
We moesten om 8 uur ver-

zamelen en om half 9 spe-

len. We begonnen ongeluk-

kig, na 5 minuten viel er al 

een doelpunt aan onze 

kant. 

  

TOV speelde alleen maar op 

onze helft en we hadden 

moeite om ze tegen te hou-

den. Een aantal minuten 

later viel er weer een onge-

lukkig doelpunt en zo ston-

den we met 2 doelpunten 

achter. Onze keeper Bart 

heeft nog heel wat mooie 

reddingen gemaakt, maar 

voor de rust scoorde TOV 

nog een onhoudbare bal en 

gingen we met een achter-

stand van 0-3 de rustpauze 

in.  We moesten er 

dus hard tegenaan 

de tweede helft! 

 

Onze aanvaller 

Berkay schoot in het 

begin van de 2e helft 

op doel maar helaas 

hield de keeper hem. 

Daarna had Jasper 

een kans maar ook 

deze bal kwam in 

handen van de kee-

per. Ook Yassin lukte het 

niet om te scoren.  

Maar toen kwam er een 

aanval en maakte Moha-

med met prachtig afstands-

schot ons 

eerste doel-

punt. Kort 

daarna kreeg 

Jasper een 

kans die hij 

mooi afmaak-

te en zo ston-

den we ineens 

op 2-3. We 

geloofden er 

weer in, het 

kon nog!! 

 

En niet veel later scoorde 

Jasper nog een keer. Met 

nog 10  

minuten 

op de klok 

hadden 

we nog kans om de wed-

strijd te winnen!!  

En Mohamed rook zijn kans 

en schoot nog maar eens 

op het doel en de keeper 

raakte de bal maar deze 

rolde toch net over de lijn.  

4-3 voor!!  

Nu niet meer uit handen 

geven. Maar TOV gooide 

alles uit de kast en een 

doorgebroken speler liep op 

het doel af, ik (Maxim) ren-

de mee en maakte (echt per 

ongeluk) een overtreding. 

Hij liet zich wel erg makke-

lijk vallen, maar gelukkig 

niet in het strafschopge-

bied.  

 

Ze kregen wel een vrije trap 

maar de bal ging gelukkig 

naast.  Niet veel later klonk 

het eindsignaal. We hebben 

onze eerste wedstrijd ge-

wonnen! Vader van Kjel 

bedankt voor het fluiten!  

 

Groetjes Maxim 

Jaargang 1, nummer 2 

Cupfighters E4 tonen veerkracht tegen TOV E3! 

10 september  

CJVV Voetbalkrant 

In deze editie: 

 De gele leeuw(in): Lola  

 De truc van: Jaron 

 Team van de week: D4 

 De glazen bal van: F2 & 

redactie. 

 Trainerstaal met  

keepertrainer Gerard 

 Wedstrijdverslagen van: 

E4, D4, E2, F1, D2. 

 En verder de quiz, waar 

is de bal? en foto’s! 

Heb je ook wat leuks, 

spannends te melden of 

wil je ook een verslag of 

foto van de wedstrijd in 

de krant, stuur het naar: 

cjvvkrant@outlook.com 

De volgende teams hebben 

zich nog niet opgegeven 

voor de fotoshoot van het 

PLUS voetbalplaatjesal-

bum: 

 

B2, B3, B4, B5, C4, C5, C6, 

E10, F5 & G-jeugd. 

 

Graag opgeven bij 
freek.vanslooten@kpnmail. 

com 

OPROEP!! 
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Het is een minuutje of tien sinds de 

wedstrijd is afgelopen. CJVV D4 

speelde thuis tegen APWC D1 voor 

de beker en het hele team is aan het 

bijkomen in de kantine. Het is er 

druk, zo op het middaguur. Mensen 

staan in de rij om voetbalplaatsjes te 

schieten, patat te bestellen of drank 

te kopen. Het clubje 11-jarigen in 

geel tenue ziet men over het hoofd, 

helaas, want men moest eens weten 

wat voor wedstrijd we net speel-

den.... Het zal onze ruilwaarde op de 

voetbalplaatsjesmarkt straks verho-

gen, dat is zeker. Het is warm en 

gehorig in de kantine, en we beslui-

ten om als team het terras op te 

gaan en de wedstrijd nog één keer 

aan ons voorbij te laten gaan. Dat 

mag ook wel als je zeven doelpunten 

tegen krijgt...: 

Het was de eerste serieuze wedstrijd 

van de D4 dit seizoen, nadat we vori-

ge week in een oefenwedstrijd op het 

laatste moment met 2-3 verloren van 

CJVV D3. En verliezen is zo erg nog 

niet, want we weten dat we niet het 

beste team zijn en dat gaan we ook 

niet worden ook. Maar we willen wel 

het leukste team worden, waar gela-

chen wordt en iedereen met plezier 

naar trainen en voetballen komt. En 

voorlopig zijn we op de goede weg. 

AWPC D1 dus als tegenstander voor 

de beker. Een ploeg ook waar de 

eerste donssnorretjes waar te ne-

men zijn, waarschijnlijk van die paar 

dispensatiespelers. Mooi tenue ook, 

dat paarse. Een grote en goed uit-

ziende tegenstander dus, en erg 

verassend was de 0-1 achterstand 

dan ook niet. Vandaag speelden we 

voor het eerst een waar 4-2-3-1 sys-

teem, om het gat tussen de verdedi-

ging en de aanval wat op te vullen en 

voorin wat meer mensen te kunnen 

krijgen. Een driehoekje op het midden-

veld dus, in plaats van drie-op-een-rij. 

Vooraf was meegegeven dat we zodra 

we in bal bezit waren aan moesten 

sluiten. Niet sjokkend, maar minimaal 

in looppas. Daar werd vanaf de zijlijn 

op gecoached – hoorbaar waarschijn-

lijk op de intensive care in het Eliza-

beth ziekenhuis – en zowaar kwamen 

we er uit en konden we druk blijven 

zetten.  

Zakaria maakte gelijk en na een fan-

tastische aanval door het midden, over 

een schijfje of vijf, zette Abdessamed 

ons op voorsprong; 2-1. De tegenstan-

der was wat beduusd, maar leek er 

weinig last van te hebben. Kansen over 

en weer, maar in plaats van een grote-

re voorsprong stond het al gauw weer 

gelijk. En toen bleek dat de pepernoten 

al weer in de winkels liggen, want tien 

minuten later stond het 2-5. Vrijwel 

allemaal erg ongelukkige tegentreffers, 

om het netjes te zeggen, of gewoon 

kadootjes omdat het snel aansluiten 

van de verdediging en het (niet) open-

gaan van de buitenspelval nog niet 

helemaal op elkaar is afgestemd. Het 

was aan keeper Carlos te danken dat 

de achterstand niet onoverbrugbaar 

werd. Vlak voor rust scoorde Musab, 

onze linkshangende aanvaller en toe-

komstig matchwinnaar, 3-5. 

Het geloof was er nog wel in het begin 

van de tweede helft, dat we die twee 

doelpunten nog wel weg zouden poet-

sen. De kansen kregen we er ook wel 

voor, maar al snel volgde er een teleur-

stelling; 3-6. Met opnieuw de nadruk op 

‘aansluiten’ gingen we het gewoon pro-

beren. Een corner leverde kort achterel-

kaar kansen op, in eerste instantie 

twee keer gered door de AWPC keeper, 

maar Liam schoof met een slijding de 

terugspringende bal in het doel. Nog 

twee, een korfbaluitslag lag in het voor-

uitzicht. Kort daarna deed Achmed wat 

hij vorig jaar ook al zo vaak deed, sco-

ren; 5-6. Het werd nu echt spannend en 

de teleurstelling was natuurlijk behoor-

lijk groot toen de (grote) AWPC spits 

(met de donssnor) er 5-7 van maakte. 

Langs de kant rekende de leiding van 

de tegenstander zich al drie punten 

rijker, op het moment dat CJVV D4 een 

penalty kreeg. Aanvoerder Luuk had 

daar niet al te veel moeite mee, ook zat 

de keeper er nog aan; 6-7. En toen 

werd het pas echt spannend. Achterin 

stond het goed. Brain, Abdulsamed, 

Maarten en Azmi speelden sterk, terwijl 

Jeremy en Yassin zich de longen uit het 

lijf liepen op het middenveld. Nog een 

corner en jawel hoor, 7-7, door een 

kopbal van de goed spelende Illias. Dit 

keer was de tegenstander niet alleen 

beduusd, er was vooral ongeloof. En 

ook bij ons, want twee minuten voor tijd 

liep Musab alleen op de keeper af 

en....maakte 8-7. Een ongelooflijke 

uitslag op een mooie zonnige zaterdag. 

Acht doelpunten gemaakt door zeven 

verschillende spelers, een uitblinkende 

keeper en een verdediging die na een 

grote achterstand niet het koppie liet 

hangen. Donshaartjes of niet, we heb-

ben er mooi van gewonnen. Een onge-

looflijk team dat CJVV D4, en een leuk 

team ook… 

 

Rutger Verkerk 

 CJVV D4: het leukste team van het Vermeerkwartier 

  De gele leeuwin: Lola de Vries (MC1)  
Naam: Lola 

Broers/zusjes:  broer Milan (9 jaar, 

CJVV E9) 

School/groep: Aloysiusschool, groep 8 

Team: MC1 

Ik voetbal sinds: een paar weken 

Positie: meestal spits 

Trainer: Dave & Ruben 

Sterke punten: passen 

Idool/beste voetballer: Messi 

Film:  Ik heb niet echt een film die ik 

het leukst vind:) 

Boek: Hoe overleef ik? 

Club binnenland: PSV 

cjvvkrant@outlook.com 

Club buitenland: Barcelona 

Game: Draw Something 

Internetsite: twitter 

Eten: taco’s 

Drinken: Dubbelfriss of cola 

TV-serie: GTST 

Hobby’s naast voetbal: trampoline  springen 

Huisdier: poes en 2 konijnen 

Muziek: Whistle van Flo-Rida & Where have you 

been van Rihanna 

Dit wil ik later worden: iets met mode, kinderen 

of dieren 

Leukste voetbalmoment: Dat m’n schoen uitviel 

terwijl ik de bal had:)  

 



 Spakenburg E2 - CJVV E2 

Na rust drukte Spakenburg met 

goed en krachtig samenspel stevig 

door; daar was het technisch vaardi-

ge maar ook fragiele E2 niet tegen 

opgewassen. Als snel stond het 4-0. 

Na een korte opleving van onze jon-

gens 4-1. Spakenburg was daarna 

niet meer te houden en liep  

uit tot 6-1. Het omgaan met tegen-

stand en tegenslag was voor sommi-

ge jongens vandaag niet makkelijk. 

Iedereen kan trots zijn op het harde  

werken. 

 

Hein Vinke. 

Vandaag voor de eerste bekerwed-

strijd naar Spakenburg.  

De Spakenburgse blonde reuzen 

gingen fel en snel van start; de 1-0 

werd er binnen 2  minuten 

"ingeleld". Het lukte E2 om daarna 

stand te houden en vervolgens  

ook kansen te creëren.  

De Spakenburgse verdedigers zaten 

er helaas kort op waardoor onze 

aanvallers te weinig tijd hadden 

voor een succesvolle afronding. Met 

een 2-0 achterstand gingen de uit-

geputte verdedigers (goed gedaan!) 

en de mopperige aanvallers (het 

lukte steeds niet) de rust in.  

JAAR GAN G 1,  N UMMER  2  PAGIN A 3  

 De meeste jeugdelftallen zaterdag een 

bekerwedstrijd speelden? 

 De meisjesteams MC1, MB1 & MA1 dit 

weekend op kamp waren? 

 Je binnenkort in dit krantje kan lezen 

hoe dit is geweest? 

 Er weer vele jeugdteams op de foto zijn 

gegaan voor de voetbalplaatjesactie? 

 De B3 met maar liefst 17-3 heeft ge-

wonnen? 

 Ook de C3, E9, E10 & D2 meer dan 10 

goals scoorden? 

 De OSN league & de kabouters aanko-

mend weekend weer hun eerste stap-

pen op het voetbalveld zetten? 

Wist je dat? 

 

cjvvkrant

Uitspraak 

 

“Ik mikte op het reclamebord, 

maar hij ging er aardig in” 

 

 
 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. 

Dat is Mohammed Aazane wel duide-

lijk geworden. Toen de speler van de 

C1 de trap af wou lopen om zich om 

te kleden voor de wedstrijd kwam hij 

ten val. Al rollend, struikelend viel hij 

de trap af en kwam wonderbaarlijk 

genoeg op zijn voeten terecht.  

In de kleedkamer bleek de enkel wel 

zeer pijnlijk te zijn en was Mohammed 

niet in staat om te spelen. Later in het 

Team van de week: CJVV D4 
Wij zijn:  

Carlos (keeper); Azmi; Zakaria; Abdulsamed; Maarten; Brian 

(achterhoede): Ilias; Jeremy; Luuk (aanvoerder); Yassin; Achmed 

(middenveld): Liam; Ciske; Musab; Abdessamed (voorhoede). 

 

Wat is de kracht van jullie elftal? 

Spelvreugde en saamhorigheid 

 

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

Spelen op buitenspel, zowel aanvallend als verdedigend 

 

Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? 

Geen idee, want we hebben alleen nog een bekerwedstrijd ge-

speeld (8-7 gewonnen!). Hoe dan ook, we zijn voor niemand 

bang! 

 

Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening? 

Partijtje. Vorig jaar hebben we een keer rugbytraining gekregen, 

dat was ook leuk 

 
Wat vinden jullie de minst leuke trainingsoefening? 

Hardlopen 

 
Wat is volgens jullie de top 3 van beste voetballers per wereld? 

Messi, Ronaldo, Van Persie 

 

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

deren? 

Gratis patat in de kantine! 

 

Naar wie passen jullie de Lucky bal? 

Naar de E2 

 

En wat zou je graag van dit elftal willen weten? 

“Wat is jullie favoriete eredivisieclub (meeste stemmen 

gelden)” 

Ciske ontbreekt op de foto ivm een blessure 

ziekenhuis gaven de foto’s meer dui-

delijkheid. De enkel is gebroken. Wat 

een domme pech voor een van onze 

talenten binnen CJVV. We wensen 

Mohammed vanaf deze plek beter-

schap en sterkte in het herstel.  

 

*TOP! Mohammed staat met zijn kruk-

ken gewoon aan de kant tijdens de 

trainingen van de C1.  

Aai! Gebroken! 
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Trainerstaal: Gerard Greveling (keepertrainer) 
Kun je uitleggen wat er op dit moment allemaal gebeurt voor de jeugdkeepers van CJVV?  

 

Wij geven op dit seizoen met 4 keepertrainers: Job, Pascal, Aliene en ik, keepertraining aan alle 

selectiekeepers. Er wordt één keer per week per groep keepertraining gegeven. Vorig seizoen 

hebben we het keeperopleidingsplan herschreven. Dit vormt wel het uitgangspunt voor onze trai-

ningen. Hierin hebben we ook beschreven wat het niveau is per groep en waar we naar toe willen. 

Van een A-keeper verwachten we wat anders dan van een D-keeper. Maar het is wel van belang 

dat er een opgaande lijn te zien is naar het niveau van een A-keeper.  Allereerst moet ik helaas 

melden dat we op dit moment niet de mogelijkheid hebben om de niet-selectiekeepers training te geven. Erg jammer, want ook deze 

keepers moeten eigenlijk de gelegenheid hebben om hun keepervaardigheden te verbeteren. 

 

In de jongste jeugd zijn er veel jongetjes/meisjes die keepen leuk vinden, maar ook een aantal die echt niet op doel willen staan. Hoe 

kan je als trainer hier het beste mee omgaan?  

 

Bijna iedere voetballer wil van nature scoren, dus spits zijn is altijd leuk. Maar helaas kan niet iedereen in de spits spelen. Het is de 

kunst van de trainer om alle posities aantrekkelijk te maken en laten beseffen dat elke positie belangrijk is. Keepen is natuurlijk weer 

een apart verhaal. Als elftaltrainer/-leider moet je altijd stellen dat de keeper ook één van de teamspelers is en dus ook een belangrij-

ke positie in het elftal heeft. Een keeper mag dus ook fouten maken, liever niet natuurlijk, want de spits mag dat ook. Waarom is de 

spits die 10 kansen mist en in de laatste minuut scoort de winnaar en een keeper die 10 reddingen maakt en in de laatste minuut een 

fout maakt een loser? Misschien hoort het wel andersom te zijn, want als die spits er drie van de tien 

had gescoord, hadden we ook gewonnen…  

Het mooie van keepen is dat je je een grote verantwoordelijkheid hebt. Dat als jij een fout maakt het 

ook meestal een doelpunt is; een veldspeler heeft altijd nog een keeper achter zich staan, een keeper 

een leeg goal. Verder kan je je natuurlijk onderscheiden met mooie reddingen en dan ben je de held! 

Sommige kinderen willen niet keepen en soms is dat begrijpelijk. Want als keeper moet je ook wel een 

paar eigenschappen hebben. Met name moet je niet bang zijn, een beetje “natuurlijk” overwicht en 

zeker van jezelf zijn. Dus daar moet je als trainer wel rekening mee houden. Tenslotte zijn we niet alle-

maal het zelfde. 

 

Tegenwoordig ziet men graag een meevoetballende keeper, maar moet een keeper niet gewoon ballen tegenhouden?  

 

Natuurlijk moet de keeper primair de ballen tegen houden. Een meevoetballende keeper is typisch iets Nederlands, in het buitenland 

moet een keeper gewoon de ballen tegenhouden. Let maar eens op hoe een keeper in het buitenland een terugspeelbal verwerkt. Al 

zie je tegenwoordig ook in het buitenland dat keepers steeds meer leren om mee te voetballen. Als de keeper goed mee kan voetbal-

len heb je tenslotte wel een extra aanspeelpunt om weer opnieuw het spel te kunnen voortzetten. Als de keeper ook zelf mee kan voet-

ballen, ziet de keeper het spelletje over het algemeen ook beter en kan hij ook beter als regisseur van de achterhoede optreden. Maar 

nogmaals het tegenhouden van de bal is het meest belangrijke.  

 

Wat vind je belangrijk voor een keeper en waar train je op? Zitten er nog grote verschillen in om pupillen- of juniorenkeepers te trai-

nen? 

 

Er zijn een aantal vaardigheden die een keeper moet beheersen, zoals vangen, duiken, hoge ballen, voorzetten, werpen en traptech-

niek. Hierbij hoort natuurlijk dan ook weer lenigheid, kracht en conditie. Verder is er positie, coaching van medespelers, omgaan met 

“dode” spelmomentsituaties (vrije trap, corner). Spelhervattingen worden meestal in teamverband getraind. Het keeperopleidingsplan 

maakt inzichtelijk wat op welk niveau de keeper moet kunnen beheersen. Bovendien keepen de E en F keepers nog op een klein goal. 

Dus er is zeker verschil tussen pupillen- en juniorenkeepers. Van een juniorenkeeper mag en moet ook meer verlangd worden. Hier 

gaat bv coaching en positie meer een rol spelen. 

 

Stel dat ik in de pupillen speel en heel erg graag wil leren keepen, waar kan ik dan terecht? 

 

Allereerst moet je gewoon overleggen met je teamtrainer/-leider. Hij zal dan bespreken met ons. Nu we dit seizoen geen niet-

selectiekeepertrainingen hebben, is het wat lastiger, maar anders kan je gewoon een paar keer meetrainen om te kijken of je het 

daadwerkelijk wat vindt. Als je een talent blijkt te zijn, zal je trainer dit aan ons melden. Dan gaan wij een paar keer bij je wedstrijd 

kijken. En wie weet kan je dan volgend seizoen meetrainen als selectiekeeper. Hopelijk hebben we komend seizoen meer mogelijkhe-

den om weer training te geven aan de niet-selectiekeepers, want dan kan je direct een paar keer meetrainen. 

 

Er wordt altijd gezegd dat keepers een beetje gek zijn, hoe gek moet je dan zijn om ze te gaan trainen-;)? 

 

Ach, je moet er denk ik wel wat mee hebben. Anders begrijp je niet wat het leuke van keepen is. Dus misschien moet je ook wel een 

beetje gek zijn. Zonder gekheid: het is erg leuk om keepers te trainen. Eigenlijk is het een individuele training, al gebeurd het wel in 

kleine groepen. Maar iedere keeper heeft zijn/haar eigen sterke en zwakke punten. Als ik bij wedstrijden van de keepers kijk, analy-

seer ik deze punten en kom er in de training vaak weer op terug. De laatste seizoenen hebben we vaak progressie gezien bij de jeugd-

keepers. Trainers/leiders, ouders en de keepers zijn hierover enthousiast. Dat geeft de meest voldoening, want uiteindelijk doe je het 

daarvoor! 

“Als keeper kun je je 
onderscheiden met 
mooie reddingen en 
dan ben je de held!” 
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We speelden tegen 2e jaars Fjes van 

KVVA, na onze warming up begonnen we 

aan onze wedstrijd.  

We begonnen zeer goed aan de wedstrijd, 

verdedigend hadden we nog wel wat moei-

te, maar na 5 minuten voelden de jongens 

zich wat meer op hun gemak. De aanval-

lers konden elkaar met gemak vinden, er 

werden veel mooie acties, en één tweetjes 

gemaakt, waaruit mooie voorzetten kwa-

men.  

Dit was ook te merken omdat we met de 

rust al met 5-0 voorstonden. In de tweede 

helft moesten ook de jongens met wat 

meer ervaring gewisseld worden, dit was 

ook de eerste 10 minuten van de tweede 

helft te zien aan het spel, we kregen het 

zwaar, we stonden onder druk, en kregen 

2 tegen doelpunten, en kwamen  niet 

meer aan aanvallen toe.  

In de laatste 10 minuten kregen we het 

Afgelopen zaterdag 8 september, had-

den we onze eerste wedstrijd van dit 

seizoen. 

 

We verzamelden om 8:00 bij CJVV, en 

vertrokken toen naar KVVA, waar we 

om 9:00 moesten spelen. 

In de kleedkamer hebben we een wed-

strijdbespreking gehouden. Voor een 

aantal jongens was deze wedstrijd ex-

tra spannend, want dit was voor hen de 

eerste keer dat zij op een half veld 

moesten voetballen. 

De F1 bestaat namelijk uit 4 jongens 

die vorig seizoen al in de F selectie 

speelden, 3 jongens uit de F3, 2 jon-

gens die in de vorig seizoen nog bij de 

OSN zaten en 1 nieuw lid. We waren 

vandaag met 9 spelers, want Job was 

afwezig. 

spel weer op de rit, en meer rust in het 

spel, waardoor we weer de betere op 

het veld waren. En daardoor vielen er 

weer 2 prachtige doelpunten. Toen de 

scheidsrechter affloot hadden we een 

geweldige eindstand van 2-7. 

De doelpunten zijn gemaakt door:   

Ramon 1, Jaylan 1, Javairo 1, Sofian 4. 

 

Het was een mooi begin van het nieuwe 

seizoen, en ben tevreden over de eerste 

wedstrijd, alle jongens hebben hun best 

gedaan. Aankomende zaterdag spelen 

we onze eerste competitie wedstrijd 

thuis tegen DOVO F1 om 9:30. 

 

Niels van Schooneveld 

Bekerwedstrijd KVVA F1 - CJVV F1 

 

Na een lange, maar zeker nuttige, 

voorbereiding ging CJVV D2 afgelo-

pen zaterdag opzoek naar zijn eerste 

overwinning in het bekertoernooi.  

De tegenstander voor deze wedstrijd 

was SV Zeist D1. Dit team komt dit 

seizoen net als CJVV D2 uit in de 

tweede klasse.  

 

Om kwart voor tien werd er afgetrapt 

op het zonnige sportcomplex van 

CJVV. Ondanks de mooie omstandig-

heden slaagde CJVV D2 er niet in om 

een goeie eerste helft neer te zetten. 

Er werden veel duels verloren en er 

werd niet goed vanuit de positie ge-

speeld. Ook waren we in de passing 

heel slordig en werd er te vaak voor 

de lange bal gekozen.  

Toch ging CJVV D2 met een 3-1 voor-

sprong de rust in, vooral omdat de 

tegenstander duidelijk van een lager 

niveau was. De goals werden ge-

scoord door Stephan en Rahal (2).  

De tweede helft ging veel beter. Dit 

kwam doordat het middenveld beter 

stond en er was er veel dreiging van 

een goed spelende Franslin.  

Het combineren ging bij vlagen veel 

beter dan in de eerste helft; hier-

door kwamen er ook een aantal 

mooie aanvallen tot stand.  

Het hoogtepunt van deze wedstrijd 

was een goal van Rahal. Na een 

prima aanval ontving Bodhi de bal, 

waarna hij een hele mooie steekbal 

op Rahal gaf. Rahal rondde dit goed 

af door de keeper uit te spelen en 

hem beheerst binnen te schieten.  

 

Uiteindelijk konden we uitlopen 

naar een eindstand van 11-1. De 

doelpunten kwamen in de tweede 

helft op naam van Stephan, Bodhi, 

Bas van Oordt (2), Franslin (2) en 

opnieuw twee keer Rahal. 

Zonder twijfel was de Man of the 

Match Rahal die in de spits kwam te 

spelen doordat Nassim de komende 

tijd met de D1 mee gaat doen. On-

danks dat Rahal nog niet vaak in de 

spits had gespeeld heeft hij toch vier 

goals gemaakt en drie assists gege-

ven. Volgende week gaat de competi-

tie beginnen en zullen wij veel meer 

tegenstand gaan krijgen; we zijn na-

melijk in een zeer sterke competitie 

zijn ingedeeld. Volgende week begin-

nen we de competitie met een uitwed-

strijd tegen Eemnes D1 en daar zullen 

we om tien uur proberen de eerste 

drie punten van het seizoen te beha-

len. 

 

Tim. 

Nog weinig tegenstand voor CJVV D2 

 Achterveld E1 - CJVV E1 
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 Bij welke club gaat Gregory van 

der Wiel voetballen? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   
De truc van Jaron: dubbele schaar 

Naam: Jaron van de Kamp 

Team: C2 

Truc:  de dubbele schaar 

Leg uit: Je begint te dribbelen, je zwaait 

met je rechterbeen over de bal, daarna 

met je andere been over de bal en dan 

neemt de bal met buitenkant rechts 

mee. Of andersom natuurlijk... 

Waarom is deze truc handig?: Je kan 

de tegenstander op snelheid verrassen 

en je kan snel van richting veranderen. 

Zie Jaron op dit filmpje de truc  

uitvoeren: klik hier 

Boas van Kalkeren CL 10-9-2005 

Mohammed Aarrassi CL 11-9-2006 

Boris Oostveen D8 11-9-2001 

Calvin Keet B1 11-9-1996 

Shady Radwan F6 12-9-2004 

Adnan Woldendorp D5 12-9-2000 

Mart Kempenaar D7 13-9-2001 

Haroun Lemaalem B3 13-9-1997 

Sophie Zondervan MC1 14-9-1998 

Abdel Moussaten C6 14-9-1999 

Luuk Loohuizen D4 14-9-2000 

Ilse Roos MB1 15-9-1995 

Simone Westert MB1 15-9-1995 

Ege Volkan B5 15-9-1997 

Chris Dasselaar C1 16-9-1998 

Riza Mert C4 16-9-1998 

Verjaardagen deze week 

TIP van de Trainer 
Coaching: 

Niemand heeft helaas ogen in z’n rug. 

Daarom kan je het je medespelers mak-

kelijker maken door hem te ‘coachen’. 

Bijvoorbeeld door te roepen “in je rug”, 

als hij/zij de bal krijgt met een tegenstan-

der achter hem/haar. 

Of als hij/zij niet gedekt wordt, roep je’” 

tijd”. 

  

A 

B 

C 

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

Antwoord vorige week: Ola Toivonen 

Antwoord vorige week:  geen bal te zien op de foto... 

http://youtu.be/WJqrnsa-308
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CJVV A1 De Meern A2 2-2 

CJVV A2  VVZ ‘49 A2 2-6 

CJVV B1 Spakenburg B1 0-5 

TOV B3 CJVV B2  

CJVV B3 “t Gooi B2 17-3 

CJVV C1 VOP C1 Uitg. 

CJVV C2 Hoogland C3 7-2 

CJVV C3 Hoogland C4 12-1 

SO Soest C6 CJVV C4 2-4 

CJVV C5 SV Baarn C3 0-3 

NVC D1 CJVV D1 0-3 

CJVV D2 SV Zeist D1 11-1 

IJsselmeervogels D4 CJVV D3 1-4 

CJVV D4 APWC D1 8-7 

Hoogland D7 CJVV D5 7-0 

CJVV D6 Hoogland D10 0-6 

Kwik D4 CJVV D7 11-0 

CJVV D8 SO Soest D9 8-1 

Achterveld E1 CJVV E1 2-3 

Spakenburg E2 CJVV E2 6-1 

CJVV E3 Nieuwland E3 2-7 

CJVV E4 TOV E3 4-3 

Cobu Boys E5 CJVV E5 8-1 

SO Soest E13 CJVV E6 3-8 

CJVV E7 SO Soest E14 7-1 

KVVA E6 CJVV E8 5-5 

CJVV E9 Cobu Boys E7M 15-1 

Hoogland E13 CJVV E10 1-12 

KVVA F1 CJVV F1 2-6 

SV Baarn F3 CJVV F3 0-2 

CJVV F4 VVZA F3 0-5 

CJVV F5 Spakenburg F4 2-5 

CJVV F6 Hoogland F6 1-6 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

Wedstrijd F2 Redactie voetbalkrant 

CJVV 1 - SVM 1 1-2 2-1 

Ajax - RKC 3-1 3-0 

FC Utrecht - PSV 0-5 1-3 

Willem II - FC Twente 1-3 1-2 

Feyenoord - PEC Zwolle 4-1 2-0 

AZ - Roda JC 2-1 1-1 


