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 Wist je dat? 

 Waar is de bal? 
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 De glazen bal 
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C2 heeft 100% inzet, maar verliest thuis! 

Wij moesten om 9.15 aanwezig zijn, om 

om 10.15 te spelen tegen PVCV C2. Wij 

hadden veel zin om te spelen, zeker 

met het lekkere weer! 

We begonnen zwak aan de wedstrijd en 

kwamen al snel op een 0-1 achter-

stand. Er was veel ruimte tussen de 

linies. We speelde nog steeds erg zwak 

en kregen nog een doelpunt om de 

oren. De wedstrijd leek al gespeeld 

maar onze inzet bleef goed. Helaas 

kwam er nog een doelpunt. Hierover 

was nog wel een discussie. Was de bal 

wel of niet over de lijn? Volgens de 

grensrechters helaas wel. Zo kwamen 

wij in de rust met een 0-3 achterstand. 

In de rust gingen we naar de kleedka-

mer. Ismail was niet blij met hoe wij de 

eerste helft hadden gevoetbald, het 

was slap en het moest beter! Er was 1 

wissel, Ivar ging eruit en Matthijs ging 

erin. 

Wij gingen geconcentreerd de 2de helft 

in met in ons hoofd dat het beter 

moest.  Wij begonnen veel beter aan 

de eerste 2de helft als aan de eerste 

helft. Wij kregen meer kansen en dat 

werd ook beloond met een prachtig 

doelpunt van Job en er was weer hoop 

dat we nog minimaal een punt zouden 

kunnen halen. Wij bleven strijden voor 

nog een doelpunt met meer kansen en 

meer aanvallen, maar helaas de doel-

punten bleven uit.  Zo werd het uitein-

delijk 1-3 voor PVCV L. 

 

Na de wedstrijd, in de kleedkamer, 

vonden we dat we een veel betere 2de 

helft hebben gespeeld dan de eerste 

helft. 

Matthijs van Asten en Omer Gokbulet 

CJVV F3 - Hooglanderveen F9 
De F3 weet nu hoe Feyenoord zich voel-

de tegen Ajax. Een stuk beter zijn maar 

toch de overwinning naar de tegenstan-

der zien gaan. 

 

Bijna vanaf de 1e minuut was er een 

duidelijk veldoverwicht van de Gele 

Leeuwen van de F3. Met mooie acties, 

goede passes kwamen we meerdere 

malen voor het doel van onze eveneens 

gele tegenstanders van Hooglander-

veen. Ook deze week was het weer Adil 

die de score opende. Dit was het eerste 

tegendoelpunt van Hooglanderveen 

deze competitie en ze hadden het er 

zichtbaar moeilijk mee.  

Met een 1-0 voorsprong gingen we de 

rust in.  

Na de rust bleven we drukken richting 

het doel van Hooglanderveen maar 

gaven we 2 kleine kansjes weg die 

gelijk doelpunt werden. Zo kwamen we 

in nog geen 5 minuten 1-2 achter te 

staan.  

Met een paar lange uithalen van Tur-

han werd Anas een paar keer mooi in 

stelling gebracht. Maar zijn lange 

rushes over het veld gingen of net na 

of werden net van de doellijn ge-

haald. Erg frustrerend allemaal..  

Gelukkig hadden we met penalty 

schieten gewonnen werd er droogjes 

opgemerkt en zo was het ook maar 

net!  

De komende 2 weken mogen we 

weer tegen 2 ongeslagen tegenstan-

ders… we gaan weer onze uiterste 

best doen!! 

 

Maikel Snoeren 

Zaterdag 27  september 10.15 

Weersomstandigheden: zonnig 22 graden 

Speelveld: veld 2 (kunstgras) 

Locatie: CJVV 

Trainer: Ismail Miara 

Afwezig: Boris 

Geblesseerd: Zakaria en Jelmer 
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 De A2 met maar liefst 16-2 van Roda  

‘A4 gewonnen heeft? 

 De D4 ook lekker op stoom was? 

 Zij met 11-0 wonnen van AFC Quick 

D9? 

 En ook de E5 met 10-2 te sterk was 

voor GVVV E6? 

 CJVV nog op zoek is naar (jeugd)

scheidsrechters? 

 Jij je op kan geven bij Arnoud van 

Slooten? 

 Het 1e de thuiswedstrijd tegen 

Doorn met 5-1 gewonnen heeft? 

 De D5 team van de week was en 

ballenjongens waren bij deze wed-

strijd? 

 Zij dit super leuk vonden? 

Wist je dat? 
GVVV D1 - CJVV D1 

We begonnen heel goed aan de 3de wedstrijd van de hoofdklasse. 

Waar wij de score openen en de beste eerste helft van het seizoen 

speelde. Jeroen zet door op het middenveld en de bal komt zo bij Joyce 

die in 1 keer door speelt op Sofian die heel mooi binnen schiet.  

Dan komen ze voor rust nog net op gelijke stand door een corner. Het 

is rust Arjen pept ons nog ff voor de 2de helft op om te knallen en dan 

toch bij CJVV terug komen met de drie punten.  

 

De 2de helft komen we er achter dat het nog heel lastig zou kunnen 

worden, vooral door het tegendoelpunt wat we dan nog om onze oren 

krijgen. We geloven er de laatste 10 minuten nog in en gaan vol op de 

aanval om ons eerste punt nog binnen te slepen. Maar we komen er 

niet langs er komen nog wel wat kansjes maar die geven steeds geen 

prijs. 

 

Het lukt ons net niet om de 2-1 achterstand weg te werken dus we zijn 

nog puntloos in de competitie maar we geloven nog dat het kan! 

 

Joël Zeldenrust                         

Pupil van de week: Valentijn Jonkers (D5) 

De kabouters 
Zoals jullie inmiddels wel weten wordt er op zaterdagochtend hard ge-

traind door de kabouters. Maar wat jullie misschien niet weten is dat er 

binnen de kabouters ook een dame meedoet.  

Haar naam is Maybritt. Ze heeft een prachtig trainingspak en haar schoe-

nen zijn roze, volgens mij speciaal voor meisjes gemaakt. Ze doet heel 

erg haar best en kan goed meekomen met de jongens. Ze kan al goed 

dribbelen en overschieten. En als het wedstrijdje gespeeld wordt, dan 

staat ze ook haar mannetje.  

Daarom is het jammer dat er maar 1 meisje meedoet dit jaar, hope-

lijk volgend jaar wat meer aanmeldingen van meisjes. Misschien 

hebben jullie nog vriendinnetjes of zusjes die ook wel op voetbal 

willen?  

Het zou mooi zijn als er weer een meisjes team gevormd kan worden. 

Maybritt is er in elk geval klaar voor! 

 

In welk team speel je zelf en op welke posi-

tie? 

 D5; Rechtsvoor op de vleugel 

Tegen wie speelde het 1e en hoeveel is het 

geworden? 

 CJVV 1E speelden tegen DEV DOORN en 

het werd 5-1 

Was het een leuke wedstrijd? 

 Ja een hele leuke wedstrijd, want het 

spel ging heel snel heen en weer en stoere 

snelle rushes langs de lijn en ze speelden 

goed over 

Wat moest je allemaal doen als pupil van 

de week? 

 Ik moest mee bespreken in de kleedka-

mer en mocht het veld op met de reserves 

om in te spelen in een trainingspak met 

Pupil van de week erop; rondo’s maken en 

op doel schieten. Ik Mocht bij de start het 

veld opkomen met de wedstrijdbal en door 

twee rijen van medespelers van de D5 met 

Vlaggen, het veld op komen. Daarna mocht 

ik de aftrap doen en scoren bij de tegen-

partij ( hij zat lekker in de hoek!). Toen ging 

ik naar de Dug-out om bij de trainer en de 

reserves de wedstrijd te bekijken. 

Ik kreeg ook een wedstrijdbal cadeau met 

alle namen en handtekeningen erop! 

Wat vond je het leukste? 

 Dat ik bij de spelers in de dug-out mocht 

zitten en de aftrap nemen. 

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

je uitleggen waarom? 

 Nummer 5 Tim en nummer 7 Dylan, 

want ze waren snel en hadden veel tactiek 

en gaven slimme passen  

Wat vind je het leukste aan voetbal? 

 Alles! 

Wil je zelf nog iets vertellen? 

 Dat ik CJVV de allerbeste club vind en 

dat we als D5 een super leuk team heb-

ben! 

 

Heel erg bedankt voor de leuke middag, 

Groetjes Valentijn. 



JAAR GAN G 3,  ED ITIE  3  PAGIN A 3  

cjvvkrant@outlook.co

 Team van de week: D5 
Trainer Patrick Ultee 

Leider Elwin Jonkers 

  

- Wij zijn: achterhoede: Willem-Jan (Keeper), Diego, Maxim, Joas, Daniil, 

   Jan Marco, Willem 

                middenveld: Yusuf, Rens, Jason, Robin, Nigel 

                voorhoede: Soufiane, Loek, Valentijn 

 

- Wat is de kracht van jullie elftal?: 

> We zijn een echt team en vechten tot de laatste minuut; we geven nooit op! 

 

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

> Strakker inpassen naar elkaar 

> Eerder schieten bij kansen op doel 

 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? 

> Roda ’46 en tot nu toe Hoogland D8 

 

- En waarom? 

> Veel druk op de bal en altijd scherp in de duels 

>  Hoogland omdat dat de enige is waar we tot nu toe van verloren 

 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: 

> Aanvals- en verdedigingsoefening; keeper met twee verdedigers worden met een counter aanval aangevallen door 

 2 of drie aanvallers, die met strakke harde passing naar elkaar  

 moeten zien te scoren. 

> vast partijtje tegen de ouders 

 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?: 

> Warmlopen en rondjes rennen… 

 

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

> 1) Zlatan Ibrahimoviç, 2)Messi, 3) Ronaldo/Neymar 

 

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

> Gratis Friet bij winst en de kantine eerder open! 

> Uit je team worden geschopt als iemand iemand irriteert slaat of schopt scheld enz  

> Niet perse douchen na afloop 

Antwoord vorige week: B 

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

C 

A 

B 
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Na de overwinning van vorige week heeft onze 

dreamteam F4 de smaak te pakken. Dit keer ver-

sloegen de jongens de F3 bij Amsvorde met 2-5.  

 

We begonnen zonder verdediger Remco. Mathijs 

was er helaas ook niet bij. Met ijzer sterke verdedi-

ging van Younes en Oscar bleef het lange tijd rus-

tig rond onze keeper Figo. We begonnen voortva-

rend en het stond al snel 0-3 door doelpunten van 

Floris en Mert . Het bleef de 1ste helft bij deze 

stand. 

De 2de helft begonnen we weer goed en Floris en 

Daan brachten halverwege de score op 0-5 en 

stond Hamza op goal. 

In de laatste minuten sloeg de vermoeidheid toe 

en concentratie werd minder.  De tegenstander 

bracht de eindstand op 2-5.  

 

Jongens heel goed gedaan! Een prima wedstrijd en 

super uitslag!!! 

 

Groet, Abdel Adli 

Amsvorde F3 - CJVV F4 
CJVV A2 Roda 46 A4 16 - 2 

KVVA B1 CJVV B1 3 - 2 

CJVV B2 Roda 46 B4 4 - 2 

CJVV C1 VVZ '49 C1 0 - 5 

CJVV C2 PVCV C2 1 - 3 

CJVV C3 KVVA C2 1 - 5 

CJVV C4 Hooglanderveen C7 7 - 0 

GVVV C5 CJVV C6 7 - 6 

HDS C2 CJVV C7 8 - 0 

GVVV D1 CJVV D1 2 - 1 

CJVV D2 VVZA D1 0 - 12 

VOP D2 CJVV D3 2 - 6 

CJVV D4 Quick 1890 AFC D9 11 - 0 

DOSC D6 CJVV D5 1 - 2 

CJVV D6 Hooglanderveen D10 5 - 2 

Nieuwland E1 CJVV E1 6 - 1 

CJVV E2 Houten E4 3 - 5 

CJVV E3 GVVV E3 0 - 2 

GVVV E6 CJVV E5 2 - 10 

Spakenburg E4 CJVV E6 2 - 2 

CJVV E8 DOSC E11 6 - 0 

CJVV F1 DOVO F1 1 - 5 

IJsselmeervogels F2 CJVV F2 7 - 0 

CJVV F3 Hooglanderveen F9 1 - 2 

Amsvorde F3 CJVV F4 2 - 5 

Achterveld F2 CJVV F5 2 - 4 

CJVV JG1 WHC JG1 1 - 7 

BFC MA1 CJVV MA1 10 - 3 

CJVV MC1 Buitenboys MC1 2 - 2 

CJVV MD1 Eemnes MD1 3 - 1 

Zuidvogels MC1 CJVV MC1 9 - 0 

IJsselmeervogels MD1 CJVV MD1 4 - 5 

Uitslagen 

 

 

 

 

 

Afgelopen weekend is er  

veel gescoord in de eredivisie. 

Weet jij hoeveel goals er  

zijn gemaakt? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: 3 keer 

Foto’s OSN 

http://www.cjvv.nl/113/25211/uitslagen/wedstrijd-details/
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Wedstrijd Voorspelling 

krant 

Voorspelling 

A1 

Willem II - Heerenveen 0-1 1-1 

Feyenoord - Groningen 2-0 2-1 

PSV - Excelsior 3-1 4-0 

AZ - Twente 1-1 1-1 

Ajax - PEC 2-1 3-1 

Vliegdorp - CJVV 1-2 0-1 

Kampioen: PSV Ajax 


