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Strijders F1 komen net tekort tegen VVZA 
Na 2 verlieswedstrijden traden de man-

nen van het geheel vernieuwde F1 in 

alle vroegte aan bij en tegen de F1 van 

VVZA.  Doordat onze vaste keeper Juli-

us z’n hand nog in het gips heeft, stond 

Yassine vandaag op de goal.  

 

Coach Bas had versterking uit de F2 

aan laten rukken in de persoon van 

Boas, die samen met Ayoub en Senna 

in de voorhoede begon. Helaas waren 

de eerste 10 minuten éénrichting ver-

keer naar het in mist gehulde CJVV 

doel, maar onze matadoren hielden 

moedig stand. Yassine haalde een bijna

-goal nog net van de doellijn, maar 

moest dat met een schop tegen zijn 

hand bekopen. Toch niet weer een ge-

blesseerde keeper....?!?!?!   

 

Gelukkig deed de spons wonderen en 

konden we weer verder. Inmiddels was 

Sepp in het veld gekomen en zowaar 

kwamen daar meteen de eerste aanval-

len van CJVV.  Na een kwartier kwam 

dan helaas toch de tegengoal van VVZA 

en vrij snel daarna de 2-0. De aanval 

werd weer gezocht, wat voor rust nog 

goeie kansen voor Sepp en Senna ople-

verde.  

 

Echte strijders geven natuurlijk niet op, 

dus na de peptalk van Bas werd met-

een weer de aanval gezocht en 

bijna was daar vanaf de aftrap de 

eerste CJVV goal. Helaas hadden 

ook zij een goeie keeper, die wel 

steeds meer te doen kreeg door de 

druk van CJVV, op jacht naar de 

verdiende goal. Het duurde dan 

ook niet lang voordat die viel, doordat 

Senna uit een corner de 2-1 liet aante-

kenen.  

Het verdedigende blok bestaande uit 

de jarige Aron, Jordan en Ties hadden 

de sterspeler van VVZA inmiddels in 

hun achterzak gestopt, waardoor de 

thuisclub niet veel kansen meer kreeg. 

De 2-2 hing dan ook in de lucht en de 

meegereisde CJVV supporters dachten 

dat de gelijkmaker binnen was toen 

Sepp een corner van links met buiten-

kantje rechts naar de linkerkruising 

stuurde. Helaas waren de vingertoppen 

van de VVZA keeper er net op tijd bij. 

Nog één uitbraak van VVZA zette de 

einduitslag op het scorebord: 3-1. 

 

Een gelijk spel was verdiend geweest, 

hopelijk pakt de F1 volgende week 

thuis tegen Dovo de eerste punten van 

dit seizoen. 

 

Michiel 

De Kabouters 
Op zaterdagmorgen zijn de kabouters 

weer begonnen met alweer hun derde 

training. Ook deze week begonnen ze 

heel enthousiast met de warming up en 

daarna mochten ze een voetbal erbij 

pakken. De trainers hadden ballen 

meegenomen met een schutkleur. Het 

was namelijk zo mistig dat je de voetbal 

bijna niet kon zien. De kabouters deden 

oefeningen met dribbelen, hooghou-

den, aannemen en schieten en uitein-

delijk ook weer ingooien naar de trainer 

en dan doorlopen en op doel schieten. 

Je ziet al dat ze de oefeningen vaker 

gedaan hebben want ze worden steeds 

beter. Natuurlijk werd er weer een par-

tijtje gespeeld aan het einde, de groene 

hesjes tegen de rest. Omdat de groene 

hesjes vorige week gewonnen hadden, 

was de rest nu extra fanatiek. Ze 

werden al snel geholpen door een 

ongelukkig eigen doelpunt van een 

groen hesje. Daarna was het hek van 

de dam en walsten ze over de groe-

ne hesjes heen. Het werd een duide-

lijke 4-0 einduitslag.  

 

Herman 
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 De C1 net als vorige week met 11-0 

gewonnen heeft? 

 De E6 ook hele goeie zaken heeft 

gedaan? 

 Zij met maar liefst 12-1 gewonnen 

hebben? 

 Wij benieuwd zijn wie er in dit team 

spelen? 

 De E5 heeft ook heel goed heeft ge-

daan? 

 Dit team met 8-0 heeft gewonnen? 

 Wij ook deze week weer vragen om 

je wedstrijdverslagen te mailen? 

 Dit naar cjvvkrant@outlook.com kan? 

 Het 1e aankomende zaterdag thuis 

speelt tegen DEV Doorn? 

 Het 1e het leuk vindt als jullie hen 

komen aanmoedigen? 

Wist je dat? 
F3 legt het af in Spakenburg 

Na 2 overwinningen op rij stond vandaag voor de F3 de uitwedstrijd 

tegen “de Blauwen” uit Spakenburg op het programma. Het leek er bij 

vertrek even op dat we met 8 in plaats van de verwachte 10 spelers 

zouden vertrekken. De motoren waren al gestart.. toen de laatste 2 

spelers aan kwamen lopen. Ja tijd = tijd! 

 

Vanaf de 1e minuut werd er door Spakenburg flink druk op ons team 

gezet. Abdeslam (trainer en vader van 3 spelers) had iedereen op een 

“vaste” positie in het veld gezet. In de praktijk bleek echter al dat het 

opvolgen van teamopdrachten nog erg lastig is.  

Ondanks het Blauwe offensief bleven we goed overeind en kwamen we 

een aantal keer toch in kansrijke positie. Onze vaste 1e helft keeper 

Jan Thomas kon ondanks veel mooie reddingen niet voorkomen dat de 

Spakenburgse spits met een echt snoei hard schot 2 maal doel trof.  

 

Dat teamopdrachten niet altijd werden opgevolgd had ook een positie-

ve uitwerking, Adil benoemd tot verdediger deze wedstrijd, kon het niet 

laten om op de spitspositie te gaan lopen wat resulteerde in 2 mooie 

doelpunten. Ruben ontpopte zich deze wedstrijd als hoofd verdediging 

en “stofzuiger” waardoor veel Spakenburgse aanvallen tijdig werden 

afgeslagen. Helaas helaas werd onze inzet deze keer niet beloond.. 

Spakenburg wist nog 2 maal doel te treffen waardoor we de (moppen 

tappende) terugreis met een 4-2 verlies konden aanvangen.  

 

(Mop van Turhan van deze week: Waarom vliegen vogels in het najaar 

naar het zuiden? Antw: Omdat lopen te ver is) 

 

 Maikel Snoeren 

Foto’s OSN & Kabouters 

CJVV D1 - Hercules D1 
De D1 voetbalt dit seizoen Hoofdklasse en we weten dat we zeer sterke 

tegenstanders hebben. Zaterdag  moesten we tegen Hercules uit Utrecht. 

Na een fel begin van CJVV kreeg Hercules een kans die maar net mis 

ging.  

Maar daarna kwamen ze gelijk op 0-1 voorsprong. Maar we zetten door 

en na een mooie bal van Jeroen op Ilias tikte hij de gelijkmaker binnen. 

We gingen door maar Hercales voetbalde goed en maakte voor rust nog 

de 3-1. 

Na de rust hadden we het zwaar, we werkten hard maar konden niet 

voorkomen dat zij na rust nog 2 goals scoorden. We hebben helaas verlo-

ren met 5-1. 

  

Sam Seignette 
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 C2 geeft niet op, maar helaas zonder punten naar huis! 
Zaterdag 20 september 08.30 

Weersomstandigheden: mistig, later zonnig 20 graden 

Speelveld: hoofdveld (kunstgras) 

Locatie VVZ’49 in Soest 

Afmeldingen: Jelmer, Leon en Matthijs 

Trainer: Ismail Miara 

 

Verslag door Ivar van de Brink en Chahir ElBouzrute C2 

 

Wij moesten heel vroeg ons bed uit. We kwamen slaperig om 7 uur aan bij CJVV. Iedereen was op tijd! Wij moesten uit spe-

len bij VVZ’49 C2. De stemming was goed en we dachten makkelijk te winnen, omdat wij ook tegen VVZ49 C2 een oefen-

wedstrijd hadden gespeeld voor de vakantie en daar met dikke cijfers wonnen. 

We begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd maar we kregen hem er niet in. De tegenstander wist ook niet hoe ze door 

ons middenveld moesten komen, dus gaven ze veel lange ballen. Die dan weer werden opgevangen door onze achterhoede. 

Toen ze weer zo’n lange bal gaven en Mark hem onder controle probeerde te krijgen, kwam de bal per ongeluk tegen zijn 

hand aan en gaf de scheids(die in onze ogen een beetje partijdig was) een penalty tegen. Stefan stond goed opgesteld, 

waardoor de penaltynemer van de tegenstander de bal ver in de rechterhoek wou plaatsen, maar hij kwam gelukkig tegen 

de paal. Wij probeerde daardoor te counteren. Op een gegeven moment kwam Rahal 1 op 1 met de keeper, maar hij kreeg 

de bal niet in de touwen. Daarna kregen wij een goede kans uit een corner, maar het doelpunt dat daaruit viel, werd afge-

keurd door buitenspel. Helaas raakte door die actie onze aanvoerder Zakaria geblesseerd en werd hij door Chahir en Ismail 

het veld af gedragen. Hij kon niet meer meespelen. 

 

En toen was het rust. We gingen  naar de kleedkamer en  Ismail vertelde wat er veranderd moest worden en wat er beter 

kon.  

 

We gingen in de 2e helft nu in plaats van afwachten, gelijk de tegenstander onder druk zetten en zo hen vast zetten op hun 

eigen helft. Dus met die tactiek in ons achterhoofd gingen we het veld op en probeerden we het de tegenstander moeilijk te 

maken. Maar we konden het niet waar maken, door nonchalant gepingel achterin onderschepte VVZ49 de bal en maakte 1-

0. Daarna gingen we een beetje voetballen als kip zonder kop, want we moesten de gelijkmaker maken en daarna mis-

schien de 1-2 maken! We hadden heel veel goede aanvallen, maar er werd heel veel van afstand geschoten terwijl we ver-

der naar het goal hadden moeten lopen. Na veel mislukte kansen wilden we de hoop niet opgeven en bleven we doorvech-

ten. De keeper schoot verkeerd uit en Safa kreeg de bal op de schoen maar schoot net naast. Daarna scoorde VVZ49 de 2-

0. We gingen toch nog op jacht naar de aanvalstreffer. Maar helaas kwam die niet. We hadden goed gespeeld maar niet zo 

als we hadden moeten spelen. rustig en beheerst.  

 

Toen was de wedstrijd afgelopen en liepen we verslagen naar de kleedkamer. 

Antwoord vorige week: C 

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

B 

C A 
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Na 2 uitwedstrijden(Roda "46 (beker) en 

IJsselmeervogels en met 0 punten in  de 

pocket werd het voor de F4 tijd om pun-

ten te pakken... 

En dat wilden de jongens dan ook heel 

graag. Hooglanderveen was de tegen-

stander afgelopen zaterdag en de boys 

hadden er zin in! 

Hooglanderveen speelde met 2e jaars 

Fjes en dat was te zien aan hun postuur 

maar daar lieten onze jongens zich niet 

door ontmoedigen. 

 

Figo die de eerste helft op goal stond, 

bleek in het bezit te zijn van een uitste-

kende uittrap. Een aantal keer trapte hij 

de bal rechtstreeks naar de voorhoede 

waar onze spits, Adam, goed vrij stond, 

maar het toch ook heel moeilijk is  

om 1 op 1 te scoren tegen de grote kee-

per van Hooglanderveen. Maar halver-

wege de 2de helft scoort Adam 

na een uittrap van de keeper. De vreug-

de is groot. 

Voor de rust scoorden wij nog 2 keer en 

gingen de jongens met een goed gevoel 

de rust in. In de 2de helft staat Remco 

op goal en dat is even wennen  want 

Remco is een geboren ausputzer en  

ruimt veel op achterin.  

 

De F4 staat behoorlijk onder druk in de 

2de helft. Het is even zoeken hoe het 

team dit gaat oplossen. Maar Hamza 

maakt de verlossende 4-0. De laatste 

10 minuten zijn nog spannend want de 

F4 is een beetje leeg gevoetbald en 

Hooglanderveen scoort nog 2 keer maar 

de marge is gelukkig groot genoeg om 

de 3 punten te pakken.  

  

Goed gevoetbald en hard gewerkt boys! 

Terecht gewonnen!! 

 

F4 pakt 3 punten in eerste thuiswedstrijd 

Overige foto’s 
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NVC A3 CJVV A2 4 - 7 

CJVV B1 Roda 46 B3 1 - 3 

Hooglanderveen B4 CJVV B2 4 - 2 

IJsselmeervogels C2 CJVV C1 0 - 11 

VVZ '49 C2 CJVV C2 2 - 0 

Quick 1890 AFC C5 CJVV C3 2 - 4 

VOP C2 CJVV C4 1 - 9 

CJVV C5 Quick 1890 AFC C7 3 - 7 

CJVV C6 Cobu Boys C3 2 - 2 

CJVV C7 Valleivogels C3 1 - 5 

CJVV D1 Hercules D1 1 - 5 

Woudenberg D2 CJVV D2 2 - 3 

CJVV D3 Hoogland D4 1 - 6 

Hoogland D7 CJVV D4 1 - 1 

CJVV D5 Hoogland D8 1 - 2 

Roda 46 D11 CJVV D6 1 - 7 

CJVV E1 Soest SO E1 2 - 8 

Roda 46 E4 CJVV E2 1 - 9 

CJVV E5 VRC E7 8 - 0 

CJVV E6 DOSC E9 12 - 1 

CJVV E7 VOP E5 5 - 1 

Hoogland E13 CJVV E8 9 - 4 

VVZA F1 CJVV F1 3 - 1 

CJVV F2 Hoogland F3 0 - 6 

Spakenburg F3 CJVV F3 4 - 2 

CJVV F4 Hooglanderveen F10 4 - 2 

CJVV F5 DOVO F8 1 - 3 

Delta Sports G1 CJVV G1 1 - 4 

CJVV MA1 Spakenburg MA1 0 - 9 

CJVV MA1 Amsvorde MA1 0 - 3 

Zuidvogels MC1 CJVV MC1 9 - 0 

IJsselmeervogels MD1 CJVV MD1 4 - 5 

Uitslagen 
 

 

 

 

 

Hoe vaak raakte Feyenoord  

de lat in de klassieker  

afgelopen weekend? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Arkadiusz Milik 

http://www.cjvv.nl/113/24908/uitslagen/wedstrijd-details/

