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Voetbalplaatjes: ‘Dan krijgen wij Renske’
Het is weer feest in huis. Voetbal-
plaatjes sparen! Dikke, zware, kleurige 
boeken zijn in huis gekomen. Opeens 
willen de jongens boodschappen doen 
’s avonds. Niet bij de blauwe groot-
grutter hier op het plein, maar natuur-
lijk bij de Plus aan de Arnhemseweg. 
Want CJVV staat in het middelpunt 
in die winkel. Beter gezegd: alle spe-
lers van CJVV.
Gek genoeg blijken daar ook nog twee 
van mijn drie jongens levensgroot aan 
het winkelplafond te hangen. Ze zijn 
er maar wat trots op.

Voetbalplaatjes zijn een gouden uit-
vinding. De eerder genoemde blauwe 
supermarkt heeft een aantal jaren de 
eredivisie en dergelijke uitgebracht. 

Boeken zijn volgeplakt en ik vind de 
kaartjes nog in allerlei lades. De grap 
is ook dat van jong tot oud het leuk 
vindt. Zo had ik een zesjarige aan tafel 
die toekeek hoe zijn achttienjarige 
broer vakkundig de eerste plaatjes in 
het boek aanbracht.

Maar dan het mooiste: de ruilhan-
del. Zoon komt naar beneden: ‘Ik 
heb… zijn voetbalkaartje beloofd. 
Als hij mij heeft, krijg ik die.’ Even 
later: ‘… heeft mij!’ Er zijn hier zelfs 
al heuse unboxing filmpjes gemaakt 
waar zoons voor het oog van de 
camera de pakjes openscheuren om  
de inhoud een voor een te showen. 
Via Snapchat konden vrienden mee-
genieten. En dan krijg je dat je twee 
achttienjarigen in een filmpje reage-
ren: ‘Jij krijgt van ons die man en dan 
krijgen wij Renske’. 

Genieten. 

Veel spaar- en vooral ruilplezier 
gewenst! 

Namens de redactie van Op de Stip, 

Daniël Gillissen
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Op het CJVV-podium

Team: JO9-1
Teamleden: Ayman, Miles, Tom, 
Jules, Hamza, Maid, Ibrahim, Emir
Trainer(s): Joris Ligthart en Tristan 
van Kuilen
Klasse: Hoofdklasse 
Competitiestand: 1e 

Wat is jouw/jullie rol als trainer in het 
team? 
Joris: ‘Tristan en ik zijn de trainers 
van de JO9-1. Wij verzorgen de 
trainingen op maandag en donderdag 
en we proberen er bij de wedstrijd op 
zaterdag bij te zijn om de jongens te 
coachen. We willen ze nieuwe dingen 
leren en dingen verbeteren. We leren 
ze bijvoorbeeld hoe ze op een goede 
en slimme manier kunnen vrijlopen 
om de bal te krijgen. We focussen ons 
ook op het verbeteren van de passing 
en de aanname die natuurlijk erg 
belangrijk zijn.’

Wat is de mooiste goal van dit seizoen? 
‘We hebben dit seizoen al veel mooie 
goals gemaakt; goede teamgoals waar-
bij we vanuit de opbouw combineren 
tot het doel van de tegenstander en zo 

scoren. Verder scoren we vaak mooie 
goals uit de individuele actie. Zo is de 
mooiste goals van dit seizoen uit een 
individuele actie: Ayman vraagt tij-
dens de opbouw de bal van de keeper 
en gaat dan dribbelen. Hij passeert 
alle tegenstanders en schiet daarna 
de bal vol in de kruising. Tristan en 
ik stonden met verbazing te kijken. 
Ayman scoort vaak mooie goals, maar 
deze was echt niet normaal!’

Wat is de beste wedstrijd die jullie tot 
nu toe gespeeld hebben? 
‘We speelden een paar weken geleden 
een thuiswedstrijd tegen DOVO  
JO9-1. Op papier een sterke tegen-
stander, maar we speelden ze helemaal 
weg. De jongens waren fit en hadden 
er veel zin in. Dit resulteerde in heel 
goed voetbal. Mooie acties, goede 
combinaties en fantastisch teamwork 
leiden tot een 9-3 overwinning voor 
onze jongens. Een hele goede prestatie 
en echt een fantastische wedstrijd.’

Wie is de lolbroek in de kleedkamer? 
‘Miles en Emir zijn de twee lol-
broeken in ons team. Het zijn twee 

drukke jongens die wel van een grapje 
houden. Ze komen tijdens de trainin-
gen altijd wel even wat verhalen en 
grappen vertellen en ze proberen ook 
vaak bij de andere jongens wat grap-
pen uit te halen. Soms weten ze van 
geen ophouden en zijn wij er ook wel 
klaar mee, maar achteraf kunnen we 
er allemaal wel om lachen.’

Met welk professioneel team zouden 
 jullie jezelf vergelijken? 
‘Ik zou ons wel vergelijken met Real 
Madrid en Tristan met Barcelona. 
Dit komt ook door club voorkeur. 
We zijn een team met veel individuele 
klasse maar ook goed teamspel zoals je 
ook vaak bij Real Madrid en Barce-
lona ziet. Mooi tiki-taka-voetbal en 
mooie acties. Het zou mooi zijn als we 
later één van de jongens bij één van 
deze teams zien spelen’

Welke speler heeft de meeste potentie om 
het eerste te halen? 
‘Alle jongens ontwikkelen zich goed 
en vinden het leuk om te voetballen, 
maar wij denken dat Tom en Jules de 
meeste potentie hebben om het eerste 
te halen. Dit komt vooral omdat wij 
denken dat zij de twee zijn die het 
langst bij CJVV zullen blijven voet-
ballen en later ook echt gaan proberen 
om in het eerste te komen. Het zijn 
twee jongens waarvan wij denken 
dat ze niet zo snel zullen vertrek-
ken omdat ze het echt naar hun zin 
hebben bij CJVV en ook echt plezier 
hebben in het voetbal. Het zou mooi 
zijn als we ze over een aantal jaar in 
het eerste zien spelen.’

Welke speler ontwikkelt zich het snelst?
‘De jongens ontwikkelen zich allemaal 
heel goed en voetballen ook goed.  
We zien de laatste tijd dat Hamza, 
Maid en Ibrahim echt snel vooruit 

‘Ayman scoort vaak mooie goals, maar deze was echt niet normaal!’
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In de eregalerij

Wat is jouw mooiste herinnering aan cjvv?
‘Oh dat zijn er heel veel! Maar om een aantal te noemen: 
in mijn eerste eerste seizoen als trainer van een selectieteam 
heb ik met de jongens een zeer goed seizoen gedraaid. Ik 
heb zowel met de jongens als hun ouders een speciale band 
opgebouwd en sommige zie en spreek ik nog. Maar daarnaast 
ook twee keer een kampioenschap mogen vieren, teamuitjes, 
met 30 graden watergevecht gehouden in plaats van trainen 
enzovoort. Het zijn er te veel om op te noemen!’

Wat wil jij aan het eind van het seizoen met je team bereikt 
hebben? 
‘Ik zie veel potentie in MO19 en ik denk dat er nog ruimte 
is voor ontwikkeling. Zowel voor de spelers individueel als 
het team in het geheel. De meiden zijn heel goed uit de 
startblokken gekomen en spelen nog om het kampioen-
schap. Ik zou het mooi vinden als we ons als team verder 
kunnen ontwikkelen en dat we dat kunnen belonen met het 
kampioenschap. Enkele meiden hebben al minuten mogen 
maken bij Dames 1 en/of Dames 2. Ik hoop dat er nog 
meer meiden mogen volgen.’

Van welke trainer heb jij als speler het meest geleerd? 
‘Ik ben twee jaar geleden assistent-trainer geweest van Wil-
fred Rietveld. Dit was een bewuste keuze omdat ik mij als 
trainer wilde ontwikkelen en ik was van mening dat ik veel 
van Wilfred kon leren. Ik heb, ondanks een coronaseizoen, 
een leerzaam jaar gehad en heb vee bij Wilfred kunnen 
afkijken. Zijn kijk op voetbal spreekt mij erg aan en ik vind 
het ook tof dat hij zijn visie goed kan vertalen naar de prak-
tijk. Ik probeer nu hetzelfde te doen bij de MO19.’

Hoeveel uur per week besteed jij aan voetbal? (waar besteed je 
deze tijd aan? bijv maken trainingen)
‘Iets te veel denk ik haha. Ik ben constant met voetbal bezig. 
Of ik nou een training in elkaar zet voor de MO19, zelf 
moet trainen en/of naar wedstrijden van anderen kijk. Ik 
probeer alles wat ik zie mee te nemen en te vertalen naar een 
eigen oefening voor mijn meiden.’ 

Wat betekent voetbal voor jou? 
‘Voetbal is mijn uitlaatklep en vind het dan altijd weer leuk 
om op de club te zijn. Of ik nou moet trainen of training 
geven. Ik vind alles leuk.’

Wat vind jij het leukst aan jouw functie bij CJVV?
‘De omgang met spelers en hen elke week bezig te zien. Ook 
dat de meiden nu steeds bewuster bezig zijn met hun ont-
wikkeling en actief om feedback en tips vragen en ook echt 
beter willen worden. Ik vind het mooi om daar een steentje 
aan bij te kunnen dragen.’

Wat wil je bereiken als trainer? 
‘Ik wil mijn TC3-diploma halen en zou nog één seizoen de 
MO19-1 willen trainen. Dames/meidenvoetbal zit nu echt 
in de lift en CJVV is al goed op weg, maar ik denk dat we 
nog veel meer kunnen dan dat we nu al doen.’

Wat is jouw favoriete club?
‘Ajax! Zij spelen attractief voetbal en daar houd ik wel van.’

Tegen welke professionele trainer kijk jij op?
‘Het zal vast geen verrassing meer zijn, maar Erik ten Hag!’

Samuel Gillissen

zijn gegaan. Ze begrijpen dingen die 
we vertellen en uitleggen steeds sneller 
en hun basisvaardigheden, zoals dus 
de aanname, worden steeds beter. 
Deze jongens gaan hard vooruit.’

Wat willen jullie bereiken voor het eind 
van het seizoen? 

‘We hebben in de eerste competitie 
van dit seizoen alles gewonnen. Hier-
door zijn we hoger ingedeeld maar 
ook hier winnen we veel wedstrijden. 
We hopen dus dat we weer kampioen 
kunnen worden en dat alle jongens 
volgend jaar naar de JO10-1 gaan. 

Het is een hechte groep dus het 
zou ook leuk zijn voor de jongens 
als ze volgende jaar weer met elkaar 
voetballen.’

Samuel Gillissen
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Achter de schermen bij CJVV 1

CJVV 1 maakt zich op voor het kampioenschap
De naaste concurrent is verslagen, 
mede door een training op een 
slechter kunstgrasveld. Is CJVV 1 
gewoon beter dan de rest?

Zodra de prioriteiten duidelijk wor-
den, probeert men de controle te hou-
den op de zaken die ertoe doen. Bij 
het schrijven van het vorige stuk ston-
den de mannen van CJVV 1 boven-
aan in de competitie. Vervolgens werd 
de winterstop vervroegd en verlengd 
door andermaal een lockdown. Nu bij 
de herstart van de competitie blijkt 
dat het elftal andermaal de beste te 
zijn. De wedstrijden worden bijna 
allemaal gewonnen. Is het een kwestie 
van eenvoudig beter zijn dan de rest, 
vasthouden aan gewoontes of is het 
openstaan voor ontwikkeling? 

Toen de competitie werd stilgelegd, 
trainden wij rustig door. Trainer Sijtze 

Wobbes liet geen moment onbenut om 
ons spel te perfectioneren. Herhaling 
is immers de kracht van het leren. De 
afgelopen twee seizoenen deden we dat 
ook en dat wierp z’n vruchten af. Maar 
ja, het coronaverhaal is u wel bekend… 
Vlak voor de herstart is onder meer 
geoefend tegen SV Loosdrecht. De uit-
slag was niet alleen klap in het gezicht 
van de tegenstander. Ook Gijs mocht 
een tik op de neus incasseren. 

De competitie werd hervat net als het 
vertrouwde beeld van overwinningen. 
Toch is niet alles hetzelfde gebleven. 
Sven en Kaj zijn allebei vader gewor-
den! Dat is hen niet in de koude kle-
ren gaan zitten. Want de huizencrisis 
dwingt Kaj aka ‘de Messi uit Meppel’ 
aka ‘de Kanté van de lage landen’ en 
zijn gezin richting Zwolle. Sven heeft 
er nooit een geheim van gemaakt om 
ooit de grote stad te verlaten voor het 

noorden. Hij is groot liefhebber van 
de kaatssport en dat kan niet in onze 
Keistad. Mocht u niet weten wat kaat-
sen is, schroom niet Sven te vragen 
naar een uitleg van deze edele sport. 

Familiebanden
De verdedigingslinie bleef ook niet 
onaangeroerd. Sido is er langdurig uit 
vanwege ziekte. Gelukkig bleek Kevin 
niet alleen als centrale verdediger maar 
ook als rechtsback niet te passeren. 
Niels – van origine middenvelder – 
wilde blijkbaar niet als verdediger spe-
len want hij koos voor een decadente 
vakantie ergens in Afrika met zijn 
schoonouders. Gelukkig valt de appel 
niet ver van de boom en is Sam net 
als zijn vader Bart Roskam – team-
manager – een betrouwbare bron van 
rust in het hart van de laatste linie. 
Aanvoerder Steven vond het sowieso 
allemaal best want die ging met alle 
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plezier drie weken op skivakantie. 
Daardoor werd Lucas ad interim 
captain. Iets wat vader Koen – ook 
teammanager – wel kon bekoren. De 
familiebanden bij CJVV zitten geluk-
kig op goed niveau. Het aanvoerder-
schap heeft Lucas geen windeieren 
gelegd. We kunnen inmiddels spreken 
over een het volgens Ruud van Nistel-
rooy ‘ketchupfles fenomeen’. Het 
duurt even maar als de doelpunten 
vallen dan blijven ze ook komen. 

Karten
Inmiddels is de tot nu toe belangrijk-
ste wedstrijd van het seizoen achter 
de rug. Bij concurrent vv Jonathan 
werden de punten verdiend opge-
haald. 0-4. Hoewel de zenuwen van 
tevoren wel aanwezig waren… Als 
begeleidende staf probeer je dan de 
groep op de juiste manier te prikke-
len. Een week voor de wedstrijd was 

er door verzorger Jeffrey een teamuitje 
georganiseerd. De bende van ellende 
mocht gaan karten. Remmen is niet 
nodig. Hoogstens een paar keer het 
gas loslaten was genoeg. Daan had 
blijkbaar dit advies niet begrepen en 
eindigde onderaan de ranglijst van de 
‘loserpoule’. Scotty loste zijn belofte 
als talentvolle buitenspeler in en 
eindigde op de hoogste trede van het 
podium.
Voor trainers Sijtze en Dennis was 
dit niet genoeg qua voorbereiding. 
Jonathan bleek in het bezit te zijn  
van een zeer slecht kunstgrasveld.  
De training werd dus op dinsdag en 
donderdag deels verplaatst naar veld 2 
van het Vermeerkwartier. Na de laat-
ste training werd, onder het genot van 
een Turkse pizza, ook onverwachts de 
wedstrijdbespreking gehouden. Dit 
alles zorgde voor een geweldig resul-
taat. De eerder genoemde Gijs zette 

zijn kwaliteiten in om weer een tik op 
de neus te mogen ontvangen. Ditmaal 
met resultaat, ook Jonathan eindigde 
de wedstrijd met tien man nadat 
eerder onze Pim een ‘emotionele’ rode 
kaart ontving. Helaas kreeg Michel in 
de 60e minuut even kramp en heeft 
ondergetekende – met ijdele hoop 
– de overige 30 minuten – achteraf 
overbodig – warmgelopen. Maar van 
een beetje beweging is niemand ooit 
slechter geworden. 

Zijn we nou echt beter dan de rest? 
Hebben we een grote drang naar 
gewoontes en routine? Dat durf ik 
niet te zeggen. Het enigste dat ik 
vanaf mijn positie kan beoordelen 
is dat de ontwikkeling zowel binnen 
het team als individueel ons ver kan 
brengen. 

Ruben Coenen

Van de voorzitter

Zelfreflectie maakt je rijk
Jonathan-CJVV 0-4. Over sport wordt verschillend gespro-
ken, gedacht en beleefd. Je doet het voor je plezier, voor 
de lol en ook met passie. Je wilt het beste uit jezelf halen. 
Je grenzen zoek je op en je gaat er ook overheen. Je leert 
je emoties te beheersen en als je dat niet doet, krijg je een 
correctie. Je wordt uit het veld gestuurd of je krijgt de gele 
kaart of een vrije trap tegen. Bloed, zweet en tranen. De 
één doet het voor het spel, de ander voor de winst en je 
kunt ook doen voor het meedoen. Je doet het voor jezelf, 
maar ook met de groep of beiden. Je leert en het vormt. Je 
leert verliezen en incasseren, vallen en opstaan, teleurstel-
ling en verdriet verwerken.

Het is goed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
Een goede lichamelijke conditie brengt goed functioneren 
op je werk en sociale leven. Sport brengt ook contacten, 
netwerken en het leert je het samenzijn te vieren met 
elkaar. Je valt elkaar in de armen om de overwinning te 
vieren en om elkaar te troosten bij verlies. Bij sport realiseer 

je je dat het leven niet vanzelf gaat. Om je doel te bereiken 
moet je hard werken, je moet er voor gaan. Veel trainen en 
afstemmen, timen en communiceren om de combinatie te 
vinden. Er zijn en staan voor mekaar. Zelfreflectie is een 
vaardigheid, die onontbeerlijk is in contact te zijn met je 
trainer, de staf, je medespelers en je tegenstander. Als je dat 
kunt dan ben je rijk.

Het eerste van CJVV presteert optimaal en in de wedstrijd 
tegen Jonathan waren alle kenmerken van sport te horen 
en te zien. Voor het publiek een mooie vertoning en voor 
onze spelers het resultaat dat je verdient, omdat wat je doet 
wat je kan. Het eerste is het boegbeeld, de spelers zijn rol-
modellen in de club en geven het voorbeeld. Ik noem het 
topsport en ben nieuwsgierig naar waar we over een paar 
maanden staan in de ontwikkeling van de club.

Peter Coenen
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De wedstrijdanalyse

Dit is de moderne ‘10’ van CJVV: Gijs Wobbes
Koploper CJVV speelt een week 
na de memorabele zege op num-
mer twee Jonathan, weer een 
topwedstrijd. Hees staat op het 
programma, en ondanks dat het 
gat twaalf punten is, staat de 
ploeg uit Soest op een respectie-
velijke derde plek. Een tactische 
analyse waarin we inzoomen op 
de rol van de uitblinker bij CJVV, 
Gijs Wobbes.

Verdedigen
Om goed te kunnen inzoomen moe-
ten we eerst uitzoomen op de manier 
hoe CJVV de bezoekers probeert vast 
te zetten. Er is een duidelijk patroon 
te vinden in de manier van drukzetten 
en dit heeft gevolgen voor Gijs.

Er ontstaan koppels op het midden-
veld. Doordat Hees met de punt 
naar achteren speelt wordt Gijs de 
schaduw van de meest verdedigende 
middenvelder. Lucas en Niels nemen 
de aanvallende middenvelders voor 
hun rekening. Nadat Evan en Kees de 

opbouw naar de zijkant hebben gelokt 
komt het moment om de bal aan de 
zijkant af te pakken. In de openings-
fase gaat dit verrassend slecht. Door 
de individuele kwaliteiten van de 
twee vleugelverdedigers van Hees 
weten ze zich onder de druk van de 
thuisploeg uit te voetballen. De eerste 
twintig minuten zijn daarom ook 
zwaar voor de nummer 10 van CJVV. 
Doordat er nergens een overtal wordt 
gecreëerd rond de bal is het moeilijk 
voor de spelmaker om zijn duels te 
winnen, want van alleen duelkracht 
moet hij het niet hebben. Toch lijkt 
deze situatie een kwestie van tijd tot 
het is opgelost. Want ondanks dat 
er grip is op het balbezit en Hees 
daardoor tot mogelijkheden komt, 
hebben de spelmakers aan de zijkant 
twee nadelen. Ten eerste, doordat ze 
tegen de zijlijn aan staan hebben ze al 
25 procent minder afspeelmogelijk-
heden. Ten tweede, doordat de bal 
altijd naar de zijkant wordt gespeeld, 
is er meer tijd om te kantelen naar de 
plek van de bal. Doordat CJVV het 
centrum afsluit en het kantelen steeds 
beter timed, profiteert de ploeg van 

trainer Sijtze Wobbes optimaal van 
deze nadelen. Zo volgt ook de ope-
ningstreffer in minuut 32’, waar het 
begint bij een onderschepping op het 
middenveld na een voorspelbare pass 
vanaf de zijkant. Na de verovering van 
de bal volgt een overtreding en uit 
die vrije trap weet centrale verdediger 
Sam CJVV op voorsprong te brengen 
met het hoofd: 1-0.
Door het kantelen richting de bal 
worden de ruimtes steeds kleiner voor 
de middenvelders. Dat betekent dat 
Gijs minder meters kwijt is aan zijn 
verdedigende taken en hij vaker aan 
aanvallen mag denken.

Aanvallend
Eenmaal aan de bal moet dat wel goed 
komen, zou je denken. Crosspasses 
levert hij op de stropdas, aannames 
legt hij panklaar, een echte linkspoot 
en dan ziet het er nog elegant uit ook. 
Het liefst wil je zo’n speler non-stop 
aan de bal zien. Maar ook zonder bal 
is hij van grote waarde en blijkt het 
een moderne ‘10’. Gijs maakt name-
lijk gebruik van de half space zoals ze 
dat in voetbaljargon noemen.  
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Dat is de ruimte tussen de zijkant en 
het centrum (zie afbeelding).

 

CJVV start vanuit een 4-3-3, maar als 
ze hoog op het veld aan het aanvallen 
zijn, ziet de veldbezetting er ongeveer 
zo uit. Als vleugelverdediger Sido 
opkomt, verhuist de buitenspeler 
automatisch naar de binnenkant,  

dus op die manier wordt de half space 
bezet. Wat Gijs hierin uniek maakt, 
is dat hij er zelf al naar op zoek lijkt 
te gaan. Het bezetten van deze half 
space is belangrijk, want dat is de 
ruimte waar in het moderne voetbal 
de meeste assist vandaan komen. 
Dat is logisch, want het is net ver 
genoeg naar de zijkant zodat er geen 
tegenstanders van alle kanten op je af 
komen en het is net dichtbij genoeg 
om te kunnen scoren of een bepalende 
pass te geven richting het doel. Wat 
de ruimte voor Gijs nog aantrekkelij-
ker maakt, is de twijfel die hij teweeg-
brengt bij de rechtervleugelverdediger 
en de rechter centrale verdediger. 
Want Kees houdt de één bezig en 
Evan de ander. 
Door het gedrag met en zonder bal 
is hij deze wedstrijd ongrijpbaar. Het 
is daarom ook geen toeval dat hij de 
speler is waar veruit de meeste overtre-
dingen op zijn gemaakt. Hij ontstijgt 
de lijst met zes overtredingen voor. 
In één van die zes overtredingen zit 
zelfs een rode kaart, waardoor Hees 
met tien man verder moet. De tweede 

helft lijkt Gijs als een speeltuin te 
beleven. Op het middenveld veran-
dert niet veel, want Hees gaat verder 
met drie verdedigers. Hierdoor geeft 
CJVV de loopacties aan de zijkant 
prioriteit en ontstaat er vanzelf ruimte 
voor Gijs die met een prachtige stift 
de 2-0 weet te onderstrepen. Na een 
doelpunt kort daarna van Kees lijkt 
het een monsterscore te worden. Voor 
de zekerheid schakelt Hees weer terug 
naar een viermansdefensie en laat 
daarbij twee middenvelders staan, 
waardoor het weer de strijd verliest op 
het middenveld. CJVV walst erover-
heen: eindstand 6-1.
Minuut 68’: Het speelkwartier is 
voorbij. Hij heeft de laatste vijftien 
minuten van posities gewisseld, in 
ruimtes gedoken, de bal in de ploeg 
gehouden, maar ook weer kansen  
gecreëerd. De nummer 10 van CJVV 
mag rust nemen en volgende week 
weer verder gaan bij waar hij is 
gebleven.

Joel Zeldenrust

Een 1 april-grap van de natuur…
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Column Conny

Welke voetbalclichés wel kunnen en 
welke echt niet meer
Voetbalclichés. Wie gaat er niet 
lekker op? Zelf ben ik er in elk 
geval erg gevoelig voor. Ik kan er 
ook erg om lachen met mensen 
die dit ook leuk vinden. In deze 
column recenseer ik de voor mij 
bekendste clichés. Ik beoordeel 
ze met ‘ja’ of ‘nee’, vanzelfspre-
kend refererend aan of ik ze wél 
of niet vaker in en aan het veld 
wil horen.

‘Koppies op!’
Nee! Ondanks dat dit toch één van 
mijn lievelingsclichés is, is het natuur-
lijk volstrekte onzin. Wat we willen, is 
dat het eigen team beter gaat voetbal-
len. Of dat nu met je kop omhoog, 
omlaag of ergens daartussen is, maakt 
natuurlijk niemand iets uit. Al scoor je 
met je ogen dicht, handen in je zakken, 
achteruitlopend en raak je de bal met je 
kont, kijk maar even wat je doet! 

‘Nu wij weer!’
Nee! Deze krijgt het nadeel van de 
twijfel vanwege de licht-pathetische 
toon. Het klinkt geenszins sexy en de 
roeper van deze leus roept het negen 
van de tien keer alleen maar in poging 
zichzelf te overtuigen dat het mis-
schien nog goed komt. Toch verdient-
ie enige credits: in het geval dat je als 
team al één of meerdere goals gemaakt 
hebt en je krijgt daarna een tegengoal, 
is het een motiverende en duidelijke 
opdracht aan het team, waarbij ieder-
een weet wat er bedoeld wordt. Nu 
wij weer scoren, of minstens aanval-
len! Het wordt mij alleen iets te vaak 
geroepen wanneer de tegenpartij nét 
de 0-3 heeft gescoord. ‘Nu wij weer!!’ 
Nu wij weer? Nu wij weer wat? Nu 
wij wéér de duels verliezen? Het wéér 

afleggen in sprintduel tegen je directe 
tegenstander? Wéér een tegengoal 
incasseren? Ik snap er niks van.

‘Zij/Hij niet!’
Ja! Toelichting: dit wordt geroepen in 
situaties wanneer iemand buitenspel 
staat, maar diegene zich niet met het 
spel bemoeit en zijn of haar team-
genoot – die geen buitenspel stond – 
verder kan gaan op de zojuist gegeven 
pass (Sidenote: hebben jullie nou 
zojuist een door een vrouw gegeven 
uitleg over buitenspel gelezen? Heb 
ik jullie even mooi te pakken!). Dit is 
mijn absolute favoriet, vanwege zijn 
veelzijdigheid. Kan namelijk geroepen 
worden als het klopt, in dat geval is 
het een vriendelijk bedoelde aanwij-
zing voor de scheids- of lijnrechter, of 
nog beter: voor de tegenstander zodat 
ze niet stoppen met verdedigen omdat 
ze dachten dat het buitenspel was. 
Maar ook dient het goed als uitroep 
wanneer de persoon in kwestie wel 
degelijk buitenspel stond, bij voorkeur 
een meter of drie. Optimale omstan-
digheid: de roeper van deze leus zit op 
de tribune in de zon met een biertje in 
zijn of haar hand en heeft de situatie 
eigenlijk precies niet gezien.

‘Voetballen!’
Ja. Maar alleen omdat ik mij net iets te 
vaak schuldig maak aan deze en ik niet 
wil dat deze column tegen mij gebruikt 
wordt. Niet dat ik volledig achter deze 
leus sta, hij ontglipt me gewoon soms. 
En ‘meiden, stop met die bal brengen, 
pass nou eens eerder en ga ook niet 
de hele tijd proberen om je door vier 
tegenstanders te manoeuvreren maar 
speel die bal af en loop zelf weer vrij’ 
zijn echt heleboel extra lettergrepen.

‘Eigen spel!’
Nee! Doorgaans wordt deze gebruikt 
wanneer de eigen partij er niet lekker 
in zit. Het genoemde ‘eigen spel’ is 
dan dus niet voldoende en er moet 
juist ánder spel op de mat worden 
gepresenteerd. Daarnaast zit er ook 
een soort sneer in naar de tegenstan-
der, alsof hun spel de oorzaak is van 
het matige spel van het eigen team. 
Dat vind ik wat lafjes, want als de 
tegenstander niet goed speelt, moet 
je er toch juist gemakkelijk overheen 
kunnen denderen? Wil je toch echt 
refereren aan het eigen spel, dan stel 
ik voor ’m wat specifieker te maken: 
‘Jongens, denk aan het eigen spel wat 
we vier weken geleden een keer op de 
donderdagtraining zo goed uitvoer-
den, dat willen we zien!!’ Bekt echter 
een stuk minder lekker in the heat of 
the moment.

‘De bal is rond.’
Ja! Geen speld tussen te krijgen. Prima 
en zuiver feitje om er af en toe in te 
gooien. Bedoel je het om je team te 
motiveren voorafgaand aan de wed-
strijd tegen de ongeslagen kop loper 
terwijl je zelf 13e staat, dan zou ik 
misschien aanraden om wat harder te 
trainen in plaats van je team te wijzen 
op de wiskundig aanwezige kans dat je 
misschien eventueel wel zou kunnen 
winnen.

‘Je zit niet op ballet.’
Nee! Dit is een bijzondere. Denk dat 
bij mannenvoetbal de term ballet vaak 
vervangen wordt door dammen. Ik 
hoor deze regelmatig van de tegen-
stander in het veld wanneer ik veron-
gelijkt reageer op een overtreding op 
mij of op een teamgenoot. Met deze 
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uitspraak wordt geïmpliceerd dat alle 
overtredingen geoorloofd zijn, want 
voetbal is een ‘harde’ sport, dus zeur 
niet zo. Gek genoeg lijkt die mening 
bijgesteld als ik daarna (per onge-
luk, uiteraard) iemand even opvang 
met m’n lichaam of mijn sliding te 
laat is, dan moet ik weer ‘normaal 
doen’. Geen touw aan vast te knopen. 
Daarnaast heb ik ook nog wel vragen 
over de verwijzing naar ballet, alsof 
dat geen harde sport is. Ik ben geen 
dansexpert, maar het lijkt me toch 
basiskennis dat ballerina’s kneiterhard 
zijn, harder dan wij voetballers, vooral 
wanneer het gaat om doorsporten met 
blessures.

‘Het kan nog!’
Ja. Een aanmoediging voor het eigen 
team om hen te motiveren om nog te 
scoren/winnen. Deze vind ik plau-
sibel, met wel als kanttekening dat het 
waar moet zijn. En hij behoeft soms 
enige rectificatie, want vult de roe-
per ook aan ‘Nu kan het niet meer!’ 
wanneer de tegenpartij na de 1-1 in 
de 89e minuut ook de 1-2 en de 1-3 
maakt?

‘Zijn we wakker?!’
Nee. Kunnen we kort over zijn. Deze 
is passief-agressief en dient dus niet als 
goede motivatie. Daarnaast is het een 
domme vraag. Het zou heel zorgelijk 

zijn als er werkelijk slapende mensen 
op het veld stonden, en zelfs dan 
moet je de vraag niet stellen maar een 
dokter bellen.

Zo, dat waren ze wel. Ik ben wel 
benieuwd wat er ons nog te wachten 
staat qua voetbalcliché’s. Want hoewel 
alle bovengenoemde prachtig zijn of 
prachtig van lelijkheid, zijn er vast 
nog veel meer die hun opwachting 
gaan maken. Ik ben benieuwd. Er kan 
nog van alles gebeuren, Parijs is nog 
ver.

Conny Schutte

De G-afdeling zoekt echt jullie steun
Een van de dingen waar CJVV trots 
op is, dat is dat iedereen welkom is. 
Of je nu een jongen bent een meisje, 
het maakt niet uit. En uiteraard geldt 
dat ook voor onze G-afdeling. Het 
zou zomaar kunnen dat CJVV de 
eerste club in Nederland was met een 
G-afdeling. En die moet blijven.
Het is best een probleem een uitda-
ging om leiders voor de zaterdagen 
te vinden. Dit seizoen zijn we nood-
gedwongen al teruggegaan naar één 
G-team in plaats van twee. Wat is er 
nou mooier om het nieuwe seizoen 
weer met twee G-teams te kunnen 
beginnen, en misschien kunnen we 
ook wel een jeugdcompetitie opzetten. 
Daarover zijn we in gesprek. 
Om onze doelen in te vullen hebben 
we mensen nodig. Mensen zoals jij en 

ik. Natuurlijk is het mooi als je enige 
affiniteit hebt met de doelgroep. Maar 
geduld en zaterdag een paar uurtjes 
tijd vrijmaken zou geweldig zijn. Thuis 
speelt de G in de ochtenduren. Op uit-
wedstrijden hebben wij natuurlijk geen 
invloed en dat kost door de reistijd 
vaak wat meer tijd. Maar als je dan met 
drie punten naar huis gaat, vaak in de 
bus van Bzzzonder, is dat toch wel de 
start van een mooi weekend.
Normaal gesproken heb je per team 
twee begeleiders nodig, liefst met 
rijbewijs, want dan kun je ook de bus 
rijden (gewoon rijbewijs). Wij zijn 
zo’n grote en gezellige vereniging, het 
moet toch mogelijk zijn dat er wat 
mensen opstaan die zeggen: ik wil 
helpen. Natuurlijk we zoeken ook via 
033indebuurt. 

Ik zou zeggen: CJVV’ers, denk even 
na of je dit leuk vindt, en geef je op. 
De G-afdeling heeft je echt nodig. 
Wij zijn uiteindelijk toch het land van 
zeventien miljoen bondscoaches. Dat 
moeten we toch ook in de praktijk 
kunnen brengen. En zoveel als het 
kan houden we rekening met jouw 
wensen.
We hopen overigens dat we aan de 
start van de nieuwe competitie weer 
een G-toernooi kunnen organiseren, 
dat zou de dertigste keer zijn.  
We hopen dat jij erbij bent.
Wil je meer weten, of twijfel je nog 
een beetje, meld je dan even bij jaap.
hoogendoorn@kpnmail.nl.  
Mobiel kan ook 06-53236048.

Jaap Hoogendoorn

Inkopen doen?  
Denkt u dan aan onze sponsors en adverteerders!
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Dick en Wim Verkerk
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Tel.: 033 4634580

Mobiel: 06 22 16 39 99
www.verkerkenpartners.nl info@verkerkenpartners.nl
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Column Freek van Slooten

Eens in de zes jaar promotie
Tegen het einde van de wedstrijd vond ik mijzelf terug op 
een terrasstaanplaats, in een groep diehard-CJVV-supporters. 
Mannen die meestal ook uitwedstrijden van de gele leeuwen 
bezoeken. Enkelen van hen zelfs op de fiets. Het stond 6-1 
met vv Hees als lijdend voorwerp. Hoewel Parijs natuurlijk 
nog ver is, viel in alle euforie het K-woord. Eindelijk weer 
eens Kampioen! Het werd tijd ook. Zo lang geleden dat we 
met het eerste weer eens kampioen werden of promoveerden!

Een enkele kenner herinnerde zich nog een kampioenschap 
tegen Odysseus dat bij winst kampioen zou zijn. Deze dag 
zou ook de geschiedenisboeken ingaan als Bacardi-zaterdag. 
Odysseus had geheel tegen de gewoonte in heel veel studen-
ten meegenomen naar de kampioenswedstrijd. De jongens 
en meiden bleken één gezamenlijke passie te hebben; het 
drinken van baco’s. Hoe meer hoe beter. De Bacardi was 
werkelijk niet aan te slepen. Evert verordonneerde de 
groothandel onmiddellijk met een oplegger Bacardi naar 
Sportpark Vermeerkwartier te komen.

Maar hoe zit het nou echt met die kampioenschappen en 
promoties? Hebben wij echt zo weinig te vieren? Ik heb 
de feiten even op een rijtje gezet. Vanaf 1998 tot en met 
2016 konden we vier keer promotie vieren, twee keer door 
een kampioenschap en twee keer door het winnen van de 
nacompetitie. In 1998 werden we kampioen met een 0-5 
zege in Utrecht op (wederom) Odysseus. In 2004 promo-
veerden we in Voorthuizen door in de finale nacompetitie 
te winnen van NSC (3-1). In 2011 promoveerden we in 
Woudenberg door een penaltyserie tegen de club uit dat 
dorp. Nodig na een 0-0 stand in de reguliere speeltijd. In 
2016 vierden we op ons eigen sportpark een 4-0 overwin-
ning op Odysseus, waarmee we kampioen werden. Helaas 
was het verblijf in de tweede klasse nooit van lange duur. 
Na één of twee jaar volgde steevast degradatie.

Dat neemt niet weg dat ons mannenvlaggenschip in de 
periode van 1998 tot en met 2016 liefst vier keer kam-
pioenschap of promotie heeft gevierd. Dat is dus gemid-
deld eens in de zes jaar. Best een opmerkelijk aantal, als je 
bedenkt dat die steeds werden behaald in klassen met nog 
dertien andere teams. Wanneer wij dit jaar ook kampioen 
worden, zouden we over de periode van 1998 tot en met 
2022 dus vijf keer kampioen of promovendus zijn. Dat is 
dan nog steeds gemiddeld één keer per zes jaar. Maar laten 
wij de beer niet verkopen voordat… enz.

Het gesternte laat wel veel ruimte voor hoop. Begin dit jaar 
was daar AD Amersfoortse Courant-columnist Peter Visee 
die zijn voorspellingen deed voor een aantal regioclubs. 
Tot dan was ik de lettercombinatie CJVV nog nooit in één 
van zijn bijdragen tegen gekomen. Maar nu voorspelde 
hij voor ons een kampioenschap vanwege een leuke jonge 
ploeg waar het enthousiasme vanaf spatte. Nou Peter, wat 
een compliment! Maar het werd nóg gekker. Hij lijkt nu lid 
van onze supportersclub (in ruste) te zijn geworden. Zijn 
column van zaterdag 2 april loopt over van bewondering. 
Voor de club, de trainer, de spelers en de atmosfeer. Bij het 
lezen van de column viel ik van verbazing van mijn stoel. 
“CJVV voorbeeldclub”, “prachtige accommodatie”, “pio-
nier vrouwenvoetbal”, “zelden gedoe”, enz. Betere pers kun 
je niet krijgen. En Peter, als je dit leest: Wij ook van jou.

Freek van Slooten
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CJVV-reünie groot succes en daarom jaarlijks evenement
Geen groot jubileumfeest, maar 
wel een reünie. Oud-leden van 
CJVV hebben elkaar weer eens 
gesproken. En dat wordt een 
jaarlijks feest.

Zaterdag 19 maart was het eindelijk 
zo ver, de CJVV Reünie werd gehou-
den op het Vermeerkwartier. Voor 
het jubileumfeest in 2020 waren vele 
oud-leden van CJVV uitgenodigd. 
Omdat dit allemaal in het water viel 
en er toch behoefte was vanuit deze 
groep om elkaar te ontmoeten, heeft 
Bert van Plateringen samen met Peter 
Coenen en Renske Meints de oud-
leden uitgenodigd op CJVV. 

Grote afwezige Bert zat zelf met 
corona thuis, en baalde uiteraard als 
een stekker dat hij niet bij de gezel-
ligheid aanwezig kon zijn. Er waren 

wel zo’n zestig andere oudere CJVV 
leden, of oud CJVV leden aanwezig 
om 13:30 uur in de bestuurskamer. 
Voorzitter Peter Coenen verwelkomde 
de (met name) heren en iedereen 
kreeg een bakkie koffie met wat lek-
kers. Om 14:30 uur startte de wed-
strijd van het 1e tegen VVZ’49. Een 
leuke wedstrijd die eindigde in 4-1 
voor de geelzwarten. 
De heren vermaakten zich kostelijk 
met oude verhalen, herinneringen 
delen, een biertje hier, een door 
Keimpe of Roely geserveerde bit-
terbal daar. Maar ook de gesprekken 
over het ouder worden, pensioenen, 
of lichamelijke pijntjes, ongemakken 
en de zeeën van vrije tijd kwamen 
voorbij. Achter de bar zagen we Evert, 
geassisteerd door enkele vrolijke jonge 
dames, die ons kundig voorzagen van 
koel getapte biertjes en andere verfris-

singen. Een mooie, zonnige middag 
vol onderlinge verbondenheid. Precies 
zoals we als CJVV willen zijn: ieder-
een hoort erbij, voor iedereen is plek, 
samen zijn we CJVV. 

Wie zagen wij zoal? Nou, vooral 
CJVV-vogels van diverse pluimage.
Uiteraard veel jongens die vroeger de 
kleuren van ons eerste elftal verde-
digden, zelfs in een ver verleden. 
Geruchten willen dat Rein Vriesema 
en Arnoud van Ooijen al lid waren 
vóór de oprichting in 1920. Rein is 
nog wekelijks te vinden op de club en 
Arnoud is dit jaar helaas gestopt met 
zijn taak als leider van het succesvolle 
CJVV 45+ team. Onder zijn leiding 
werden grote successen geboekt! 
Uit het roemruchte verleden zagen we 
ook toppers als Gert Floor, Keimpe 
Holtewes en Ton van Buuren, maar 
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ook uit een minder ver verleden gaven 
o.a. Harry Jaarsma, Edwin van Sloo-
ten, Edwin van de Pol, Klaas Bakker, 
Erik Vedder en Arjen van der Linden 
acte de présence. Laatstgenoemde 
informeerde hier en daar welke kwa-
liteiten nu precies gevraagd worden 
teneinde in de voetsporen van voor-
zitter Peter Coenen te mogen treden 
na september. “Arjen for President”? 
Ja, er wordt wat gewandelgangd op 
zulke bijeenkomsten.
Maar ook vele kanjers op andere 
CJVV-gebieden waren aanwezig: Jan 
Rijnders (tot verdriet van zijn vele 
fans onlangs gestopt met zijn barwerk-
zaamheden) en Dick Verkerk, haalden 
hun mooiste tapervaringen op, zoals 
ook oud-trainer Adrie Morren en 
ex-leider John Stienen toenmalige 
hoogtepunten de revue nog eens lieten 
passeren.
De vijfde colonne liet ook dit keer 
geen verstek gaan, vertegenwoordigd 
door Herman Baars, Jack Russchen, 
Henk Glashorst en ex-bakker Van 
Buuren. Met Chris Smits zien zij 
elkaar bijna nog wekelijks op de club, 
dus voor hen was dit samenzijn gesne-
den koek.
Van het “oude Vierde”, dat eind 

jaren ’70 tijdens een wild weekend 
op Terschelling het eerste team van 
Oosterend met 1-2 een historische 
nederlaag bezorgde, was ook een 
grote delegatie aanwezig: Peter van de 
Kamp en Wim de Leu (verantwoorde-
lijk voor de twee “zoute goals”), Wout 
van Veluw en Jan Lamberts (leuk om 
hun eega’s Greet en Thea weer eens 
te zien!), goalie André van Loveren en 
trouw clubgenoot en toenmalig rots in 
de branding Joop van den Heuvel. 
De roemruchte CJVV-familie Land-
man was ook met vier man vertegen-
woordigd: Johan, Henk, Peter en 
Evert, van wie de laatste nog steeds elke 
maandag trouw de kantinevloer komt 
schoonmaken. Ook andere leden van 
het schoonmaakteam waren natuurlijk 
aanwezig, zoals Aral Dijksman, Harry 
van Assen (één van onze snelste rechts-
buitens ooit) en Bertus Horseling. 
Bertus is daarnaast al vele jaren de beste 
kaarter van CJVV (hij is bijna overal de 
beste in), een constatering die door de 
eveneens aanwezige Arie van Barreveld, 
bouwexpert en toepkundige, sterk in 
twijfel getrokken wordt…
We zagen oud-secretaris en mede-
samensteller van ons prachtige 
jubileum boek Chris  Steijger, oud-

klusteamlid Koos Offe-
reins en Hans Suringa, 
één van de grondleggers 
van ons huidige club-
blad, Ben van Meenen, 
die al jarenlang met de 
titel van meest fanatieke 
eerste-elftalsupporter 
naar huis gaat en de 
gebroeders Rien en 
 Bertus Vreekamp.
Voorzitter van de Cv100 
Hans van Geest voelde 
zich ook weer helemaal 
thuis tussen al die oude 
bekenden en Rienk 
Rietveld was gewoon blij 
dat hij er weer lekker 
bij is. En dat waren wij 
allemaal!

Daarnaast zagen we gezichten die echt 
niet mee van deze tijd waren of die we 
gewoon door de ouderdom vergeten 
zijn.

Er is geïnventariseerd of er behoefte 
is aan een vervolg, zo na twee jaar 
corona is het best gezellig om elkaar 
weer eens op de club te zien. Uit 
de enquête bleek dit dan ook; de 
voorkeur ligt bij een (half) jaarlijks 
moment, een ‘oude mannendag’ 
kunnen we dit wel gekscherend gaan 
noemen. Naar verwachting zal de 
volgende keer in september of okto-
ber georganiseerd worden om daarna 
jaarlijks terug te keren. Overigens leert 
de geschiedenis ons om hier een slag 
om de arm te nemen; dus pin ons er 
niet op vast! 

Wilt u de volgende keer ook aanwe-
zig zijn? Stuur dan een mailtje naar 
communicatie@cjvv.nl dan krijgt u 
de volgende keer de uitnodiging in de 
mail. 

Namens de organisatie, 
Renske Meints, verslag in  

co-productie met Wim de Leu
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Van de bestuurstafel

Bestuur CJVV: We doen het samen.  
Daarom krijgt ‘samen’ een boost!
Het CJVV-bestuur constateert 
dat het ‘samen’ op de club een 
flink knauw heeft gekregen door 
corona. Daar wordt actie op 
ondernomen.

Samen werken dat is het credo waar ik 
aan denk als ik de pen om oppak om 
deze vaste bijdrage te gaan schrijven. 
Samenwerken doen we in het bestuur, 
het voetbalteam, omgaan met corona, 
de kantine exploiteren… misschien 
wel activiteiten ontplooien ten bate 
van vluchtelingen uit Oekraïne? 
Google brengt mij via gedichtenstad.
nl naar het treffende gedicht in het 
kader (auteur onbekend)

Samenwerken
Samenwerken!

Echt een werkwoord.

Samen… werken…
Samen ervoor gaan

Samen de voordelen zien
Samen de pijn dragen

ook al is het niet de jouwe.

Samen aanpakken
wat anders zal blijven liggen

Samen ideeen delen, plannen maken,
Samen… kiezen

met minder geen genoegen nemend…

Samen gaan…
voor het einddoel…

stap voor stap… samen

Compromisloos… gaan.
Door knokken, elkaar sterker makend.

Dat vind ik samenwerken.

Wat een fantastisch heerlijk 
werkwoord…!

Ik schreef de vorige keer dat we als 
bestuur ‘de hei op’ zouden gaan. 
Genoodzaakt door corona schoof 
onze afspraak een paar keer en bleek 
praktisch ‘de hei’ uiteindelijk gewoon 
het clubgebouw te worden waar we op 
anderhalve meter twee goede sessies 
hielden onder begeleiding van een 
coach. De rode lijn was… Samen…
Samen de vereniging beter organise-
ren. Het samen gevoel in de vereni-
ging. Samen als bestuur.
We kwamen tot de conclusie dat 
het ‘Samen’, mede door corona, de 
afgelopen jaar behoorlijke tikken heeft 
opgelopen en dat de ‘Samenhang’ in 
de vereniging wel een flinke boost kan 
gebruiken.

We zetten daarom langs drie lijnen 
de komende tijd een aantal acties uit 
waarvan jullie van twee wel zeker iets 
gaan merken/zien.

1. Samen als Vereniging
Nu we de coronabeperkingen zo goed 
als achter ons hebben gelaten, willen 
het verenigingsgevoel en het samenzijn 
dit seizoen een boost geven. Er zitten 
een paar activiteiten in de pen… en wat 
zou het mooi zijn als dit jaar het ver-
wachte kampioenschap van 1e heren-
team met z’n allen kunnen vieren.

2. Samen organiseren
In de breedte zien we dat de orga-
nisatiegraad en de bijdragen van de 
leden in het ‘we doen het samen’ een 
oppepper kan gebruiken. We werken 
op vijf thema’s aan plannen: Voetbal-
zaken, (Andere) activiteiten, Commu-
nicatie & Sponsoring, Exploitatie & 
Projecten en Overig. Rode lijn door 
al deze thema’s zijn. A) Verbeteren 

organisatie en B) versterken bijdragen 
van de leden.
De plannen bespreken we 20 mei met 
een grote groep van kern-CJVV-vrij-
willigers. Daarna volgt ook publicatie 
naar alle leden en mag je natuurlijk rea-
geren. En in september is de gelegen-
heid om formeel te reageren tijdens de 
Algemene Leden Vergadering.

3. Samen als bestuur
Van deze lijn zullen jullie zo op het 
oog niet zo veel zien. Maar ook het 
bestuur vinden we dat we elkaar nog 
beter kunnen helpen en meedenken. 
Daar werken we aan…Dit samen/
naast de eigen verantwoordelijkheden 
die bestuursleden voor hun eigen 
portefeuille hebben.

Nog meer samen:
• Voorzitter: We zijn als bestuur, maar 

ook als vereniging  op zoek naar 
(kandidaten voor) een nieuwe voor-
zitter (zie ook de advertentie elders). 
Heb je belangstelling of weet je 
iemand die mogelijk geschikt is? 
Meld dat bij secretaris@cjvv.nl 

• Voetbal: Meer dan tien leden hebben 
de afgelopen maanden input gegeven 
op de evaluatie van het voetbal tech-
nischbeleidsplan (opzet en werking). 
De komende maanden gaat dit nog 
leiden tot diverse acties in de voorbe-
reiding naar een hopelijk weer mooi 
nieuw voetbalseizoen.

• Cloud: We hebben besloten dat we 
als vereniging al onze ongestruc-
tureerde data gaan samenbrengen 
in een cloud faciliteit van Google. 
Hierdoor kunnen we informatie 
straks veel beter hergebruiken en 
makkelijker informatie delen en 
zullen een aantal administratieve 



Voorzitter Peter Coenen p.g.coenen@kpnmail.nl 
Penningmeester en facilitaire zaken Evert Nawijn  

enawijn@ziggo.nl
Secretaris Berthold Eshuis bertholdeshuis@hotmail.com
Secretariaat en wedstrijdzaken Lars Verweij  

secretaris@cjvv.nl

Voetbalzaken Liesbeth Postma koenliesbeth@hetnet.nl
Communicatie en Sponsorzaken Renske Meints  

communicatie@cjvv.nl of sponsoring@cjvv.nl
G-voetbal Gijsbert Jan van de Pol  

gijsbertjanvandepol@poleza.nl

Bestuur

Ledenadministratie

Monique de Groot en Lars Verweij
e-mail: ledenadministratie@cjvv.nl
Info: http://www.cjvv.nl/211/aanmelden-bij-cjvv/

Administratie donateurs

Arnoud van Ooijen
e-mail: agelvanooijen@ziggo.nl

Voorzitter Liesbeth Postma
Hoofd jeugdopleiding Paul Richard
Coördinator voetbaltechnische zaken Bas Wobbes
Coördinator en sociaal Boven- en middenbouw  

Roel Wolfswinkel

Coördinator en sociaal Onderbouw Juriaan Kok
Coördinator senioren niet-selectie/recreanten Arnoud Hospes
Coördinator vrouwenvoetbal Dana van de Kamp
Coördinator meisjesvoetbal Anke de Wit
Voetbaltechnisch adviseur Wilfred Rietveld

Voetbalzaken

processen soepeler gaan lopen. Het 
implementatietraject is in maart 
gestart en ronden we deze dit sei-
zoen af. Volgende seizoen gaan we 
hier vol profijt van trekken.

• Fred: Het ging de laatste tijd minder 
goed met Fred, maar nu gelukkig 
alweer wat beter. We hebben hem 
geholpen om voorlopig onderdak 
en verzorging te vinden. We gaan 

ervoor dat er een duurzame ‘oplos-
sing’ voor hem gevonden gaat 
worden.

Berthold Eshuis

Met oog voor detail, en de blik op de Jaarvergadering van de Club van Honderd van CJVV op vrijdag 22 april, zorgen penningmeester  
Hans van Geest en technisch lid Peter van de Kamp dat de Cv100-hoek weer helemaal up-to-date is!
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Beheer en meer…

Veel water op de velden en kapotte zonnepanelen door stormen

Het beheer was de afgelopen maanden vooral 
bezig met het herstellen van van alles en nog wat: 
de vloer in de kantine na een feestavond, deuren, 
kliko’s en dugouts. Volgend jaar worden veld 2 en 
3 vervangen. Verder zijn er nieuwe trainingsdoelen 
en Fred is weer regelmatig op de club.

Zoals meestal is januari op voetbalgebied een rustige 
maand. Dan worden er altijd werkjes gedaan die geen prio-
riteit hebben, maar die echt toch eens gedaan moeten wor-
den. Zo werden alle kleedkamerdeuren bijgewerkt, waarvan 
er bij twee zelfs een nieuwe plaat op bevestigd moest wor-
den omdat één of meerdere gebruikers het blijkbaar zinvol 
vonden om er met een hamer gaten in te slaan. De logica 
van dergelijke acties ontgaat mij, maar daar zal ongetwij-
feld door iemand die doorgeleerd heeft een psychologische 
verklaring voor gevonden kunnen worden.
Ook is er e.e.a. geschilderd, met doelen en netten geknut-
seld en Lorenzo, onze nieuwe (los)vaste medewerker, heeft 
de clubkleuren er nog eens extra knallend opgezet!
Onze vaste vloerenleverancier Van Wiefferen is langs 
geweest om de bij het “Oktoberfest” beschadigde vloer 
te repareren. Onze pvc-vloer is prachtig, maar bleek niet 
bestand tegen de ijzeren onderstellen van de biertafels en 
-banken. Vooral omdat deze al snel niet meer als zitplaats 
gebruikt werden. Het begrip “statafel” heeft sinds die 
avond een geheel andere dimensie gekregen.
Vakkundig werden de beschadigde stroken verwijderd en 
de nieuwe er weer in geplakt. We hebben nog 1 pak reserve 
liggen, maar voor het volgende “Fest” zal er toch echt een 
alternatieve aanpak bedacht moeten worden…

Vervolg op blz. 18 >>>



18 Op de Stip april 2022

Waar rook is…
Ook de dugouts vergen constant onze aandacht. Nu 
ervaren niet alleen wij als voetbalclub de gevolgen van 
vooral nachtelijk bezoek aan deze mooie hangplekken, ook 
de buurt is de overlast meer dan zat. Waar wij vooral de 
problemen hebben met de vernielingen en de achtergelaten 
troep speelt voor de bewoners van de Rubensstraat en de 
achterliggende straten vooral de geluidsoverlast tot diep in 
de nacht. Ook het gebied rondom de velden van Quick-
voetbal en -honkbal ervaart dezelfde soort problemen.
Sinds enkele maanden is er nauw contact met de buurtbe-
woners, wijkpolitie, boa’s, parkmanager en gemeente over 
een gezamenlijke aanpak. Zo wordt er op dit moment al 
frequenter gesurveilleerd en kan er directer gemeld worden 
bij overlast. Aan betere (verbods)borden wordt gewerkt. 
Van onze kant hebben we aangegeven dat wij voorstander 
zijn van het terugsnoeien van de achterliggende  begroeiing 
van de dugouts tot een cm of 80 hoog. Dan kunnen 
we ook het plexiglas aan de achterkant weer regelmatig 
schoonmaken en zijn bezoekers vanaf de Rubensstraat niet 
langer aan het zicht onttrokken. Een simpele maatregel zou 
je zeggen, maar die begroeiing is destijds geplaatst op ver-
zoek van de bewoners van de Rubensstraat, dus hun reactie 
moet even afgewacht worden. Als het aan mij ligt… haha.
De kliko die tussendoor in de brand werd gestoken, en die 
zelfs de plaatselijke media haalde, was gezien de lopende 
discussie prima getimed. Geruchten gingen al snel dat Evert 
zelf de fik erin had gestoken. Hij had echter een sluitend 
alibi. Grappig detail in deze: vorig jaar zijn er tien (kleine) 
klikoos van onze velden gestolen. Ze zijn kennelijk nogal 
gewild. Als beheerder erger je je niet meer, je verwondert je 
slechts.
Sinds eind vorig jaar hebben we die bij de dugouts vastge-
maakt met een kabel en slot. Is niet echt handig met legen 
maar je moet wat. Bijkomend voordeel is dat ze nu ook niet 
meer door de buurtjeugd het veld op gereden worden om 
als doelpalen te dienen en dus keurig op hun plek blijven 

staan. En, hadden we eerlijk gezegd niet bij stilgestaan, als 
ze nu in de brand gestoken worden blijft de schade beperkt 
tot de uiterste rand van het veld! Stel dat ze deze midden op 
het veld in brand steken. Afijn, is allemaal al triest genoeg, 
maar je probeert altijd lichtpuntjes te vinden…
De SRO heeft trouwens besloten deze brandplek, en enige 
vuurwerkschade, niet te herstellen omdat vervanging van 
veld 2 en 3 toch op de agenda staat van volgend jaar.

Corrie, Dudley, Eunice en Franklin
Zo mooi als maart was, zo wild was februari. Weer.nl vat de 
februarimaand als volgt samen: “Februari 2022 was super-
zacht, kletsnat en stormachtig”.

Ook wij hebben de extreme weersomstandigheden aan 
den lijve ondervonden. De tenten die we al tijden t.g.v. 
het coronatijdperk op ons terras hebben staan zijn door 
eigen vakmensen neergezet. Diverse najaarsstormen werden 
getrotseerd. Zelfs storm Corrie kreeg er geen vat op nadat 
alle zijwanden al eerder verwijderd waren. Aan de voor-
avond van Dudley wisten we nog een dakzeil in veiligheid 
te brengen, maar voor tentdak twee was het helaas te laat. 
Donderdagmorgen hebben we de, verder onbeschadigde, 
constructie afgebroken.
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Vervolg op blz. 21 >>>

Vrijdag zou Eunice langskomen, alles wat weg kon waaien 
hadden we veiliggesteld. Helaas, de kracht van Eunice was 
zo groot dat we ’s middags de melding kregen dat een aan-
tal zonnepanelen van ons dak was gewaaid en langs de beek 
terug te vinden waren.
De volgende ochtend bleek dat de afgewaaide panelen 
schade aan het dak toegebracht moesten hebben, want het 
onderliggende verblijf van de Buitenschoolse opvang had 
grote lekkage!
Bij inspectie van het dak bleek dat de losgerukte panelen 
op een stuk of acht plekken dwars door de dakbedekking 
waren geslagen. We zijn meteen aan het plakken gegaan om 
erger te voorkomen. Inmiddels is de dakdekker (De Leu 
Dak en Installatietechniek, inderdaad familie, dus kwaliteit 
is gegarandeerd…) langs geweest om alles weer vakkundig 
te repareren en kan de panelenleverancier weer herplaatsen. 
Zo’n achttien panelen zijn onherstelbaar beschadigd. Heel 
zonde van alle opbrengsten die de club in deze zonnigste 
maartmaand ooit is misgelopen natuurlijk, zeker gezien de 
huidige energieprijzen.

De regen van de dagen erna zorgde voor zulke hoge water-
standen dat ons drainagesysteem niet meer bij machte was 
het overtollige water weg te pompen. Oude tijden herleef-
den in de uiterwaarden van de Heiligenbergerbeek. Zelfs de 
bekende kunstgraseilandjes waren weer te bewonderen.

IJskoud biertje…
Begin maart werd de oude koeling van de koelcel vervangen 
door een nieuwer type, die ook nog eens aan de buitengevel 
kwam te hangen. Zo moet ook in de warmste maanden ons 
bier op de perfecte temperatuur gehouden kunnen worden. 
Heel belangrijk natuurlijk! 
Het apparaat koelt nu als een F1-bolide. Sterker nog, twee 
weken later noteerden we zelfs een snelste ronde van –5 
graden! Tja, dat was niet goed hè, komt de smaak van het 
bier niet ten goede want de bacteriën die de smaak van het 
bier bepalen vriezen dan dood (ja zo leer je nog eens wat). 
Ook diverse onderdelen van de koelcel waren hier niet 
tegen bestand. Dankzij snel ingrijpen van de dienstdoende 
storingsmonteur bleef de schade beperkt tot vier kapot 
gevroren kraantjes. Maar dit had veel slechter kunnen 
aflopen…



Drukwerk?
Op papier zijn wij
gewoon de beste

torendruk.nl
Touwslager 3 - 3861 SP Nijkerk | T (033) 245 83 75 - E info@torendruk.nl

Arnhemseweg 4
3817 CH AMERSFOORT

Tel. 033-4481060
Fax: 033-4481410

Geopend:
Maandag t/m zondag

van 8-22 uur

www.plus.nl

De Club van 100 van CJVV steunt de 
voetbalvereniging op vele fronten!

Word lid!
Voor een bedrag van € 50,00 per jaar schaart u zich tussen 
de “crème de la crème" van de voetbalvereniging CJVV en 

levert u een bijdrage aan een aantal fantastische initiatieven. 

Informatie en aanmelding: Gert van Assen
tel.: 06 42 76 90 00       email: geurdi@hotmail.com
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De komst van vijf nieuwe trainingsdoelen betekent werk 
aan de winkel. De komende weken zullen deze van wieltjes 
en netten moeten worden voorzien en zullen enkele oude 
doeltjes “functie elders” krijgen. Of het zin heeft om er 
nog sloten op te zetten is de vraag, want gezien de ervarin-
gen hiermee is dat eigenlijk overbodige moeite. Het na de 
training terug brengen en op slot zetten is bij CJVV een 
uitstervende traditie.

Aan APK’tje toe…
“Waar is Fred?”. Deze vraag werd de afgelopen weken 
herhaaldelijk gesteld. Fred is al sinds vele jaren het gezicht 
en aanspreekpunt van leden, trainers en leiders die hun weg 
en materiaal zoeken in het “ballenhok”. Bovendien zorgt 
hij dat de accommodatie geopend is bij de trainingen en 
wedstrijden en, zeker zo belangrijk, dat alles na afloop weer 
keurig afgesloten is. En daarnaast was Fred natuurlijk altijd 
iemand die door zijn verstand van techniek al die jaren vele 
problemen voor ons opgelost heeft. Ja, zo’n man mis je 
natuurlijk als die plotseling wegvalt.

Nou, het is een lang verhaal, maar de korte versie is als 
volgt: Fred is altijd zeer zelfstandig en zelfredzaam geweest. 
En dat kan heel lang goed gaan, maar op een gegeven 
moment, zeker als je wat ouder wordt, zul je af en toe toch 
wat hulp moeten accepteren.
En dat heeft Fred gelukkig gedaan. Lichamelijk was hij 
nodig aan een APK toe. Via een bevriende huisarts werd 
hij bij de spoedeisende hulp door hele vriendelijke zorg-
medewerkers beoordeeld en mocht hij uiteindelijk een 
weekje blijven. Gelukkig ging zijn herstel voorspoedig, 
heeft hij een nieuw tijdelijk onderkomen en gaat hij nu  
“de strijd met de bureaucratie” aan…
Maar dit gaat zeker goed komen. Fred is blij met de hulp die 
hij van ons krijgt en wil graag iedereen bedanken die hem via 
een kaartje, bloemen, fruit en zelfs heliumballonnen sterkte 
heeft gewenst. Top dat jullie aan hem gedacht hebben!
Organisatorisch 
vraagt het wegval-
len van Fred, vooral 
wat betreft openen 
en afsluiten van 
de accommodatie, 
uiteraard wel om 
medewerking en inzet 
van anderen (trainers 
vooral) om dit in goed 
banen te leiden. Tot 
nu toe is die mede-
werking top. Heel fijn!
En het goede nieuws is dat Fred inmiddels alweer zo ver 
hersteld is dat hij al weer regelmatig op de club gesignaleerd 
wordt!

Wim de Leu,
Beheer en meer

(En als trotse ome Wim verwijs ik  
naar de nieuwe advertentie van neef Ron)
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DAMES TRAINER!

DAMES TRAINER!
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Z o e k t  p e r  d i r e c t ,  v o o r  s e i z o e n  2 0 2 2 / 2 0 2 3  e . v .  e e n

CJVV VR1 (3e klasse, zaterdag) 
 zoekt per direct een nieuwe
hoofdtrainer.
Wie is de ideale hoofdtrainer:
Als hoofdtrainer ben je sociaal en
communicatief sterk. Enthousiast,
fanatiek en minimaal in het bezit
van UEFA C. Je kan de speelsters van
VR1 voldoende uitdaging bieden en
bent tactisch onderlegd. 
 

Wat biedt CJVV?
We bieden je een gezellig team met
fanatieke en leergierige meiden en
dames. Je krijgt een passend salaris. 
Ook is er een goede samenwerking
met VR2 en de jeugdafdeling, wat
volop ontwikkelingsmogelijkheden
biedt.  
Het geven van een proeftraining kan
onderdeel zijn van de
sollicitatieprocedure.

Hoeveel tijd ben je er
aan kwijt?
Trainen op dinsdag-
en donderdagavond.
Zaterdag zijn de
wedstrijden. 

Vragen of interesse?
Neem contact met
Dana vd Kamp via
013563254 of mail
naar info@cjvv.nl

e Klasse
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CJVV-jubilarissen 2022

Twee mannen al zeventig jaar lid van de club:  
Gerard van Soeren en Rein Vriesema
Na twee coronajaren was het eindelijk 
zover, er konden weer jubilarissen 
gehuldigd worden bij CJVV. Normaal 
gebeurt dat jaarlijks op de Nieuwjaars-
receptie, maar doordat het aantal in 
drie jaar nu redelijk opgelopen was, 
werd gekozen voor een aparte avond. 
De vrees bestond dat bijna twintig 
toespraakjes op de eerste januari wat 
te veel van het goede zou zijn en de 
benodigde aandacht voor de jubilaris-
sen al snel zou verslappen. Een vrees 
die op zich best terecht is.

Het werd een hele mooie avond 
8 april. Er was familie meegekomen 
en hier en daar zagen we wat aanloop 
van CJVV-vrienden. Jammer dat er 
voor gekozen was niet te veel rucht-
baarheid aan deze avond te geven 
(de kantine werd deze avond ook 
gebruikt door de voetballers van het 
35+ voetbal en toeloop zou mogelijk 
te veel drukte geven), maar hier en 

daar hoorden we toch teleurgestelde 
reacties van leden toen ze later hoor-
den dat hun clubvriend zijn jubileum-
speldje gekregen had en daar graag bij 
hadden willen zijn. Een leermomentje 
zullen we maar zeggen.

Naast lidjaren van 25, 40, 50 en zelfs 
60 jaar (Ton van Buuren), was deze 
sowieso al unieke avond extra bijzon-
der door het feit dat we twee oudge-
dienden in ons midden hadden die 
hun speldje voor maar liefst 70 jaar 
lidmaatschap opgespeld kregen! Deze 
mijlpaal werd bereikt door Gerard 
van Soeren en Rein Vriesema. Twee 
geweldige clubmensen die daarnaast 
op vrijwilligersgebied door die jaren 
heen ook prachtige dingen voor onze 
club hebben gedaan.
Een zware delegatie van ons bestuur 
verzorgde het ceremoniële gedeelte: 
Voorzitter Peter Coenen had voor 
elke jubilaris wat mooie woorden  

(niet te lang, want de vaart moest er 
wel een beetje inblijven natuurlijk). 
Hij werd daarbij geassisteerd door 
mede-bestuursleden Bertold Eshuis 
(speldjes) en Gijsbert-Jan van de Pol 
(bloemen). Vroeger hadden we nog 
wel eens een kissmiss die de geluk-
kigen vrolijk zoende, maar in dit 
coronatijdperk is slechts een vrouwe-
lijke boks geen reden meer om extra 
enthousiast naar voren te stappen. 

Dit brengt ons op de Quizvraag:
Is er ooit een vrouwelijk lid gehuldigd  
voor een clubjubileum? Zo ja, wat is 
haar (of hun) naam? Voor de goede 
inzenders ligt uiteraard weer het 
bekende CJVV-Pretpakket klaar!

Geen Quizvraag, maar zeker zo 
interessant: is er al eerder een twee-
ling gehuldigd voor een clubjubileum? 
Deze avond viel deze eer in ieder geval 
te beurt aan Tom en Bram van Oordt. 
Een trotse vader kwam na afloop 
nog langs om alle aanwezige van een 
gebakje te voorzien, een mooie geste!
Helaas waren niet alle uitgenodigde 
jubilarissen aanwezig, maar hun eer-
betoon (ja de voorzitter is er weer 
druk mee geweest!) hebben we hier-
onder toch maar even toegevoegd. 
Dan hebben ze dat in ieder geval al 
binnen.
Al met al een zeer geslaagde avond, 
en uiteraard bleef er weer een klein 
groepje hangen dat later dan gepland 
naar huis ging… Ook bij CJVV kent 
gezelligheid geen tijd.

Wim de Leu

Gezellige drukte in de leukste voetbalkantine van Amersfoort.
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Richard Lozeman, 26 jaar lid
Van de 35 plus 2
In de verdediging
Naar het middenveld, schuift hij door
Stevig in het duel, is hij bepalend 
aanwezig
Gaat hij met zijn voetbalvrienden naar 
de zege
Integer in het advies, voor het beste 
resultaat
Zit in hem

Joop Oosterhoff, 25 jaar lid
Zeg je G bij CJVV
Dan vind je Joop
Als een reptiel beweegt hij op het veld
En laat hij zijn tegenstander in 
verbijstering achter zich
Joop combineert slim
Techniek, tactiek, is niet te verdedigen
In de juiste vorm

Arjan Breman, 25 jaar lid
Basisplaats in 35 plus 3
Vliegend
Als van het spoor langs de lijn
De sociale blik in de wereld
Voor het goede doel
Doelgericht betrokken talent
Heeft de sporen verdiend

Fred Ploeg, 25 jaar lid
Grote, lieve man
Zijn blije gezicht werkt aanstekelijk
Fietsend, zwaaiend
Door de stad, op straat, langs de lijn

De beste grensrechter ooit
Fred
Vriend van CJVV

Marco Buijs, 25 jaar lid
Van sociale media, van onze 
clubwinkel
Coolblue, Lidl, Bol.com
Leveren het nodige op
Was vaste constante waarde
Op het veld, in het 3e
Nu internationaal, in de allure
Gehecht, verbonden aan CJVV
Rustend lid

Koos Offereins, 26 jaar lid
Koos is verhuisd, zijn plek is elders
Jarenlang niet weg te denken van het 
sportpark
In de ledenvergadering 
Levert hij steevast die ene kritische vraag
De glimlach rond de lippen, te zien in 
de bril
Altijd vriend van CJVV

Kees Koops, 26 jaar lid
Bouwer in alle opzichten
Bouwen met kunde en kennis
Zijn hand is zichtbaar in de 
accommodatie
Leider, baken voor de jeugd
Kijk op groeien en groot worden
De rust is in hem
Voor zijn talenten, in de hectiek, op 
de tribune
Supporter

Herman Baars, 26 jaar lid
De man van Roelie
Met zijn zachte blik
Oorverdovend in de analyse
Filerend, onbeschaamd zijn gedachten
Over het spel, de opstelling, de 
organisatie
Delend in de clan
Inmiddels in de boot op de Eem
Vaart hij in de liefde zijn weg

Tom van Oordt en Bram van Oordt, 
26 jaar lid
Samen
Buren op CJVV
Zij zijn van de Van Oord dynastie
De winterbosloop, beiden favoriet, 
echter
Afzonderlijk naar de overwinning, één 
en twee
Tom in de spits, Bram op de 
backplaats
Omdat dat zo door het team is 
bepaald
Vol in de zorg rond overleden Dirk
Betekenisvol voor elkaar en team
Nu samen in de CJVV-speld

Jan Dirk Hogendoorn, 26 jaar lid
Scrummer en trainer
Ervaren in de oefening
Graag gezien en gehoord in de teams
35 plus, het derde, het vierde, de 
kantine
Makkelijk in de roostering
Verbinder waar hij is

Richard Lozeman kreeg zijn speldje op zijn trainingspak gestoken, 
zijn aanwezigheid was dringend gewenst op veld 2.

Ook Arjan Breman had geen tijd voor de groepsfoto, het was snel 
omkleden geblazen voor 35+!
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Het resultaat vindend met het team
Van de boot op weg
Naar de zaterdagse overwinning

Arnoud van Slooten, 40 jaar lid
Zonder Arnoud geen planning, geen 
wedstrijd
Scheidsrechter
In de ontvangst
Lerend om te ontvangen, strooiend 
met mails
Nu gedoceerd, gerichter en met mate
De glimlach inmiddels toverend op 
zijn gezicht
Betrouwbaar in de samenwerking
Onmisbaar in de organisatie

Arjan Holtewes, 40 jaar lid
Spits bij uitstek, zo oogt hij
Hij kijkt met de blik op het doel
Teleurstelling bij de gemiste kans
Cool in de afwerking, altijd op niveau
Hij vindt de veerkracht
Even weggeweest, onder andere in 
Spakenburg
Nu leider van 1
Hij heeft het van geen vreemde
En geeft zijn kwaliteit door aan de 
jeugd 
Icoon

Harald Schoonbeek, 40 jaar lid
Ondeugende blik
Blikt hij naar de bal
In het veld goed gesoigneerd

Het zweet en de modder, niet 
zichtbaar
Adrem in de reactie
Pizza Harald
Het geel zwart draagt hij trots
Achter de bar graag gezien
Gastvrij in de bediening

Jeroen Griffioen, 41 jaar lid
Recreant bij uitstek
De lol straalt van hem op de anderen
Jeroen is Van de Griffioenen
Eén van de families van CJVV
Altijd voor verbetering
In de afgelopen jaren van team  
negen naar zes
Hij past in het profiel van de brede 
sportvereniging
Niet weg te slaan

Evert Bralts, 51 jaar lid
Zijn opleiding genoten bij CJVV
Met veel plezier weet hij de bal te 
vinden
Humor in het raadsel
Transfer naar SDVB
In Barneveld
Als elftalleider daar heeft hij zijn 
roeping
Erg gewaardeerd op de Veluwe
Maar voor altijd CJVV

Ton van Buuren, 61 jaar lid
Zijn hoofd is altijd klaar en bereid
Om te koppen

Het lichaam staat voor de voorstopper
Niet klein te krijgen
Onverbiddelijk in de actie
Sterk in het jeugdbestuur
En nu aan tafel met de trainer
Nieuwsgierig naar zijn motieven
Zacht in het oordeel

Gerard van Soeren, 70 jaar lid
Stoere man op het middenveld
Met passen strooiend
In zwartgeel en oranje
De diepte zoekend
Een verwoestend schot in de benen
Het beste bier getapt, kantinebaas 
voor altijd
Nu bejaard, steunend op zijn zwakke 
knieën
In de geest fris in de herinnering
Mooie man

Rein Vriesema, 71 jaar lid
Rein is sterk, niet te vermurwen
Groot talent
In weleer vaste waarde in ons eerste
Veel geklust, nu leider van de 6e 
colonne
Niets is goed genoeg
Op zaterdag
Veel commentaar in de analyse
Rein niet weg te denken
En voor altijd

Vrolijkheid ten top, zowel bij Bram als Tom, maar zeker ook bij 
voorzitter Peter Coenen.

Gerard van Soeren, 70 jaar lid. Voor de oude garde blijft Gerard de 
enige echte kantinebaas!



All Seasons 
bloembinderij

Kamp 11 in Amersfoort
telefoon 033 472 0372

info@bloembinderijallseasons.nl

Like ons op Facebook 

Hier adverteren?
Neem contact op met 
de sponsorcommissie 

van CJVV: 
sponsoring@cjvv.nl

Inkopen doen?  
Denkt u dan aan 
onze sponsors en 

adverteerders!
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Inkopen doen?  
Denkt u dan aan onze sponsors en adverteerders!

We bedanken 
Arie Cijfer  
voor het 

maken van de 
foto’s tijdens 
de jubileum-

uitreiking!

71 jaar lid. Rein Vriesema, op de zaterdag 
en elke kaartavond trouw aanwezig, “scherp 
in de analyse”…



HANS VERBURG
Tuinzaden en diervoeding

Arnhemseweg 206
Amersfoort
telefoon 033-4613029

Hier adverteren?
Neem contact op met 
de sponsorcommissie 

van CJVV: 
sponsoring@cjvv.nl

Inkopen doen?  
Denkt u dan aan 
onze sponsors en 

adverteerders!
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Trees kampioen bij CJVV-klaverjastoernooi
Nou nee hoor, na een onder-
breking van twee jaar door 
corona, hebben we zonder dat 
het een grap is op 1 april toch 
weer een Klaverjas Paastoernooi 
gehouden. 

We moeten er schijnbaar nog aan 
wennen, want het was een zoektocht 
om toch twintig mensen bij elkaar te 
krijgen. En dat is gelukt. Helaas op 
de dag zelf toch nog wat ziektegeval-
len waardoor we invallers moesten 
inschakelen. Je weet natuurlijk nooit 
of ziek ook echt ziek is, kan zomaar 
zijn dat mensen toch bang zijn voor 
hun verlies. Arie?

Het was ronduit erg gezellig. En ja, 
dan is het wel eens jammer dat er 
tegenwoordig zo weinig klaverjassers 
meer zijn. Er was deze avond weer 
een écht CJVV-sfeertje wat we nog 
kennen uit vroegere jaren. Dit jaar 
geen Bingo, alhoewel, André stond 
erop dat hij zes Bingokaarten zou 
krijgen en dat hebben we ook gedaan. 

Weer iemand blij gemaakt, want met 
kaarten lukte het niet zo.

In de eerste partij laat Martin, onder-
steund door Rein, ja echt Rein zelf, 
een topprestatie zien. Gewoon even 
meer dan 2000 punten aftikken. En 
zoals het een koploper betreft wordt 
daar dus door iedereen naar gekeken. 

Nou was niet nodig. In de tweede par-
tij laten de heren koplopers zien toch 
niet zo heel veel conditie te hebben en 
worden op een nederlaag van jewelste 
getrakteerd. Terwijl anderen, Trees 
toch niet echt bescheiden, even laten 
zien dat 2000 punten eigenlijk niet 
zoveel is. Ruim 2100 punten en dan 
te bedenken dat Wim de Leu zelf haar 
maat is. Kun je nagaan. 

Keurig op tijd gestart met partij 
nummer 3. Wie slaan ertoe? Pietske 
is vroeg opgestaan om de nodige 
Paasbroden te bakken. En maar goed 
dat we vroeg in april zitten, eigenlijk 
een agendafoutje, want de kippen 

konden het eieren leggen prima aan. 
Want zo gaat dat dan toch. Niemand 
zit zonder prijs en vooral ga ook niet 
op je prijs zitten. Tussendoor rond-
jes kaas en worst, en een snackje van 
Evert voor bij een drankje.

Uiteindelijk blijkt Trees de zenuwen 
het beste onder controle te hebben. 
Paaskampioen! 
Gevolgd door Peter die het schrijven 
met toepen aardig heeft overgenomen 
van Arie, waar de andere spelers niet 
blij mee zijn. Invalster Francien gaat 
er met de derde prijs vandoor.
Mooie vleesschotels van Pieter Jansen. 
Ja en waar je winnaars hebt heb je 
natuurlijk ook verliezers, alhoewel, 
een hele gezellige avond, dus maakt 
het wat uit of je de laatste bent. Ties 
krijgt waarvoor hij gekomen is, de 
poedelprijs: een chocolade Paashaas 
die volledig aan gruzelementen was 
gegaan. Dus als je zaterdag vroeg in 
de kantine was, heb je nog een stukje 
kunnen proeven. 

Jaap Hoogendoorn
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Fysiotherapie Bergstraat

Gratis inloopspreekuur voor hardlopen
We hebben een nieuwe aanwinst 
binnen de praktijk: Daniëlle Ger-
ritsen. Naast fysiotherapeut is zij in 
opleiding tot sportfysiotherapeut. 
Sommige CJVV’ers zullen haar mis-
schien herkennen, aangezien zij al 
jaren hardlooptrainingen coördineert 
en geeft, die starten vanaf het terrein 
van CJVV. Met haar opleiding tot 
sportfysiotherapeut krijgt ze nog meer 
kennis van trainingsleer, -opbouw en 
behandelingen bij blessures. 

Hardlopen is de grote passie van 
Daniëlle. Al tijdens haar studie in 
2000 was ze actief op dit gebied. Na 
haar afstuderen heeft ze haar expertise 
steeds verder uitgebouwd door het 
geven van hardlooptrainingen, haar 
werk in een hardloopspeciaalzaak en 
de fysiotherapeutische begeleiding van 
hardlopers en trainingskampen. Naast 
het hardlopen staat Daniëlle ingeschre-
ven bij het Schoudernetwerk. Ook 
op het gebied van schouderklachten 
is zij dus vergaand gespecialiseerd. Als 
fysiotherapeut doet ze dry needling, 

medical taping, Mulligan technieken 
en hardloopanalyses. Haar motto is: 
problemen bestaan niet, wel uitdagin-
gen en die ga ik niet uit de weg! 

Daniëlle verzorgt op donderdag van 
16.00-17.00 uur een gratis inloop-
spreekuur voor hardlopen. Iedereen 
met een blessure of vragen rondom 
hardlopen kan bij haar terecht. Dit is 
niet alleen voor CJVV’ers, maar ook 
voor familie of vrienden. Dus geef het 
door als je iemand kent die ergens last 
van heeft. Op maandagavond blijft 
Renze Dijkstra het inloopspreekuur 
specifiek voor CJVV’ers van 19.00-
20.00 uur doen. 

Kunst van het hardlopen 
Goed hardlopen is een kunst en ieder-
een kan het leren. Met kleine aanpas-
singen in techniek zijn grote verschil-
len te maken. Iets sneller en efficiënter 
op het veld kan al het verschil maken 
tussen winst of verlies. 

In het voetbal is het van belang om 
naast hard te lopen ook om dit zo 
efficiënt mogelijk te doen. Door 
minder energie te gebruiken is het 
eenvoudigweg makkelijker om een 
wedstrijd goed vol te houden. Soms 
is een wedstrijd weer te winnen door 
pure snelheid. Bij (hardloop)trainin-
gen draait het te vaak om snelheid of 
afstand en is de juiste techniek een 
ondergeschoven kindje. Hier willen 
wij verandering in brengen. 

Wij bieden hardloopanalyses aan. 
Onze ervaren fysiotherapeuten Hester 
Woudenberg of Daniëlle Gerritsen 
kijken naar de hardlooptechniek en 
naar mogelijke verbeteringen. Een 
hardloopanalyse kan preventief om te 
kijken of er eventuele blessures op de 

loer liggen. Ook is het mogelijk om 
tijdens of na een blessure een analyse 
te doen. Door eventuele oorzaken te 
achterhalen zijn blessures makkelijker 
en sneller te behandelen. 

Voor wie is de loopanalyse 
bedoeld:
• Voor alle veldsporters die sneller 

en efficiënter willen lopen met 
minder kans op blessures;

• Voor de beginnende hardloper die 
een goede hardloopbasis wil;

• Voor de beginnende/ervaren 
hardloper met een blessure of ter 
preventie daarvan;

• Voor de ervaren hardloper die 
steeds terugkerend blessures heeft;

• Voor de hardloper die efficiënter 
wil leren lopen.

Wat kun je verwachten?
Tijdens de intake vindt een video-
opname van de hardloopbeweging 
plaats. Deze video analyseren we en 
bekijken we samen met de cliënt. 
Hierop volgen adviezen om de loop-
techniek te verbeteren. Het kan nodig 
zijn om een specifiek fysiotherapeu-
tisch onderzoek te doen. De geper-
sonaliseerde video’s krijgen mensen 
mee naar huis. Een vervolgtraject of 
ondersteuning in herstel of training is 
hierna natuurlijk mogelijk.

Wat zijn de kosten?
Voor vragen over tijden, prijzen 
of beschikbaarheid kan je contact 
opnemen met de praktijk of een van 
de fysiotherapeuten benaderen. Als 
je verzekerd bent voor fysiotherapie, 
vallen de kosten voor de hardloopa-
nalyse binnen de fysiotherapeutische 
behandelkosten. 

Lizanne Ganzevles
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Bron: www.leukekleurplaten.nl
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Terugblik Voetbal & Keeper 3-daagse

De Voetbalschool Kampioenen zijn bekend! 

De Voetbal & Keeper 3-daagse in het teken van ‘De Voet-
balschool Kampioenschappen’ zit er weer op. Van dinsdag 
1 t/m donderdag 3 maart werd door bijna 30 kinderen 
gestreden om de titel ‘De Voetbalschool Kampioen 2022’. 
In samenwerking met De Voetbalschool organiseerde 
CJVV deze voorjaarsvakantie namelijk opnieuw een leuke 
activiteit.

De deelnemers trainden drie ochtenden op techniek en 
speelde vooral veel duel-, partij en toernooivormen. Uit-
eindelijk werden op donderdag 3 maart De Voetbalschool 
Kampioenen bekend gemaakt.

Wil jij de volgende keer ook meetrainen bij De Voetbal-
school-CJVV? Dat kan!
Ga naar https://devoetbalschool.nl/?search=ae0d7a48688d 
en check de agenda.

Wedstrijd van JO16-1 tegen Nieuwland op 2 april. 



Op de Stip april 2022 35

Barmedewerker
Taken: meewerken achter de bar door 
het verstrekken en afrekenen van 
consumpties, waardoor veel contact 
ontstaat met gasten/bezoekers.

Tijd: diverse shifts: zaterdags van 
8.00-12.00 uur; 12.00-15.30 uur en 
15.30-19.00 uur. Inroostering mini-
maal 1x in de 4 weken (ongeveer  
8x per seizoen).

Contact: Michiel Beumer 
(06-14941063)

Keukenmedewerker
Taken: het klaarmaken en afrekenen 
van de bestelde etenswaren, waardoor 
veel contact ontstaat met gasten/
bezoekers.

Tijd: hier staat een kleine vergoeding 
(vrijwilligersvergoeding) tegenover. 
Inroostering ongeveer 1x in de 
4 weken.

Contact: John Stienen (06-10359090)

Schoonmaakmedewerker
Taken: clubgebouw op verschillende  
plaatsen (kleedkamers, kantine) schoon-
maken waarbij een ieder een vaste taak 
voor zijn/haar rekening neemt

Tijd: maandagmorgen van 9.00-
11.00 uur (onder het genot van een 
kop koffie wordt het weekend nog-
maals doorgenomen en van commen-
taren voorzien).

Contact: Keimpe Holtewes 
(06-25234771)

Klusjesmedewerker (op oproep)
Taken: meerdere keren per jaar 
ontstaan spontane klussen, waarbij 

personen via de mail worden opgeroe-
pen om mee te helpen. De klus wordt 
altijd afgesloten met een drankje!

Tijd: afhankelijk van de klus(sen) die 
voorhanden zijn 

Contact: Wim de Leu (06-48272240)

Kledingbeheer
Taken: beheren van kleding; inlever-
punt voor alle teamkleding, uitdelen 
van juiste kleding aan teams, admi-
nistratie bijhouden van de uitgedeelde 
en ingeleverde kleding. Contact met 
teams (m.n. trainer/leider), sponsor-
commissie en commissie voetbalzaken.

Tijd: piekmomenten eind van het sei-
zoen en begin van het nieuwe seizoen. 
Geen vaste tijden; zelf in te delen. 

Contact: Renske Meints  
(communicatie@cjvv.nl)

Schrijvers Op de Stip
Taken: schrijven van teksten voor ons 
clubblad Op de Stip. Voornamelijk 
zorgen voor verhalen vanuit de jeugd-
teams, en goede foto’s zijn onmis-
baar. Dus ook fotografen mogen zich 
melden. 

Tijd: 3-5 keer per jaar

Contact: Daniël Gillissen  
(opdestip@cjvv.nl / 0636056118)

Lid sponsorcommissie
Taken: Contact onderhouden huidige 
sponsors, uitbreiden van sponsorbe-
stand/aanbrengen nieuwe sponsoren. 
Bedrijven bellen en mailen om bijv. 
koffie afspraak te maken. Activiteiten 
organiseren om sponsoren te binden 
en te behouden.

Tijd: Vrij in te vullen, elke maand/ 
6 weken vergadering (1,5 uur). 

Contact: Renske Meints  
(sponsoring@cjvv.nl) 

Lid social media team
Taken: Maken en verzinnen van 
content voor op Instagram, Face-
book, Twitter, YouTube etc. Maken 
van beeldmateriaal bij nieuwsitems 
op de site. Ophalen van content bij 
alle afdelingen van CJVV (Photo-
shop vaardigen zijn geen must; is wel 
handig).

Tijd: 2 uur per week

Contact: Brenda Plantijn 
(0650475164)

Administratie: faciliteren  
Op de Stip
Taken: Ophalen van clubbladen bij 
de drukker, bestickeren clubbladen 
met adresstickers, clubbladen weg-
brengen naar postdistributie (beschik-
king over een auto is handig). Contact 
met hoofdredactie clubblad, contact 
met drukker.

Tijd: 3-5 keer per jaar

Contact: Wim de Leu (0648272240)

Grafisch vormgever Op de Stip
Taken: Opmaken van het clubblad: 
aangeleverde teksten verwerken in het 
clubblad format. Opmaken van beeld-
materiaal. Contact met hoofdredactie 
clubblad, contact met drukker. 

Tijd: 3-5 keer per jaar

Contact: Jacqueline Bronsema  
(opdestip@cjvv.nl / 0653382833)

Oproep vrijwilligers
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Jouw team in de Stip promoten? Dat kan! We hebben het plan opgevat om 
vanaf de eerstvolgende Op de Stip jeugdteams de gelegenheid te geven  
om naast de rubriek Op het CJVV-podium zichzelf te promoten in de Stip. 

Hoe moet jij je dat voorstellen? We hebben een razende reporter gevonden die 
een keer bij een wedstrijd of training komt kijken en foto’s komt maken. Want 
promoten betekent natuurlijk wel dat je zichtbaar moet zijn.
Dan zoeken we de kantine op om met elkaar te praten. Glaasje limonade of een 
ijsje, dat praat makkelijker. Wat zou jij nou willen melden, of hoe leuk vind je 
voetballen, en waarom voetbal je eigenlijk, waar is jullie team nou goed in, of wie 
is de beste van het Nederlands Elftal. Eigenlijk is het de bedoeling dat je gewoon 
alles zegt wilt wat je kwijt wilt. Het maakt niet uit, we proberen dan een leuk 
artikel over jouw team te schrijven, laten dat natuurlijk eerst een keer lezen, en 
gaan het dan publiceren in Op de Stip.
En als je dan op zaterdag het terrein op komt, denken alle mensen, oh ja, die 
speelt bij J-M nog wat. Lionel Messi is ook op zo’n manier ontdekt, natuurlijk 
niet in Amersfoort, maar wie weet, ben jij de nieuwe Frenkie de Jong of de 
nieuwe Lieke Martens. 
Zo maakt iedere CJVV’er kennis met jouw team. Wie weet levert het nog een 
leuke sponsor op. We leggen de grens proberen bij ongeveer 15 jaar.
Als jij of je ouders dit nu gelezen hebben, praat er met elkaar over in de  
kleedkamer, en als jullie zeggen ja leuk, meld je dan even bij  
jaap.hoogendoorn@kpnmail.nl. Mobiel kan ook 06-53236048.
Dan gaan we een afspraak maken, ik heb er zin in. 

Jaap Hoogendoorn

Jouw team in Op de Stip – meld je aan
COLOFON
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CJVV - Sportpark 
Vermeerkwartier
Gasthuislaan 70

3817 EP Amersfoort

Openingstijden 
 

Maandag 07.00 - 21.00
Dinsdag  07.00 - 21.00
Woensdag 07.00 - 21.00
Donderdag 07.00 - 21.00
Vrijdag  07.00 - 18.00

Fysiotherapie Bergstraat
specialist in beweging

Sportblessure?
Gratis 

inloopspreekuur voor 
leden van CJVV

Iedere maandag
van 19.00 - 20.00 uur

Fysiotherapie Bergstraat is 
een grote praktijk voor 
fysiotherapie in Amersfoort. 
U kunt bij ons terecht voor 
meerdere specialisaties. 

Ook hebben we veel ervaring 
met revalidatie bij neurologische 
aandoeningen en handletsels.

Specialisaties:
• manuele therapie 
• sportfysiotherapie 
• dry needling 
• echografie
• lymfedrainage
• oedeemtherapie 
• oncologie
• fysiotherapie  

Fysiotherapie 
Bergstraat

Utrechtseweg 24
3811 NB Amersfoort

De Verwondering 
Kattenbroek

Verwondering 52
3823 HC Amersfoort

033 - 46 11 916     info@fysiotherapiebergstraat.nl
                                           www.fysiotherapiebergstraat.nl -


