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CJVV Voetbalkrant 

 Wedstrijdverslag:  

-  F4 

-  F3 

-  F1 

 Team van de week: E3 

 Quizvraag 

 De glazen bal 

 Uitslagen 

 Waar is de bal? 

In deze editie 

cjvvkrant@outlook.com 

F4 goed stand gehouden tegen sterke koploper 
Vandaag in de vroege zaterdagoch-

tend 8.30 begint de F4 een thuis-

wedstrijd tegen DOVO F7, de veruit 

overtuigende koploper uit Veenen-

daal. Dit team ( 2de jaars F) heeft 

alles gewonnen met hoge scores 

en heeft bijna geen doelpunten 

tegen. Dus een testcase voor onze 

F4. 

De instructie was vooral verdedigen 

en counteren waar mogelijk.  

 

De jongens begonnen goed en hielden zich goed aan de gegeven instruc-

ties. Ieder zijn taak en positie. DOVO kreeg het vanaf het begin moeilijk. Ze 

konden nauwelijks door de ijzersterke verdedigend werk van  Daan, Oscar, 

Mathijs en Younes. Sporadisch lukte het wel maar daar stond de keeper 

Remco goed en liet fraaie reddingen zien.  

Het bleef lang 0-0. Pas tegen de rust scoorde DOVO de 0-1. Maar de jon-

gens lieten hun koppie niet hangen en gingen vol goede moed er weer 

strijdlustig tegenaan! Ook in de 2de helft.  

De jongens hebben zich overtuigend staande gehouden. Met een beetje 

geluk in de afronding van de paar kansen die de aanvaller Adam kreeg 

hadden we ook nog kunnen scoren. Het werd 0-2.  

 

Kortom grote complimenten aan dit 

F4 teamwork; Verloren maar wel 

een ( psychologische) tik uitgedeeld 

aan DOVO voor hun laagste winst 

score tot nu toe. Het was weer een 

leerzame wedstrijd voor dit mooie 

team. Het team heeft echt bewezen 

dat ze  goed en collectief kan ver-

dedigen met strijd en passie. Toe-

werken naar meer aanvalskracht is 

een leerpunt uit deze wedstrijd. 

Dan kan dit F4 het nog ver schop-

pen!  

 

Abdel Adli 

 

 

 

 

 

 

Tegen welke club maakte  

Kevin Strootman afgelopen 

weekend zijn rentree? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week:  

Stefan de Vrij 
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Team van de week: E3 
Wij zijn:  

Keeper: Maarten. 

Achterhoede: Elias, Stef, Selwin, André en Adam. 

Middenveld: Tjeerd en Hichem. 

Aanvallers: Kaan, Jochem en Ramon. 

Trainer: Gerard v.d. Berg 

Wat is de kracht van jullie elftal?:  

Sfeer, scorend vermogen, wij spelen goed over, geven elkaar 

complimenten, schieten hard van afstand , draaien corners er in 

een keer in (Tjeerd). 

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

heid aan de bal. 

Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? GVVV E3 en 

Scherpenzeel E1 

En waarom? Ze combineren heel goed en hebben een goede 

conditie. 

Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: Partijtje tegen de 

E2. 

Wat vinden jullie de minst leuke oefening?:  

Kikkersprongen. 

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

Ronaldo, Messi en Robben 

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

ren? 

Nummers bij de velden, snoep in de rust, massage na aloop, 

cheerladers langs de lijn, bubbelbad in de kleedkamer, glijbaan 

in de douches. 

Antwoord vorige week: A 

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

C 

A 

B 

De jongens van de F1 komen het veld op, ze beginnen 

gelijk met een warming- up. 

Je ziet dat ze lekker fit zijn en iedereen heeft zijn koppie 

erbij. 

Intussen komt IJsselmeervogels F1 ook het veld op. 

 

De wedstrijd kan beginnen. Al snel scoort IJsselmeervo-

gels 1-0 maar snel er achteraan krijgt Ayoub een mooie 

kans en schiet deze prachtig in het doel,1-1. 

 

De tegenstanders scoren daarna weer en is het 2-1 

achterstand maar Cjvv knokt terug en na mooi overspel 

ziet Sepp zijn kans waar om te scoren en maakt dan 

ook de gelijkmaker, 2-2. 

De scheidsrechter fluit en is het rust. 

Na wat technische besprekingen tijdens de rust door 

coach en trainer Bas gaan de jongens vol zelf vertrou-

wen aan de 2de helft beginnen. 

 

En ze beginnen goed want Sepp maakt het 3de doel-

punt helaas volgt ook de tegenstander met hun 3de 

goal. 

Het is nu 3-3 , wat een spannende wedstrijd is dit en 

wat wordt er goed verdedigd door Senna,Ties en Jordan 

maar ook goed aanvallend gespeeld door Aron,Sepp en 

Yassin maar helaas IJsselmeervogels scoort nog een 

doelpunt 4-3, de jongens halen echt alles uit de kast en 

de keeper Julius is in goede vorm maar dan gaat het 

fluitsignaal en de wedstrijd is ten einde. 

Helaas deze wedstrijd verloren maar de jongens van 

Cjvv F1 kijken met enthousiasme al weer uit naar vol-

gende week!. 

 

Jessica. 

F1 komt net tekort  
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Wedstrijd F4 Ka-

bouter

s 

Uitslag 

SC Heerenveen - Go Ahead Eagles 2-0 3-1 2-2 

Vitesse -  Feyenoord 1-1 0-1 0-0 

SC Cambuur - Ajax 1-3 1-5 2-4 

Heracles Almelo - PSV 1-2 0-3 1-2 

PEC Zwolle - FC Groningen 3-2 1-1 2-0 

CJVV - IJFC 3-2 3-0 0-2 

Kampioen: PSV Ajax  

Punten 6 2  

Stand Punten 

F4 6 

D5, B1, E2 5 

A1, Voetbalkrant, E8 4 

E1 3 

Kabouters 2 

D3 0 

Uitslagen vorige week 

 

Bij aankomst hadden de jongens 1 grote zorg… echt gras… 

en nog erger nat echt gras… . Waar in de media geklaagd 

wordt dat onze eredivisie op kunstgras speelt zouden onze 

jongens niets liever doen. Maar al gauw kwam het zonnetje 

boven de bomen uit en werd het aardig vertoeven in Soest. 

Vanaf het begin was het duidelijk wie het spel ging maken.. 

Dat waren de gele leeuwen!. Vanaf het begin was ook wel 

duidelijk dat Turhan in zeer goede vorm verkeerde, echter of 

het nu kwam doordat zijn vader mee was, een aantal 100% 

kansen gingen helaas of naast of over of de goede keeper 

van de tegenstander pakte de bal. In het begin ging het nog 

aardig gelijk op. Ismael stond goed te keepen.. en wist de 

goal schoon te houden in de 1e helft.  

 

Mika wist een aantal keer een grote afstand te overbruggen 

met strakke ballen langs de lijn. Maar uiteindelijk was het 

toch weer Adil die de score opende. Toen ging het snel.. 

Daan stond als een echte Wesley Sneijder op het midden-

veld en wist de angel uit de aanval van Soest te halen en de 

bal bij Turhan of Adil te krijgen.  

Eerlijk is eerlijk.. ik had geen notitie boekje bij me… dus ik 

weet niet meer precies wie er gescoord hadden.. maar bij 

Rust stond het 4-0.  

 

De jongens werden wat overmoedig… stonden te flierefluiten 

en het was 2 keer knipperen met de ogen en het was 4-2. 

Omdat de scorende Jan Thomas wat ziekjes was en Sulai-

man in het veld een stuk gevaarlijker is dan als keeper.. 

werd er een noodgreep uitgehaald.. Keeperswissel. Net als 

Koeman bleek deze wissel een gouden wissel. Vanaf dat 

moment werd er weer prachtig positiespel gespeeld. Wisten 

de mannen elkaar weer te vinden. Werden Joel / Ruben niet 

meer gepasseerd in de verdediging en werd de score verder 

opgeschroefd.  

Mooiste actie van de wedstrijd was vlak voor het einde waar 

Turhan op de goal af ging en niet voor eigen gewin ging maar 

de bal afgaf aan de meekomende Joel die prachtig scoorde. 

Een man of de match aanwijzen was deze keer niet mogelijk 

het was een super team prestatie  

 

Maikel Snoeren 

SO Soest F4 - CJVV F3 
CJVV A2 VVIJ A5 13 - 4 

VVZA B1 CJVV B1 5 - 1 

CJVV B2 Soest SO B3 7 - 1 

CJVV C1 VVZA C1 4 - 0 

Bilt De C2 CJVV C2 4 - 0 

Spakenburg C2 CJVV C3 7 - 0 

CJVV C4 Hoogland C8 5 - 1 

Achterveld C2 CJVV C6 3 - 0 

Jonathan C8 CJVV C7 2 - 2 

CJVV D1 Vriendenschaar D1 0 - 3 

Hooglanderveen D2 CJVV D2 13 - 0 

CJVV D3 Hooglanderveen D5 4 - 2 

Roda 46 D8 CJVV D4 2 - 5 

CJVV D5 VVZA D7 4 - 2 

GVVV D5 CJVV D6 4 - 3 

Hoogland E3 CJVV E2 2 - 3 

Cobu Boys E3 CJVV E3 4 - 3 

CJVV E5 Musketiers E2 7 - 0 

CJVV E6 Hooglanderveen E11 4 - 1 

CJVV E7 Hoogland E11 5 - 2 

Roda 46 E13 CJVV E8 0 - 6 

CJVV F1 IJsselmeervogels F1 3 - 4 

Saestum F2 CJVV F2 7 - 3 

Soest SO F4 CJVV F3 2 - 9 

CJVV F4 DOVO F7 0 - 2 

Spakenburg F4 CJVV F5 5 - 1 

CJVV JG1 ZVV '56 JG1 1 - 7 

Meern De MC1 CJVV MC1 1 - 2 

Jonathan MD1 CJVV MD1 11 - 0 

Uitslagen 

http://www.cjvv.nl/113/26710/uitslagen/wedstrijd-details/

