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CJVV Voetbalkrant
Team van de week: D3
- De D3 bestaat uit:
achterhoede: Bas van Dijk
(keeper), Raymond
Schmohl, Damiën Blom,
Daan Leijser, Marnix van
den Berg en Wouter Koorn
middenveld: Jirmea de Lima,
Abdussamed Asal, Johny
Juhar Mohamed, Gudo van
den Berg en Yairo Mets
voorhoede: Jasper Nagelhout,
Ibrahim Onay, Mohammed
Akalliche en Yassin
Kaddouri

na net geen (herfst)kampioen geworden,
maar nog wel ongeslagen in de beker)
- En waarom? In de wedstrijd tegen Hoogland misten we net onze keeper en drie
verdedigers, daarom hebben we deze
wedstrijd als enige verloren

In deze editie
 Team van de week: D3
 De kabouters
 Team van de week (29/11):
MD1

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: afronden op doel (ook de keeper
vindt dit het leukste)

 Pupil van de week:

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?: rondjes lopen (en luisteren naar de
trainer)

 Quizvraag

- Wat is de kracht van jullie elftal?: snelle
counters (zoals het Nederlands elftal op
- Wat is volgens jullie de top 3 van beshet WK) en solide verdediging. Hierdoor is te voetballers ter wereld: Messi, Ronaldo
het in de competitie en in de beker heel
en Robben
goed gegaan.
- Als jullie de baas van CJVV zouden zijn,
- Wat is (nog) een leerpunt voor jullie als
wat zou je dan veranderen? Gratis eten in
team?: sneller en strakker passen
de kantine, partijdige scheidsrechters
aanstellen en een jacuzzi in de kleedka- Wie is jullie sterkste tegenstander in de mer…!
competitie? Hoogland (we zijn op 1 punt

 Foto’s John van de Brom

 De glazen bal
 Uitslagen
 Waar is de bal?
 Kerstwens

De Kabouters
Vlak voor dat de training op zaterdagochtend begon, riep de trainer alle
kabouters bij elkaar. Omdat niet alle
kinderen er waren toen sinterklaas
langs kwam op de voetbalvelden van
CJVV, had dus ook nog niet iedereen
een voetbalshirt gekregen. Gelukkig
had de Sint wel aan iedereen gedacht
en had hij de overgebleven shirts aan
Johanan gegeven. Die deelde de laatste shirts uit en nu hebben alle kabouters zo'n mooi CJVV shirt.

ming-up werd er weer lekker gedribbeld. Zoals jullie op de foto kunnen
zien, hadden de trainers het 'oranje
elftal' (van pionnen) weer opgesteld.
De kabouters leerden om zo om de
pionnen heen te dribbelen. Je kunt
goed zien dat ze hier iedere week op
oefenen want ze gingen als mieren om
de 'tegenstanders' heen.
aan het publiek wel horen dat er
steeds beter gevoetbald wordt. De
Ook de afsluitende wedstrijd zat vol
oooh's en aaaah's worden regelmatig
spektakel. Veel mooie acties, reddinafgewisseld met applaus voor weer
gen en dit keer ook veel doelpunten.
een mooie actie of doelpunt. Het is
Gelukkig was het niet meer zo koud als Dankzij een hattrick van Safouan werd best jammer dat de winterstop begonvorige keer. Na de gebruikelijke wareen uitslag van 3-1 genoteerd. Je kunt nen is.
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Bekerwedstrijd CJVV E4 - Cobu Boys E4
De E4 speelde zaterdag de tweede ronde in de beker. De eerste ronde was eigenlijk een makkie, maar voor de tweede
ronde stond Cobu Boys E4 op het programma. Na wat research op internet werd al snel duidelijk dat de tegenstander een
zeer succesvolle competitie achter de rug heeft en dus in de winning mood zou zijn. Wij zelf, de E4 hebben duidelijk ook
een stijgende lijn te pakken. Kortom alle ingrediënten voor een spannende wedstrijd. En dat zou het worden.....
De wedstrijd begon enigszins afwachtend, maar helaas viel al snel de 0-1. Eén van hun spitsjes bleek er één om in de gaten te houden. Maar goed nog niets aan de hand zou je zeggen. Maar niet heel veel later werd het 0-2, balen dus. En toen
volgde er ook nog een kanonskogel op een plek bij Koen waar je hem zeker niet wil hebben . Koens opa kromp ook ineen.
CJVV werd wakker en werd wat agressiever en er werd echt goed opgebouwd van achteruit. Leuk om te zien en we kwamen
ook telkens dicht bij de goal, maar net niet ver genoeg en vergeet niet: "Je moet wel schieten om te scoren". Vlak voor de
rust werd er gefloten voor een corner, Noah nam hem van rechts en de bal draaide zeer fraai de goal in 1-2 !!, hoopvol.
Na de rust ging het beter met CJVV en na 10 minuten werd het 2-2 door een mooie actie van Amine. Daarna volgde een
billenknijpende slotfase. Aanvallend voetbal van beide kanten, hier en daar een overtreding, een paar super reddingen van
keeper Koen en een aantal kansen voor CJVV. Nog twee minuten te spelen, vrije trap voor CJVV. Tijs ging achter de bal
staan en nam een flinke aanloop, het publiek was doodstil. Daarna volgde een enorme knal en een ontlading bij het team
en het publiek 3-2!!. Geweldig, dit zijn de publiekstrekkers. Cobu boys, een goed en sportief team, CJVV net iets beter.
Arjen Posthouwer
coach E4

F4 wint 3-1 tegen VOP

Waar is de bal??
A

C
B

Antwoord vorige krant: B
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Team van de week: MD1 (29 november)
- Wij zijn: achterhoede: Fleur (keeper), Özge, Kaato, Christine, Gabriëlle en Zippora
middenveld: Sara, Eline, Lisa, Ouassima, Renske
en Debora
voorhoede: Lina, Fenne, Luciany, Myrthe
- Wat is de kracht van jullie elftal?:
Snelheid
- Wat is (nog) een leerpunt voor jullie als team?:
We moeten nog wat beter leren op onze positie te blijven, en
meer via de zijkanten te spelen.
- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie?
Spakenburg
- En waarom?
Zij staan bovenaan
- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?:
Partijtje en op doel schieten
- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?:
De warming up en rondjes om het veld rennen
- Wat is volgens jullie de top 3 van beste voetballers ter wereld:
1. Neymar
2. Messi
3. Ronaldo
- Als jullie de baas van CJVV zouden zijn, wat zou je dan veranderen?
Sponsors voor de meidenteams! En anders verwarming in de
dug-outs

Pupil van de week: Luciany Koeiman
In welk team speel je zelf en op welke positie?
In de MD1 en meestal spits of linksvoor
Tegen wie speelde het 1e en hoeveel is het geworden?
0-0 tegen DVSU
Was het een leuke wedstrijd?
Ja heel leuk, want ze konden op hun gemak overspelen
Wat moest je allemaal doen als pupil van de week?
Ik moest opwarmen met de mannen van het eerste
en daarna mocht ik het eerste doelpunt scoren
Wat vond je het leukste?
Dat ik het eerste doelpunt mocht maken
Wie vind je de beste speler van het 1e, kan je uitleggen
waarom?
Ik vond Milas Hietkamp de beste speler, want hij
kon goed overspelen en goed samenwerken met
de anderen en hij gaf goed voor. En hij heeft gewoon super goed gespeeld.
Wat vind je het leukste aan voetbal?
Ik vind voetbal leuk omdat ik altijd samen met mijn
broer Tariq Koeiman uit de C1 speel en omdat ik er
heel veel van kan leren en ik kan dan lekker fit
blijven
Wil je zelf nog iets vertellen?
Ja ik wil graag mijn trainers Marit van Oordt en Nika
Kuipers bedanken dat ze aan de MD1 training willen geven
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Uitslagen
SCH'44 A2
CJVV B1
Amsvorde B2
CJVV C1
Roda 46 C2
Soest SO C6
CJVV C6
GVVV C6
Meern De D1
CJVV D3
APWC D2
CJVV E1
Woudenberg E1
CJVV E3
CJVV E4
Spakenburg E7
IJsselmeervogels E6
Woudenberg F2
CJVV F3
CJVV F4
CJVV F5
CJVV MA1
TOV MC1
Zuidvogels MD2
Candia '66 VR1
CJVV wl-Arsenal
CJVV wl-Inter Milan
CJVV wl-Barcelona

CJVV A1
3-1
Hoogland B2
0-4
CJVV B2
4-2
Eemnes C1
2-1
CJVV C2
7-0
CJVV C4
7-4
Jonathan C7
5-3
CJVV C7
5-0
CJVV D1
7-0
Amsvorde D2
5-3
CJVV D6
3-5
Roda 46 E2
1-1
CJVV E2
4-2
Nieuwland E4
4-3
Cobu Boys E4
3-2
CJVV E5
0-2
CJVV E6
2-3
CJVV F2
5-2
Vliegdorp 't F1
0-6
VOP F5
3-1
Quick 1890 AFC F11 6 - 2
Saestum MA2
3-0
CJVV MC1
0-2
CJVV MD1
2-1
CJVV VR2
1-0
CJVV wl-Celtic
2-7
CJVV wl-HSV Ham7-5
burg
CJVV wl-Manchester
0-0
United

Stand
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A1, Voetbalkrant, E8
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E1

3

Kabouters

2

D3

0

Quizvraag
Welke club had na 5 rondes
Champions League meer punten verzameld dan in de eigen competitie?

Antwoord vorige krant:
Arjen Robben
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WIJ WENSEN JULLIE
FIJNE KERSTDAGE N

&
EEN HEEL GELUKKIG
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