
Op het moment dat de eer-

ste pepernoten al in de 

winkel liggen heeft CJVV A1 

een eenvoudige 4-0 over-

winning geboekt op Hercu-

les A2.  

Drie van de 4 goals ontston-

den door grote fouten van 

de tegenstander, kadootjes 

die door CJVV gretig werden 

uitgepakt. 

 

Na 4 weken voorbereiding 

stond afgelopen zaterdag 

de eerste competitiewed-

strijd voor CJVV A1 op het 

programma. Hercules A2 

was de onbekende tegen-

stander. Na een voortva-

rend begin met in de eerste 

minuut al een gevaarlijke 

actie van een doorkomende 

Jonas in de vijandelijke 

zestien zakte het niveau in 

de eerste helft naar een 

bedenkelijk niveau.  

De tegenstander was niet 

bij machte om het CJVV 

moeilijk te maken en CJVV 

ging teveel mee in het spel 

van de tegenstander.  

Onnauwkeurige passing, te 

lang lopen met de bal en te 

weinig gebruik maken van 

de zijkanten waren de 

meest voorkomende fouten. 

Toch ging CJVV met een 1-0 

voorsprong de rust in.  

Na eerst een onterecht af-

gekeurde goal was het 

Kemal die vanaf randje 

zestien een voorzet van 

Bilal beheerst afrondde, die 

de bal zomaar van de tegen-

stander in de voeten had 

gekregen. 

Diezelfde Kemal had op 

slag van rust de wedstrijd al 

op slot kunnen gooien maar 

verzuimde oog in oog met 

de keeper door de bal op de 

paal te mikken.  

 

Grootste tegenvaller in de 

eerste helft was het uitval-

len van Gijs met een op het 

eerste gezicht ernstige en-

kelblessure. Voor hem 

kwam Salim in de plaats, 

die na een iets te lange 

nachtrust genoegen moest 

nemen met een plekje op 

de bank. 

 

In de rust is er aangegeven 

dat er meer druk naar voren 

moest worden gegeven en 

dat er dan alsnog een grote 

uitslag behaald kon worden 

op deze matige tegenstan-

der. Dat de tegenstander 

matig was werd al in de 

eerste minuut van de twee-

de helft duidelijk. Na een 

verkeerde terugspeelbal 

vanaf de aftrap was het 

voor Salim een koud kunst-

je om de 2-0 binnen te 

schieten.  

Hierna volgde de beste fase 

van CJVV, de tegenstander 

werd vroeg vastgezet, de 

ruimtes werden beter benut 

en de bal ging vlotter van 

voet naar voet.  

Zaak voor de komende we-

ken is om deze fase langer 

vast te houden. 

Na een kwartier in de twee-

de helft viel Brahim in voor 

Bilal en na vijf minuten liet 

hij zien waarom hij vorig 

seizoen topscoorder van de 

B1 werd.  

Geen wereldgoal maar wel 

op de goede plek om de 3-0 

binnen te tikken.  

Frustratie bij een tegenstan-

der leverde hem een rode 

kaart op (natrappen) en kon 

de wedstrijd eenvoudig 

worden uitgespeeld.  

Waarbij Salim het laatste 

kadootje uitpakte, wederom 

een verkeerde terugspeel-

bal, en de 4-0 liet aanteke-

nen. 

 

Al met al een eenvoudige 

overwinning voor CJVV waar 

een compliment op zijn 

plaats is voor de verdedi-

ging, die weinig kansen 

weggaf en ook met tien 

tegen elf goed in de organi-

satie bleef voetballen. En 

uiteraard voor de stand-in 

keeper Tom, die met een 

paar uitstekende reddingen 

zijn goal schoon wist te 

houden. 

 

Volgende week speelt CJVV 

A1 thuis tegen De Meern A2 

die de competitie zijn be-

gonnen met een 1-1 gelijk-

spel tegen SV Nieuw Utrecht 

A1.  

 

Jeroen. 
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 CJVV A1 viert alvast Sinterklaas in Utrecht 

3 september  

CJVV Voetbalkrant 

Voor je ligt de eerste 

editie van de CJVV Voet-

balkrant. 

Een nieuw initiatief om 

wedstrijdverslagen, 

nieuwtjes & weetjes van 

de jeugd onder de CJVV-

ers te brengen. 

 

In deze eerste krant ziet 

je, naast de wedstrijdver-

slagen, vele rubrieken 

voorbij komen. 

Hierbij zijn we mede af-

hankelijk van leiders, 

trainers, ouders, maar 

ook van de jeugdleden 

zelf. 

 

Dus ken je nog een 

mooie truc of tip, is er 

iets leuks gebeurd op de 

training of wil je een ver-

slag van de wedstrijd in 

de krant, stuur het naar: 

cjvvkrant@outlook.com 
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 CJVV C1 - SV Kampong C2 

In de 2e helft werd er omgeschakeld 

naar  het 1-3-4-3 systeem. Hierdoor 

konden we gemakkelijk druk zetten 

over het hele veld. Kort na rust resul-

teerde dat al in de 4-0. Jop sneed 

van de zijkant naar binnen en schoot 

raak!  

Achterin hielden Lukas, Iza en 

Thom de pot dicht en zorgde 

zo voor de basis van ons spel. 

Het tempo van het rondspelen 

van de bal was echter niet 

hoog genoeg. Hierdoor werd 

het wat onrustig in het veld. In 

de 60e minuut hielp Kampong 

ons aan de 5-0 door Halil te 

vloeren in de 16meter. Iza 

mocht achter de bal plaatsne-

men en schoot onberispelijk raak.  

Voor het slotakkoord deed ook onze 

doelman Timo mee met de aanval. 

Met een mooie trap zette hij Halil vrij 

voor de goal. Hij nam de bal prachtig 

uit de lucht over de keeper heen.  

Een duidelijke en verdiende overwin-

ning en een tevreden coach! 

Arjan. 

Voor de laatste oefenwedstrijd in de 

voorbereiding werd sv Kampong 

uitgenodigd. Op Veld 1 met onze 

prachtige nieuwe witte netten maar 

zonder Chris en Mohammed 

(geblesseerd) en de zieke Jimmy 

werd er om 10:00 afgetrapt.  

CJVV begon overtuigend aan de 

wedstrijd en na een snelle combina-

tie werd Kaan diep gestuurd en gaf 

hij een strakke voorzet op Jop. De 1-

0 stond na 2 minuten al op het sco-

rebord. Al snel bleek dat CJVV een 

maatje te groot was voor Kampong. 

Zaak was om gecontroleerd te blij-

ven spelen en kansen te creëren. 

Het duurde echter tot de 19e minuut 

tot de 2-0 gemaakt door Kaan. 

Slechts 3 minuten later schoot 

Kaan via de onderkant van de lat 

ook de 3-0 binnen.  Complimen-

ten voor de aanval in de 1e helft 

dus.  

Een compliment richting de verde-

diging en keeper voor de rustige 

opbouw was ook zeker op zijn 

plaats.  

C JVV VO ETB AL KR AN T 

  De gele leeuw: Wouter Koorn (E6)  
Naam: Wouter 

Broers/zusjes:  1 zus Nathalie 

School/groep: Aloysiusschool, groep 7 

Team: E6 

Ik voetbal sinds: de Kabouters 

Positie: rechtsmidden 

Trainer: Maarten Wispelweij 

Sterke punten: op goal schieten & 

keepen 

Idool/beste voetballer: Lionel Messi 

Film:  Battle Ship 

Boek: De grijze jager 

Club binnenland: Ajax 

Club buitenland: Barcelona 

 De D1 vorige week bij de jeugd van FC 

Utrecht is gaan kijken? 

 Er deze weken van iedereen een foto 

wordt gemaakt voor het PLUS-

voetbalplaatjes album? 

 Je niet moet vergeten om het por-

tretrechtformulier in te leveren? 

 De A1 & B1 zaterdag al hun eerste 

competitiewedstrijd speelde? 

 De rest van de teams op 15 september 

start? 

 Maar iedereen al wel volop aan het 

trainen is? 

 Jij ook een stukje of foto in deze krant 

kan plaatsen? 

 Wij dat zeer leuk zouden vinden? 

 Ons mailadres cjvvkrant@outlook.com 

is? 

Wist je dat? 

cjvvkrant@outlook.com 

Game: Call of Duty 

Internetsite: www.doxhotel.com  

Eten: Spaghetti carbonara 

Drinken: Fanta 

TV-serie: GTST, I Carly, Sweet life on deck 

Hobby’s naast voetbal: tennis, gitaar spelen, 

computeren/ipod  

Huisdier: geen 

Muziek: popmuziek 

Dit wil ik later worden: computerprogrammeur 

Leukste voetbalmoment: Toen we vorig sei-

zoen met de E11 een toernooi hebben  

gewonnen! 
 

Uitspraak 

 

“Iedere scheidsrechter 

fluit goed, sommigen 

alleen op het verkeerde 

moment” 

http://www.doxhotel.com
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Al om 9:00 uur moest CJVV E1 aan-

treden tegen Altius E1 in Hilversum. 

De E1 heeft de afgelopen weken al 

een paar oefenwedstrijden gespeeld, 

in tegenstelling tot vandaag was dit 

echter tegen hoofdklassers. Dit hield 

in dat de vorige twee oefenwedstrij-

den in een 9 tegen 9 formatie werd  

gespeeld.  

 

Met name afgelopen week, tegen 

Hoogland E1 werd er door de jon-

gens van de E1 een prima wedstrijd 

op de mat gelegd. Deze werd toen 

helaas met 6-4 verloren maar CJVV 

heeft toen laten zien voetballend 

zeker niet minder te zijn dan menig 

hoofdklasser.  

Gezien het aantal jonge spelers in de 

selectie is er dit seizoen wel voor 

gekozen om in een 7 tegen 7 compe-

titie te gaan spelen.  

Vandaag was de eerste testcase, 

tegen Altius. 

CJVV E1 begon heel aardig aan de 

wedstrijd en kwam op een 1-0 voor-

sprong. Na ongeveer 10 minuten 

spelen wist Sam na een prima 

balaanname de bal handig binnen te 

werken.  

Altius beschikte echter over een 

goed team en wist CJVV hierna 

steeds vaker vast te zetten waardoor 

het combinatievoetbal dat CJVV kan 

spelen slechts bij vlagen uit de verf 

kwam. Altius liet de verdiende gelijk-

maker aantekenen na ongeveer 15 

minuten spelen.   

Vlak voor rust wisten zij zelfs de 2-1 

te maken. Trainer Jelmer liet in de 

rust weten niet helemaal tevreden te 

zijn en vond dat alle spelers goed 

moesten nadenken welke taak bij 

hun eigen positie hoorde.  

De verdedigers moesten bijvoorbeeld 

goed naar binnen spelen en het 

speelveld klein maken. Ook moesten 

de aanvaller bij balverlies iets meer 

terug verdedigen op de eigen helft. 

Dit is een groot verschil met het 9 

tegen 9 spelen omdat men bij 7 te-

gen 7 zonder middenveld speelt!  

 

De tweede helft pakte CJVV het iets 

beter op en wist meer druk naar 

voren te ontwikkelen. Altius bleef bij 

tegenstoten echter gevaarlijk en 

speelde net iets slimmer dan CJVV. 

Na slecht verdedigen van CJVV kon 

Altius halverwege de tweede helft 

ook nog de 3-1 scoren. Hier bleef het 

echter bij, omdat CJVV uit een paar 

goede aanvallen niet wist te scoren. 

Bij vlagen zaten er echt een paar 

goede aanvallen bij, maar de om-

schakeling van 9 tegen 9 naar 7 

tegen 7 is erg wennen voor de jon-

gens van de E1.  

De ruimtes moeten anders bespeeld 

worden, maar in de groep zit meer 

dan genoeg potentie om dit de ko-

mende weken te verbeteren!  

 

Jelmer. 

PAGIN A 3  

 Pupil van de week: Carsten Bus  

 Altius E1 - CJVV E1 

In welk team speel je zelf en op 

welke positie? 

E1, mid achter 

Tegen wie speelde het 1e en hoe-

veel is het geworden? 

FC Driebergen, de uitslag was 1-2. 

Verloren! 

Was het een leuke wedstrijd? 

De wedstrijd was leuk, maar jammer 

dat CJVV verloor. CJVV viel wel meer 

aan en Driebergen counterde. 

Wat moest je allemaal doen als 

pupil van de week? 

De bal aftrappen, mee in de kleed-

kamer, de reserves inspelen. 

Wat vond je het leukste? 

In de kleedkamer van het eer-

ste. 

Wie vind je de beste speler van 

het 1e, kan je uitleggen waar-

om? 

Moeilijk om te zeggen. Niet echt 

een allerbeste speler gezien. 

Wat vind je het leukste aan voet-

bal? 

Alles, bal afpakken, passes ge-

ven, schieten op doel. 

Wil je zelf nog iets vertellen? 

Nee 

 

cjvvkrant@outlook.com 

Klik hier voor het  

filmpje van de aftrap. 

JSV D1 - CJVV D1 

We speelden uit in Nieuwegein. Dit ging niet 

best. 

Afgelopen woensdag speelden we een oefen-

wedstrijd tegen VVZ ‘49 en toen speelden we 

lekker en wonnen we ook. Maar tegen JSV 

speelden we heel slecht.  

In de eerste helft kwamen we al met 4-0 ach-

ter. JSV speelden goed, ze waren feller in de 

duels en nauwkeuriger in hun passing. 

CJVV verzuimde vaak om goed vrij te lopen. 

Wij maakten onnodig veel fouten wat dan ook 

tegendoelpunten opleverden. 

In de laatste fase van de eerste helft ging 

het iets beter, we werden feller en gingen 

er meer voor knokken.  

In de rust had onze trainer wat verschuivin-

gen op het middenveld gedaan en dat hielp 

het eerste kwartier na rust.  

We gingen iets beter voetballen, we creëer-

den meer kansen. Toch bleef JSV de betere 

ploeg en scoorden zij nog 2 keer. 

 

 Lucas. 

http://www.youtube.com/watch?v=ki41BHWSR4Q
http://www.youtube.com/watch?v=ki41BHWSR4Q
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Trainerstaal: Jeroen Vreekamp (A1) 

 

Afgelopen zaterdag begon de competitie tegen Hercules A2 met een 4-0 

overwinning, hoe is de voorbereiding verlopen? 

 

Afgezien van een aantal vakantiegangers was de trainingsopkomst goed.  

Wel zaten we in een zeer zware bekerpoule met wedstrijden tegen bijvoor-

beeld IJsselmeervogels A1 en SO Soest A1. Maar ondanks drie nederlagen 

heb ik genoeg potentie gezien tijdens deze wedstrijden. Op dit moment is de 

groep eindelijk compleet en wordt de concurrentie alleen maar groter en dat 

gaat de kwaliteit ten goede komen.  

 

Wat is de doelstelling dit seizoen van de A1? 

 

Dat is op dit moment nog lastig aan te geven, de kracht van de competitie is 

mij nog niet duidelijk. Dit omdat vorig jaar in een andere klasse werd ge-

speeld en met een ander elftal. Ik denk dat na een wedstrijd of zes in de 

competitie meer duidelijk is over ons eigen niveau en dat van de tegenstan-

ders.  

 

Wat is de kracht van dit elftal? En de zwakke punten? 

 

We hebben dit jaar een goede mix van dienende en creatieve spelers.  

Hiermee moeten we een uitgebalanceerd team kunnen maken. Verder zijn 

we in staat om tegen iedere tegenstander doelpunten te maken.  

Zwak punt is de mentale weerbaarheid, bijvoorbeeld omgaan met kritiek 

van de trainer en medespelers.     

 

Zelf heb je jarenlang op een mooi niveau gespeeld, wat kan je de jongens 

vanuit die ervaring meegeven? 

 

Dat je jezelf moet blijven willen ontwikkelen. Voetbaltechnisch merk ik dat 

de meeste jongens veel verder zijn dan ikzelf op die leeftijd. Maar het willen 

leren van een trainer of oudere medespeler is essentieel om beter te wor-

den. Zeker als sommige jongens volgend jaar de stap naar de senioren gaan 

maken begin je weer onderaan de ladder en moet je bereidt zijn om lang-

zaam omhoog te willen klimmen. 

    

Hoe zien je trainingen eruit, waar geef je veel aandacht aan? 

 

Dat is afhankelijk van de wedstrijden, ik vind het belangrijk dat aspecten die op zaterdag niet goed gaan de week 

daarop in de trainingen aan de orde komen. Zo maakten we afgelopen zaterdag niet goed gebruik van de ruimte 

aan de zijkanten. Dan gaan we deze week trainen op een kort en breed veld zodat ze op zoek moeten naar de ruim-

tes die dan alleen aan de zijkant liggen. 

 

Wat is je beeld van de jeugd bij CJVV, van jong t/m oud? 

 

Wat mij het afgelopen jaar vooral is opgevallen is de onrust bij sommige jeugdspelers. Jeugdspelers die de club ver-

laten als ze bij de buurman een klasse hoger kunnen voetballen. Volgens mij gaat het in de jeugd vooral om met 

plezier je hobby uit te oefenen en is dat het leukst om dat te doen met jongens waar je al jaren mee samen speelt. 

Dat schept een band waar je de rest van je leven plezier aan kan beleven.    

Verder vind ik het niveau van de jeugdtrainers zeer goed en vind ik het vooral fantastisch om te zien dat drie jon-

gens uit mijn elftal zelf ook al een elftal onder hun hoede hebben. 

 

 

 

Voetballer: 

1998-2006: 1e elftal CJVV 

2006-2008 1e elftal Veensche Boys 

 

Trainer: 

2010-2011: Assistent-trainer 1e elftal TOV 

2011-2012: Trainer CJVV B1 

2012-2013: Trainer CJVV A1 

Personalia 

“Fantastisch om te zien dat 
jongens uit de A1 ook al een 

elftal onder hun hoede hebben” 

“We zijn in staat om tegen iedere tegenstander doelpunten te maken” 
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 Welke speler van PSV scoorde 

twee keer in de strijd om de 

Johan Cruijff schaal? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   
De truc van Sam: 

Naam: Sam Seignette 

Team: E1 

Truc:  De “Ronaldo” 

Leg uit: Je begint te dribbelen, je zet tijdens het dribbelen je standbeen 

voor de bal. Als je dribbelt met rechts, is je standbeen je linkerbeen.  

Op het moment dat je standbeen op de grond komt, tik je met je andere 

been de bal achter je standbeen langs, zodat de bal weer voor je komt en 

waarna je gewoon weer verder met dribbelen gaat. 

Het is belangrijk dat je geen snelheid verliest tijdens het dribbelen, zo ver-

ras je de tegenstander het meest. 

Waarom is deze truc handig?: Je kan 

de tegenstander op snelheid verras-

sen en je kan snel van richting veran-

deren. 

Wanneer doe je deze truc?: Als ik snel 

mijn tegenstander wil passeren, bij-

voorbeeld bij een uitbraak. 

Wie doet vaak de truc?: Cristiano Ro-

naldo 

Nog meer tips?: Je moet deze truc op 

snelheid uitvoeren… 

Voor een filmpje met de truc: klik hier 

Thijs Konijn D7 3-9-2001 

Ricardo van Bree G 5-9-1997 

Marc Hogeveen G 6-9-1994 

Timo van de Laak B4 6-9-1996 

Ricardo Schute D3 6-9-2001 

Jorke Speerstra C2 7-9-1999 

Rick van de Pijpekamp C3 8-9-1998 

Loek de Esch E5 8-9-2002 

Verjaardagen deze week 

TIP van de Trainer 
Één-tweetje:  
de makkelijkste manier om een tegen-

stander uit te spelen. 

Je speelt de bal in op je medespeler, je 

loopt door en je krijgt de bal weer terug. 

  

A 

B 

C 

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

http://www.youtube.com/watch?v=ly4OboAv8sg
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Voorbereiding nieuw voetbalseizoen in volle gang 

Uitslagen 
Hercules A2 CJVV A1 0-4 

CSW B1 CJVV B1 3-1 

CJVV C1 SV Kampong C2 6-0 

JSV Nieuwegein D1 CJVV D1 6-0 

JSV Nieuwegein D2 CJVV D2  

CJVV D3 CJVV D4  

CJVV D5 CJVV D6  

CJVV D7 CJVV D8  

Altius E1 CJVV E1 3-1 

Altius E2 CJVV E2 6-5 

Vliegdorp E1 CJVV E3 0-3 

CJVV E4 CJVV E6 6-4 

CJVV E7 CJVV E8  


