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Eef bezorgt E4 5e overwinning op rij 
Sinds begin oktober heeft de E4 een eigen mascotte Eef Ier. 

En sinds de komst van Eef is er geen wedstrijd meer verlo-

ren. Toeval? Of kunnen we dit beter even afkloppen? In 

ieder geval hing Eef ook deze zaterdag weer in het net bij 

Koen de keeper. Het werd een spannende wedstrijd. 

 

Deze zaterdag ging de E4 weer eens op bezoek in Zeist. 

Saestum E6 was de tegenstander deze keer. Na het gebrui-

kelijke rondrijden voor we de club hadden gevonden, kwa-

men we toch nog op tijd aan. 

 

De E4 is sinds vorige week door de komst van Rayan letter-

lijk een elftal geworden. Wel even lastig met het wisselen, 

maar verder zijn we natuurlijk blij met deze versterking. De 

E4 zette meteen druk en kreeg veel kansen. Maar de sterke 

verdediging van Saestum voorkwam dat we echt door kon-

den zetten. Saestum kreeg vervolgens hun eerste kans van 

de wedstrijd en wist deze direct te verzilveren. 1-0   

Rayan bewees vervolgens waarom hij een aanwinst is voor 

het team door de gelijkmaker te scoren. Ondanks de kou 

bleef de E4 hard werken en werd de aanval steeds weer 

opgezocht. De 1-2 liet dan ook niet lang op zich wachten. 

Na een prachtige assist van Rayan schoot Zacharia de bal 

langs de keeper de goal in. En 

na weer een assist van Rayan 

deed Tijs niet veel later het-

zelfde.  

 

Koen krabbelde nog net een 

rommelballetje van Saestum 

van de lijn weg en zo gingen 

we met 1-3 de rust in.  

Na de rust deed de E4 het wat 

kalmer aan. Misschien kwam 

het door de kou, maar er werd 

wat slordiger gespeeld. En ook het positiespel was minder. 

Een prachtige tegengoal van Saestum schudde de boel 

weer wakker. Koen had nog twee heel goede reddingen 

maar je kon zien dat Saestum er weer in geloofde.  Er werd 

ook stevig gespeeld door Saestum waardoor Sam en Aimen 

geblesseerd het veld moesten verlaten. De E4 zette de aan-

val weer in en na een prachtige voorzet van Noah schoot 

Zacharia de 2-4 in. Niet veel later floot de scheidsrechter af 

en konden we met de overwinning naar huis.  

 

Heddy Posthouwer 

Van het wedstrijdsecretariaat 
Wie er afgelopen zaterdagmorgen in het wedstrijdsecretariaat zich kwam melden 

als bijvoorbeeld leider, trainer of scheidsrechter werd bij de koffie blij verrast met 

een stukje cake. 

Deze stukken cake waren gebakken door Marit van Oordt die deze morgen dienst 

had. 

Volgens Marit had ze deze cake (zelf gebakken trouwens en hij smaakte heerlijk) 

meegenomen voor de vrijwilligers als aardig-

heidje en als waardering dat ze er toch maar 

weer iedere zaterdag staan. 

Wat een superleuke verrassing Marit en wat 

een positieve reactie waren er hiervoor en 

terecht natuurlijk. 

  

Groet, 

Arnoud 
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De kabouters (24-11) 
Het was zaterdagochtend prachtig weer om te voetballen, 

maar het was wel de koudste zaterdag tot nu toe. Dat kon je 

zien aan de verkleumde toeschouwers aan de kant, dikke 

jassen en snotterende neuzen. Veel kabouters hadden het 

mooie gele shirt van CJVV aangetrokken die ze vorige week 

van Sinterklaas zelf gekregen hadden omdat ze altijd zo goed 

hun best doen. Maar omdat het zo koud was, hadden sommi-

ge kabouters ook nog een trainingsjas of sweater over hun 

nieuwe voetbalshirt aan.  

 

De trainers hadden weer een leuke training voorbereid. Het 

warmlopen is met deze kou extra belangrijk. Maar ook tijdens 

de training werd er volop bewogen zoals bij de dribbel-

oefening en de oefening waarbij de inlopende kabouter het 

'hoofd' van de keeper eraf moet schieten. Het spektakelstuk 

was dit keer het partijtje spelen. Er waren heel veel kansen 

aan beide kanten, maar telkens werd er geweldig verdedigd. 

Ook de keepers bleken in goed vorm en hielden verschillende 

doelpogingen tegen. Het was dus erg leuk voor het publiek 

om naar te kijken. In de laatste seconden van de wedstrijd 

werd het toch nog 1-0 voor de groene hesjes zodat de wed-

strijd toch een winnaar kreeg. De toeschouwers hebben nu al 

weer zin in volgende week! 

Antwoord vorige week: B 

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

A 

B 

F4 wint 4-1 tegen Roda 

 

 Het 1e wederom 0-0 heeft gespeeld? 

 Zij eigenlijk met de D5 & C6 in gesprek moeten 

gaan? 

 Deze elftallen met 10-0 en 11-0 wisten te win-

nen? 

 Het 1e hier wellicht iets van kan leren? 

 Er nog 2 zaterdagen wordt gevoetbald? 

 Daarna de winterstop begint? 

 De redactie hoopt dat er dan geschaatst kan 

worden? 

 We tot die tijd nog steeds graag verslagen, foto’s 

etc van jullie ontvangen? 

 Dit naar cjvv@outlook.com gestuurd kan worden? 

Wist je dat? 
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Foto’s B1 

John van de Brom op bezoek bij CJVV 



 

 

Stand Punten 

F4 6 

D5, B1, E2 5 

A1, Voetbalkrant, E8 4 

E1 3 

Kabouters 2 

D3 0 
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Welke Nederlandse voetballer maakt 

kans op de  

eretitel “goal van het jaar”  

van de FIFA? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week:  

San Marino 

MSV 19 A2 CJVV A1 7 - 3 

CJVV A2 Eemdijk A2 5 - 3 

CJVV B1 Amsvorde B1 5 - 0 

CJVV B2 VVZ '49 B3 3 - 3 

CJVV C1 Roda 46 C2 1 - 3 

Zeist SV C1 CJVV C2 5 - 3 

CJVV C3 Hooglanderveen C5 6 - 3 

Hoogland C10 CJVV C6 0 - 11 

SVMM C2 CJVV C7 1 - 3 

NVC D1 CJVV D1 4 - 0 

Quick 1890 AFC D2 CJVV D2 7 - 2 

Achterveld D2 CJVV D4 2 - 2 

CJVV D5 Quick 1890 AFC D10 10 - 0 

CJVV D6 Zeist SV D3 4 - 4 

Graveland 's E1 CJVV E1 6 - 2 

CJVV E2 OSM 75 E3 7 - 0 

Roda 46 E6 CJVV E3 1 - 6 

Saestum E6 CJVV E4 2 - 4 

CJVV E5 Merino's De E2 5 - 3 

CJVV E6 Vliegdorp 't E4 6 - 2 

CJVV E7 KVVA E2 4 - 6 

CJVV E8 Soest SO E10 1 - 1 

CJVV F1 Hooglanderveen F1 0 - 1 

Quick 1890 AFC F3 CJVV F2 4 - 3 

Nieuwland F6 CJVV F3 1 - 6 

CJVV F4 Roda 46 F8 4 - 1 

Eemdijk F1 CJVV F5 7 - 2 

Roda 46 MC1 CJVV MC1 4 - 0 

Hoogland MD2 CJVV MD1 1 - 1 

CJVV wl-Man United CJVV wl-Arsenal 5 - 5 

CJVV wl-Celtic CJVV wl-Inter Milan 8 - 5 

CJVV wl-HSV Hamburg CJVV wl-Barcelona 13 - 6 

Uitslagen 


