen seizoen.’ 
Over zo’n anderhalve maand kunnen 
we eens kijken waar het eerste staat. 
Maximaal zes punten achter de num-
mer 1, is de bedoeling.

Daniël Coenen



Hans Verburg
Tuinzaden en diervoeding

Arnhemseweg 206
Amersfoort
telefoon 033-4613029
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De bouwwerkzaamheden worden 
uitgevoerd door Bouwbedrijf Van 
Wijnen. Ik denk een schot in de roos, 
want vanaf het begin is de samenwer-
king geweldig tussen de mensen op 
de werkvloer en de CJVV’ers die er 
bij betrokken zijn. Uitvoerder Gerrit 
is de moeilijkste niet, is altijd bereid 
een en ander uit te leggen en om mee 
te denken om CJVV ter wille te zijn. 
Op onze beurt doen wij ook al het 
mogelijke om ervoor te zorgen dat de 
bouwers het zoveel mogelijk naar de 
zin hebben. 

De omstandigheden waaronder 
gebouwd moeten worden zijn niet 
altijd even gemakkelijk. De locatie is 
moeilijk bereikbaar voor zwaar materi-
eel, er moet aangebouwd worden aan 
een bestaand pand – wat altijd weer 
voor verrassingen (lees: problemen) 
zorgt. Daarnaast lopen er overdag veel 
scholieren in en rond ons gebouw die 
schoolsport hebben en moeten stel-
lingen en hekwerk zodanig geplaatst 
worden dat het CJVV-voetballeven 
ook gewoon door kan gaan. En de 
eerste twee maanden werd de toegang 
regelmatig versperd door bouwmate-
riaal en vrachtwagens die betrokken 
waren bij de aanleg van het kunstgras. 
Al met al dus de nodige obstakels, 
maar met de nodige communicatie en 
veel goede wil zijn alle hindernissen 
tot nu toe met succes genomen.

En ook over de kwaliteit van het 
geleverde werk hoeven we ons mijns 
inziens geen zorgen te maken. In 
de eerste plaats hebben we Arie van 
Barreveld lopen als toezichthouder 
aan CJVV-zijde. Hij laat zich geen 
knollen voor citroenen verkopen en 
heeft, samen met de bouwcommissie, 
een goed luisterend oor gehad voor 
alle aanbevelingen die gedaan zijn uit 
alle geledingen van de club om het 
gebouw niet alleen optisch een succes 
te maken maar vooral ook praktisch. 
Tot nu toe zijn er slechts twee zaken 
die wat vreemd aandoen: een afvoer-

putje achter een deur en een bewe-
gingsmelder in een kast…

Daarnaast wordt duidelijk dat een 
aantal zaken veel beter zijn gedaan 
dan in het oude gebouw. Zo lopen 
er door de kleedkamers, douches en 
gangen geen opbouwleidingen meer: 
alles is weggewerkt in de muren en 
het plafond. Zelfs de buizen van de 
afzuiging! 

Wat ook erg verrassend is, nu het 
dak er op zit, is de gigantische over-
kapping aan de linkerzijde. En aan 
de zijde van het hoofdveld is er een 
mooie overkapte ruimte ontstaan waar 
toeschouwers onder alle weersomstan-
digheden droog de wedstrijd kunnen 
volgen.

In de afgelopen maanden zijn er voor 
de bouw regelmatig werkzaamheden 
verricht door het CJVV-klusteam. 
En er is ook al wat schilderwerk door 
ons verricht. Als voorbeeld van de 
geweldige samenwerking met Van 
Wijnen: in overleg met de installateur 
van de radiatoren hebben we vooraf 
even de tijd gekregen om alvast de 
muur te verven op de plekken waar 
deze komen te hangen. Hebben we 
daar later geen problemen meer mee 
als die radiatoren eenmaal gemon-
teerd zijn.

Bijgaand een selectie foto’s van de 
kunstgrasaanleg en het verloop van de 
nieuwbouw tot nu toe. Voor degenen 
die hier in geïnteresseerd zijn wil ik 
nog even verwijzen naar de bouwblog 
op de CJVV-site, met actuele weetjes 
en onzin over de nieuwbouw. 

Voor diegenen die gek zijn op foto’s 
verwijs ik hierbij naar de site en naar 
Facebook. Arnoud van Slooten heeft 
vanaf het begin alles met de camera 
gevolgd en er is inmiddels een indruk-
wekkende serie foto’s die wekelijks 
wordt geactualiseerd.

Volgens de laatste berichten is de 
oplevering op 1 november. Uiteraard 
onder voorbehoud. Dit betekent dat er 
vanaf de vierde week van oktober tot 
[dat gaan we meemaken] geklust kan 
worden om de afsluitende werkzaam-
heden te verrichten. Ik weet dat er al 
vele enthousiaste clubmensen staan te 
popelen om aan de gang te gaan!

En tot slot nog een woord van dank 
aan de weergoden die gezorgd hebben 
voor een prachtige zonnige zomer. 
Zeker bij de veldenaanleg hebben we 
hier veel profijt van gehad en ook voor 
de mensen in de bouw was het tot nu 
toe prettig werken.

Wim de Leu
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Het BOKS-team (Buitenspel Of 
Kansen Scoren) is een peda-
gogisch team dat kan worden 
ingezet bij jeugdspelers die onge-
wenst gedrag vertonen. BOKS 
bestaat sinds afgelopen seizoen. 
Het is nu mogelijk om via de 
CJVV-site contact op te nemen 
met het BOKS-team. 

CJVV is de laatste jaren enorm 
gegroeid. Helaas is een negatief 
gevolg hiervan dat ook het aantal 
jeugdspelers dat ongewenst gedrag 
vertoond, is toegenomen. Het BOKS-
team probeert dit ongewenste gedrag 
te verminderen. Wat is ongewenst 
gedrag? Brutaal zijn tegen de trainer, 
niet willen luisteren of niet te cor-
rigeren zijn, onsportief gedrag in het 
veld, medespelers pesten, vernielingen 
plegen enzovoort. Dit zijn allemaal 
voorbeelden van gedrag waarbij het 
BOKS-team kan worden ingezet.

De jeugdspelers van CJVV die 
ongewenst gedrag vertonen kunnen 
via twee routes bij het BOKS-team 
worden terecht komen: 
1. de trainers, leiders of mentoren 

melden een speler aan; 
2. het jeugdbestuur meldt een speler 

aan na een schorsing. 

Het BOKS-team is er als eerste voor 
E-, D-, en C-pupillen. Later kan 
er worden uitgebreid naar andere 
leeftijdscategorieën. Het BOKS-team 
richt zich in eerste instantie op de 
spelers, maar de betrokkenheid van de 
ouders is cruciaal in de begeleiding. 

Een speler kan worden aangemeld 
via het mailadres bokscjvv@gmail.com 
en via de website van CJVV,  
www.cjvv.nl: Teams > Jeugd > BOKS. 
Na de aanmelding wordt de casus 
besproken in het BOKS-team, wordt 
een BOKS-teamlid gekoppeld aan de 
speler en wordt er in het BOKS-team 
besproken welke stappen er genomen 

gaan worden. Het BOKS-team heeft 
een stappenplan ontwikkeld dat wordt 
gevolgd bij elke casus.

Het BOKS-team vergadert één keer 
in de drie weken waarbij de casus-
sen worden ingebracht en besproken. 
Van de spelers die worden aangemeld, 
wordt er een dossier aangemaakt. 
Verder is er regelmatig contact met 
de trainers, leiders en mentoren voor 
overleg en terugkoppeling. Vanuit het 
jeugdbestuur is Abdel Adli de contact-
persoon. 

Het BOKS-team bestaat momenteel 
uit Said Airass, Abdel Adli, en Dana 
van de Kamp. Hopelijk wordt het 
team de komende maanden verder 
uitgebreid. Mocht je jezelf geschikt 
vinden, aarzel dan niet om contact op 
te nemen met ons. 

Heb je nog vragen, opmerkingen of 
tips? Neem dan gerust contact op met 
het BOKS-team: bokscjvv@gmail.com.

Namens het BOKS-team,  
Dana van de Kamp

Pedagogisch BOKS-team helpt bij probleemjeugd



HIEr ADVErTErEN?
Neem contact op met  
de Sponsorcommissie:

sponsoring@cjvv.nl

Jacqueline Roest
06 53 38 28 33



14 Op de Stip oktober 2013 

Nieuwbouw? Kunstgrasvelden? 
Er was, zoals elke zomer, ook 
regulier kluswerk te doen. Maar 
toch was het anders dan anders.

Normaal gesproken was er hier een 
verslagje geplaatst over het verloop 
van de jaarlijkse CJVV-klusdag: een 
dag in de zomer waarop door vrolijke 
vrijwilligers van alles gedaan wordt 
om de gebouwen en opstallen hun 
jaarlijkse opknapbeurt te geven en een 
aantal klussen te doen waar de nodige 
mankracht voor gevraagd wordt. 
Helaas is hier niets van gekomen door 
de veldaanleg en de nieuwbouw. Gere-
lateerd aan de velden en de nieuw-
bouw, is toch het volgende gebeurd.

In de eerste plaats is een groep vrijwil-
ligers sinds de start van de nieuwbouw 
dagelijks bezig om de werkvloer van 
de bouwvakkers netjes te houden. 
Ook moeten hun kantine, kantoor 
en wc door ons schoon gehouden 
worden. Dit in het kader van zelf-
werkzaamheid. Beter gezegd: hiermee 
bespaart CJVV kosten bij de bouw. 
Ook moesten er regelmatig door 
onszelf wat werkzaamheden gedaan 

worden rond de bouw op momenten 
dat wij daar van Ome Gerrit (de voor-
man) het sein voor kregen.

De grootste klus deze zomer was 
ongetwijfeld het trekken en leggen 
van elektrakabels voor de nieuwe 
lichtinstallatie op veld 2. Dit ging 
qua planning niet helemaal van een 
leien dakje (door een stukje miscom-
municatie buiten ons om), maar 
uiteindelijk is dat allemaal gelukt. Tot 
ons grote genoegen is de truc om de 
verlichtingskabels onder de middellijn 
van veld 1 en 2 door te trekken, gran-
dioos gelukt. Onder het hoofdveld 
lopen zelfs 5 kabels, door een mooie 
regenpijp die we daar zes jaar geleden 
al in gelegd hadden. Onder veld 2 
lopen twee kabels door een goot die 
de Grontmij er voor ons heeft inge-
legd tijdens de aanleg van het kunst-
grasveld. 

Vanaf de meterkast in het hoofdge-
bouw naar de overkant van veld 2 is 
een afstand van 170 meter. Over die 
afstand werden er twee kabels aan één 
stuk onder 2 velden doorgetrokken. 
Theoretisch moest dat kunnen, maar 

wat geweldig als dit daadwerkelijk 
lukt. Ook de vrees dat de laatste van 
de vijf kabels – die door de regenpijp 
onder veld 1 getrokken moest wor-
den – ‘klem’zou lopen, zou ongegrond 
blijken. Ze gingen allemaal zonder 
haperen naar de overkant. 

En ja, dan is de lol groot als zoiets 
lukt, want er zijn waarschijnlijk 
weinig verenigingen waarbij op deze 
manier de bekabeling plaatsgevonden 
heeft. Een primeur? Geen idee, maar 
het heeft erg veel geld gescheeld bij de 
realisatie van onze nieuwe lichtinstal-
latie. Ja, er lopen nog wel wat slimme 
jongens bij CJVV.

Naast kabelwerk is er ook veel tegel-
werk gedaan, zowel rond de velden 
als rond de nieuwbouw. En ook op 
het terras moesten de bordjes verhan-
gen worden. Wat ons nog allemaal te 
wachten staat bij de oplevering van de 
nieuwbouw zullen we wel zien. Dit zal 
veel schilder, schoonmaken en ophan-
gen worden. Daarover in een volgende 
Stip ongetwijfeld meer.

Wim de Leu

Kleine klusjes op de club

CJVV klusnieuws
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Heb je het ooit gezien, een echte voet-
balwedstrijd zonder man met de fluit? 
Stel je eens voor: het zou een puin-
hoop worden. Grensrechters zwaaien 
met de vlag voor buitenspel, maar 
niemand die reageert. Spelers probe-
ren elkaar op ongeoorloofde wijze de 
bal af te pakken, maar niemand die 
reageert. Zonder scheidsrechter zou 
er geen wedstrijd mogelijk zijn. Deze 
situatie doet zich bij CJVV vooral 
voor in de wat oudere jeugdteams. 
Daarom werkt het scheidsrechters-
team van CJVV hard om het mogelijk 
te maken dat ook hier de wedstrijden 
kunnen doorgaan.

Het scheidsrechtersteam van CJVV is 
een leuk en gezellig team met gemoti-
veerde mensen die plezier hebben aan 
het begeleiden van de wedstrijden bij 
CJVV en ook vooral plezier hebben 
met elkaar, door het delen van de 
ervaringen op en rond het veld.

Met een aantal volwassenen en een 
groeiend aantal pupillenscheidsrech-
ters werken we aan het verbeteren 
van het leiden van de wedstrijden en 
het beter positioneren van de scheids-
rechters binnen CJVV. Er wordt veel 
gedaan aan het verbeteren van de spel-
regelkennis door cursussen te volgen 
bij KNVB. Zo hebben eind van het 

vorig seizoen een aantal mensen een 
BOS (basis opleiding scheidsrechter) 
met goed gevolg gedaan en hebben 
een heel aantal junioren begin van dit 
seizoen de pupillen scheidsrechters 
opleiding met positief gevolg gedaan. 
We zijn dan ook erg trots met al deze 
mensen die nu gecertificeerde scheids-
rechters zijn. Nogmaals de felicitaties 
aan al deze mannen, dames, jongens 
en meiden!

Dit seizoen heeft het scheidsrechters-
team een goede start gemaakt door 
samen met elkaar in een ontspan-
nen sfeer te praten over alles wat met 
scheidsrechters te maken heeft. Dit 
keer hebben we vooral lang gesproken 
over de nieuwe regels ten aanzien van 
de pascontroles en de 10-minutenre-
gel bij het geven van een gele kaart.

‘Zonder scheidsrechter geen wedstrijd’ 
is een kreet die door KNVB gebruikt 
wordt als wervingstekst, maar is 
tegelijkertijd ook een realiteit die bij 
menig vereniging en ook bij CJVV tot 
de nodige knelpunten leidt. 

Er is nog een tekort aan mensen die 
het leuk vinden om scheidsrechter te 
zijn voor de wedstrijden van de A-, 
B- en C-junioren. Daarom doen we 

ook via deze 
weg graag de 
oproep aan 
iedereen om 
eens te over-
wegen of u/jij 
scheidsrechter 
zou kunnen 
en willen zijn. 
Je kunt hiermee het verschil maken 
voor al die jeugdspelers die graag een 
wedstrijd willen spelen, maar door een 
gebrek aan een referee niet aan spelen 
dreigen toe te komen. Maar het is 
vooral ook gewoon leuk om die jonge 
gasten te leiden.

Wil je eerst nog wat meer informa-
tie, kom dan gerust eens langs in het 
wedstrijdsecretariaat, bij Arnoud van 
Slooten of neem contact op met Paul 
Tulp (scheids@ptulp.nl) of Alex Roos 
(Alex Roos a.roos1966@gmail.com). 
Ook na de wedstrijd zijn we uiteraard 
graag bereid je nadere informatie te 
geven.

Namens de commissie wedstrijdzaken:

Joost van Aller, Paul Tulp,  
Alex Roos, Arnoud van Slooten  

en Ties Steen Redeker

In september startte een heuse 
Voetbalschool bij CJVV. Tientallen 
talenten deden mee. Een verslag 
van de eerste sessie.

Daar stonden ze dan. Vrijdagmiddag 
20 september, zo rond 16.00 uur. De 
meeste best wel een beetje gespannen, 
anderen met enig bravoure. De eerste 
CJVV Voetbalschool kon van start 
gaan. 

Zo’n veertig talenten hadden zich 
opgegeven. Wat hierbij opviel was de 
grote deelname uit niet-selectieteams. 
Ik schiet een jongen aan die net 
uit de catacomben van ons CJVV-
sportpark komt. Paul is zijn naam. 
Waarom hij zich had opgegeven, was 
mijn vraag. ‘Nou, het was eigenlijk 
best wel duur, maar ik wil graag meer 
techniek leren. Een schaarbeweging 
vind ik zo mooi.’

Zonder scheids geen wedstrijd

CJVV Voetbalschool: plezier voor de jeugd
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Voordat de training begint, krijgen de CJVV-
talenten eerst een bidon en een kortingsbon, 
waarna ze in nieuwe trainingshirts worden 
 gestoken. Prachtig gezicht, al die CJVV’ers in 
dezelfde outfit. De drie gediplomeerde trainers 
Pim, Femke en Dennis gebruiken oefenstof 
 volgens de TSM: Total Soccer Method. 

Omdat het individuele aspect hierbij belangrijk 
is, wordt de totale groep naar leeftijd opgedeeld 
in drie kleinere groepen van twaalf tot veertien 
spelers. Elke groep krijgt een trainer, die met 
gevarieerde oefenstof werkt aan de techniek van 
de kids. Zo wordt er geoefend op kapbewegin-
gen, de klassieke schaar, traptechniek enzovoort. 

Trainer Dennis doet talent Paul voor hoe 
hij een bal moet trappen. ‘Probeer zo veel 
mogelijk je lichaam boven de bal te houden. 
Je helt te veel achterover’. Na nog een aantal 
keren voordoen en oefenen krijgt Paul het te 
 pakken. 

Wat opvalt is de leuke sfeer en de gedreven-
heid bij de groep. Er wordt fanatiek met de 
bal gewerkt om een extra draai of beweging 
te leren. Mooi dat de jongens en meisjes 
volop gebruik maken van de individuele 
oefenmomenten en het geleerde voor zichzelf 
blijven oefenen. Ze hebben er zichtbaar ple-
zier in. Hét basis-ingrediënt voor het leren.

Na zo’n vijf kwartier wordt het tijd om te 
stoppen. De pionnen worden opgeruimd, 
maar niet voordat Pim alle CJVV-spelers 
volop heeft geprezen voor hun inzet en 
leergierigheid. In de komende weken 
zullen er nog negen trainingsessies volgen. 
Na afloop wacht ik Paul nog even op. ‘En, 
hoe was het?’, vraag ik benieuwd. ‘Ik ben 
moe, maar ik kan nu beter schieten. Zeg 
maar tegen die mannen van het eerste dat 
ik er aan kom.’ Waarvan akte.

Paul Tulp
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Van de voorzitter…

C’est le ton qui fait la musique
Over het algemeen lever ik mijn bij-
drage voor Op de Stip op het allerlaat-
ste moment voor de deadline in, om 
zodoende zo actueel mogelijk te zijn 
voor de lezers van Op de Stip. Echter 
dit keer stemt deze actualiteit mij tot 
diepe droevenis, ik kreeg zojuist te 
horen dat totaal onverwacht CJVV 
lid en voetbalvriend Wibo Kattenberg 
is overleden. Zoals op de website te 
lezen, heeft Wibo vele functies binnen 
CJVV vervuld, veelal met een link 
naar voetbaltechnische zaken. En hij 
was hier nog lang niet mee klaar… 
We zullen Wibo’s deskundigheid, zijn 
pretogen, zijn enthousiaste lach, zijn 
liefde voor voetbal, zijn ontwapende 
eerlijkheid, missen… Een lege plek 
of eigenlijk een plek van leegte is wat 
ons rest… Vanaf deze plek wil ik mijn 
medeleven betuigen aan Wibo’s vrouw, 
(klein)kinderen, familie en vrienden.

De harde werkelijkheid op dit soort 
momenten is dat het leven doorgaat 
en onze aandacht vraagt, hoe oneerlijk 
en moeilijk ook. En dat geldt ook voor 
CJVV waar we met z’n allen er bijna 
elke week in slagen om ruim 60 voet-
balteams hun wedstrijd te laten spelen. 
En dat dit een enorme inzet van onze 
vrijwilligers vraagt, is me elke week 
weer duidelijk. Zeker nu, want de ver-
bouwing vraagt toch van eenieder de 
nodige flexibiliteit. We hebben te kam-
pen met minder bergruimte, minder 
kleedkamers en lopen tegen zaken aan 
waar we voor aanvang van de verbou-
wing en de aanleg van de kunstgras-
velden niet aan hebben gedacht. 

Onder deze omstandigheden is de 
druk op eenieder hoog en valt er 
weleens een onvertogen woord. Daar 
kan ik me wat bij voorstellen, maar 
de afgelopen periode worden wat mij 
betreft veel te vaak de grenzen van 
fatsoen overschreden. En met name de 
mail blijkt een makkelijk middel om 
je ongenoegen op niet mis te verstane 
wijze duidelijk te maken. Ik vind dat 

niet acceptabel. Ik ben grootgebracht 
met het gezegde ‘met stroop vang je 
meer vliegen dan met azijn’ en ‘c’est le 
ton qui fait la musique’. En bij CJVV 
communiceren we regelmatig niet in 
de geest van deze gezegden. 

En let wel, ik ben daar net zo goed 
debet aan als ieder ander. Zo had 
ik onlangs een discussie met onze 
hoofdtrainer, Marcel van Dijk, over 
een aantal zaken die speelden rondom 
het eerste elftal. Daarbij kwam een 
punt aan de orde dat een zogenaamd 
hoofdpijn dossier was, ik werd hier zo 
boos over dat ik de grenzen van fat-
soen ver overschreed. En dat kan niet, 
dat maakt onze hobby in één keer 
niet meer leuk, niet voor Marcel en 
niet voor mij. Daarom, Marcel excuus 
voor mijn boze uitval. 

Daarom ook roep ik eenieder op om 
bij het communiceren met elkaar te 
handelen conform de gezegden ‘met 
stroop vang je meer vliegen dan met 
azijn’ en ‘c’est le ton qui fait la musi-
que’. Dit geldt voor iedereen die bij 
CJVV betrokken is van bestuur tot 
wedstrijdsecretarissen, van spelers 
tot trainers, van leiders tot barmede-
werkers en van ouders tot supporters. 
CJVV is een fatsoenlijke club en daar 
gaan we op een fatsoenlijke manier 
met elkaar om! 

In het verlengde hiervan bespeur ik 
dat er langzamerhand bij CJVV een 
‘klaag’ cultuur begint te ontstaan 
en dat is volgens mij zeer onterecht. 
Laten we nu vooral niet uit het oog 
verliezen wat voor moois we allemaal 
bij CJVV hebben. Elke zaterdag 
genieten bij CJVV meer dan duizend 
mensen van het voetbal. Daarbij 
hebben spelers de mogelijkheid om 
zich om te kleden en desgewenst 
te douchen. Voorts wordt iedereen 
voorzien van een natje en een droogje, 
en wordt er tussen de bedrijven door 
veel gelachen. Kortom, CJVV draagt 

elke zaterdag bij heel veel mensen bij 
aan een stukje geluk. En alleen dat al 
is reden om positief te zijn.

Een andere reden voor positivisme is 
de ontwikkeling van ons sportcom-
plex. De kunstgrasvelden, waarvan 
1 met lichtinstallatie, zijn zoals een-
ieder heeft opgemerkt inmiddels opge-
leverd. Dat betekent voor degenen die 
zich dat nog niet realiseerden dat we 
elke zaterdag onder optimale veldcon-
dities kunnen voetballen, ongeacht 
het weer. Maar in onze wens om het 
nog beter te maken hebben we bij de 
SRO/Gemeente het verzoek gedaan of 
er openslaande hekken geplaatst kun-
nen worden vanaf de velden 2 en 3 
naar veld 4 om zodoende de verplaats-
bare doelen op éénvoudige wijze naar 
de ‘keepershoek’ te verplaatsen. 

Voor wat betreft de uitbreiding van ons 
clubgebouw, ook hier hoor ik positieve 
geluiden van onze ‘bouwmeester’ Arie 
van Barreveld met in zijn kielzog opper 
uitvoerder Wim de Leu. Hoewel er 
enige sprake was van enige vertraging 
lijkt de deadline van de oplevering van 
het clubgebouw van 31 oktober toch te 
worden gehaald. Vervolgens hebben we 
dan een maand nodig om in te richten 
en verwachten we officieel in december 
gebruik te kunnen gaan maken van de 
uitbreiding. En wellicht kunnen we 
onofficieel al eerder gebruik maken van 
diverse ruimten. 

Ik wens eenieder heel succes voor het 
vervolg van het seizoen en ik wens 
de vrouw, (klein)kinderen, familie 
en (CJVV) vrienden van Wibo heel 
veel sterkte bij de verwerking van het 
verdriet. 

Jullie voorzitter, Hidde ten Hoor

Nb. En vergeet niet: ‘Met stroop vang 
je meer vliegen dan met azijn’ en ‘c’est 
le ton qui fait la musique’.
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De KNVB organiseerde een cursus 
voor pupillenscheidsrechters. 
Tristan was erbij en doet verslag

Vrijdag 30 augustus
Deze avond was er een scheidsrech-
terscursus voor pupillenscheidsrech-
ters. D. Visser was onze begeleider en 
leraar. We begonnen de avond met 
een voorstelrondje. Er waren namelijk 
ook scheidsrechters van Cobu Boys 
en Eemnes. Daarna bespraken we wat 
nou het belangrijkste is als je scheids-
rechter bent. We kregen allemaal een 
fluitje en een soort etui met een dvd 

en een boekje voor thuis om nog eens 
alles door te lezen. 

D. Visser vertelde ons de regels. 
Daarna gingen we naar buiten om 
de jongens die nog nooit hadden 
gefloten, te laten zien wat het nou 
ongeveer was. Dit vonden ze erg leuk 
en wederom kregen we weer wat tips 
en weetjes van D. Visser. Na dit potje 
was er een soort afsluiting en de inde-
ling voor de volgende dag, van wie 
wat en wanneer moest fluiten.

Zaterdag 31 augustus
Vandaag moest iedereen een (deel van 

een) wedstrijd fluiten. Als we goed flo-
ten, kregen we onze diploma’s. Bijna 
iedereen was er al om 8 uur, om te 
kijken naar de eerste wedstrijden. In 
de rust kregen sommigen nog wat tips 
van D. Visser. Daarna floten ze weer 
vrolijk verder. Na de wedstrijd was het 
de stand doorgeven en wachten op 
de laatste scheidrechters. Om daarna 
van onze instructeur een diploma en 
een embleem te krijgen. Iedereen die 
meedeed heeft het gehaald! Dus weer 
een paar jeugdscheidsrechters erbij. 

Tristan Kamerbeek

Hoe word je scheidsrechter voor de pupillen?
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Supermarkt PLUS
CJVV heeft gelukkig vele sponsors. 
We kennen ze van shirts of van 
reclameborden. Maar wie zijn 
onze sponsors eigenlijk? Daarom: 
het sponsor-interview, met Jurgen 
Veltrop van supermarkt PLUS. 

1. Wat is uw relatie met CJVV?
In het najaar van 2012 hebben wij 
samen met CJVV een meer dan suc-
cesvolle voetbalplaatjesactie georgani-
seerd. De plaatjesactie was het eerste 
contact voor mij met CJVV. Na deze 
plaatjesactie hebben de club en Plus 
Amersfoort besloten met elkaar verder 
te gaan. Naast bordsponsor resulteert 
dit ook in enkele leuke lokale activitei-
ten. Zo zullen we over enkele weken 
met een gadget van CJVV komen.

2. Wat doet uw bedrijf?
Plus Amersfoort is de supermarkt aan 
de Arnhemseweg.

3. Waarin onderscheidt u zichzelf als 
bedrijf?

Onze supermarkt heeft een breed 
assortiment. Op het moment dat 
we iets niet in het assortiment heb-
ben dan zullen we er alles aan doen 
om het artikel alsnog op te nemen. 
Verder is bij ons klantvriendelijk een 
belangrijk onderscheidend element. Ik 
zelf zeg altijd dat een klant bij iedere 
supermarkt zijn kratje bier kan kopen. 
Daarom moeten wij als team van Plus 
Amersfoort ervoor zorgen dat de con-
sument onze winkel uitkiest.

4. Wat is de missie/visie van 
uw bedrijf?

De consument iedere dag 
net iets meer bieden dan 
datzij verwacht. Voor veel 
mensen is boodschappen 
doen nog altijd ‘een ver-
plichting’. Wij hebben als 
doeler iedere dag voor te 
zorgen dat het doen van 

boodschappen voor onze klanten 
 prettig is.

5. Hoe zou u de sfeer binnen uw bedrijf 
beschrijven?

De sfeer binnen ons bedrijf is goed. 
Wij hebben een team staan dat wat 
voor elkaar over heeft en dat een zeer 
sterke drang heeft naar presteren. Het 
heeft zeker overeenkomsten met een 
voetbalteam. Het verloop binnen ons 
team is de laatstejaren veel minder 
geworden, dit heeft zeker te maken met 
de positieve sfeer binnen ons bedrijf.

Winnaar CJVV Vakantiefoto 2013

Sponsor-interview

In de laatste ‘Op de Stip’ voor de 
zomervakantie hebben we gevraagd 
om je mooiste vakantiefoto naar ons 
op te sturen. Voor de winnaar ligt er 
zoals elk jaar weer een fantastische 
prijs klaar.

De afgelopen maanden is de redac-
tie overstelpt met ontzettend veel 
foto’s van vakantievierende, hossende 
en zonnende CJVV’ers. Het was voor 
de jury niet makkelijk om uit de vele 
prachtige foto’s een winnaar te kiezen. 
Uiteindelijk is onderstaande inzending 
verkozen tot de CJVV Vakantiefoto 
2013.

De foto is genomen op de markt 
van Silves in Portugal. De foto is 
ingestuurd door de heer G. String uit 
Broek in Waterland. Lid van de Club 
van Honderd van CJVV.

De hoofdprijs dit jaar is één minuut 
gratis winkelen op de lingerieafdeling 
van Zeeman.

Namens de gehele redactie van harte 
gefeliciteerd!
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Seizoenstart
De kop van het seizoen is weer af. 
De bal rolt weer. Hier is vanaf begin 
juni veel organisatiewerk aan vooraf 
gegaan. Juist de zomermaanden 
zijn voor de ledenadministratie, het 
jeugdbestuur, de technische commis-
sie en de wedstrijdsecretarissen drukke 
tijden. Aan- en afmeldingen van leden 
en overschrijvingen moeten worden 
verwerkt, teams ingedeeld, leiders en 
trainers gezocht en planningen van 
trainingen en indelingen van velden 
en kleedkamers gemaakt. Dit gebeurt 
aan de hand van een draaiboek.

In de eerste bestuursvergadering van 
het seizoen is de evaluatie van de 
seizoenstart een vast agendapunt. Wat 
ging er goed? Wat kan beter?

De teamindelingen van jeugd en 
senioren stonden volgens planning 
begin juli op de website. Bijna alle 
trainersplekken waren op dat moment 
ingevuld. De werving van jeugdleiders 
verliep stroever. Bij de seizoenstart 
waren er nog diverse vacatures met 

alle problemen van dien. Verder ont-
braken nog veel spelerspassen. Ook 
was de kleding van een aantal teams 
niet op orde, doordat spelers aan het 
einde van het seizoen de verstrekte 
kledingsets niet hebben ingeleverd. 
Op deze punten is verbetering nodig. 
Deze zullen worden verwerkt in het 
draaiboek voor volgend seizoen.

Voor de ouders van de pupillen zijn er 
per team ouderbijeenkomsten georga-
niseerd. Deze hadden tot doel ouders 
met elkaar en met de leider kennis te 
laten maken en uitleg te geven over 
de CJVV-clubspelregels, waaronder 
de verplichting om als ouders vrij-
willigerswerk te verrichten. Ouders 
konden via formulieren kenbaar 
maken welke taken ze willen oppak-
ken. Dat is in ruimte mate gedaan. 
Deze opgaven worden nu verwerkt en 
beschikbaar gesteld aan de verschil-
lende coördinatoren, zodat zij deze 
ouders kunnen benaderen en inroos-
teren. Tijdens die ouderbijeenkomsten 
bleek ook dat er in de communicatie 
met en naar de ouders nog veel te ver-

beteren valt. Op basis van de reacties 
zal een veel-gestelde-vragen-pagina op 
de website worden gemaakt.

Kunstgras
Behalve op organisatorisch terrein is 
er in de zomermaanden ook hard en 
zichtbaar gewerkt op het sportpark 
zelf. In opdracht van gemeente en 
SRO heeft de Grontmij de twee nog 
resterende grasvelden omgezet in 
kunstgras. De werkzaamheden zijn 
voortvarend uitgevoerd, zodat op de 
eerste competitiezaterdag, twee weken 
voor de geplande opleverdatum van 
19 september, de velden in gebruik 
genomen konden worden. Omdat 
op dat moment ook de in opdracht 
van CJVV door de firma Oostendorp 
gerealiseerde lichtinstallatie gereed 
was, kon vanaf dat moment op drie 
velden getraind worden, zodat teams 
meer ruimte hebben.

Tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden ontstond een discus-
sie over de tussen de velden 3 en 4 
geplande haag. Een pleidooi van Wim 

Bestuursmededelingen 

Nieuws uit de bestuurskamer
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Nu nog sneller wedstrijdverslagen en statistieken bijhouden!
www.cjvv.nl

de Leu op de website en via Twit-
ter om de haag te vervangen door 
een tegelpad, trok de aandacht van 
wethouder Buijtelaar. Hij gaf SRO 
opdracht de technische en financiële 
haalbaarheid hiervan te onderzoeken. 
Het plan dat nu is uitgewerkt voorziet 
in een smallere haag (door de gemeen-
te gewenst vanwege de vergroening 
van het sportpark en technisch nood-
zakelijk voor de waterafvoer) én een 
tegelpad zodat toeschouwers ook naar 
wedstrijden op het achterste deel van 
veld 4 kunnen kijken. Het is nu aan 
de wethouder om hierover een besluit 
te nemen.

Door bewoners van de Rubensstraat 
zijn klachten geuit over de dug-outs. 
Aan gemeente en SRO is gevraagd te 
onderzoeken of deze verplaatst of ver-
laagd kunnen worden. Indien dat kan 
zonder nadelen, vinden wij dat prima. 
Met de bewoners delen wij de zorg dat 
de dug-outs als hangplekken worden 
gebruikt. Wij willen in overleg met 
gemeente, SRO, politie en buurt hier-
voor een oplossing vinden.

Tenslotte ontbreekt een ballenvanger 
tussen veld 2 en de parkeerplaats, 
waardoor er kans is dat een naast 
geschoten bal schade toebrengt aan 
een geparkeerde auto. Aan de SRO is 

gevraagd ook hier voor met een oplos-
sing te komen.

Op veld 2 zullen nog inklapbare 
pupillendoelen komen. Wanneer dat 
zal zijn, is afhankelijk van de beschik-
baarheid van budget. Omdat uitbrei-
ding en inrichting van het clubge-
bouw financiële prioriteit hebben, is 
er op dit moment geen ruimte voor 
andere investeringen.

Uitbreiding clubgebouw
Ook aan de uitbreiding van het club-
gebouw is in de zomermaanden voort-
varend gewerkt door aannemer Van 
Wijnen (tevens de nieuwe hoofdspon-
sor van ons eerste elftal). Ondanks 
enkele tegenslagen is de verwachting 
dat het gebouw conform planning op 
1 november kan worden opgeleverd.

Dat er voortvarend gewerkt kon 
worden, is mede te danken aan de 
vrijwilligers die op de momenten dat 
dit volgens de planning nodig was, 
allerlei werkzaamheden hebben uitge-
voerd. Op de oproepen van vrijwilli-
gerscoördinator Wim de Leu kwamen 
steeds, ondanks de vakantieperiode, 
voldoende mensen om de handen uit 
de mouwen te steken. Daarmee veel 
geld besparend voor CJVV.

In de zomermaanden zijn ook knopen 
doorgehakt over indeling, inrichting 
en gebruik van de ruimtes, zowel in 
de nieuwbouw als in het bestaande 
gebouw. Dit is in overleg gegaan met 
verschillende CJVV-vrijwilligers die 
hun werkplek hebben in die ruimtes 
en met de twee huurders van ruimtes 
in de nieuwbouw. Naast Kindercen-
trum Bzzzonder, met wie al eerder 
een huurcontract is gesloten voor 
het gebruik van drie ruimtes in de 
nieuwbouw voor buitenschoolse – en 
kinderopvang, is er ook een akkoord 
bereikt met Fysiotherapiepraktijk 
Bergstraat voor medegebruik van de 
verzorgingsruimte.

Overige onderwerpen
Andere onderwerpen die in de twee 
tot nu toe gehouden bestuursvergade-
ringen dit seizoen zijn besproken, zijn 
het huurcontract van de velden met 
de SRO, de inrichting en het gebruik 
van de keepershoek nu die niet meer 
nodig is voor keeperstrainingen, het 
kledingbeleid, het al dan niet aan-
vragen van KNVB-onderscheidingen 
voor leden, het vastleggen van de 
administratieve organisatie, het tekort 
aan leiders bij de G-afdeling en de 
schoonmaak van de kleedkamers.

Namens het bestuur, Henk Nagelhout

Natuurlijk is het leuk voor alle spelers 
en andere betrokkenen nog eens 
op de CJVV website de hoogte- en 
dieptepunten van je wedstrijd te 
kunnen nalezen. Daarnaast geniet elke 
speler van het top scorerklassement 
en de rangen en standen in de 
competitie. Op de CJVV-website is 
dit allemaal mogelijk. Benoem één 
speler of leider tot teambeheerder 

voor je teamsite en er gaat een wereld 
voor je open. Vraag autorisatie aan 
via website@cjvv.nl en het wordt elke 
week nog meer genieten! Onderstaand 
een greep uit alles wat mogelijk is.

Het is nu nog makkelijker voor de 
teambeheerders om wedstrijdverslagen 
en statistieken door te voeren.
Er is nu voor de beheerders een extra 

button zichtbaar ‘Speeldag taken’. 

Wanneer hier wordt gekozen voor 
de afgelopen wedstrijddatum komen 
de gespeelde wedstrijden naar voren. 
Achter de wedstrijd staan twee 
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icoontjes  ‘snel naar doelpunten & kaarten invoeren’ 
en ‘snel naar wedstrijdverslag invullen’. 

Doelpunten & kaarten invullen
Via dit scherm kunnen nu op eenvoudige wijze de 
doelpunten en kaarten worden doorgevoerd.
Zodra de gegevens zijn opgeslagen zijn deze terug te 
vinden onder de uitslagen van afgelopen week en bij de 
uitslagen van het team zelf. De doelpunten en kaarten 

worden ook bij het profiel van de 
speler opgeteld zodat het persoonlijke 
paspoort verder word uitgebreid.

Wedstrijdverslag toevoegen
Via deze knop kan in een word-
editor omgeving het wedstrijdverslag 
van de afgelopen wedstrijd worden 
geschreven. Het verslag is nu voor 
alle mensen te lezen samen met de 
wedstrijdstatistieken. Dit is natuurlijk 
zeer leuk voor alle leden, zeker voor 
alle CJVV’ers die zijn opgegroeid met 
het blaadje! 

We hopen dat jullie hier allen 
gebruik van gaan maken.

Competitiestatistieken en 
voorbeschouwing
Ook bij iedere competitie op de web-
site is nu een extra tabblad beschikbaar, 
genaamd ‘statistieken’. Hier worden 
bovenaan de pagina twee grafieken 
getoond, namelijk het stand- en pun-

tenverloop over de gehele periode dat de competitie loopt. 
Per grafiek worden hier standaard drie teams ingetekend: 
het ‘eigen’ team, de eerstvolgende tegenstander en de kop-
loper. Onderaan de grafiek is het mogelijk om de overige 
teams in de grafiek in te tekenen. Onder de twee grafieken 
wordt schematisch weergegeven hoeveel doelpunten ieder 
team in de competitie gemiddeld mee- en tegen krijgt. 

Ook is er een nieuwe knop met de voorbeschouwing voor 
de eerstvolgende wedstrijd. In feite is dit dezelfde grafiek 
maar hier word de wedstrijd informatie van komende 
wedstrijd getoond. 

We zien de 
aanmeldingen 
graag 
tegemoet!

Jan Fokko 
Munneke

website@cjvv.nl
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Onderaan de trap bij het CJVV-gebouw 
staat Jack Russchen breed lachend te 
wachten. Samuel krijgt een stevige hand 
en een klap op zijn schouder. Binnen 
mum van tijd staat hij in de bestuurska-
mer de scheidsrechter en ander officials 
te begroeten. Andere CJVV-bekenden 
schudden hem de hand.

Want? Het is half september en 
Samuel is uitverkoren tot pupil van de 
week. Even later staat hij op de plek 
waar het allemaal begint: de kleedkamer 
van CJVV 1. De teamleden doen alle-
maal ‘hun ding’, terwijl Sam in speciale 
kleren wordt gehesen.

Een belangrijke wedstrijd staat op het 
programma, tegen De Posthoorn. Nog 
afgezien van het feit dat het om een 
derby gaat, moet het eerste team van 
CJVV ook nodig punten binnenhalen. 
Dat zal wel de reden zijn dat een get-
toblaster in de hoek van de kleedruimte 
oorverdovende herrie produceert. Con-
centratie voor de mannenbroeders.

Voordat de wedstrijd begint, mag 
Samuel met de groep warmlopen. En 
‘overtikken’ met de reserves. Stoer 
natuurlijk, maar het echte werk begint 
bij de aftrap. Met de bal aan zijn voet 
dribbelt Samuel het halve veld over, wat 
schijnbewegingen van de tegenstan-
der ontwijkend. Met een stevige trap 
verdwijnt de bal in de lange hoek. Goal! 
‘Helaas telt die niet mee’, had hij van te 
voren al enigszins teleurgesteld gezegd.

Tijdens de wedstrijd blijkt zo’n wed-
strijd een serieuze zaak. Geconcentreerd 
zit Samuel in de dug-out. Natuurlijk is 
hij met E6 wel wat gewend maar dit is 
anders. Langs de lijn is het een drukte 
van belang, iedereen roept en klapt en 
de coach laat af en toe met een fikse 
stemverheffing weten wat hij verlangt. 
Zeker als vlak voor tijd De Posthoorn 
een tweede doelpunt maakt en CJVV 
het nakijken lijkt te hebben.

Groot is de vreugde als in de laatste 
seconden de bal van een flinke afstand 
met een prachtige boog in de touwen 
van de Posthoorn belandt. 2-2 is in elk 
geval een punt. ‘Het waren goede tegen-
standers en daarom was het een span-
nende wedstrijd’, geeft Sam achteraf als 
commentaar.

Terwijl Samuel zijn eigen voetbalkle-
ren weer staat aan te trekken, geeft een 
van de spelers die binnenkomt hem een 
aai over zijn bol. Top, die aandacht van 
de spelers voor de pupil. En, wie was de 
beste speler? ‘Ik weet het niet. Ik vond 
ze allemaal super goed.’

Met een bal onder zijn arm – waarop 
alle spelers van CJVV 1 hun naam heb-
ben gezet – loopt hij naar zijn fiets. ‘Ik 
vond het bijzonder pupil van de week 
te zijn. Je maakt dit maar één keer in je 
leven mee. Heel chill dat ik in de kleed-
kamer mocht en met iedereen kennis 
heb gemaakt.’

De bal ligt als een trofee op zijn kamer.

Daniël Gillissen, vader van Samuel, E6

Debuut van een ouder

Pupil van de week



Waterlijn verzorgt dagelijks 
rondvaarten in de historische 
Amersfoortse grachten. Er is 

keuze uit diverse routes. Voor 
informatie, reserveringen en 

BEKIJK AMERSFOORTBEKIJK AMERSFOORTBEKIJK AMERSFOORTBEKIJK AMERSFOORT

VANAF ‘T WATERVANAF ‘T WATERVANAF ‘T WATERVANAF ‘T WATER

informatie, reserveringen en 
plaatsbewijzen kunt u terecht in 

onze winkel

Krommestraat 5
3811 CA Amersfoort

Telefoon 033 – 465 46 36

Uitgebreide informatie
is ook te vinden op

www.amersfoort-rondvaarten.nl
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Wij bieden meerdere specialisaties zoals manuele therapie, adem
halings en ontspanningstherapie, lymfedrainage, oedeem therapie en 
oncologische fysiotherapie. We hebben veel ervaring met  
(sport)revalidatie, behandeling van sportblessures en handletsel. 
Momenteel kennen wij geen wachtlijst, dus u kunt snel geholpen 
worden.

Openingstijden praktijk
Maandag
07:0021:00 uur
Dinsdag
07:0021.00 uur
Woensdag
07:0021:00 uur
Donderdag
07:0020:00 uur
Vrijdag
07:0021:00 uur
Zaterdag
08.3012.30 uur

Deze ruime openingstijden 
gelden ook voor de locaties 
LifeCity en Gezondheids
centrum Kattenbroek.

Adresgegevens praktijk
Fysiotherapie Bergstraat
Utrechtseweg 24
3811 NB Amersfoort
Telefoon 033 461 19 16
Fax 033 465 94 03
info@fysiotherapiebergstraat.nl
www.fysiotherapiebergstraat.nl

Locatie LifeCity
Utrechtseweg 6
3811 NB Amersfoort

Locatie Gezondheids- 
centrum Kattenbroek
Herfstdraad 15
3823 CS Amersfoort




