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Vriendenschaar D1 - CJVV D1 
Om 8.30 uur vertrok CJVV D1 naar Culemborg. Doordat de scheidsrech-

ter niet kwam opdagen moest er een andere komen, daardoor begon-

nen we iets later. In het begin van de wedstrijd speelden we beter dan 

de tegenstander. Tegen het eind van de eerste helft had  Vrienden-

schaar maar een paar minuten nodig om twee doelpunten te maken. 

Het lukte Tariq daarna  om de stand op 2-1 te brengen.  

 

In de tweede helft scoorden Nasim en Franslyn. Vriendenschaar scoorde 

ook twee keer. De eindstand werd 4-2 voor Vriendenschaar. 

 

Monique Buijs 

CJVV E7 slaat vleugels uit in Vliegdorp 
Het is zaterdag 28 september en de 

E7 is om 8:15 al “ready for take off”. 

Dit keer staat de uitwedstrijd tegen ’t 

Vliegdorp op het programma. Na wat 

navigatie probleempjes in de cockpits 

waren we uiteindelijk toch op tijd 

geland op het schitterend gelegen 

complex in Soesterberg. 

 

Voor de wedstrijd moesten beide 

teams zich in rijtjes tegenover elkaar 

opstellen (net als bij de Champions 

league)  en er volgde een korte toe-

spraak over sportiviteit en respect. 

Daarna werden de handen geschud. 

We vonden dit een goede gewoonte 

en misschien moeten we dit bij CJVV 

ook gaan doen. 

 

De wedstrijd begon wat rommelig 

maar speelde zich wel hoofdzakelijk 

af op de helft van ’t Vliegdorp. Al na 

enkele minuten ging Hicham als een 

straaljager over de linkervleugel en 

gaf een voorzet aan Joas die de bal 

het doel in liet vliegen 0-1! 

Niet veel later waren ook de motoren 

van Noah en Sam warm gedraaid en 

daar zweefde de bal en maakte een 

noodlanding in het doel. 

In de tussentijd zorgde de achterhoe-

de met Joel, Bauke, Linde en Özge 

ervoor dat bij CJVV achterin de seat-

belts goed vast waren. En niet te verg-

eten Matthijs die als goalkeeper de 

op hem afgevuurde raketten van 

baan wist te veranderen. 

 

De tweede helft ging het even wat 

minder vooral door een stukje con-

centratie verlies (ambulance op het 

veld ernaast). Maar ook de tegenstan-

der werd aanvallend erg sterk.  

En er moet gezegd, we hadden een 

paar keer mazzel.  Maar het werd 

toch 2-2.  

Het mooie van de E7 is dat de spelers 

elkaar dan toch weer oppeppen en 

via opportunistisch spel werd weder-

om via de vleugels voor gevaar ge-

zorgd.  

Na blijven proberen werd het door 

twee pegels van Hicham 2-4. Daarna 

werd het nog 3-4 maar tegen het 

einde van de wedstrijd toch weer 3-5. 

Een super overwinning !!  Dat voelde 

toch een stuk beter dan vorige week, 

maar daar zouden we het niet meer 

over hebben. 

 

Op getogen startten we onze motoren 

en vlogen we weer terug naar ons 

eigen cluppie.  
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Pupil van de week: Samuel (E6) -  In welk team speel je zelf en op welke positie? 

E6, meestal verdediging en middenveld 

-  Tegen wie speelde het 1e en hoeveel is het gewor-

den?  

De Posthoorn, 2-2 

-  Was het een leuke wedstrijd? 

Ja, het waren goede tegenstanders en dus ook een 

spannende wedstrijd.  

-  Wat moest je allemaal doen als pupil van de 

week? 

Een aftrap nemen en dan scoren, maar die telde 

niet mee. Ik mocht met de reserves overtikken en 

daarna in de dugout zitten. 

-  Wat vond je het leukste? 

Alles, want het was gewoon leuk. Naar de wedstrijd 

kijken en mee naar de kleedkamer. 

-  Wie vind je de beste speler van het 1e, kan je uit-

leggen waarom? 

Ik weet het niet, ik vind ze allemaal super goed. Kee-

per Arjen Nawijn deed het erg goed. 

-  Wat vind je het leukste aan voetbal? 

Het spelen, scoren en verdedigen. Het is gewoon 

leuk om te doen. Het is ook gezellig. 

-  Wil je zelf nog iets vertellen? 

Na afloop kreeg een bal met alle namen van de spe-

lers van CJVV1. Ik vond het wel bijzonder om pupil 

van de week te zijn, want je maakt het maar één 

keer in je leven mee. Heel chill dat ik in de kleedka-

mer mocht en met iedereen kennis heb gemaakt. 

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

A 

B C 

E1 draait lekker mee in de Hoofdklasse 
In dit seizoen komt onze E1 uit in de 

Hoofdklasse. 

In deze klasse voetballen overwe-

gend 2de jaars E pupillen. Zij spelen 

9 tegen 9 en het speelveld is aange-

past.  

Niet meer op een half veld maar ter 

voorbereiding op het D voetballen 

op bijna een heel veld, 

de goals staan op de 16 meter lijn 

en de breedte van het veld is 

ook  iets smaller. 

Dan zou je denken dat wordt een 

grote overstap voor de jongens en 

dat zal lastig gaan worden in de 

hoofklasse, maar niets is minder 

waar. 

Het gaat mega goed, de jongens 

hebben een zeer goed start zowel in 

de competitie als bij het bekervoet-

ballen.  

 

In de competitie wordt tot op heden 

gewonnen met uitslagen als 16-1, 7

-2 en 6-0. En in de bekerronde zijn 

ze de eerste ronde door! 

Het sterrenelftal van de E1 bestaat 

uit: Jerre, Dave, Moon, Sam Ilias, 

Tijl, Santi, Jeroen, Joel Imad, Joyce en 

Sofian. En ze worden getraind en ge-

coacht door Jelmer en Ben, 

ook heeft de E1 een heuse assistent 

trainer en dit is Tim! 

  

Vanaf volgende week zal in dit krantje 

elke week een wedstrijdverslag te 

lezen zijn van de voetballers van de 

E1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajax speelt morgen tegen AC Milan, 

welke speler van het huidige Ajax kwam 

voorheen uit voor de Italiaanse club? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   



CJVV A1 IJsselmeervogels A2 2 - 2 

Hoogland A4 CJVV A2 3 - 2 

CJVV B1 Victoria B1 0 - 3 

VVZ '49 B2 CJVV B2 6 - 0 

Hoogland B5 CJVV B3 3 - 6 

CJVV C1 Roda 46 C2 5 - 2 

CJVV C2 DOSC C2 2 - 2 

CJVV C3 Cobu Boys C2 6 - 4 

Nieuwland C5 CJVV C4 1 - 8 

CJVV C5 Amsvorde C2 - 

Vriendenschaar D1 CJVV D1 4 - 3 

Roda 46 D2 CJVV D2 7 - 0 

CJVV D4 Achterveld D2 3 - 7 

CJVV D5 Hoogland D6 2 - 7 

Hees D2 CJVV D6 2 - 6 

Soest SO D7 CJVV D7 11 - 1 

CJVV D8 Soest SO D9 0 - 8 

CJVV E1 Wasmeer E1 6 - 0 

CJVV E2 Hoogland E2 2 - 4 

CJVV E3 IJsselmeervogels E4 3 - 4 

Hoogland E6 CJVV E4 2 - 4 

CJVV E5 Hoogland E7 0 - 6 

CJVV E6 VVZA E7 9 - 3 

Vliegdorp 't E4 CJVV E7 3 - 5 

Quick 1890 AFC E11 CJVV E8 8 - 6 

Nieuwland E9 CJVV E9 11 - 0 

CJVV E10 Zeist SV E1 2 - 5 

Baarn sv F1 CJVV F1 4 - 2 

Hoogland F2 CJVV F2 2 - 3 

VVZA F2 CJVV F3 5 - 0 

CJVV F4 VOP F3 2 - 12 

CJVV F6 DOSC F5 0 - 4 

Hercules MA2 CJVV MA1 4 - 2 

CJVV MB1 VVA 71 MB1 1 - 1 

CJVV MC1 IJsselmeervogels MC1 0 - 7 

Uitslagen 
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CJVV F5 verslaat papa’s met 6-3 
Na een week ‘vrij’ te zijn geweest moesten we vandaag om 

half 9 thuis tegen Valleivogels F2. Vroeg op, want om 8 uur 

al verzamelen.  

Maar vlak voordat we naar de kleedkamer zouden gaan zei 

onze leider dat de tegenstander niet zou komen en de wed-

strijd dus niet door ging. Even dachten we nog dat het een 

slechte grap was (“ja, daar trappen we dus niet in....”), 

maar al snel werd duidelijk dat de tegenstander echt niet 

kwam opdagen.   

Dan maar tegen elkaar spelen, we zijn er toch! We speel-

den 2 keer 20 minuten tegen elkaar, en daarna nog een 

wedstrijd tegen de papa’s (en broertjes en zusjes). En die 

papa’s hebben we dik ingemaakt met 6-3! Terecht, want we 

waren veel beter. We speelden zelfs een vader door z’n 

benen (gepoort!, panna!). Daarna hebben we nog een 

teamfoto gemaakt, met en zonder de vaders. Dus, ondanks 

dat er geen tegenstander was, toch een leuke voetbaloch-

tend! 

Hopelijk zaterdag een echte tegenstander die een beetje 

van ons niveau is! 

Een vader die niet mee kon doen (anders was dit natuurlijk 

nooit gebeurd;)) 

Vorige week werd er ruim verloren van VVZ, afgelopen za-

terdag was het tijd voor revanche. In een niet al te beste 

wedstrijd schoof de C1 Roda C2 vrij eenvoudig aan de kant. 

De start was aardig en binnen 15 minuten stonden we 2-0 

voor, met als hoogtepunt de schitterende goal van Justus.  

Daarna zakte CJVV ver terug en kwam Roda beter in de 

wedstrijd. Uit een corner scoorden zij de aansluitingstreffer, 

waarbij de CJVV defensie stond te slapen. De scherpte 

kwam hierdoor wel terug, want direct erna breidden we de 

marge weer uit naar twee goals. Vlak voor rust werd de 

wedstrijd beslist doordat Wail de 4-1 aantekende. 

 

De tweede helft was weinig sprankelend, het tempo was 

laag en in plaats van de bal rond te spelen, kozen we voor 

veel dribbelen en moeilijke acties. In gevaar kwamen we 

niet, want Roda wist amper op onze helft te komen. 

Zelf creëerden we redelijk wat kansen, waarvan er nog een-

tje tegen het net ging. Maar omdat ook Roda na een uitval 

wist te scoren, waardoor er een eindstand van 5-2 op het 

niet zichtbare scorebord stond. 

  

Volgende week de lastige uitwedstrijd tegen Hoogland. 

C1 herpakt zich na verlies  


