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AFC Quick D8 - CJVV D7 
De D8 is een nieuw samengesteld 

team uit de E6 en E7 van vorig 

jaar.  Het grote verschil met vorig jaar 

is dat de D-pupillen op een groot veld 

spelen. En op een groot veld geldt de 

buitenspelregel. De buitenspelregel? 

Ja, die. Nou, dat was wel even wen-

nen. Zeker toen de D8 twee weken 

terug moest aantreden voor de beker 

tegen een tweedejaars D-team. Onze 

spelers stonden vaak vogelvrij op de 

helft van de tegenstander. En die 

man langs de zijlijn moedigde ons 

met zijn geblokte vlaggetje ons tel-

kens aan. Waarom de scheidsrechter 

steeds floot, was ons geheel onduide-

lijk. Nu zijn we twee weken verder. 

Kennen de spelers elkaar beter en 

weten we wat buitenspel is. Vorige 

week hielden we de tegenstander 

keurig op 1-1. En deze zaterdag 

moest de D8 uit tegen Quick D7. 

Quick uit, altijd lastig. En die jongens 

zagen er best wel groot uit.  

 

Lucas, Gino, Marit, Mera, Koen, Dja-

nello, Mohammed, Aissam, Eline, Eva, 

Ruben, Ingmar, Adam en Niels vor-

men het beloftenteam D8 van cjvv. 

Tien jongens en vier meiden. En 

mochten er nog jongens zijn die den-

ken dat die niet voetballen kunnen? 

Nou, kom maar eens kijken! Die mei-

den spelen de sterren van de hemel. 

Maar nu terug naar de wedstrijd.  

 

Gert-Jan en Hielke zijn de leiders van 

het team en die hebben de wind eron-

der. De kinderen luisteren, want er 

worden zinvolle dingen gezegd, die ze 

in de wedstrijd weer gebruiken kun-

nen. 

In eerste instantie is het wat aftasten 

tussen de twee teams. Maar het is 

zichtbaar dat cjvv meer wil werken 

dan de tegenstander en gretiger is.  

En het is er niet eentje die werkt, nee, 

het hele team steunt elkaar en dekt 

elkaar in de rug. Op links levert Mera 

de ene fluwele pass na de andere af 

richting Niels die linksbuiten staat. Ja, 

en dan is het makkelijk voetballen. 

Met Koen als spelverdeler is er altijd 

een aanspeelpunt en dan gaat de 

aanval over links, dan weer over 

rechts met Eline en Marit. De achter-

hoede staat als een huis en of ze een 

bijspijkercursus buitenspel hebben 

gevolgd, staat de ene na de andere 

tegenstander buitenspel. Djanello als 

spil en op rechts Ingmar en Eva en 

links Ruben. Okay, je kunt niet alle 

gaten dichten, maar dan is er nog 

altijd Lucas, onze grote, uitstekende 

keeper.  Dat geeft rust. In de spits 

staan  Adam en Gino. Die houden met 

z’n tweetjes vier verdedigers met 

gemak bezig. Op het middenveld lo-

pen Adam en Mohammed. Eva is 

kampioen ingooien en daar heeft het 

team profijt van. Je hoeft helemaal 

niet te kunnen schieten. Nee joh, zij 

gooit de bal over een half voetbalveld. 

Nou ja, bijna dan. 

 

Of er nog doelpunten vielen? Ja ze-

ker! Het eerste neemt Koen voor zijn 

rekening. Van buiten het strafschop-

gebied neemt hij een terugketsende 

bal op zijn wreef van zijn linker voet. 

Onhoudbaar verdwijnt de bal in het 

net. En dan is het ijs gebroken. Niet 

veel later scoren Gino en Ais-

sam.  Aissam komt goed uit de verf 

op midden. Hij is gretig en kan de bal 

best aardig bij zich houden. En Gino 

geeft nooit op. Vervelend is dat voor 

de tegenstander. Met rust staat het 0-

3 voor ons en is het duidelijk dat de 

D8 kan voetballen. En niet op een 

kinderachtig half veldje, nee op een 

heus groot voetbalveld! 

 

De trainer van het team mag lekker 

vlaggen en voorspelt in de rust dat er 

nog twee doelpunten in zullen gaan. 

Vorig seizoen kwamen zijn voorspel-

lingen vaak uit. Ook nu weer, want 

Mohammed en Koen scoren er ieder 

een. Het grote veld en de vele positie-

wisselingen eisten veel energie en het 

was niet te voorkomen dat de tegen-

stander er ook twee scoorden.  

 

Er zijn talloze praatprogramma’s 

waarin na afloop van een wedstrijd 

het voetbal geanalyseerd wordt. Na 

afloop van onze wedstrijd was er al-

leen maar vreugde en trots. En trots 

mogen jullie zijn op jullie spel. Gewel-

dig hoe snel jullie dingen oppakken 

en uitvoeren. De verdediging houdt 

het veld klein, zodat ballen die voorin 

ineens terug komen, snel weer inge-

bracht kunnen worden. Een lust voor 

het oog van de toeschouwer. Echt 

klasse. Ze zullen dit seizoen rekening 

met jullie moeten houden! En terecht. 

 

Maarten, Trainer D8 



PAGIN A 2  C JVV VO ETB AL KR AN T 

cjvvkrant@outlook.com 

 

Pupil van de week: Samuel (E6) 

CJVV E7: “Nat en verloren, maar toch blij..” 
De E7 van CJVV ging in alle vroegte 

op bezoek bij Hoogland. Het regende, 

eerst zachtjes maar steeds harder. 

Het was een druilerig maar schitte-

rend tafereel.  

Na eerst een paar fijne kansen te 

hebben gehad, inclusief een bal op 

de paal, vielen de goals aan de ande-

re kant, tot we met 3-0 achter ston-

den. Maar, en nu komt het: de E7 gaf 

niet op. Ging niet mekkeren en niet 

huilen. Maar gewoon lekker voetbal-

len. Onze jongens en meisjes combi-

neerden er lustig op los, en eerlijk 

gezegd het was een stuk leuker om 

naar te kijken dan het lamlendige 

gepruts van het Nederlands elftal 

eerder deze week. 

  

Eerst 3-1, 3-2 en even later stond het 

alweer 3-3  (2 x Hicham en 1 x Joas) 

waarmee de E7 maar weer eens be-

wees dat in voetbal alles mogelijk is. 

Onze trainers en coach zagen het 

allemaal zeiknat maar tevreden aan. 

Nu werd het spannend. Hoogland 

herpakte zich, die jongens waren 

kennelijk niet van plan om zich in te 

laten pakken. En maakten 4-3. Maar 

toen lieten de Christelijke Jongelieden 

nog één keer zien waartoe ze in staat 

zijn: Hicham scoorde de 4-4. Ook niet 

onvermeld mag blijven een heroïsche 

tackle van Matthijs. Met een zeer 

been en een neus vol modder en gras 

moest-ie naar de kant. 

  

Uiteindelijk deed de regen ons de das 

om. Een hard ingeschoten natte bal 

glibberde onze goal in en zo verloren 

we met 5-4. 

 

Op de foto laat Hicham zien hoe je 

met teleurstelling om moet gaan. Hij 

lacht. En terecht, want het was een 

heerlijke pot, we hebben lekker ge-

scoord en het hele weekend lag nog 

voor ons. 

 

Geschreven door: 

Piet, trouwe aanhanger van de E7 

CJVV D2 - KVVA D2 
De eerste testcase voor onze jongens 

van de D2 was 7 september in de  

bekerwedstrijd tegen de D2 van Kvva. 

 

Dit was tegelijk ook de eerste officiele 

wedstrijd op veld 3 een van de  

nieuwe kunstgrasvelden.  

 

We begonnen lekker aan de wedstrijd 

waarbij de jongens een lekkere ritme  

te pakken hadden. We scoorden aan 

de lopende band met goals van de 

bomber 3xYassin, Rutger en Safa ( die 

met de keeper en al de bal get goal in  

liep. In de tweede helft hebbn we de 

tempo goed vastgehouden waarbij de 

jongens elkaar snel konden vinden 

door goed combinatie voetbal. Door 

mede een wondergoal van onze We-

sley Schipper die vrij stond aan de 

linkerkant en schoot met de , buiten-

kant rechts in de verre kruising. 

Uiteindelijk is de teller gestopt bij de 9

-0 door een gevierde goal van  

Serhat. Ga zo door jongens en op naar 

de 2e wedstrijd. Een tip ; hou het veld  

lekker breed en niet teveel met zijn 

allen in het midden staan. Daardoor 

maken we het ons en het spel lasti-

g e r . 

 

Met vriendelijke groeten,  

Ramazan Korkmaz  

Kabouters & OSN League 
Afgelopen zaterdag zijn de kabouters weer 

begonnen aan hun trainingen. Ze werden ge-

traind door 4 trainers. Het was mooi om te zien 

hoe de trainers hun plezier over brachten naar 

de kabouters toe. Je zag de kleinsten heerlijk 

aan het lopen, springen en met de bal bezig 

waren. 

 

De OSN begon met twee wedstrijden. 

Ze waren in ploegen van 6 spelers ingedeeld. 

Er waren veel nieuwelingen bij de spelers dus 

je kon wel wat onwennigheid zien. Maar dat 

gaat de komende tijd natuurlijk veranderen. 

Voor aankomende zaterdag is er een training 

gepland. De spelers worden komende week 

ingedeeld in ploegen zoals PSV Ajax Real Ma-

drid. Hier komt nog uitleg over. 

 

We zijn ook bezig om te kijken of er woensdag-

middag om 17.00 uur getraind kan worden 

maar dat ligt aan het aantal trainers. Nu nog te 

weinig. 

Als het rond is kan er woensdagmiddag ge-

traind worden en op de zaterdag wedstrijden 

gespeeld. 



Roda 46 A2 CJVV A1 3 - 2 

CJVV A2 NVC A5 0 - 7 

Saestum B1 CJVV B1 - 

CJVV B2 Hooglanderveen B3 1 - 9 

CJVV B3 DOSC B3 3 - 1 

VVZ '49 C1 CJVV C1 6 - 2 

Nieuwland C3 CJVV C2 3 - 1 

VVZA C4 CJVV C3 9 - 9 

CJVV C4 Hoogland C6 7 - 4 

CJVV C5 Soest SO C5 1 - 8 

CJVV D1 IJsselmeervogels D1 3 - 2 

CJVV D2 IJsselmeervogels D2 0 - 4 

CJVV D3 Achterveld D1 1 - 8 

VVZA D4 CJVV D4 2 - 3 

Woudenberg D4 CJVV D5 1 - 3 

CJVV D6 Baarn sv D4 9 - 3 

CJVV D7 Nieuwland D6 0 - 4 

Quick 1890 AFC D7 CJVV D8 2 - 5 

CJVV E1 Soest SO E1 6 - 2 

Cobu Boys E1 CJVV E2 2 - 3 

Quick 1890 AFC E6 CJVV E3 3 - 4 

CJVV E4 Hooglanderveen E10 8 - 3 

Soest SO E8 CJVV E5 6 - 5 

Nieuwland E7 CJVV E6 6 - 2 

CJVV E7 KVVA E3 1 - 11 

CJVV E8 Roda 46 E13 5 - 6 

CJVV E9 VOP E6 6 - 4 

VOP E7 CJVV E10 1 - 7 

CJVV F1 Quick 1890 AFC F1 1 - 3 

CJVV F2 Quick 1890 AFC F2 0 - 4 

CJVV F3 VOP F2 2 - 3 

VVZA F3 CJVV F4 12 - 1 

Hees F1 CJVV F6 7 - 0 

SDO G1 CJVV G1 5 - 4 

CJVV G2 FC Driebergen G1 6 - 3 

CJVV MA1 Quick 1890 AFC MA1 1 - 2 

VVZ '49 MB1 CJVV MB1 0 - 5 

Hoogland MC2 CJVV MC1 3 - 2 

Uitslagen 
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