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E1 bijna kampioen in de Hoofdklasse (1e fase) 
De trouwe volgers en supporters van 

CJVV E1 wisten dit natuurlijk al enige 

tijd, maar voor de mensen die de E1 

dit seizoen nog niet echt hebben ge-

volgd: Jerre, Tijl, Moon, Dave, Jeroen, 

Santi, Joyce, Ilias, Imad, Sam, Joël en 

Sofian zijn bijna kampioen in de 

Hoofdklasse.  

 

De E1 komt dit jaar uit in een 9-9 

competitie waarbij wordt gespeeld op 

een groter veld ipv 7-7. Ook worden er 

3 competities gespeeld ipv de gebrui-

kelijke 2 en daardoor kunnen de jon-

gens van de E1 zich nu al bijna kampi-

oen noemen. In een competitie met 

tegenstanders als Hoogland E1, SO 

Soest E1, Zuidvogels E1 , VRC E1  en 

nog een aantal outsiders voor de titel 

werd zeer goed gepresteerd. Er werd 

maar 1x (onnodig) verloren en 1x ge-

lijkgespeeld. Dit gelijke spel werd af-

gelopen weekend behaald tegen 

Hoogland, een ware kraker. CJVV en 

Hoogland hadden allebei pas 1x verlo-

ren waarbij gezegd moet worden dat 

CJVV een veel beter doelsaldo heeft. 

CJVV heeft pas 6(!) tegendoelpunten. In 

een onderling duel werd dus min of 

meer uitgemaakt wie de koppositie zou 

pakken. Na een bloedstollend duel 

werd het uiteindelijk 0-0, maar na dit 

gelijke spel kan wederom geconclu-

deerd worden dat een remise niet saai 

hoeft te zijn! Hoogland is ondertussen 

uitgespeeld en heeft 3 punten voor-

sprong op CJVV, maar CJVV moet deze 

week nog een wedstrijd inhalen tegen 

BVV’31 E1, de nummer eennalaatst op 

de ranglijst.  

Als CJVV deze wedstrijd weet te winnen 

dan is het op doelsaldo kampioen in de 

Hoofdklasse, een prestatie van for-

maat! Jongens, heel veel succes ge-

wenst! 

In november zal een herindeling wor-

den gemaakt en zal CJVV uitkomen 

tegen de sterkste tegenstanders uit de 

regio, wederom in de Hoofdklasse.  

 

Jelmer Storm 

CJVV D2 - Hoogland D2: veerkracht 
Gretig ging CJVV van start tegen de 

veel grotere 11 van Hoogland (maar  

2 eerste jaars in een selectie van 14). 

De eerste 10 minuten gingen gelijk op 

en kregen we kleine kansen. Hoogland 

was groter, sneller en vaardiger en 

nam ons in een ijzeren wurggreep.  

De snelle vleugelspelers zetten Wesley 

en Jochem flink onder druk maar zij 

hielden samen met Ricardo, Sabir en 

Koen goed stand. Rutger, Karsten en 

Chiel zochten over rechts de aanval en 

Chiel maakte het Hoogland daarbij erg 

moeilijk.   Hoogland kwam er maar niet 

doorheen en ging het daarom van 

afstand proberen. Dit bleek behoorlijk 

effectief: met hard en goed geplaatste 

schoten werd de ruststand op 0-3 

bepaald. 

Een moedeloos team ging de rust in 

en begon gemotiveerd aan de 2e  

helft. Met veel inzet lukte het om 

stand te houden en zelfs een beetje  

uit de wurggreep van Hoogland te 

komen. Dat kostte veel energie en  

echte kansen kregen we niet. 

 

De 0-4 en de fysieke tegenstand was 

voor enkelen moeilijk te verwerken  

wat tot onsportief gedrag leidde 

(natrappen, duwen en spugen). Volko-

men terecht dat we met 10 man ver-

der moesten. Zoals vaker zorgen we 

door ons gedrag in het veld en langs 

de kant voor extra tegenstand. Dat is  

jammer en moet echt veranderen! 

 

D2 kan trots zijn op hoe het daarna 

verder ging. Tien man speelden  

geconcentreerd en vol overgave ver-

der. Sabir nam het team op sleeptouw  

en bracht Jassin in stelling: 1-4. De 

hoop en het vertrouwen kwam  

helemaal terug toen ook de 2-4 

(Jassin) werd genoteerd. Hoogland  

wankelde na de 3-4 (Serhat) en bleef 

net overeind. 

 

D2 heeft naar kunnen gepresteerd 

tegen het sterkere Hoogland. 

  

Groeten Hein 
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  Team van de week: E10 

Wij zijn:  

Achterhoede:  

Sam (keeper), Selwin, Imran en Tjeerd  

Middenveld: Ye Linde, Ahmet en Afnan  

Voorhoede: Maarten, Guido en Shady(staat niet op de foto) 

Wat is de kracht van jullie elftal?: We spelen goed samen, 

verdedigen goed door achter een mannetje te gaan staan 

en nemen als het nodig is elkaars positie over.  

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

op het doel schieten en nog sneller bal weer afspelen.  

Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? Jona-

than E12 

En waarom? Heeft nog alle wedstrijden gewonnen.  

Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening? Trucjes 

leren, maar ook conditietraining vinden wij leuk. 

Wat vinden jullie de minst leuke oefening? We vinden alles 

leuk, want we vinden trainen leuk! 

Wat is volgens jullie de top 3 van beste voetballers ter we-

reld: Messi, Ronaldo, Stekelenburg 

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

anderen?: Een klein speeltuintje maken. 

Naar wie passen jullie de lucky bal?: E8 

En wat zou je graag van dit elftal willen weten? Waar zijn 

jullie goed in?  

Spelen jullie nu anders nu jullie in de E spelen?  

DOVO D1 op bezoek  

 

 

 De E1 woensdag herfstkampioen kan wor-

den in de hoofdklasse? 

 

 Zij dan moeten winnen van BVV? 

 

 Hicham Harchaoui uit de E7 pupil van de 

week was (zie foto)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De nieuwe kleedkamers bijna klaar zijn? 

 

 CJVV nog op zoek is naar jeugdscheids-

rechters? 

 

 Jij je hiervoor op kan geven bij het wed-

strijdsecretariaat? 

Wist je dat? 
Om 09:15 zou er afgetrapt 

worden op Sportpark Vermeer-

kwartier. Helaas kwam de 

scheidsrechter die door de 

KNVB aangesteld was niet 

opdagen. Na overleg met de 

staf van DOVO werd er ge-

zocht naar een oplossing. Ties 

Steen Redeker was direct na 

de D2 bereid om ook de D1 te 

fluiten. Uiteindelijk begon de 

wedstrijd dus om 09:45. 

 

DOVO stond na 7 wedstrijden op een 4e plaats met 3 punten meer 

dan CJVV. Een mooie ontmoeting dus tegen een sterke tegenstander. 

Een wedstrijd met 2 gezichten waarin het vooral erg spannend en 

leuk was om te zien maar weinig goed spel van beide teams. CJVV 

speelde in deze wedstrijd slordig, kon slecht in balbezit blijven en 

weinig kansen creëren. Hoe gek dus ook de ruststand van een 2-0 

voorsprong. Nassim kopte na 15 minuten de 1-0 binnen en tikte 10 

minuten later de 2-0 binnen na rommelig verdedigen van DOVO zijde. 

 

In de rust werd er vooral ge-

hamerd om meer rust te krij-

gen in het spel. De 2e helft 

was het spel beter maar dat 

gold ook voor DOVO. Zij kwa-

men knap terug tot 2-2 en dat 

was verdiend. Met nog 10 

minuten op de klok was het 

razend spannend. Op dat 

moment gold voor beide 

teams dat de winst binnen 

handbereik was. Kansen over en weer maar uiteindelijk geen win-

naar. 

Uiteindelijk een terechte 2-2.  

 

Arjan Delhaas 

ps. Mark: bedankt voor de foto`s 
Antwoord vorige week: Ajax, PSV, Heeren-

veen, Vitesse, PEC, Groningen en Feyenoord 

 

 

 

 

Welke Nederlanders spelen bij 

Celtic, de tegenstander van Ajax in 

de Champions League deze week? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   
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CJVV D8 - Roda ‘46 D10 
Op christelijke tijd (10:30 uur) stond de derby CJVV D8 tegen Roda ’64 D10 afgelopen zaterdag op het programma. Roda 

thuis: altijd lastig. Met 15 man sterk waren wij compleet op oorlogssterkte. Dus klaar voor de strijd. Klaar? Nou ja, afgelo-

pen woensdag was er geen training geweest omdat de trainer door zijn rug was gegaan. Altijd vervelend, maar nog vervelen-

der was het dat er niet getraind kon worden. Komende week gaat het gewoon weer door! 

Onze basis bestond uit Lucas op doel. Van linksachter naar rechts: Niels, Djanello, Gino en Ruben. Het middenveld bestond 

uit Ingmar, Mohammed en Eva en voorin moest het gevaar komen van Koen, Aissam en Marith.  Op papier een sterke op-

stelling. Nou maar eens zien of dat in het veld ook zo zou uitpakken. We hadden er zin in! Dat was te zien aan de gretigheid, 

waarmee gespeeld werd. Af en toe werd het een beetje spannend omdat Ruben angstaanjagend aan kwam rennen maar 

dat af en toe de bal hem voorbij ging. Gelukkig onderschepte hij ook veel ballen. Het centrum van onze verdediging bestond 

uit de stofzuigers Djanello en Gino die telkens weer hun voet voor de bal wisten te zetten.  En als dat een keer niet lukte, 

doemde Lucas als grote goalie voor de tegenstander op. Dat moet er dreigend uitzien. Halloween is er niks bij.  

 

De verdediging hield het veld goed klein en daardoor wisten we druk op de tegenstander te houden. En steeds meer kwa-

men we op de helft van de tegenstander en oogden de tegenstanders wat gespannen. Na een paar mooie acties van Marith 

en Koen was het inmiddels duidelijk dat er iets stond te gebeuren. En jawel hoor, nadat de bal in het strafschopgebied als 

in een flipperkast heen en weer was gekaatst, kwam de bal op de rand van de 16-meter voor de voeten van de goed mee 

opgekomen Gino. En die heeft een verwoestend schot in de benen. Het enige wat ik nog kon zien van de plek waar de bal 

gelegen had, was een stofwolkje. Een fractie van een seconde later ging er een gejuich op. Het net had getrild. 1-0! Cjvv olé 

olé! Ons team had de smaak goed te pakken. Zonder dat het spel verstoord werd, kwamen er af en toe verse spelers in. 

Mera mocht een corner op rechts nemen. De eerste gaat bij haar wel eens mis en ook dit was de eerste. En? Ja, mis. Nou 

ja, Mera kreeg de bal terug en geeft met haar rechter een fluwelen voorzet. Bij de eerste paal laat Mohammed de bal op 

zijn hoofd krullen, waarna hij een professionele hoofdknik gemaakt (op getraind!) en de bal in een streep over de doellijn 

kopt. 2-0! Ik beschrijf hier nochtans alleen de doelpunten, maar het veldspel was oogstrelend. Hoe de bal van de een naar 

de ander gekaatst werd, hoe er vrij gelopen werd en hoe deze vrije man ook daadwerkelijk werd gevonden. Niet voor niets 

was deze wedstrijd op het hoofdveld ingedeeld. Wat een voetbal legde de D8 op de mat. Aissam werkte zich in de spits flink 

in de rondte maar weet toch altijd wel de bal vast te houden. En dat is belangrijk, want dan kan de verdediging ook eens 

uitrusten. De opbouw was erg goed. Eva heeft een verre inworp in de armen en steeds weer gooide ze de bal over de hoof-

den van de tegenstander in de voeten van een medespeler. Achterin hielden de buitenste verdedigers de aanvallers van 

Roda goed in het oog. Voordat het gevaarlijk werd, was de bal al door Niels of Ruben weg gewerkt. En als je een van beiden 

voorbij komt, zijn er altijd nog die stofzuigers aanwezig. Djanello, compliment dat je steeds vaker een goede speloplossing 

weet te vinden en niet meer de bal over de achterlijn of zijlijn speelt. En Lucas, je hebt flink wat te verduren gehad. Een bal 

vol in het gezicht, een trap tegen de borstkast en toch blijf je staan en speel je door. Je bent uit het goede keepershout ge-

sneden kerel! 

 

Met 2-0 de rust in. Dat beloofde wat voor de tweede helft. Het team wordt op een paar posities gewijzigd en dan is het altijd 

weer even wennen. “Waar sta jij nou weer, maar daar stond jij toch, was ik niet links buiten”? Van dat soort belangrijke 

vragen staan in de tekstballonnetjes die boven de hoofden van onze spelers hangen. Twee keer knipperen met de oogleden 

en het staat 2-2. Cjvv owee, owee! Ons team weet zich snel weer op de rails te zetten. Gelukkig maar, want de tegenstan-

ders dringen erg aan. Ingmar en Eva storen de hele tijd de aanval. Soms krijg je dan een bal in het kruis, maar er wordt met 

een traan in de ooghoek gewoon doorgeknokt. Lange ballen vanuit onze achterhoede verrassen steeds vaker de tegenpar-

tij. Onze voorhoede weet steeds vaker de bal vast te houden en elkaar weer te vinden. Adam, Aissam, Mohammed ,Eline, 

Koen en Marith tikken de bal rond alsof de tegenstander er niet is. Marith lijkt vervolgens in perfecte scoringspositie te ko-

men, maar speelt de bal sociaal naar een medespeler.  

Ach, lieve schat, je mag ook wel eens zelf egoïstisch de bal in de touwen jassen. Maar je bent een lichtend voorbeeld als 

teamspeler. Want je let altijd goed op of er iemand vrij staat. En daar zie ik van rechts de bal voor de pot gooien. Bij de 

tweede paal weet Koen de bal in de sprong te controleren om vervolgens vrij voor de keeper zijn linker slof tegen het leer te 

drukken. Als de keeper er voor had gestaan, was hij met bal en al in het doel terecht gekomen. 3-2! Hou de druk erop! Een 

goede tip die goed werd opgepikt en uitgevoerd. En daar floot de scheids voor het einde van de wedstrijd. De tegenpartij 

noemde hem partijdig. Maar het was de D8 die de tegenstander van de mat had gespeeld en alle zwakke punten van Roda 

had bloot gelegd. Dat Roda de frustratie dan afschuift op de scheids is wat onprofessioneel, want ze hadden het zelf niet 

voor elkaar gekregen om te winnen.  Maar van de D8 in deze bloedvorm kun je gewoonweg niet winnen! Complimenten 

voor een ieder, jullie hebben heel hard gewerkt en vooral ook veel samen. En dan kun je winnen. Ik ben trots op jullie!  

 

Maarten Wispelwey 

  

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 



Soest SO A2 CJVV A1 7 - 2 

Zuidvogels A3 CJVV A2 4 - 5 

Laren 99 B1 CJVV B1 2 - 3 

Hooglanderveen B3 CJVV B2 4 - 1 

Roda 46 B5 CJVV B3 3 - 4 

Spakenburg C2 CJVV C1 0 - 8 

CJVV C4 IJsselmeervogels C6 5 - 0 

Hoogland C7 CJVV C5 2 - 3 

CJVV D1 DOVO D1 2 - 2 

CJVV D2 Hoogland D2 3 - 4 

Amsvorde D2 CJVV D3 4 - 1 

Roda 46 D6 CJVV D4 0 - 0 

CJVV D5 Soest SO D5 4 - 3 

Hooglanderveen D8 CJVV D6 2 - 2 

CJVV D7 IJsselmeervogels D6 2 - 4 

CJVV D8 Roda 46 D10 3 - 2 

Hoogland E1 CJVV E1 0 - 0 

CJVV E2 KVVA E1 6 - 3 

CJVV E3 Roda 46 E5 0 - 7 

Roda 46 E7 CJVV E4 5 - 1 

CJVV E5 Roda 46 E9 2 - 1 

Hooglanderveen E12 CJVV E6 1 - 3 

CJVV E7 Hees E3 1 - 3 

CJVV E8 Baarn sv E4 4 - 2 

Hooglanderveen E13 CJVV E9 9 - 1 

CJVV E10 Roda 46 E15 5 - 0 

Nieuwland F1 CJVV F1 1 - 5 

CJVV F3 Hoogland F3 1 - 5 

Roda 46 F4 CJVV F4 6 - 1 

VVZ '49 F4 CJVV F5 7 - 2 

Sporting 70 MA2 CJVV MA1 5 - 0 

Roda 46 MB2 CJVV MB1 2 - 4 

KVVA MC1 CJVV MC1 3 - 0 

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

B 

C 
A 

Antwoord vorige week: A 

C1: makkie in Spakenburg (0-8) 

Bij aankomst in Spakenburg was er een hoop volk en politie 

op de been bij het stadion. Helaas niet voor ons maar voor 

de derby die 's middags gespeeld werd. 

We hadden onze nieuwe wedstrijdtenue en trainingspak van 

Deloitte aan, dus er werd wel wat van ons verwacht met 

deze mooie outfit. 

 

We wisten voor de wedstrijd dat wij voetballend beter zijn. 

De opdracht was om voetballend te winnen. 

Eerst was het nog zoeken naar een doelpunt. Het lukte niet 

echt in het begin. Maar we bouwden achterin goed op en 

Jaron werd diep gestuurd en schoot hem erin! 

Na de 1-0 scoorden we nog 2 doelpunten en toen was het 

rust. 

 

De tweede helft ging in het begin nog even lastig, want Spa-

kenburg begon vrij fel. Maar daarna hadden we ze in onze 

zak. Het scoren verliep makkelijker en we liepen vrij snel uit. 

Er werd flink gescoord, het was niet bij te houden.  

Bij 0-8 floot de scheids af en was de verdiende overwinning 

voor CJVV! 

 

Verslag van Lukas Ligthart 

http://www.cjvv.nl/113/20382/laatste-uitslagen/wedstrijd-details/

