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E7 wint belangrijk bekerduel van Nieuwland  
Zaterdag 19 oktober moest de E7 uit 

spelen tegen Nieuwland E10 voor de 

beker.  

Het was een mooie zonnige herfst-

ochtend op het prachtige Nieuwland-

se sportpark. Voor de wedstrijd werd 

conform het convenant van Amers-

foortse voetbalclubs weer even stil 

gestaan bij fairplay en respect voor 

elkaar en de scheidsrechter. Na el-

kaar een goede wedstrijd gewenst te 

hebben begon de strijd. 

 

CJVV begon zoals gewoonlijk een 

beetje onwennig maar al na enkele 

minuten werd Joas prachtig vrij ge-

speeld. Omdat hij zo door kon lopen 

naar het doel kon de tegenstander 

niets anders dan met een overtreding 

de aanval stoppen. De scheids floot 

terecht voor een vrije trap. Nieuwland 

stelde een muurtje op, maar had 

even niet door dat Hicham links 

schiet. De muur stond verkeerd , de 

keeper zag niets en Hicham kon 

prachtig beheerst inschieten 0-1. 

Altijd lekker als die eerste erin zit, 

vooral ook voor de coach. 

 

De CJVV motor begon te lopen, voorin 

werd beter gespeeld dan vorige wed-

strijden omdat nu ook Sam en Joas 

voor gevaar zorgden waardoor er 

meer ruimte kwam voor Hicham. Het 

gevolg was dan ook dat Hicham nog 3 

x het net wist te raken. Achterin hiel-

den Bauke, Joel en de dames Özge 

en Linde de boel op slot en als er dan 

toch nog een kiertje ontstond dan 

was daar altijd nog Matthijs. Vlak voor 

de rust scoorde ook Joas een mooie 

goal voorafgaand door mooi samen-

spel (0-5) 

Objectief gezien moet gezegd dat 

Nieuwland eigenlijk technisch beter 

was. Maar de E7 blinkt uit in team-

geest en samenspel!  

 

 In de rust was het even bijkomen, 

lang uit liggen en chillen met elkaar 

(beetje ZEN eigenlijk). Na de rust 

werd de tegenstander beter en CJVV 

was even ingedut (iets te veel ZEN?), 

waardoor het 2-5 werd, mede door 

een penalty. CJVV ontwaakte daarna 

weer en via een mooi opgebouwde 

aanval loste Joas een schot op doel. 

De keeper wist hem net te houden 

maar de bal stuiterde voor de voeten 

van Hicham en die maakte hem af. Er 

volgde nog een laatste stuiptrekking 

maar de wedstrijd werd afgesloten 

met 3-6 voor CJVV! De reis terug in de 

auto was in opgetogen stemming 

inclusief de liederen: “Hup die gelen“ 

en “Gele shirts met zwarte broeken 

hé hé hé”. Heerlijk! 

 

Arjen Posthouwer, trotse coach van 

de E7 

Ivm herfstvakantie waren er geen 

wedstrijden gepland voor de OSN 

L. Voor deze groep stond een trai-

ning op het programma. Toen we 

daar met een groep van 18 spe-

lers stonden werd besloten om ze 

toch maar een wedstrijdje te laten 

spelen.  

Er werden 4 partijtjes gemaakt en 

ze konden naar hartlust uit leven. 

Voor as woensdag geen training en 

voor aankomende zaterdag weer 

training/partijtje 

om 08:15 uur. De kabouters wa-

ren ook flink aanwezig en er werd 

heerlijk getraind en lekker met de 

bal rondgespeeld. Voor deze groep 

geld dat er komende zaterdag 

geen training is. Dus de kabouters 

mogen lekker genieten van een vrij 

weekend. 

 

groet  Jack 

OSN & Kabouters 
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Club buitenland:  Barcelona 

Game:  Clash of Clans 

Internetsite:  Spele.nl 

Eten:  loempia’s  

Drinken:  Dubbel Friss 

TV-serie:  Disney XD 

Hobby’s naast voetbal:  Break Dance 

Huisdier: Kat en 2 konijnen  

Muziek: Daft Punk ft. Pharrell Williams – Get lucky 

Dit wil ik later worden:  Honden trainer 

Leukste voetbalmoment: we wonnen bij het toernooi 

bij de club VVZ’49 de beker 

De gele leeuw: Milan (E5) 
Naam:  Milan 

Broers/zusjes:  Lola 

School/groep:  Aloysiusschool groep 7 

Team:  E5 

Ik voetbal sinds:  vanaf 2009 

Positie: rechts mid 

Trainer:  Bertus 

Sterke punten:  spel overzicht 

Idool/beste voetballer: Messi 

Film:  the Lord of de Rings en tweede 

wereldoorlog 

Boek:  the Hobbit 

Club binnenland:  Ajax 

 

D1 oefent tegen Elinkwijk 
Opstelling: Keeper: Jerre (E1), Verdediging: Tugsad, 

Jelmer, Bas, Boris. Middenveld: Anthony, Nassim, 

Maurice. Aanval: Franslyn, Mo(Bodhi), Tariq 

 

Een vrij weekend in de A Categorie. Geen inhaalpro-

gramma en het bekertoernooi gaat pas in November 

verder. Dus een mooie zaterdagmiddag om een oe-

fenwedstrijd te spelen. Elinkwijk D1 uit de 2e divisie 

kwam op bezoek en om 11:45 werd er afgetrapt.  

 

Vooraf aan de wedstrijd hadden we de doelstellingen 

duidelijk afgesproken en uitgebreid gepraat over 

onze teamtaken tijdens het balbezit van Elinkwijk. 

Dat onze tegenstander een sterke ploeg was mocht 

duidelijk zijn. CJVV heeft echter dit seizoen bewezen 

prima mee te draaien in de hoofdklasse en ging vol 

goede moed de wedstrijd in. Na 20 minuten bleek 

het een gelijkwaardige wedstrijd met kansen voor 

beide teams. Uiteindelijk draaide Elinkwijk een cor-

ner (per ongeluk?) binnen en werd Jerre verrast. Jer-

re (E1) keepte ipv de geblesseerde Bram en deed dat 

hartstikke goed! In de rust keek CJVV tevreden terug 

op de 1e helft. Maar vooral was er de drang om de 

2e helft te laten zien dat er meer in zat. Ondanks dat 

het een oefenwedstrijd was blijven we sporters en 

die willen altijd winnen! 

 

De 2e helft was een van de beste 30 minuten van dit 

seizoen. Onder leiding van Bas, die telkens door-

schoof naar het middenveld waardoor we Elinkwijk 

vast konden zetten nam CJVV de wedstrijd over. Nas-

sim zorgde met zijn doelpunten dat de D1 tot 2x te-

rug kwam van een achterstand. Want door een 

scherpte counter scoorde de ploeg uit Utrecht hun 2e 

goal. 2-2. In de 2e helft haalde iedereen een dikke 

voldoende. In het bijzonder Boris (die elk duel won) 

op de linksback, Mo (telkens aanspeelbaar, kaat-

send), Bas (schoof fantastisch door, coachend en 

positief), namen de ploeg mee. Nassim en Franslyn 

scoorde beide nog eenmaal en een 4-2 stand was 

het gevolg. Elinkwijk kon nog even dichterbij komen 

maar dat was het dan. 

 

Een 4-3 overwinning op basis van hard werken vanuit 

onze teamtaken en afspraken. Volgende week de 

koploper in de competitie JSV Nieuwegein. 

Arjan Delhaas 

C1 door in de beker 
Op zaterdag 19 oktober speelde de C1 van CJVV thuis tegen de 

C1 van t' vliegdorp voor de beker. De 3 schoolkampgangers 

(Lucas, Fabian en Justus) begonnen op de bank.  

De eerste paar minuten speelden we de bal achterin een beetje 

rond. Toen ging de bal naar Youri. Youri speelde de bal naar Ngoyi 

en na vooral een snelle actie van Ngoyi schoot hij de bal in de 

goal. 1-0! Weer een paar minuten later ging het precies hetzelfde. 

Youri speelde de bal weer naar Ngoyi en hij rende op het doel af 

en scoorde weer! 2-0!  

De 2de helft speelden we erg aanvallend en speelden we goed 

samen. Daardoor vielen er nog 4 andere doelpunten van onder 

andere Gijs en Fabian. De eindstand is 7-0 geworden.  

 

Jop (Smeets) en Stefan (v. Daatselaar) kwamen ook nog kijken. 

Daardoor hebben we waarschijnlijk ook gewonnen. Ook deden 

Stephan (Marsman) en Ngoyi mee, bedankt daarvoor.  

 

Verslag van Justus Berings (linksbuiten). 
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Welke speler van Go Ahead Eagles 

scoorde in de laatste minuut, na-

dat zijn oog gehecht was, tegen 

Feyenoord?  

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

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

B 

C 

Antwoord vorige week: Wesley Sneijder 

Antwoord vorige week: A 

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 B2 Saestum B2 1 - 3 

TOV B3 CJVV B3 1 - 12 

CJVV C1 Vliegdorp 't C1 7 - 0 

CJVV C3 TOV C3 5 - 2 

CJVV C4 Baarn sv C2 6 - 4 

Hoogland C8 CJVV C5 9 - 1 

CJVV D1 Elinkwijk D1 4 - 3 

Cobu Boys D1 CJVV D2 4 - 5 

CJVV D3 Roda 46 D6 4 - 2 

CJVV D4 Achterveld D1 1 - 1 

Hoogland D7 CJVV D5 2 - 9 

VVZ '49 D3 CJVV D6 7 - 3 

CJVV D8 Hooglanderveen D9 0 - 2 

CJVV E2 Amsvorde E1 3 - 1 

CJVV E3 VVZA E5 10 - 2 

CJVV E4 Vliegdorp 't E2 4 - 2 

Hoogland E8 CJVV E5 1 - 12 

Hoogland E10 CJVV E6 1 - 8 

Nieuwland E10 CJVV E7 3 - 6 

CJVV E8 KVVA E4 7 - 4 

CJVV E9 Nieuwland E6 0 - 9 

VVZ '49 E8 CJVV E10 2 - 3 

Eemnes F1 CJVV F1 1 - 6 

CJVV F2 Hoogland F1 0 - 8 

CJVV F3 VVZ '49 F4 1 - 0 

CJVV F4 IJsselmeervogels F3 0 - 7 

CJVV F5 Roda 46 F4 0 - 9 

Baarn sv F3 CJVV F6 7 - 1 

Hoogland MA1 CJVV MA1 7 - 0 

CJVV MC1 Soest SO MC1 1 - 4 

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 


