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F4 verliest thuis nipt van Spakenburg 
Het is spannend in de 6e klasse, 5 

ploegen op de 2e plaats (onze F4 ook) 

en op de zonnige zaterdag was concur-

rent Spakenburg op bezoek. Het leuke 

van onze F4 is allereerst dat het stuk 

voor stuk leuke sociale kereltjes zijn die 

willen leren nog beter voetbal te spelen. 

Het is een team uit 2007(en eentje 

kantje boord 2008), dus wie weet kun-

nen ze lekker nog 2 jaar samen F zijn. 

Het team is erg gelijkwaardig en aan 

elkaar gewaagd en hoewel ieder duide-

lijk z'n voorkeuren heeft op het veld 

wordt er nog veel gerouleerd op posi-

ties. 

In de eerste helft Remco op goal en 

had de F4 de overhand, waardoor 

Adam goed in positie kwam en de 1-0 

scoorde. We speelden. 8 tegen 8, waar-

door we doorlopend een mannetje kon-

den wisselen. 

Met een Spakenburg met wat meer 

oudere jongens en meer wisselmoge-

lijkheden, werd het weer een zware 2e 

helft, waarin conditie een belangrijke 

rol speelt. Daan die vandaag ook mocht 

keepen kreeg het druk, ook 

Spakenburg wist zich vrij te 

spelen en maakte gelijk. Zij 

bouwden de druk in de helft 

verder op en er moesten corners weg 

gewerkt worden, waarbij bij het verde-

digen per abuis de bal in eigen goal 

werd getrapt. Toen kon Daan wel weer 

aan de bak en redde de eer door weer 

in een 1 tegen 1 de redding te bren-

gen.1-2 eindstand. 

Nipt verliezen tegen een gelijkwaardige 

tegenstander, we gaan corners oefe-

nen en weer winnen! Goed gespeeld 

mannen! 

Ivo Out 

Zeist E2 - CJVV E4 
De E4 moest zaterdag wederom uit 

spelen. En ook weer in Zeist (vorige 

keer FZO).  

Ondanks Voetbal apps , Tomtoms en 

aanwijsbordjes bleek ook deze club niet 

makkelijk te vinden, maar het was toch 

nog op tijd gelukt. Mooie ligging en 

prima grasmat. Trainer Robin liet de 

jongens direct warm lopen om de boel 

flink op scherp te zetten. En iets na half 

twaalf klonk het fluitsignaal voor de 

aftrap. 

Het team van Zeist oogde wat rommelig 

en daar maakte de E4 direct gebruik 

van en al snel stond het 0-1. Een doel-

punt van verdediger Lars! Dit was het 

begin van een fraaie doelpunten reeks, 

3x Tijs en 2x Aimen. Ruststand 0-6, 

Lekker hoor. Naast onze assertieve 

aanvallers stond ook de verdediging als 

een blok. Er kwam geen muisje door-

heen.  

Na de limonade, gingen we door, en 

durfde het aan om keeper Koen te 

laten spelen. Joel nam de plaats onder 

de lat in. Weer werd er flink aange-

vallen en ook de verdedigers gingen 

met behoorlijk opportunisme aan de 

slag. Het gevolg was nog een paar 

mooie doelpunten (Tijs 2x, Aimen 2x 

en Noah 1x) schoten op doel en kan-

sen. Joel heeft het aan onze kant 

prima op  nul gehouden. Uiteindelijk 

werd het, afgerond naar beneden, 0-

10!  

 

Hup die gelen !  

Arjen , Leider E4 
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 De E5 net als vorige week weder-

om veel wist te scoren? 

 Het afgelopen zaterdag 9 keer 

raak was? 

 De krant benieuwd is naar dit 

elftal? 

 De E4 na een weekje vrij, afgelo-

pen zaterdag er zin in had? 

 Er 10 maal gescoord is door dit 

team? 

 Zij daar een verslag van hebben 

gemaakt? 

 Wij dit heel leuk vinden? 

 De C7 het meest gescoord heeft 

dit weekend? 

 Dit 13 keer was? 

 Het 1e weer gewonnen heeft? 

 Dit met 5-0 tegen Vliegdorp was? 

Wist je dat? 

Quick C4 - CJVV C2 

We begonnen de wedstrijd tegen onze rivaal heel goed. We hadden 

veel kansen maar ze gingen er niet allemaal in. Daarna ging Ivar met 

een mooie sprint richting de goal, in de zestien werd hij getackeld van 

achter maar de scheids gaf geen penalty.  

Wie hielden het veld goed breed en de verdedigers lieten er niemand 

langs. Maar jammer  Quick scoorde na een corner. En Quick had weer 

een kans, maar de bal kwam gelukkig tegen de paal .Daarna na een 

counter gaf Job een mooie bal aan Leon, maar jammer hij  kon hij de 

bal niet in het goal schieten. Na een tijdje kwam Quick weer met een 

corner, maar die ging er ook niet in. Toen was Ivar geblesseerd en hij 

moest gewisseld  worden. In zijn plaats kwam Mark. Jammer na een 

domme fout gingen we met 2-0 in de rust.   

 

Toen de tweede helft begon deden we er alles aan om te winnen. Maar 

de tegenstander was ook sterk en maakte nog een doelpunt. We gaven 

niet op. We hadden veel kansen, maar jammer genoeg had de keeper 

de bal steeds te pakken. In de laatste minuut kwam Job aan de bal en 

dribbelde door de verdediging en werd in de 16 getackeld. Quintijn 

nam de penalty en scoorde, maar jammer genoeg was het niet genoeg. 

Uit de kabouterhoek 

Antwoord vorige week: C 

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

C A 

Op zaterdagochtend hebben ook de kabouters weer getraind. Dit keer 

was de groep een stukje kleiner dan normaal en dat komt vast omdat op 

dezelfde dag het offerfeest gevierd werd.  

 

Omdat de groep wat kleiner was, waren de kabouters weer sneller aan de 

beurt bij de oefeningen. De ruimte om te dribbelen was wat groter en ook 

de oefening waarbij op een pion met bal (de keeper) geschoten wordt, 

kon vaker worden getraind. Aan het einde van de training wordt altijd een 

partijtje gespeeld. Dit keer waren er blauwe en groene hesjes en dat 

maakte wel duidelijker bij welk team je hoorde.  

Het werd een spektakel van jewelste en de doelpunten vlogen de toe-

schouwers om de oren. De ene nog mooier dan de andere. Uiteindelijk is 

het partijtje in een gelijkspel geëindigd: 3-3. Het is leuk om te zien hoe de 

kabouters elke week beter worden.  

 

Ik heb nu al weer zin in volgende week. 

 

Herman 

B 

Zaterdag 4 oktober 14.15 uur 

Weersomstandigheden: zonnig 22 graden 

Locatie: Quick 

Trainer: Ismail Miara 

Afwezig: Rahal, Safa en Chahir 

Geblesseerd: Zakaria en Jelmer gedeeltelijk 

Verslaggevers: Zakaria Yatim en Arsen Stehanian C2 
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Wie kan er het beste voorspellen? 

3 punten voor de correcte uitslag, 1 punt voor de juiste toto. 

Wedstrijd Vrsp. 

krant 

Vrsp. 

A1 

Uitslag 

Willem II - Heerenveen 0-1 1-1 2-1 

Feyenoord - Groningen 2-0 2-1 4-0 

PSV - Excelsior 3-1 4-0 3-0 

AZ - Twente 1-1 1-1 2-2 

Ajax - PEC 2-1 3-1 0-0 

Vliegdorp - CJVV 1-2 0-1 0-5 

Kampioen: PSV Ajax  

Punten 4 4  

Stand Punten 

A1 4 

Voetbalkrant 4 

 

 

 

 

 

Cristiano Ronaldo scoorde afgelopen 

weekend 3 goals.  

Hoeveel doelpunten heeft hij nu al 

gemaakt in de Primera Division? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: 38 keer 

CJVV A1 JSV Nieuwegein A2 5 - 0 

CJVV B1 Cobu Boys B1 3 - 1 

Quick 1890 AFC C4 CJVV C2 3 - 1 

CJVV C7 DOSC C5 13 - 5 

CJVV D1 JSV Nieuwegein D1 0 - 5 

CJVV D5 Soest SO D9 1 - 3 

CJVV E1 Sporting 70 E1 1 - 2 

Hooglanderveen E3 CJVV E2 8 - 1 

Achterveld E1 CJVV E3 2 - 4 

Zeist SV E2 CJVV E4 0 - 10 

CJVV E5 VVA 71 E3 9 - 1 

CJVV E7 DOSC E10 7 - 2 

Nieuwland F1 CJVV F1 6 - 1 

CJVV F2 DOVO F2 1 - 11 

CJVV F4 Spakenburg F5 1 - 2 

CJVV F5 GVVV F3 0 - 10 

CJVV MA1 Soest SO MA1 1 - 5 

Houten MC1 CJVV MC1 2 - 0 

Laren '99 MD1 CJVV MD1 11 - 1 

Uitslagen 

http://www.cjvv.nl/113/25590/uitslagen/wedstrijd-details/

