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D1 verliest van Vogels 
Na 2 oefenwedstrijden op rij ge-

wonnen te hebben (2-1 en 2-0) 

van Wasmeer en Delta Sport 

stond nu de competitiewedstrijd 

tegen IJsselmeervogels op het 

programma. Zoals bekend is het 

ontzettend lastig voor de jonge 

ploeg in de Hoofdklasse. Met 10 

1e jaars is de D1 van CJVV de 

absolute jongste ploeg uit de com-

petitie. 

 

De wedstrijd tegen IJsselmeervo-

gels werd goed begonnen. CJVV 

was sterker aan de bal en zat pri-

ma in de wedstrijd. Toch scoorde 

IJsselmeervogels uit een corner de 

0-1 achter Jerre. Jerre keepte 

goed, was positief aan het coa-

chen en bij het rustsignaal pepte 

hij direct zijn medespelers op. Het 

ging prima en die lijn moest door-

gezet worden in de 2e helft. He-

laas lukte dat niet. IJsselmeervo-

gels kwam iet wat gelukkig op een 

0-2 door een eigen goal van CJVV. 

Het werd vanaf dat moment onrus-

tig, CJVV bleef aanvallen en was 

op zoek naar een doelpunt. Dat 

kwam via Sofyan uiteindelijk wel 

maar toen hadden de 'rooien' de 

stand al op 0-3 gezet. Eindstand 

dus 1-3. 

 

Goed gewerkt! 

 

Arjan Delhaas 

 

 

 

 

 

 

Welke 2 voetballers zijn  

op dit moment topscorers  

van de Eredivisie? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Wesley Sneijder 

SO Soest B2 - B1 2-2 
Heerlijk voetbal weertje en we 

mogen spelen op het prachtige 

hoofdveld van SO Soest. 

Volgens afspraak beginnen we met 

direct druk te zetten op onze te-

genstander en we gaan met 100 % 

inzet er tegen aan. We starten echt 

super en Soest weet niet wat hun 

overkomt! We creëren direct enke-

le grote kansen en staan binnen 5 

minuten met 2 – 0 voor.  

 

Eerst knalt Daan een bal van rand 

16 meter in de kruising en even 

later tikt Chris attent een bal bin-

nen. We blijven de bovenliggende 

partij en weten met af en toe goed 

voetbal vele kansen te creëren. 

Echter weer weten we het niet af 

te maken kans op kans missen 

we! Onze tegenstander blijft daar-

door in de wedstrijd en wij zelf 

zakken de 2e helft ver terug. We 

kunnen de bal niet meer in de 

ploeg houden en we verzaken in 

de omschakeling. Hierdoor komt 

Soest steeds beter in de wedstrijd. 

Resultaat is dat Soest terecht te-

rug komt op 2 – 2. 

 

Ook in de mindere fase krijgen we 

nog kansen genoeg alleen staan 

onze spitsen vandaag niet op 

scherp. Jammer mannen je ver-

geet je zelf te belonen voor je goe-

de spel. 

Man van de wedstrijd onze keeper 

Stefan. 

 

Hans Wijsbeek 
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C2 haalt dik verdiend 3 punten binnen! (25 okt) 

 

C2 neemt 3 punten mee naar huis (18 okt) 

We moesten om 10:00 aanwezig zijn 

op CJVV voor onze tweede bekerwed-

strijd tegen Roda 46. De eerste wed-

strijd hadden we al gewonnen, en als 

we deze zouden winnen was dat een 

goede stap. 

1e helft:  

Aan het begin ging het op en neer. Safa 

kreeg al snel een grote kans maar he-

laas miste hij die. Toen maakte Youri 

een mooi doelpunt. 0-1. Opeens kreeg 

Roda veel kansen, maar ze kwamen 

onze goede keeper Stephan niet voor-

bij. Even later draaide Franslyn goed 

weg bij zijn man en scoorde in de krui-

sing. We gingen met 0-2 de rust in. 

2e helft:  

We begonnen niet goed aan de tweede 

helft. Al gauw was er een misverstand 

tussen Quintijn en Ivar, hierdoor kwam 

de tegenstander er langs en zag Jelmer 

geen andere oplossing dan de man 

neer te halen. Hiervoor kreeg hij een 

terechte gele kaart. Even later kreeg 

Leon de bal en ging hij een paar man-

netjes voorbij. De laatste man haalde 

Leon neer. Hiervoor kreeg hij geen geel, 

waarop Leon boos werd en de tegen-

stander een duw gaf. Daarop gaf de 

tegenstander een duw en kregen zij 

allebei geel. Op het einde stond Mark 

goed tussen de keeper en de tegen-

stander. De keeper wist niet wat hij 

moest doen en gaf de bal aan Mark. 

Mark legde goed af op Franslyn en die 

scoorde het laatste doelpunt. 

Eindstand 0-3. 

Leon van Asten & Safa Korkmaz 

Foto’s Kabouters 

Antwoord vorige week: C 

Het is maar goed dat de klok in de 

nacht van zaterdag op zondag een 

uurtje terug gezet is, want het was 

nog donker toen we zaterdagochtend 

op de fiets stapten om naar het voet-

balveld te gaan. Toen we aangeko-

men waren was het gelukkig al wat 

lichter en konden we vast wat in-

schieten. Op het veld naast de ka-

bouters zijn de OSN voetballers dan 

al begonnen. Die moeten dus haast 

wel in het donker begonnen zijn.  

Zoals altijd begon de training stipt 

om 8.15 uur. Het wordt iedere week 

wat kouder dus de warming-up is 

een heel belangrijk onderdeel. Veel 

kabouters voetballen gewoon in de 

korte broek namelijk.  

Zodra ze warm zijn worden de bal-

vaardigheids oefeningen gedaan: 

dribbelen met de bal en plotseling 

stoppen of kappen en draaien. Daar-

na weer de oefening waarbij de bal 

van de pion af geschoten moet wor-

den, altijd leuk!  

 

Maar het leukste onderdeel is na-

tuurlijk het wedstrijdje. Dit keer werd 

het groene team geholpen door een 

extra voetballer, en wat voor een! het 

was de trainer: Johanan.  

Hij werd even later trouwens ook 

gekozen als keeper, want ook deze 

week werd de training afgesloten 

met een penalty serie. Bijna alle 

ballen gingen er in!  

De kabouters worden steeds beter. 

1e helft 

Eerste helft werden er 3 goals ge-

maakt. Toch waren we niet scherp op 

sommige momenten. Er werd niet 

altijd geschoten op goal. Maar geluk-

kig gebeurde dat niet altijd en werden 

er  2 doalpunten gemaakt door Gijs. 

Wij hadden goed balbezit en de verde-

diging was goed dicht getimmerd. De 

ballen die toch nog door onze verdedi-

ging heen kropen werden door onze 

keeper Stephan tegen gehouden. Aan 

het einde van de eerste helft schoot 

Boris de bal in de hoek van het goal en 

gingen we door dit doelpunt met 0-3 

de rust in. 

 

2e helft 

Ook al stonden we met 0-3 voor, de 

eerste helft was niet super. Ismail 

sprak ons aan dat we ons beter moes-

ten concentreren. Dat deden we en we 

begonnen de tweede helft dan ook 

beter dan de eerste helft. Omdat we 

de rust ingingen met 0-3 hadden we 

verwacht dat we in de tweede helft 

ook zouden domineren. Maar DOSC 

speelde de 2e helft ook beter. Hierdoor 

ging het over en weer. Wij hadden af 

en toe goede kansen en er werd dan 

goed gevoetbald. Sterker nog: Quintijn 

maakte nog een mooie goal. Goed 

ingeschoten vanaf de zijkant van het 

doel. Helaas was dit buitenspel. DOSC 

had ook veel kansen, maar Stephan 

hield ze net als in de eerste helft er 

goed uit. Uiteindelijk werden er geen 

verdere goals gemaakt en eindigde de 

wedstrijd in een stand van 0-3!!  

 

Job Spoelstra & Rahal Asbai 

B 

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

C A 
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Wie kan er het beste voorspellen? 

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

Wedstrijd E8 D3 Uitslag 

AZ - Groningen 2-0  2-2 

Ajax - Go Ahead Eagles 2-1  3-1 

SC Cambuur - Feyenoord 1-2  0-1 

FC Utrecht - PSV 2-2  1-5 

PEC Zwolle - SC Heerenveen 1-1  2-2 

CJVV - Brederodes 4-0  2-1 

Kampioen: Ajax   

Punten 4 0  

Stand Punten 

D5 5 

A1 4 

Voetbalkrant 4 

E8 4 

E1 3 

D3 0 

Kampong A2 CJVV A1 7 - 1 

CJVV A2 Nieuwland A2 10 - 1 

Soest SO B2 CJVV B1 2 - 2 

CJVV B2 VVZA B2 1 - 7 

DOSC C2 CJVV C2 0 - 3 

VVZ '49 C4 CJVV C3 3 - 3 

CJVV C4 VVZA C6 6 - 1 

CJVV C5 Hoogland C9 4 - 5 

Quick 1890 AFC C8 CJVV C6 2 - 8 

CJVV D1 IJsselmeervogels D1 1 - 3 

CJVV D3 Roda 46 D6 5 - 1 

Hooglanderveen D7 CJVV D4 2 - 5 

Quick 1890 AFC D7 CJVV D4 2 - 5 

CJVV D5 Candia '66 D2 0 - 10 

Hoogland D11 CJVV D6 2 - 4 

Spakenburg E1 CJVV E1 5 - 1 

DOVO E3 CJVV E2 4 - 4 

Amsvorde E2 CJVV E3 0 - 18 

CJVV E5 Valleivogels E4 6 - 4 

CJVV E6 Woudenberg E6 7 - 0 

CJVV E7 Hooglanderveen E12 1 - 3 

IJsselmeervogels E8 CJVV E8 4 - 3 

Quick 1890 AFC F9 CJVV F3 4 - 1 

CJVV F4 Hoogland F11 4 - 1 

CJVV JG1 VVOG JG1 6 - 6 

CJVV MA1 Hooglanderveen MA1 2 - 3 

Zuidvogels MD3 CJVV MD1 7 - 2 

IJsselmeervogels MD1 CJVV MD1 2 - 0 

Uitslagen 

Wedstrijd B1 E2 

Ajax - FC Dordrecht 4-0 3-0 

Feyenoord - PEC Zwolle 2-2 2-1 

FC Twente - SC Heerenveen 5-1 2-1 

PSV - ADO Den Haag 6-0 3-0 

FC Utrecht - Vitesse 1-3 1-2 

Valleivogels - CJVV 1-1 3-1 

Kampioen: Ajax PSV 

Uitslagen vorige week 


