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CJVV Voetbalkrant 

 Wedstrijdverslag:  

- B1, F3,  

 F4 stelt zich voor 

 Uit de kabouterhoek 

 Team van de week: E1 

 Pupil van de week: Hidde (E1) 

 Wist je dat? 

 Waar is de bal? 

 Quizvraag 

 Uitslagen 

In deze editie 

cjvvkrant@outlook.com 

B1 start competitie met winst 
Zaterdag mochten we de competitie 

openen tegen Amsvorde B1. We wer-

den netjes ontvangen door Amsvorde 

en mochten de wedstrijd op het mooie 

hoofdveld spelen. En jawel we ruiken 

gras een echt voetbalveld! Toch weer 

eens iets anders dan kunstgras. 

 

Afgesproken dat we fel van start zou-

den gaan en dan proberen om onze 

tegenstander direct onder druk te zet-

ten. 

En jawel hoor naar 3 minuten hebben 

we de bal al in het netje liggen. Door 

goed druk te zetten en koelbloedig 

afwerken van Job staan we snel op 1-0. 

 

De gehele eerste helft zijn we de betere 

ploeg echter we vergeten de trekker 

over te halen en ons te belonen met 

enkele doelpunten. De rust in met een 

kleine voorsprong tegen een sportief 

Amsvorde die ook blijven voetballen. 

Spreken weer af om direct vol gas te 

geven en weer lukt het ons om snel te 

scoren. Anas maak een mooie actie en 

schiet de bal prachtig van een grote 

afstand binnen. Dan lijkt de wedstrijd 

gelopen echter alles is anders waar.  

Amsvorde geeft extra gas en zet ons af 

en toe onder grote druk. Stefan onze 

keeper is gelukkig in een bloedvorm en 

pakt alle ballen. 

Zelfs een penalty weet Amsvorde niet 

te maken en daarom kunnen we de 3 

punten mee naar huis nemen. 

Goed begin van de competitie maar we 

zijn er nog lang niet. 

 

Man van de wedstrijd: Stefan van Daat-

selaar. 

 

Hans Wijsbeek 

F3 wint kraker bij Roda 
CJVV F3 is een samenraapsel van 1 

speler van de F4 van vorig jaar, 3 spe-

lers van de F5 en 3 spelers van de F6 

en wat nieuwe aanwinst. 

Waar vorig jaar de eerste seizoenshelft 

alleen maar met ruime cijfers werd 

verloren, zijn dit jaar de 1e twee wed-

strijden met een overwinning afgeslo-

ten.  

Maar nog belangrijker.. de F3 is ge-

woon een gezellig team.. 

  

Vandaag 13 september stond de uit-

wedstrijd bij Roda 46 F6 op het pro-

gramma. Deze week hoorde ik de spe-

lers tijdens de training al vragen aan de 

trainer of ze extra goed konden trainen 

want Roda uit was altijd lastig. 

Kijk dat is natuurlijk de goede instel-

ling. 

Na de 15-0 van vorige week was al snel 

duidelijk dat we deze week op meer 

tegenstand konden rekenen. De eerste 

5 minuten ging het ook aar-

dig op en neer.. totdat een 

dubbele wissel een extra 

impuls gaf wat resulteerde in 

de 1-0 voorsprong.  

 

Nadat we ook nog op 2-0 

voorsprong waren gekomen 

en in totaal 5 keer de paal 

hadden geraakt.. kreeg Roda 

vleugels. Onze keeper werd 

op de proef gesteld.  

Toen de scheids ons nog een penalty 

tegen gaf vanwege hands (ja ook dit 

maak je mee in Leusden bij de F-jes), 

die er aardig in geschoten werd, wer-

den we echt onder druk gezet..  

 

Halverwege de 2e helft werd het zelfs 2-

2. Gelukkig bleven de kopjes omhoog… 

werd er gestreden alsof het de finale 

van de WK was .. en werd de inzet be-

loond.. 

Uiteindelijk werd het 4-3 in ons voor-

deel.  

  

Op naar de volgende wedstrijd.. Spa-

kenburg uit! 

  

Maikel Snoeren 
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  Team van de week: E1 

- Wij zijn:  

achterhoede:Matthijs, Maarten, Luuk, Joris, Tristan 

middenveld: Hidde, Taric 

voorhoede:Jesse, Nassir, Enes, Jaylen, Ramazan 

- Wat is de kracht van jullie elftal?:  

Altijd doorzetten, nooit opgeven 

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

Meer van elkaar accepteren, niet zeuren op elkaar. 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? 

Nieuwland E1 

- En waarom?  

Stugge ploeg, zetten goed druk. 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: Partijtje! 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?:  

Techniektraining.. 

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

wereld:  

Messi, Ronaldo, Robben 

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

veranderen? Een bubbelbad in de kleedkamer en een extra 

veld! 

 

 De cjvvkrant dit seizoen weer 

elke week te lezen is? 

 Wij dat niet zonder jullie inbreng 

kunnen? 

 Wij graag wedstrijdverslagen en 

foto’s van jullie teams ontvan-

gen? 

 Ons mailadres 

cjvvkrant@outlook.com is? 

 De voetballertjes van de OSN 

afgelopen zaterdag ook weer ge-

start zijn? 

 De kabouters al 2 weken trainen 

in de benen hebben? 

 De C1 en de C5 beiden met dub-

bele cijfers gewonnen hebben? 

 Het bij beide elftallen maar liefst 

11-0 was? 

 Het 1e elftal helaas in de slotfase 

nog verloren heeft? 

Wist je dat? 

 

 

  

 

 

Welke nieuwe aanwinst van  

Ajax scoorde tegen Heracles  

in de eerste minuut? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Pupil van de week 
- In welk team speel je zelf en op welke 

positie? 

Ik speel E1 en ik ben middenvelder 

- Tegen wie speelde het 1e en hoeveel 

is het geworden? 

Hoevelaken 0-1 

- Was het een leuke wedstrijd? 

Ja  

- Wat moest je allemaal doen als pupil 

van de week? 

Met de reserves intrappen , de aftrap 

nemen , in de dug out zitten 

- Wat vond je het leukste? 

Intrappen met de reserves  

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

kan je uitleggen waarom? 

De keeper. Hij had goede reddingen.  

- Wat vind je het leukste aan voetbal? 

Gewoon het is leuk  

- Wil je zelf nog iets vertellen? 

Ik vind E1 een leuk team en Jelmer een goede trainer. 

Check hier het filmpje van de aftrap! 

mailto:cjvvkrant@outlook.com
https://www.youtube.com/watch?v=CarZHZYO1Uw
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 Kabouters F4 stelt zich voor! 
Op de zaterdagochtend is weer een 

groep nieuwe talenten gestart met 

voetballen bij CJVV, de kabouters. 

Vroeg in de ochtend wordt er onder 

leiding van 3 trainers gestart met 

opwarmen.  

Eerst allemaal in een rondje om de 

pionnen heen rennen achter de trai-

ner aan. Daarna mocht steeds de 

achterste van de groep op z'n hardst 

buitenom de rest inhalen. Bij sommi-

ge slimmeriken zie je de wedstrijd-

mentaliteit al, want die snijden af en 

gaan gauw binnendoor.  

 

Daarna werd er met de bal geoefend: 

aannemen en overschieten, dribbe-

len, ingooien en hooghouden. Het 

was mooi om te zien hoe goed som-

mige kabouters al kunnen voetballen. 

De leukste oefening is dat in het doel 

een pion staat met een bal erop (de 

keeper). De kabouters mochten de 

bal naar een trainer ingooien en 

moesten doorlopen richting het doel. 

Halverwege kregen ze de bal terug 

van de trainer en mochten ze probe-

ren om het hoofd van de keeper eraf 

te schieten. Dat lukte best vaak! En 

natuurlijk eindigde de training met 

een partijtje, de groene hesjes tegen 

de rest.  

Dit keer hebben de groene hesjes 

met 3-2 gewonnen, maar de rest is 

zeker van plan om volgende week te 

winnen. 

 

Herman 

Wij zijn de F4 !! 

  

Wij vinden het heel cool dat wij met 

elkaar dit seizoen de F4 zijn! 

 

Het is even wennen om 7 tegen 7 te 

voetballen, dat het belangrijk is om op  

een positie te spelen, het veld echt wel 

veel groter is dan bij de OSN league en 

je echte voetbalregels hebt! 

  

Maaaaar leuk is het!!! Ons dreamteam 

gaat er een vet jaar van maken.... 

  

Adam, Mathijs, Figo, Hamza, Oscar, 

Floris, Younes, Remco, Daan & Mert. 

  

Foto’s OSN 

 

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

B 

C 

A 



Candia '66 A1 CJVV A1 9 - 1 

CJVV A2 Hoogland A3 2 - 3 

Amsvorde B1 CJVV B1 0 - 2 

CJVV B2 Nieuwland B2 0 - 8 

CJVV C1 Amsvorde C1 11 - 0 

CJVV C2 VVZA C2 2 - 2 

CJVV C3 VRC C2 0 - 11 

CJVV C4 Hees C2 4 - 2 

Hees C3M CJVV C5 0 - 11 

Nieuwland C5 CJVV C6 2 - 6 

Woudenberg C4 CJVV C7 4 - 1 

Houten D1 CJVV D1 6 - 1 

CJVV D2 Amsvorde D1 1 - 6 

Quick 1890 AFC D5 CJVV D3 3 - 8 

IJsselmeervogels D6 CJVV D4 2 - 7 

CJVV D5 Quick 1890 AFC D7 3 - 1 

CJVV D6 DOVO D8 3 - 6 

CJVV E1 VVZA E1 2 - 1 

CJVV E3 Valleivogels E2 7 - 3 

FZO E1 CJVV E4 7 - 2 

CJVV E5 HDS E3 3 - 5 

CJVV E6 DOVO E11 7 - 1 

Spakenburg E5 CJVV E7 2 - 1 

CJVV E8 Spakenburg E6 1 - 2 

CJVV F1 Soest SO F1 2 - 5 

VOP F2 CJVV F2 3 - 3 

Roda 46 F6 CJVV F3 3 - 4 

IJsselmeervogels F6 CJVV F4 6 - 2 

Hoogland F9 CJVV F5 8 - 0 

CJVV MC1 Gooi 't sc MC1 1 - 2 

CJVV MD1 Spakenburg MD1 1 - 8 

Uitslagen 

JAAR GAN G 3,  ED ITIE  1  PAGIN A 4  

cjvvkrant@outlook.com 

http://www.cjvv.nl/113/24566/laatste-uitslagen/wedstrijd-details/

