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CJVV Jeugd op Twitter! 
 

Voor al het laatste nieuws rondom de 

Jeugdopleiding van CJVV volg je ons nu 

op twitter. De laatste uitslagen, de doel-

puntenmakers, het programma voor de 

komende weken etc. 

 

CJVV Jeugdopleiding 

@CJVV_Jeugd 

CJVV D1 draait super in Hoofdklasse 
Eind vorig seizoen kwam de KNVB 

met de verassende vraag of we met 

onze D1 in de Hoofdklasse wouden 

spelen. Uiteraard zeiden we snel ‘JA’ 

tegen deze uitdaging. Maar hoe zijn 

de eerste weken gegaan? 

Beker 

CJVV D1-ASC Nieuwland D1 9-1 

Roda 46 D1-CJVV D1 3-3 

Hoogland D1- CJVV D1 2-4 

 

Na deze geweldige start bekert de D1 

dus verder. Een eerste verassing en 

met groot vertrouwen werd er gestart 

in de competitie. Huizen D1 was de 

eerste tegenstander, na een 3-3 ge-

lijkspel kwam de uitwedstrijd tegen 

Hoogland D1. Een 2-2 eindstand na 

60 minuten. Tijd voor de eerste over-

winning. Ijsselmeervogels D1 was het 

slachtoffer, 3-2 winst door een late 

goal van Franslyn. De week erna werd 

uit bij Culemborg nipt met 4-3 verlo-

ren. Een eerste nederlaag van dit 

seizoen pas. Afgelopen Zaterdag 

kwam Nieuwland weer op bezoek. In 

de beker werd dit een grote uitslag. In 

de competitie is deze ploeg eigenlijk 

de enige echte zwakke kandidaat. En 

dat werd nu weer bewezen. Door 4 

goals van Nasim, 2 van Tariq, 1 van 

Leon en 1 van Franslyn werd  het 8-1. 

 

Na deze eerste weken kunnen we 

trots terug kijken op de start in de 

Hoofdklasse.  

 

Arjan Delhaas 

Het had een mooi moment in de 

wedstrijd moeten worden, maar 

het liep uit op een naar voorval. 

Jop voerde een magnifieke om-

haal uit, maar kwam zeer onge-

lukkig terecht en brak hierbij het 

spaakbeen bij zijn pols. 

Het zag er niet fraai uit, maar Jop 

bleef gelukkig rustig en in het 

ziekenhuis is alles recht gezet. 

We wensen hem een voorspoedig 

herstel en helaas moet de C1 z’n 

topscorer een tijdje missen.  

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

In de E9, ik speel rechtsachter. 

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

den?  

De Vecht. Eindstand 0-0. 

-  Was het een leuke wedstrijd? 

CJVV was beter, maar konden niet scoren. 

-  Wat moest je allemaal doen als pupil van de 

week? 

Voorstellen aan de scheidsrechter, omkleden en 

kennis maken met de spelers van het 1e, met de 

grote jongens de warming-up doen, in de rust een 

balletje trappen met de reserves. 

-  Wat vond je het leukste? 

Balletje trappen met de reserves in de rust. 

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

leggen waarom? 

Volgens mij was het de laatste man (nummer 13), ik 

weet zijn naam niet meer;) (Matthijs Nieman) 

-  Wat vind je het leukste aan voetbal? 

Lekker bezig zijn en met je teamgenoten veel plezier 

hebben. 

-  Wil je zelf nog iets vertellen? 

Ik heb een heel mooie bal gekregen met alle handte-

keningen van de spelers erop en ik vond het heel 

leuk om mee te maken. 

 

OSN League & Kabouters 
Zaterdag begon de OSN L. met zijn eerste com-

petitiewedstrijden. 

Het was om 8 uur verzamelen en 8:15 aanvang 

van de wedstrijd. 

Was nog wel even schuiven wat enkele spelers/

ster waren niet opkomen dagen.  

Enkele hadden zich wel afgemeld. Maar het is 

toch gelukt. 

Er werd heerlijk gestreden om de bal en zorgen 

dat er doelpunten gemaakt werden. 

Als je de uitslagen ook zie waren de verschillen 

niet groot. Mijn dank gaat ook naar ouders  

en begeleiders ze hebben goed meegeholpen 

om alles in goede banen te laten lopen. 

En helpen bij het opruimen van de spullen. 

 

Hier de uitslagen: 

PSV               Chelsea  5-5 

Arsenal         Inter       3-3  

Real Madrid AC Milan 3-4 

 

Woensdagmiddag 5 uur training voor de OSN L. 

en zaterdag volgende programma 

Chelsea          AC Milan 

Arsenal           PSV 

Real Madrid   Inter  

De kabouters waren weer in grote getale opge-

komen en hebben lekker getraind. 

Wat ik zag was een heerlijke uitstraling bij de 

kleine jeugd.  

Er werd goed gekeken naar elkaar en geluisterd 

naar de trainers. 

Leuk om dit allemaal weer mee te maken en 

gelukkig werkte het weer ook mee. 

 

Jack 

 

Team van de week: E7 
- Wij zijn: achterhoede: Matthijs, Bauke, Linde, Özge, Joël 

                middenveld:  Doen we niet aan 

                voorhoede:    Joas, Hicham, Sam, Noah 

- Wat is de kracht van jullie elftal?:  

Samenspel, scoren, powerrrrrrr!!!!!!! 

- Wat is (nog) een leerpunt voor jullie als team?: 

 Overspelen 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie?  

KVVA E3 

- En waarom?  

Ze hebben met 11-1 gewonnen van ons 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?:  

Partijtje 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?:  

Warming Up 

 

- Wat is volgens jullie 

de top 3 van bes-

te voetballers ter we-

reld: 

Messi 

Ronaldo 

Fischer 

 

- Als jullie de baas van CJVV zouden zijn, wat zou je dan verande-

ren?: 

Een veld weer ombouwen naar echt gras 

En meidenkleding introduceren en ook shirts met korte  

 mouwen 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?: 

De F4 

- En wat zou je graag van dit elftal willen weten?  

Of ze net zo vaak scoren, en plezier hebben als de F4 

 van vorig seizoen.  
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IJsselmeervogels D7 - CJVV D8 
Het kan aardig spoken bij IJsselmeer-

vogels. De velden liggen aan het Rand-

meer en als het koud is en waait (en 

wanneer doet dat 't niet daar) dan 

vriezen alle ledenmaten van je lijf eraf. 

Maar deze zaterdagmorgen staat er 

geen wind en is om half negen 's-

morgens de temperatuur lekker. Dat 

moet dan ook een goede wedstrijd 

worden. tegenover de D8 van CJVV 

staat een meidenteam van IJsselmeer-

vogels. Nou weten onze jongens inmid-

dels heel goed dat je meiden niet 

moet onderschatten. Hoe weten ze 

dat? Nou, omdat de D8 zelf vier mei-

den in het team heeft. En een gewaar-

schuwd persoon telt voor twee. Toch 

mochten er maar 11 meedoen.  

  

De tegenstanders lieten aan duidelijk-

heid niks te wensen over: zij wilden en 

zouden winnen. Een instelling die op 

het veld goed naar voren kwam. We 

wisten niet echt raad met meiden die 

stoer een schouderduw uitdelen en je 

een stomp gaven als je bij toeval op 

hun voet was gaan staan.  

De wedstrijd van afgelopen zaterdag, 

uit tegen Hoogland, was voor ons be-

langrijk omdat dit elftal en DOSC bo-

ven ons staan. 

We kwamen vrij snel op 2-0, na een 

goal van Gijs en snel daarna van Fabi-

an. We speelden niet heel goed maar 

waren wel beter. 

Na de 2-0 maakte Jop een mooie om-

haal maar kwam verkeerd terecht en 

C1 laat punten liggen bij Hoogland  

 

 

 

 

 

Welke Nederlander is ooit  

bondscoach geweest van Hongarije,  

de tegenstander van Oranje  

aankomende vrijdag? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Ja, dit team was andere koek! IJssel-

meervogels dook regelmatig vervaar-

lijk op voor het doel van Lucas. Ruben, 

Djannelo, Eva en Mohammed vorm-

den de verdediging. Ze kregen veel 

werk te verzetten, omdat het midden-

veld en de voorhoede voorin bleven 

hangen. En op twee suffe momenten 

stond Eva op het verkeerde moment 

op de verkeerde plek en onbedoeld 

ketste de bal via haar twee maal het 

doel in. U kunt zich voorstellen dat zij 

daar niet vrolijk van werd. En toch was 

het haar niet aan te rekenen. Tja, als 

je als keeper of verdediging een foutje 

maakt of per ongeluk tegen de bal 

aanloopt, is het meteen een doelpunt. 

Een spits mag tien keer naast schie-

ten en dan is het nog niet erg.  

  

Het team nam het positief op en pro-

beerde Eva op te vrolijken met een 

tegendoelpunt. En die kwam er, Met 

Mera op links half en Marith op rechts 

kwam er steeds meer dreiging. Ais-

sam, Mohammed, Adam, Gino, Ing-

mar en Koen deden hun uiterste best 

om de tegenstander terug te dringen 

De schijnbewegingen en kunstige ac-

ties van Ingmar verwarden de tegen-

stander. Een terugvallende bal wordt 

door Koen mooi in het doel gescho-

ten  en kort daarna wervelt Ingmar 

door de verdeding en vanuit een on-

mogelijke hoek scoort hij een heerlijke 

goal. Dan is het rust. Als we na rust zo 

blijven voetballen, zit een winst er in. 

  

En ja hoor, na rust maakt Koen zijn 

tweede doelpunt. Zou een vierde erin 

zitten? Iedereen gaat naar voren om 

druk te zetten. Maar hou wel de voor-

spelers vande tegenstander in de ga-

ten. Hallo, hou wel de voorspelers in 

de gaten! Hé, die voorspelers! En ja 

hoor daar volgt na een viertal ballen 

op de lat het toch wel verdiende tegen-

doelpunt. Eindstand is 3-3. We heb-

ben eigenlijk met 5-1 gewonnen, maar 

eigen doelpunten worden helaas bij de 

tegenstander opgeteld. Pech! Volgen-

de keer weer beter. Want goed zijn 

jullie. 

 

Maarten Wispelwey 

brak zijn pols daarbij.  

Dit was onwijs vervelend voor hem en 

ook voor ons team, want na dat dit 

gebeurd was kwam Hoogland op 2-2. 

Na de rust kwamen we weer op voor-

sprong door een goal van Fabian, hier-

na kwam Hoogland weer op gelijke 

hoogte door een penalty van Hoog-

land.(3-3) 

 
Ook hierna lukte het ons opnieuw op 

voorsprong te komen door een mooie 

goal van Gijs. Maar helaas in de laat-

ste minuut wist Hoogland opnieuw de 

wedstrijd gelijk te trekken. 

  

De eindstand was dus 4-4 en is Jop 

helaas een tijdje uitgeschakeld! 

Volgende week spelen we thuis tegen 

de koploper DOSC. 

  

Lucas 

Antwoord vorige week: Bojan Krkic 

Foto’s OSN 



VVZ '49 A1 CJVV A1 3 - 3 

CJVV A2 IJsselmeervogels A3 1 - 12 

Hooglanderveen B1 CJVV B1 4 - 0 

CJVV B3 Soest SO B4 5 - 4 

Hoogland C2 CJVV C1 4 - 4 

TOV C2 CJVV C2 2 - 1 

Hooglanderveen C3 CJVV C3 4 - 4 

CJVV C4 VVZA C6 4 - 0 

CJVV D1 Nieuwland D1 8 - 1 

CJVV D2 Amsvorde D1 2 - 3 

CJVV D3 VVZA D3 0 - 3 

CJVV D4 DOSC D4 7 - 2 

VVZ '49 D3 CJVV D5 4 - 3 

CJVV D6 Roda 46 D8 2 - 3 

TOV D4 CJVV D7 12 - 2 

IJsselmeervogels D7 CJVV D8 3 - 3 

Zuidvogels E1 CJVV E1 2 - 1 

Amsvorde E1 CJVV E2 3 - 7 

Soest SO E5 CJVV E3 3 - 0 

CJVV E4 Vliegdorp 't E3 6 - 4 

Spakenburg E5 CJVV E5 3 - 3 

CJVV E6 IJsselmeervogels E6 10 - 0 

CJVV E7 DOSC E8 7 - 5 

Hoogland E10 CJVV E8 1 - 13 

CJVV E9 Hoogland E11 2 - 7 

Quick 1890 AFC E13 CJVV E10 4 - 1 

CJVV F1 Roda 46 F1 3 - 2 

CJVV F2 Cobu Boys F1 0 - 3 

CJVV F3 Amsvorde F1 0 - 1 

Quick 1890 AFC F5 CJVV F4 11 - 0 

Merino's De F1 CJVV F5 9 - 0 

Hoogland F9 CJVV F6 2 - 0 

CJVV MA1 Hoogland MA2 4 - 1 

FC Driebergen MB1 CJVV MB1 1 - 4 

Valleivogels MC1 CJVV MC1 4 - 3 

Uitslagen 

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

B C 
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Antwoord vorige week: B 

A 


