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In memoriam:  
Wibo Kattenberg 

Wibo is jarenlang nauw betrokken 

geweest bij de jeugd als trainer en 

technisch coördinator. De laatste 

jaren was hij vaak met maatje Ton 

langs de velden te vinden en een 

aanspreekpunt voor trainers, lei-

ders en iedereen die bij de jeugd 

een taak had. 

 

Wibo was altijd in voor een praatje, 

we zullen z’n enorme inzet, advie-

zen en humor missen. 

D8 verliest nipt van Cobu Boys D3 
Afgelopen zaterdag mocht de D8 vlak 

voor het vallen van de duisternis om 

17 uur aantreden ergens achteraf op 

veld vier van ons thuishonk.  

Helaas waren we niet compleet en 

wisten we op het laatste nippertje een 

speler uit de D7 bereid te vinden om 

mee te spelen. Yasin, bedankt! 

 

Het team begint zich wat te zetten. 

Oftewel met andere woorden, de posi-

ties worden steeds vaster. Moest er in 

het begin nog gezocht worden naar 

wie waar het beste uit de verf zou 

komen, nu is dat wat beter inzichte-

lijk. Onze achterhoede bestond uit: 

Djanello, Ruben, Niels en Moham-

med. Een perfecte mix van loopver-

mogen, inzet en overzicht. Daar komt 

in principe geen speler langs.  

Toch had de tegenstanders wat grote, 

handige spelers die het onze verdedi-

ging toch wel lastig maakte. Op het 

middenveld: Adam, Yasin en Aissam. 

Voetballen op het middenveld is soms 

zwemmen in een grote oceaan. De 

trek naar de bal is soms zo groot dat 

alle middenspelers soms op één vier-

kante meter te vinden zijn.  

Het heet toch ook voetballen? Dus 

moet je bij de bal zijn en je voet er 

tegenaan zetten. Dat voetbal ook 

bestaat uit de vrije ruimte zoeken en 

je aanbieden, dat is nog iets wat tus-

sen de oren moet komen. En toch 

deden ze het heel goed.  

 

Veel ballen werden opgevangen en 

gelijk weer naar voren gejast. En daar 

stonden Marith, Gino en Koen. He-

laas gebeurde het te vaak dat de 

voorspelers alleen tussen vier tegen-

spelers moesten spelen. Dat is haast 

ondoenlijk. En toch wisten ze zich met 

slimme acties wel vrij te draaien, 

maar dan was er nog die midachter 

van Cobuboys. Een jongen van 1,80 

meter groot en die zag er uit als was 

hij 15 jaar oud. Nou, tegen zo’n jon-

gen is het lastig spelen hoor. We ston-

den na de eerste helft achter met 0-2.  

 

Maar de tweede helft hebben wij ge-

wonnen! CJVV Olé Olé! De druk op 

Cobuboys werd opgevoerd en af en 

toe kwamen onze aanvallers oog in 

oog met de keeper. Van rechts poeier-

de Marith met haar slof de bal on-

houdbaar op doel.  

Tja, die keeper stond echt net op de 

goede plaats, want aanzien komen, 

nee, dat kon hij niet. Naast dit vlam-

mende schot waren er af en toe wat 

speldenprikjes op het vijandige doel. 

Maar de bal werd vaak te zwak inge-

schoten. Maar door de druk die we 

uitoefenden, ging de tegenstander 

toch foutjes maken en na een over-

treding in het strafschopgebied mocht 

Koen aanleggen voor het eerste te-

gendoelpunt. Iedereen wilde de pe-

nalty wel nemen, maar Koen mocht 

aanleggen en schoof beheerst de bal 

in de uiterste hoek.  

 

Tja, het zat er in dat we er nog een 

gelijkspel uit zouden kunnen slepen, 

maar het mocht net niet lukken. De 

scheidsrechter floot een goede wed-

strijd. Dank voor de inzet. En jongens 

en meisjes van de D8: we gaan zeker 

punten pakken dit seizoen! 

  

Maarten Wispelwey 

Trainer D8 
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OSN League & Kabouters Het was weer een spannend geheel om te kijken of de teams  

compleet waren op deze vroege enigszins koude zaterdagmorgen. 

Maar als je het goed bekijkt viel het zaterdag goed mee want vrij-

dag 

regen en op zondag nog meer regen. 

Maar wat de opkomst betreft toch weer vijf die er niet waren. 

Nu maar eens kijken wat we daar aan kunnen doen. 

Maar die er wel waren hebben weer heerlijke partijtjes gespeeld. 

De uitslagen waren spannend om te zien. 

Chelsea      AC Milan      5-6 

Arsenal       PSV               3-5 

Real Marid  Inter             4-8 

 

In verband met de herfst vakantie enige aanpassingen van het  

programma. 

as woensdag 16 okt trainen om vijf uur 

zaterdag 19 okt trainen om 08:15 uur 

woensdag 23 okt GEEN TRAINING 

zaterdag 26 oktober trainen om 08:15 uur. 

woensdag 30 oktober training om 5 uur 

zaterdag 2 november weer aanvang competitie 08:15 uur 

 

Dit is gedaan omdat in de herfstvakantie toch veel spelers 

niet aanwezig zijn en ook geen trainers. 

 

gr.  Jack 

 

Pechvogel van de week... 
Op zaterdag 5 

oktober kwam 

Jose Roos onge-

lukkig ten val in 

haar wedstrijd 

tegen Hoogland. 

Later bleek in het 

ziekenhuis dat ze 

waarschijnlijk een 

scheurtje in haar 

elleboog heeft 

opgelopen. De arts 

kon dat nog niet 

helemaal zien om 

dat de zwelling een beetje dik was nog. Aanko-

mende week moet Jose terugkomen bij de dok-

ter en dan weten we meer. 

 

Voor het scheidsrechterskorps was dit ongeluk-

je ook jammer, want afgelopen zaterdag zou 

Jose juist in navolging van haar vader Alex en 

haar zus Ilse haar eerste wedstrijd fluiten. Dat 

moet ze helaas een paar weken uitstellen, maar 

we hebben de hoop dat ze over een paar weken 

toch haar eerste wedstrijdje zal gaan fluiten. En 

natuurlijk dat ze weer snel mag gaan voetbal-

len. 

 

Afgelopen zaterdag was Jose al wel weer op het 

veld om haar teamgenoten naar de overwinning 

te schreeuwen en het heeft geholpen want de 

MB1 heeft de koppostitie over genomen van 

Valleivogels door in een onderling duel met 4-2 

te winnen.  

 

Sterkte Jose, en we hopen dat je weer snel mag 

sporten 

 

D1 verliest punten in laatste seconden 
De 6e wedstrijd stond op het programma. Uit bij Victoria in Loos-

drecht. Een gevaarlijke ploeg met een wisselende start in de compe-

titie. Vorige week nog sprak ik met Maarten Storm (u allen bekend) 

die met Roda D1 thuis tegen een 0-1 nederlaag was aangelopen.  

En een gewaarschuwd mens telt voor twee dus er werd scherp be-

gonnen. Na ca 15 minuten spelen versnelde Nassim na een kaats 

met Mohammed en schoot op de paal. In de rebound bleef Tariq 

rustig en rondde hij af. CJVV speelde sterk en wist via het midden-

veld Mo te bereiken die fantastisch zijn medespelers wist te berei-

ken. Victoria werd een enkele keer via de counter gevaarlijk maar 

zonder gevolg. Een 0-1 ruststand. 

 

Tot 12 minuten voor tijd was er niets aan de hand. CJVV creëerde 

niet veel kansen maar kwam er via Franslyn gevaarlijk uit. Helaas 

ging zijn schot rakelijzer langs. Even later een vrije grap van Anthony 

die raak werd geschoten door Tariq. 0-2! Kat in het bakkie? Uiter-

aard niet in deze sterke competitie moet voor ieder punt gevochten 

worden. De laatste 12 minuten was er geen schim over van de gele 

leeuwen. Elke bal was voor Victoria, elk duel werd gewonnen en al 

snel stond er een 2-2 stand. Kon het nog erger? Met nog 10 secon-

den op de klok liet Boris de bal over de achterlijn lopen. Hij maakte 

zich breed maar werd met 2 handen in de rug geduwd. Een vrije bal 

toch? Helaas niet waargenomen door de scheids. Uit de voorzet die 

volgde werd gescoord. Een 3-2 nederlaag. Ondanks de vervelende 

laatste beslissing moeten we naar onszelf kijken. De laatste minuten 

waren niet best. Mooie leermomenten.. Dat dan weer wel. 

  

Komend weekend oefenweekend: 

Zaterdag 2e divisionist Elinkwijk thuis, Maandag 1e klasser Sparta 

Nijkerk. 

 

Arjan Delhaas 
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Foto’s C1 

 

 

 

 

 

Welke speler uit het Nederlands 

Elftal speelt in Turkije, de tegen-

stander van Oranje morgenavond? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

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

B C 

Vorige week viel Jop al uit bij de C1 met 

een gebroken pols en afgelopen week ging 

het mis bij keeper Stefan op de training. Hij 

liep een scheurtje op in de gewrichtsband 

van z’n duim en mocht ook in het gips. 

Gezamenlijk keken ze zaterdag bij hun 

ploeggenoten van de C1. 

Nog een pechvogel... 

Antwoord vorige week: Erwin Koeman 

Antwoord vorige week: C 

A 

 

CJVV Jeugd op Twitter! 
Voor al het laatste nieuws rondom 

de Jeugdopleiding van CJVV volg je 

ons nu op twitter. De laatste uitsla-

gen, de doelpuntenmakers, het 

programma voor de komende we-

ken etc. 

 

CJVV Jeugdopleiding 



CJVV A1 DOVO A2 1 - 2 

DOSC A2 CJVV A2 2 - 1 

CJVV B1 Woudenberg B1 4 - 1 

Nieuwland B2 CJVV B2 3 - 2 

Roda 46 B4 CJVV B3 2 - 0 

CJVV C1 DOSC C1 1 - 6 

CJVV C2 VVZ '49 C2 2 - 6 

CJVV C3 IJsselmeervogels C4 9 - 3 

VVZ '49 C4 CJVV C4 2 - 2 

Victoria D1 CJVV D1 3 - 2 

KVVA D1 CJVV D2 10 - 1 

IJsselmeervogels D4 CJVV D3 10 - 1 

Bilt De D4 CJVV D4 3 - 2 

CJVV D5 Scherpenzeel D2 3 - 0 

CJVV D7 Quick 1890 AFC D6 0 - 14 

CJVV D8 Cobu Boys D3 1 - 2 

CJVV E1 VRC E1 4 - 1 

CJVV E2 Nieuwland E2 3 - 3 

CJVV E3 Nieuwland E4 2 - 9 

VVZA E5 CJVV E4 1 - 13 

CJVV E5 Hooglanderveen E11 10 - 1 

Hoogland E8 CJVV E6 1 - 10 

Jonathan E9 CJVV E7 10 - 1 

CJVV E8 Soest SO E10 2 - 11 

Soest SO E11 CJVV E9 0 - 5 

CJVV E10 DOSC E10 5 - 5 

VVZA F1 CJVV F1 3 - 5 

Eemnes F1 CJVV F2 12 - 0 

Quick 1890 AFC F4 CJVV F3 1 - 4 

CJVV F4 Hooglanderveen F7 3 - 1 

CJVV F5 SVMM F1 1 - 12 

CJVV F6 Quick 1890 AFC F9 0 - 5 

Nunspeet JG1 CJVV JG1 10 - 2 

Zuidvogels MA1 CJVV MA1 2 - 0 

CJVV MB1 Valleivogels MB1 4 - 2 

CJVV MC1 Soest SO MC1 0 - 7 

Uitslagen 
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