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Bloedstollende derby: Quick E10-CJVV E7 
De E7 ging op de fiets naar de tegen-

stander, het was dichtbij! En natuurlijk 

is zo’n derby altijd belangrijk, want er 

kunnen zomaar klasgenootjes bij zit-

ten. We misten Bauke achterin, ver-

vangende coach Robin heeft daarom 

de opstelling hier en daar gewijzigd. 

 

Onze fanatieke spelers van vandaag 

waren Matthijs, Joël, Linde, Özge, 

Sam, Noah, Joas en Hicham. De wed-

strijd begon en meteen zag je het 

overspelen op breed, het ging gewel-

dig! Helaas kwamen we wel met 2-0 

achter, door toch ook wel wat geluk 

van de tegenstander. Maar de gelen 

laten zich niet kennen en met de rust 

staat het 2-1; tijdens de rust gaf 

coach Robin belangrijke tips aan het 

team, zie de foto! Er kan nog van alles 

gebeuren! Noah moet veel over het 

veld rennen om zo voorin als achterin 

te kunnen bedienen.  

Matthijs staat weer goed te keepen en 

houdt een aantal ballen op vakkundige 

wijze uit de goal! Linde en Özge houden 

het met medewerking van Joël en Noah 

achterin dicht, zodat de tegenstander 

niet kon doorbreken.  

Joas, Sam en Hicham staan voorin 

lekker te spelen, proberen goed over te 

spelen en het wordt nog spannend, 

want het staat 3-3! De vermoeidheid 

gaat meespelen; het gaat over en weer, 

we staan op het einde van de wedstrijd 

zelfs 4-5 voor! 

 

Maar uiteindelijk weet de tegenstander 

nog een goal te maken zodat de eind-

uitslag 5-5 is. Deze uitslag doet recht 

aan de verhoudingen in de wedstrijd. 

Onze goals werden gemaakt door Joas 

(1) en Hicham (4).  

Volgens de coach was de ‘man of the 

match’: Noah. Jullie hebben vandaag 

allemaal fantastisch gevoetbald en 

de fans langs de lijn een bloedstol-

lende wedstrijd bezorgd! Forza E7! 

 

Martijn van de Geest  (vader Noah) 

 

D2 wint van Spakenburg 

26 oktober speelden we met de D2 

tegen de hekkensluiter van de compe-

titie, Spakenburg D2. De wedstrijd om 

een keer te gaan winnen. Dus we 

gingen er echt voor. 

Op het veld bij Spakenburg staat altijd 

best veel wind. Nu viel het op zich wel 

mee, maar in de eerste helft hadden 

we wind mee. We deden allemaal erg 

goed ons best en Yassine scoorde in 

de eerste helft 4 goals en we kregen 

geen tegengoals. 

De tweede helft duurde het heel lang 

voordat we eindelijk weer eens scoor-

den. Toch met goals van Serhat, Safa 

(2x), Ricardo, Joyce uit de E1 werd het 

uiteindelijk 0-9. Een leuke winst en 

eindelijk punten gehaald in de compe-

titie. 

 

Rutger Tulp  

 

 

 

 

Hoeveel clubs konden afgelopen 

weekend koploper worden in de 

eredivisie? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Marnix Kolder 
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             GELE LEEUW 

Naam: Joël Zeldenrust 

Broers/zusjes: 3 zussen 

School/groep: de Regenboog groep 

7 

Team: E1 

Ik voetbal sinds: 2008 

Positie: middenveld en aanval 

Trainer: Jelmer 

Sterke punten: assist geven 

Idool/beste voetballer: Arjen Rob-

ben 

Film: de Hobbit 

Boek: Narnia, de reis van het 

Drakenschip 

Club binnenland: Ajax 

Club buitenland: Bayern Mün-

chen 

Game: FIFA 

Internetsite: NOS.nl en Face-

book 

Eten: Vissticks, wortels en ge-

bakken aardappels 

Drinken: Sprite Zero 

TV-serie: The suite life on deck 

Hobby’s naast voetbal: tennis 

Huisdier: Joep de kat 

Muziek: Ed Sheeran 

Dit wil ik later worden:  eerst prof-

voetballer, dan trainer, dan com-

mentator 

Leukste voetbalmoment: Messi die 

5 man passeert en scoort tegen 

Real Madrid. 

D1 verslaat koploper in Hoofdklasse C 

 

 

 

 De A1 de derby won van VVZA A1 met 4-3 

 

 Afgelopen weekend bij Jong CJVV Halil (B1) 

en Timo (A1) meededen 

 

 De nieuwbouw bijna klaar is. Dat wordt 

genieten van extra ruimte en kleedkamers 

 

 De F4 Steve de Ridder bij de beste 3 voet-

ballers van de wereld vindt horen? 

 

 De D1 een fantastische overwinning be-

haalde? 

 

 Zij hiermee de koploper hun eerste neder-

laag bezorgde? 

Wist je dat? 

Na 6 wedstrijden gespeeld te hebben stond JSV D1 nog ongeslagen 

bovenaan. Sterker nog.. alle wedstrijden werden door hun gewonnen. 

CJVV D1 op de 8e plek had alle motivatie na de gewonnen oefenwed-

strijd van Elinkwijk om JSV de eerste nederlaag toe te brengen. 

 

In Nieuwegein werd er om 10:30 afgetrapt. Nadat alle plichtplegin-

gen door de KNVB scheidsrechter waren afgerond uiteraard.. Het 

werd een spannende wedstrijd (zoals altijd) waarin alle doelpunten in 

de 2e helft vielen. CJVV stond onder druk maar bleef overeind. Niet 

in de laatste plaats door een aantal knappe reddingen van Bram. 3x 

op rij keerde hij een 1op1 situatie. In de rust dus vooral tijd om uit te 

hijgen en elkaar te motiveren om door te gaan. Met heldere afspra-

ken stapten de mannen het veld weer in. Slechts 5 minuten in de 2e 

helft stonden er op de klok toen Franslyn in de 16 vrij kwam. Zijn 12e 

van het seizoen betekende de 0-1. JSV herstelde snel en liet hun 

kwaliteit zien. Binnen 10 minuten keerde ze de achterstand om en 

stond er een 2-1 op het scorebord. Waren ze op weg naar hun zeven-

de winstpartij of kon de D1 stunten? De werklust van CJVV werd be-

loond. Nassim kwam door en na een combinatie rondde hij af met 

een stift. Een 2-2 met nog een paar minuten op de klok. De leukste 

minuten van de wedstrijd braken aan.  

 

JSV drong aan om op zoek te gaan naar de winnende goal.. Na 2 

corners en een vrije bal overleefd te hebben stak de scheidsrechter 

1 vinger in de lucht. De laatste minuut brak aan.. Nassim kreeg de 

bal aan de linkerkant van eigen helft en versnelde, de snelle laatste 

man werd uitgekapt door Nassim die de bal doorgaf aan Bodhi die ca 

20 meter voor de goals aan de bal kwam.. vlak voor hem de laatste 

verdediger.. achter hem een veld vol met spelers en 2 dug-outs met 

gezichten vol spanning.. om hem heen het publiek vol spanning.. 

maar naast hem Franslijn. Bodhi speelde de bal door zodat Franslijn 

in de 16 vrij kwam en raak schoot. 2-3!  

 

Een feest op het veld en in de kleedkamer.  

 

Groet, Arjan Delhaas 

Afgelopen zaterdag speelden we thuis tegen 

IJsselmeervogels C2. We begonnen de wed-

strijd 

sterk, door gelijk goed druk te zetten op de 

tegenstander. Helaas kwamen we na 10 minu-

ten wel achter door een misverstand bij ons, 

achterin. 

FF Balen! Toch gingen we goed door en gingen 

nog meer aanvallen. Door een mooi schot van 

Moussa vanaf de rechterkant, die eigenlijk als 

voorzet was bedoelt, ging de bal er in. 

 

CJVV was duidelijk sterker maar het lukt ons 

voor rust niet om nog op voorsprong te komen.  

In de 2de helft bleven we ook goed druk hou-

den en met af en toe mooie aanvallen, 

lukt het ons om met 5-1 te winnen. Moussa 

scoorde nog een keer, Gijs 2 maal en William 

scoorde ook. Volgende week uit tegen Spaken-

burg. 

  

Lucas Seignette 

 

 

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 

C1 pakt Vogels 
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Team van de Week: F4 
Wij zijn:  

Achterhoede:  

Thijmen, Boaz, Sven, Amin en  Adam 

Middenveld: slaan we over 

Voorhoede: Mohaamed, Turhan, Gerrano en Damian 

Wat is de kracht van jullie elftal?: Scoren, hard lopen en 

ballen tegenhouden 

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

maken 

Wie is jullie sterkste tegenstander  

in de competitie? Quick F5 

En waarom? Omdat zij heel erg goed waren! 

Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening? Op goal 

schieten en natuurlijk partijtje! 

Wat vinden jullie de minst leuke oefening? Overpassen 

Wat is volgens jullie de top 3 van beste voetballers ter wereld: Messi, Ronaldo, Wesley Sneijder/Steve de 

Ridder 

Als jullie de baas van CJVV zouden zijn, wat zou je dan veranderen?: Niks 

Naar wie passen jullie de lucky bal?: E10 

En wat zou je graag van dit elftal willen weten? Op welke manier zij spelen  

Nationale ProGoal Keepersdag 2013 

 

Afgelopen woensdag werd er in Hulshorst de Nationale 

Progoal Keepersdag georganiseerd. Er waren bijna 100 

deelnemers, waaronder 6 jeugdkeepers van CJVV: Wil-

lem Jan (E5), Nathan (E3), Maarten (E2), Jerre (E1), Ru-

ben (D4) en Lev (D5). Hartstikke goed dat jullie er wa-

ren!  

Onder leiding van Maarten Arts, oud keepertrainer van 

o.a. FC. Utrecht werden alle deelnemers verdeeld in 8 groepen. In drie ronden werden ver-

schillende thema's behandeld: aanvallend vangen van de bal, lage en hoge duikballen.  

Na de middagtraining werd er gezamenlijk gegeten, waar veel ervaringen werden uitgewis-

seld. 

Geleidelijk kwamen de eerste profkeepers binnen, wat direct extra geroezemoes gaf. Na het 

eten konden de jonge keepers vragen stellen aan de inmiddels gearriveerde profkeepers: Lu-

ciano Da Silva (FC Groningen), Harm Zeinstra (Cambuur), Erik Cummins (Go Ahead Eagles), 

Brian Vandenbussche (Heerenveen) en Robert Zwinkels (ADO Den Haag). 

 

Nadat iedereen weer op de hoogte was van hoe de profkeepers zover waren gekomen of hoe 

ze trainden, werd er een trainingclinic door Maarten Arts met Luciano Da Silva gegeven. Dat 

was even een ander niveau, wat een tempo! 

 

Het avondprogramma werd gevuld door keepertrainingen gegeven door de profkeepers. Het 

hoogtepunt van de dag. Wat wil je nog meer: keepertraining krijgen van een echte prof! 

 

Met het uitreiken van een certificaat met de handtekeningen van de profkeepers werd deze 

keepersdag afgesloten. Het was weer een erge leuke en leerzame dag. De keepers gingen 

met een voldaan gevoel weer richting huis. 

 

Gerard Greveling 



26 okt CJVV A1 VVZA A1 4-3 

26 Okt CJVV A2 NVC A3 2-8 

26 Okt CJVV B1 Jonathan B1 2-5 

26 Okt CJVV B2 Soest SO B2 1-5 

26 Okt CJVV B3 VVZA B3 10-1 

26 Okt CJVV C1 Ijsselmeervogels C2 5-1 

26 Okt Amsvorde C1 CJVV C2 4-0 

26 Okt CJVV C3 VVZ49 C3 2-6 

26 Okt Hooglanderveen C5 CJVV C4 0-4 

26 Okt CJVV C5 KVVA C2 1-11 

26 Okt JSV D1 CJVV D1 2-3 

26 Okt Spakenburg D2 CJVV D2 0-9 

26 Okt CJVV D3 Nieuwland D4 5-3 

26 Okt CJVV D4 Quick AFC D5 4-3 

26 Okt HooglanderveenD7 CJVV D5 1-6 

26 Okt CJVV D6 VVZ 49 D4 5-1 

26 Okt VOP E1 CJVV E2 4-2 

26 Okt Vliegdorp E2 CJVV E3 6-1 

26 Okt CJVV E4 Quick AFC E8 6-4 

26 Okt Eemboys E1 CJVV E5 6-1 

26 Okt CJVV E6 VOP E4 3-0 

26 Okt Quick E10 CJVV E7 5-5 

26 Okt Amsvorde E4 CJVV E10 2-5 

26 Okt CJVV F1 Hooglanderveen F2 4-3 

26 Okt CJVV F2 Hooglanderveen F3 0-3 

26 Okt CJVV F4 VVZ49 F2 1-4 

26 Okt CJVV F5 Woudenberg F4 2-12 

26 Okt CJVV F6 Sporting 70 F4 1-12 

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

B 

C 

A 

Antwoord vorige week: B 


