
Om 7.00 uur staat er een 

ongeduldige kabouter aan 

mijn bed, een CJVV kabou-

ter welteverstaan.  

Hij maant me tot actie; “Je 

weet toch dat ik vandaag 

moet voetballen?” En of ik 

dat weet, de dagen zijn er 

voor afgeteld. Na een lange 

zomerstop gaan de kabou-

ters vandaag het veld weer 

op, en daar heeft ie zin in. 

Maar vandaag heeft ook 

een speciaal tintje, want 

ook de kabouters gaan op 

de foto voor het voetbal-

plaatjesalbum. En dat is 

voor mijn kabouter niet 

zomaar wat, het betekent 

namelijk dat het geel/

zwarte tenue aan mag! 

 

Traint ie normaal in een 

afgedankt voetbaltenue –

tje, van zijn broers, van een 

of andere grote buitenland-

se club, met een naam van 

een voetballer erop die er 

allang niet meer speelt, 

vandaag de clubkleuren van 

CJVV. Zo jong als ie is, daar 

is hij al gevoelig voor. Hij 

scharrelt al een aantal jaar-

tjes rond op de CJVV velden 

en weet dat  geel/zwart is 

waar het om draait. “Hup 

die gele” of “gele shirtjes, 

zwartje broekjes, hee,hee, 

hee,” zijn hem niet vreemd, 

en worden uit volle borst 

mee gescandeerd als hij bij 

een thuiswedstrijd van het 

1e is. En vandaag mag hij de 

clubkleuren zelf dragen. 

Voor we de deur uit gaan, 

wordt er nog een laatste 

check gedaan als hij het 

gele shirt recht trekt: “Zie ik 

er cool uit?” 

“Lieverd, je bent 

vandaag de 

coolste voetballer 

van CJVV” ant-

woord ik. 

Bij de kantine 

komen we zijn 

kaboutermaten 

tegen; Ties, Mat-

teo, Jordan, You-

nes, Rayan, Tarik, 

Hamza, Zaid en Adam. En 

allemaal hebben ze weer 

zin om te voetballen. Er zijn 

ook nieuwe kabouters te 

verwelkomen bij de club: 

Thyme, Sven, Koen en Jefta. 

Welkom bij de club 

jongens!  

 

En dan kan de foto-

shoot beginnen; 

Omstebeurt voor de 

camera in een stoe-

re voetbalpose; de 

een met de rug 

recht en de armen 

over elkaar, de an-

der met een bal voor de 

borst geklemd en weer een 

ander met de handen in de 

zij. En dan ook nog cool 

kijken… Het ziet er allemaal 

veelbelovend 

uit! Hierna volgt 

de teamfoto. 

Het duurt even 

voor de kabou-

ters weten wie 

er moet blijven 

staan en wie er 

gehurkt moet 

zitten. Dit laatste is voor 

enkele kabouters motorisch 

gezien nog een ingewikkel-

de klus. Want het valt niet 

mee om als 4/5 jarige met 

1 been gehurkt te zitten en 

je andere knie op de grond 

te laten rusten. Maar het is 

gelukt! Daarna kan de trai-

ning beginnen, in de linker-

hoek van het 

hoofdveld. 

De trainingen van de kabou-

ters zijn er opgericht om de 

allerjongsten voetballertjes 

spelenderwijs kennis te 

laten maken met voetbal. 

Veel oefeningen gericht op 

het ontwikkelen van balge-

voel en ook al wat techniek, 

maar het belangrijkste is 

het spelplezier. En dat is er 

zeker bij 

deze 

jongens. 

Het ple-

zier 

straalt er 

vanaf. En 

termen 

als vrij 

lopen, je 

aanbie-

den, de vrije ruimten opzoe-

ken, druk zetten, mannetje 

dekken en wat al niet meer, 

dat is bij de kabouters nog 

lang niet aan de orde, dat 
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In deze editie: 

 De gele leeuw: Bjorn  

 Team van de week: 

E2 

 De glazen bal van: 

A2, F2 

 Trainerstaal met  

Frans Bakkenes 

 Wedstrijdverslagen 

van: 

D4, E2, F2, D2, E1. 

 En verder de quiz, 

waar is de bal? en 

foto’s! 

Heb je ook wat leuks of 

spannends te melden, 

stuur het naar: 

cjvvkrant@outlook.com 

zullen ze 

allemaal 

later leren. 

Bij de ka-

bouters 

lijkt het wel 

of er een 

magneet in 

de bal zit, 

want waar de bal is daar zijn 

de kabouters…. En dat er 

nog gescoord kan worden 

met het partijtje is dan ook 

knap te noemen. 

 

De kop is eraf en daarmee 

ook de spanning, op naar 

een leuk kabouterseizoen! 

 

Een voetbalmoeder. 
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Het zijn de mooie dingen van het 

CJVV`er zijn. Als je zo tegen negenen 

de club opfietst en onder het genot van 

een bakje koffie de talenten van de 

OSN kan bewonderen.  

Na de gezamenlijke start langs de lijn 

van de kleine veldjes ging de C1 vol 

goede moed en vertrouwen richting het 

kleedhok. Om 10:00 stond namelijk de 

eerste competitiewedstrijd tegen VVZA 

op het programma. 

 

Zonder Jimmy en Halil en de nog 

steeds geblesseerde Mohammed maar 

met Fabian en Dieu (C2) begon de 

wedstrijd zeer voortvarend.  

Binnen de eerste minuut zorgde Jop al 

voor de 1-0 tussenstand op het score-

bord. Het bleek dat VVZA flink qua 

kwaliteit had ingeleverd en niet op kon 

tegen het spel van CJVV. Na 7 minuten 

zorgde Daan na een rush voor de 2-0. 

Hij bleef oog in oog met de keeper rustig 

en schoot raak. CJVV bleef zoeken naar 

de mogelijkheden en creëerde kansen. 

Doordat VVZA erg matig speelde werd het 

erg onrustig in het veld. En zoals zo vaak 

gebeurt bij dat soort wedstrijden gaat de 

tegenstander mee in het matige spel.  

Hierdoor werd er slordig gespeeld en 

kwam VVZA er nog af en toe gevaarlijk 

uit. Zo`n 10 minuten voor rust zorgde 

een mooie steekbal van Joshua er voor 

dat Egbert in scoringskans kwam. Hij 

rondde de aanval af en zorgde voor de 3-

0. Hiermee was het gedaan met de laat-

ste hoop van VVZA.  

Na rust bleef het wedstrijdbeeld hetzelf-

de. VVZA zakte erg ver in en bleef in eigen 

16 verdedigen. Uiteindelijk kwam CJVV 

door Sabri op 4-0 die van de zijkant het 

strafschopgebied ingestuurd werd door 

Daan. Na 2 jaar ‘droog’ gestaan te heb-

ben scoorde Joshua weer eens een doel-

punt. Fabian liet de bal lopen voor de 

diepgaande Joshua en die twijfelde niet 

en schoot raak. Een 5-0 stand op het 

scorebord. Even later zorgde Daan met 

zijn 2e van de wedstrijd voor de 6e goal 

van CJVV. Voor de 7-0 moet u even goed 

gaan zitten. Want hiervoor scoorde Thom 

Spoelstra… Jazeker Thom Spoelstra met 

zijn hoofd! De Wesley Sneijder van de C1 

ging mee naar voren met de laatste hoek-

schop van de wedstrijd en kopte bij de 2e 

paal binnen. Een geweldig moment! 

 

Een prima wedstrijd. Al is het hopen dat 

de tegenstand wat omhoog gaat de ko-

mende weken. 

 

as Dinsdag 19:00, Bekerwedstrijd: CJVV 

C1-VOP C1. U bent van harte welkom! 

 

Arjan Delhaas 

 CJVV C1 - VVZA C1 

  De gele leeuw: Bjorn Ober (F3)  
Naam: Bjorn  

Broers/zussen: broer Sven 

School/groep: De Regenboog groep 4 

Team: F3 

Ik voetbal sinds: een jaar 

Positie: nog overal in het veld maar 

verdedig vaak 

Trainer: A.Buursema 

Sterke punten: ik kan hard schieten 

op het doel en goed passes geven 

Beste voetballer: Messi 

Hobby naast voetbal: buiten spelen 

Muziek: Bruno Mars 

Leukste voetbal moment: als ik een 
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doelpunt scoor 

Dit vind ik leuk aan CJVV: het is daar gezellig 

en ik heb een hele aardige trainer 

Film: Sjakie en de chocolade fabriek 

Boek: Snuf de hond 

Club binnenland: Ajax 

Club buitenland: Barcelona 

Game: lego batman 

Internetsite: spele.nl 

Eten: patat met bamischijf of kroket 

Drinken: cola 

Tv serie: TVOH of Spangas 

Huisdier: ons hondje Indy 

 

Uitspraak 

 
“Wij wilden 

geen tegendoelpunten incas-

seren, en dat is tot aan de 1-0 

ook goed gelukt! ” 

We vertrokken om 07:45 uur van CJVV. 

Na ongeveer 20 minuten waren we 

bijna bij DHSC. 

Onze ouders die achter elkaar aan 

reden, raakten elkaar kwijt…. 

Met als gevolg dat pas 10 minuten voor 

de wedstrijd iedereen er was 

(Gelukkig!) 

DHSC begon sterk, en we kwamen toen 

snel 1-0 achter. 

Niet snel daarna, na een scherpe voor-

zet van Joël ging de bal toch bij DHSC 

erin. 

Het was een eigen goal in de kluts. 

We kwamen daarna steeds beter in 

ons spel. 

We gingen met 1-1 de rust in. 

Na de rust ontstonden bij beide teams 

kansen, helaas ging hij er toen bij ons 

niet in. 

Het werd 2-1 voor DHSC na gerommel in 

het strafschopsgebied. 

We lieten het er niet bij zitten, maar he-

laas niet veel later de 3-1 voor DHSC. 

Toch lieten we het er niet bij zitten, en na 

goed combineren stond Rutger vrij voor 

de keeper. 

Hij schoot hem laag in de korte hoek 3-2!! 

We probeerden er alles aan om de 3-3 te 

forceren. 

Helaas viel er toen toch weer een goal 

aan de verkeerde kant.  

Het was heel leuk maar jammer genoeg 

hebben we verloren met 4-2. 

De tegenpartij was wel een stukje 

groter dan ons dat zag je zo.  

Maar we hebben wel ons best ge-

daan! 

 

Jochem 

 DHSC E1 - CJVV E1 



 CJVV F2 - Quick F3 

naast het doel. In de pauze vond Ben 

het wel goed gaan. En hij was blij 

na de wedstrijd. Na de wedstrijd 

gingen we nog penalties schieten 

en hebben 9-8 gewonnen.  

 

groetjes Julian.   

We moesten heel vroeg er zijn. Voor 

de wedstrijd hebben we foto's ge-

maakt van het team en we komen in 

de CJVV krant te staan. En er komen 

foto's in het Plus boek.het ging heel 

goed. we wonnen 6-4. Noach heeft 

er 3 gescoord. Luuk 1, Adam 1 en 

ikzelf 1. Ik vond het best wel goed 

gaan.  

Soms had ik nog wat kansen maar 

die gingen er niet in. Ik schoot 2x 
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 De OSN en de kabouters zaterdag ook 

van start zijn gegaan? 

 Alle elftallen nu op de foto staan voor 

het voetbalplaatjesalbum? 

 Dit een supergrote klus was? 

 Wij de vrijwilligers bedanken dat dit 

allemaal gelukt is? 

 De D1 na een 4-1 voorsprong toch nog 

4-4 speelden in de derby tegen Quick? 

 De jongens van D1 hier heel erg van 

baalden? 

Wist je dat? 

 

cjvvkrant@outlook.com 

 

Afgelopen zaterdag zaten ze samen op de 

tribune bij Quick om te kijken naar hun 

teamgenoten op het veld. 

Tariq & Maurice mochten zelf helaas niet 

meespelen wegens blessureleed. 

 

Maurice heeft de afgelopen tijd last gehad 

van vocht in z’n knie en is weer voorzichtig 

aan het trainen. . 

 

Voor Tariq zal het herstel wat langer duren, 

bij hem is een vroegere botbreuk onder z’n 

Team van de week: CJVV E2 
Wij zijn: 

achterhoede:Koen, Tijl, Omer, Wesley, Nouredinne 

middenveld:nvt 

voorhoede:Joyce, Serrat, Imat, Ilias 

Vraag van de D4, team vd week,vanvorige week: Wat is jullie favo-

riete eredivisie club?:  

PSV wint het met 1 stem van Ajax (maar Ajax wordt  

landskampioen) 

Wat is de kracht van jullie elftal: 

Zeuren, niet scoren, kontje-kick en penaltys 

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

Opletten bij training, snel doucen en niet zeuren 

Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie?  

Achterveld E1   

En waarom? Vandaag 11-0 verloren, ze hebben een hele goede 

keeper 

Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: 

Partijtje en afmaken op doel 

Wat vinden jullie de minst leuke oefening?:  

Draaimolen en positiespel 

Wat zijn volgens jullie de top 3 van beste voetballers ter  

wereld? 

Messie, Ronaldo en gedeelde 3e plaats voor Gerard en Iniesta 

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

veranderen? 

Een bubbelbad in de kleedkamer, dat de tegenstander  geen goe-

de keeper heeft 

 

Naar wie passen jullie de lucky bal?  

A1 (van onze trainers) 

En wat zou je graag van dit elftal willen weten? 

1 Hoe goed zijn jullie 

2 wie is de beste speler 

3 wat is het geheim achter jullie succes 

4 wat is je favoriete broodbeleg 

5 wat is na voetbal de leukste sport 

knie niet goed aangegroeid en hij mag van 

de dokter tot de winterstop niet voetbal-

len… 

Erg balen dus voor deze talenten uit de D1. 

Ze zagen hun teamgenoten een 4-1 voor-

sprong weggeven tegen de buren en von-

den het jammer dat ze niks konden doen. 

 

Maurice kan hopelijk binnenkort weer mee-

doen en we wensen Tariq veel succes met 

het lange wachten! 

Pechvogels... 
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Trainerstaal: Frans Bakkenes (trainer B3, D5, E4) 

Dit jaar train je maar liefst 3 teams, wat trekt jou zo aan in het training geven? 

 

Ik heb een drukke baan waar de nodige uren per week in gaan zitten en 

dan heb je ook de nodige ontspanning nodig . Voetbal  (trainen) is voor 

mij ontspanning. Als ik op het veld sta denk ik niet aan werk of wat an-

ders.  

Ik ben dan alleen maar met het team en de spelers bezig, dat trekt me 

aan. 

Tevens vind ik het leuk om spelers te leren het beste uit zichzelf te halen. 

Soms lukt dat bij de één beter als bij de ander maar als je het niet pro-

beert zal je het niet weten ook. Je zegt wel dat ik drie teams train maar ik 

moet wel bekennen dat ik niet alles alleen doe,  gelukkig heb ik zeer en-

thousiaste medetrainers, leiders en ouders om mij heen binnen deze 

teams. 

En dan de vele mensen achter de schermen binnen CJVV  die zorgen dat 

ik kan trainen en de teams kunnen voetballen en natuurlijk Bep die je 

altijd  troost als je het koud hebt. 

 

Je bent al heel wat jaren betrokken als trainer bij de jeugd van CJVV, is er 

veel veranderd in de loop der jaren? Sinds twee jaar heeft CJVV bijvoor-

beeld een Voetbal Academie, hoe kijk jij hier tegenaan? 

 

Moeilijke vraag  als ik daar echt diep op in ga dan wordt jullie krant net zo 

dik als de Zaterdageditie van de Telegraaf  en wie zit daar op te wachten? 

Ik wil er dit over zeggen: Ik vind dat een ieder zijn talent moet kunnen ontwikkelen op zijn niveau en naar kunnen. Selecteren is 

daar een prima instrument voor en selectie voor de jeugd  eb ik ook zien komen bij CJVV en daar is niets mis mee.  Bijna elke 

vereniging heeft dit ook. 

De Voetbal Academie  ben ik minder positief over. Ik en vele met mij vinden dat dit een 

tweedeling in de vereniging heeft  gebracht en het wordt ervaren alsof zij het voetbal 

hebben uitgevonden. Mijn  idee is dat er nog veel voor ze valt  te ontdekken. 

Om het in Gijpie  (Rene van der Gijp) taal uit te drukken:  Voetbal academietje laat toch 

gaan joh.  

 

Wat vind je belangrijk om mee te geven aan de spelers op de training en tijdens wedstrij-

den?  

 

Het  belangrijkste wat ik wil mee geven is, dat je moet begrijpen dat je bezig  bent met 

een teamsport. Dat je inzet en je gedrag naar iedereen op en om het veld zoals medespelers ,tegenstanders, scheidsrechter en 

supporters, bepalend en belangrijk zijn.  

 

Zit er nog veel verschil in je trainingen voor de verschillende teams? 

 

Jazeker, je kan nu eenmaal niet in elke leeftijdsgroep hetzelfde niveau aanbieden. Ik heb in de afgelopen tien jaar bijna elke 

leeftijdsgroep getraind en dan merk je vanzelf de verschillen en ook dat de beleving  van spelers  anders  is. 

Ik vind alle leeftijdsgroepen leuk om te doen en of het nu een F of een A speler is, on-

deugendheid en vindingrijkheid komt in alle groepen voor, dat is leuk en ik verbaas me 

hier keer op keer om en leer er ook weer van. 

 

Zeker bij de hogere leeftijdscategorieën heeft CJVV moeite om genoeg trainers te vinden 

voor de niet-selectie elftallen. Kan jij andere trainers over de streep trekken?   

 

Dat is heel erg jammer voor CJVV.  Voor iedereen die de mogelijkheid heeft kan ik het 

aanraden. Voor mij maakt het overigens niet uit of het een selectie of een niet-selectie 

elftal is. Training geven is zeker voor (nog) spelende leden bovendien zeer leerzaam . 

Er wordt wel eens gezegd dat deze leeftijdscategorie lastig te trainen is maar dat wil ik 

met  kracht ontkennen als je maar duidelijk bent. Voor  wie een uurtje over heeft  maar nog twijfelt kom gewoon eens bij mij op 

de training kijken of beter nog ,doe mee en ervaar hoe leuk het is om training te geven! 

“Kom eens bij ons kijken 
en ervaar hoe leuk het is 
om training te geven!” 

Frans Bakkenes (op de foto met de rode jas) 

Seizoen   teams 

2012/2013  B3, D5, E4 

2011/2012  C3, C6,D7, E4  en een 

   klein stukje A2 

“Gelukkig is er altijd Bep die je troost als je het koud hebt” 

“Belangrijk dat spelers 
begrijpen dat je met een 
teamsport bezig bent” 
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Vandaag een zware eerste competitiewedstrijd in Achter-

veld. We zijn geconcentreerd en fel gestart. De verdediging 

stond in de eerst helft goed en de aanvallers werkten hard 

mee. Achterveld was duidelijk sterker en toch kwamen we er 

vaak gevaarlijk uit.  

Er waren meerdere kansen voor Serrat, Imat, Joyce en Ilias 

maar de keeper en het hout stonden telkens in de weg. We-

sley, Omer, Tijl, Nordin en Koen vochten voor wat ze waard 

waren, toch lukte het Achterveld om 4 keer te scoren. 

 

Achterveld E1 - CJVV E2  

Na de spectaculaire bekerwinst op 

APWC D1 vorige week (8-7) begon 15-9 

de competitie thuis tegen VVZA D4. 

Geen eenvoudige opgave, want van 

VVZA wonnen we nog niet eerder. Bo-

vendien moesten we het stellen zonder 

de aanvallers Liam en Ciske. 

We begonnen aarzelend en niet ieder-

een leek nog erg wakker. Op het mid-

denveld vielen gaten en VVZA had de 1e 

er al snel in liggen. Halverwege de 1e 

helft kwam nummer 2 er bij en op die 

achterstand was niet veel af  te dingen. 

In de rust hebben we de koppen bij 

elkaar gestoken en beloofd dat ieder-

een zijn positie houdt. Er was 

nog niets verloren. Vorige week 

stonden we ook met 2 doelpun-

ten achter bij rust en dat bogen 

we ook om. Dat de neuzen de 

2e helft wél de goede kant op 

stonden bleek al snel. VVZA 

kwam aardig onder druk te 

staan en dat resulteerde in een 

kanonskogel van Luuk: 1-2.  Heeft die 

jongen dynamiet in zijn voeten? Het 

geloof was helemaal terug en nu slo-

ten ook de linies steeds beter aan. De 

achterhoede ging rap naar voren bij 

balbezit en daarmee hielden we de 

aanvallers van VVZA ver van onze ei-

gen goal. De gelijkmaker hing in de 

lucht en inderdaad was een listig bal-

letje van Abdesammad raak: 2-2. Van-

af dat moment waren er kansen over 

en weer. Gelukkig hadden  de voor-

waartsen van VVZA het vizier niet op 

scherp. Drie dotten van kansen wer-

den meters hoog over geschoten. Tja, 

en als je ze dan niet maakt, dan doen 

wij het wel. Een terecht gegeven straf-

schop werd onbedaarlijk hard binnen-

gekegeld door uitblinker Zakaria: 3-2! 

Met nog een minuut of 6 te gaan, was het 

even billenknijpen, maar Carlos en zijn 

verdedigers vochten als leeuwen. Ook het 

middenveld ondersteunde goed en voorin 

kregen we zelfs nog een paar kansjes. 

Het verlossende eindsignaal betekende 

de eerste 3 punten, die met gejuich wer-

den ontvangen.  

Na vorige week kunnen we niet alleen 

concluderen dat de D4 het leukste team 

van CJVV is, de D4 bestaat ook uit knok-

kers die op karakter een overwinning 

kunnen binnenharken. Volgende week 

spelen we pas om 12 uur, dan zijn we 

vast allemaal vanaf het begin wakker . 

 

Hans Latour 

CJVV D4 op karakter langs VVZA  

De pupil van de week: Sam Seignette 
In welk team speel jezelf en op 

welke positie:  

Ik speel in de E1, in de spits of 

rechtsbuiten. 

Tegen wie speelde het eerste 

en hoeveel is het geworden? 

Het eerste speelde tegen SVM 

en werd 1-2. (helaas). 

Was het een leuke wedstrijd? 

Ja.  

Wat moest je allemaal doen als 

pupil van de week? 

Ik ging in de kleedkamer van 

het 1ste me omkleden in de 

pupil vd week kleren, en toen 

mocht ik de warming-up meelo-

pen en de wissels inschieten, 

en toen mocht ik naar het 

scheidsrechtershok en kon ik horen  hoe de 

scheids met de assistenten ging praten hoe hij 

de wedstrijd ging fluiten. En mocht ik voorop met 

de bal het veld oplopen. Ik mocht de 

aftrap nemen en scoren voor CJVV. 

En de hele wedstrijd mocht ik in de 

dug out zitten.  En toen moest ik me 

weer omkleden in gewone kleren en 

kreeg ik een mooie bal met de 

handtekeningen van het 1ste en 

daarna ging ik nog wat drinken. 

Wat vond je het leukste? 

De actie maken en scoren.. 

Wie vind je de beste speler van het 

1ste en kan je vertellen waarom? 

Ik vind Simon & Tomas van Dijk hele 

goeie voetballers, ze spelen altijd 

goed. 

Wat vind jij het leukste van voetbal? 

Ik heb 3 dingen: Scoren natuurlijk, 

overspelen en actie maken. 

Wil je zelf nog iets vertellen? 

Het is een hele leuke ervaring als je 

pupil van de week bent en de bal 

die je krijgt is mooi! 

FILMPJE ZIEN? KLIK HIER! 

De 2e helft vol goede moed en inzet begonnen maar de 

bal wilde er gewoon niet in. Bij een 6-0 achterstand brak 

onze  weerstand en kreeg het mopperen en zeuren weer 

de overhand. Achterveld liep daarna gemakkelijk uit naar 

11-0. 

Volgende week gaan we weer lekker aan de slag met sa-

menspel en samenwerken. 

 

Hein Vinke 

http://youtu.be/Cs1RPzRDYsI


PAGIN A 6  C JVV VO ETB AL KR AN T 

cjvvkrant@outlook.com 

Hooglanderveen F4 - CJVV F3 
CJVV F3 vertrok vol goede moed naar 

het Hooglanderveense veld. 

Kort na start stond het meteen 1-0 

tegen. Na een mooie redding van kee-

per Jonne ronde de bal toch weer bin-

nen. F3 probeerde het echt, maar de 

tegenstand was groot. Na de 3-0 kwa-

men ze toch voor het doel.  

En na de 4-0 lukte het ook weer om 

een aanval op te zetten. Helaas zon-

der resultaat…. 

CJVV E6 - SO Soest E13 (verslag van 8 september) 

Na de rust ging Bjorn op het doel. Het 

hele team deed hard hun best. Na de 5-0 

kregen ze 4 corners mee en lukte het om 

een aantal doelpogingen te wagen. Ze 

kwamen duidelijk wat meer in vorm. Ook 

konden ze het balbezit een poosje vast-

houden. Bjorn redde nog een bal en 

schoot de bal ver het veld op. Die kwam 

in de voeten van Jesse en hij scoorde: 5-

1!  

Nog een doelpunt tegen en een corner 

mee. Die werd in de rebound afgemaakt 

door Jonne.  

Afgelopen zaterdag openden de heren 

van de E6 het voetbalseizoen met een 

bekerwedstrijd. Daarvoor hadden er al 

wel wat vriendschappelijke schermutse-

lingen plaatsgevonden op het thuishonk 

van CJVV. Maar nu was het echt serieus.  

De E-6 heeft zich dit seizoen versterkt 

met drie nieuwe talentvolle voetballers: 

Abdusammed, Mohammed en Caner. Zij 

zijn een welkome aanvulling op het ba-

sisteam dat al bijna 3 jaar ongewijzigd is. 

Tijdens de trainingen hebben de nieuwe-

lingen laten zien dat ze meer dan aardig 

tegen een bal kunnen schoppen. Daar-

om gingen we ook vol overtuiging naar 

Soest alwaar de E-13 onze tegenstander 

was. Een ongeluksgetal, maar voor wie? 

Al snel werd duidelijk dat de drang naar 

voren bij ons meer aanwezig was dan bij 

de tegenstander.  

 

Een nieuw seizoen met veel energie. En 

die energie werd goed gebruikt. Als trai-

ner heb ik met plezier gekeken en ge-

constateerd dat de jongens gegroeid 

zijn. En ook in het samenspel. Fluwelen 

passjes werden links en rechts gegeven. 

Niets mooier dan te kijken naar een 

team dat goed samenspeelt. En dat le-

verde diverse kansen op. En niet alleen 

maar kansen. Al snel trilde het net van 

de tegenstander. 0-1! En dat smaakte 

naar meer. Koen, Mohammed en Aissam 

kwamen voorin vaak dreigend voor de 

keeper. Soms stuiterde de bal net niet 

goed of konden ze de voet net niet ach-

ter de bal krijgen. Maar de 0-2 en 0-3 

waren snel een feit.  

Dat de tegenstanders ook konden voet-

ballen, lieten ze zien met een prachtige 

corner waarna de bal hard werd inge-

kopt. Net over. Oef!  

In de tweede helft werd onze verdediging 

flink op de proef gesteld. Omdat onze 

voorhoede regelmatig voorin bleef han-

gen, stonden er net zo vaak vijf tegen-

standers tegen soms maar 2 verdedigers 

van ons. Daan, Philip en Ruben wisten 

vaak de aanval te verijdelen, maar toch 

moesten ze lijdzaam toezien dat er toch 

nog twee doelpunten bijkwamen voor de 

jongens van Soest.  

Gelukkig hadden we met Wouter een 

prima keeper en gingen er bij ons niet 

meer ballen in. Bij voetballen moet je 

ook verdedigen jongens! Met prachtige 

hoge voorzetten van achteruit wist Ab-

dusammed een paar keer Koen vrij voor 

de keeper te krijgen. Wat kan die bal 

toch stuiten!  

Daar rekening mee houden is een kunst 

die we nog onder de knie moeten krij-

gen. Na eerst een bal op zijn neus gekre-

gen te hebben, schoot Koen de bal 

prachtig in de hoek. De doelpunten van 

Aissam, Abdusammed en Mohammed 

waren niet minder mooi. Een oogstrelen-

de knal van Mohammed is me nog bijge-

bleven.  

Het plezier op het veld en het samenspel 

is een garantie voor een hoge notering 

dit seizoen. Met de persoonlijke voetbal-

kwaliteiten zit het bij iedereen wel goed. 

Jammer dat Bas er niet bij was. Want 

dan was de score waarschijnlijk nog 

hoger uitgevallen. Nu was het al 3-8. Of 

waren het er toch 9? Dat maakt niet uit.  
Nee, wedstrijden van de E-6 zijn het 

meer dan de moeite waard om naar te 

kijken. Echt klasse jongens, wat jullie 

hebben laten zien! Dat belooft wat de 

komende weken. Vannacht droomde ik 

al dat jullie de beker gewonnen hadden. 

De kans zit er in jongens. Echt waar. 

 
Maarten Wispelwey 

Zo was de wedstrijd beslist: 6-2. 

Vol goede moed op naar de volgende 

wedstrijd tegen Soest F3. 

Judith Odding 

Afgelopen zaterdag 15 september 

speelde de D2 de eerste competitie-

wedstrijd. We speelden uit tegen 

Eemnes D1.  

Om tien uur mochten we op het 

hoofdveld van Eemnes aftrappen. 

De wedstrijd begon wat afwachtend. 

De organisatie van CJVV stond aan 

het begin van de wedstrijd prima. 

Dit leidde meteen tot het eerste 

doelpunt. Het eerste doelpunt is 

door Franslijn gemaakt, door  een 

knappe actie en  pass van Bodhi. 

Na de goal zakte CJVV verder terug 

en werd Eemnes sterker.  

Niemand wist welke man hij moest 

dekken en het werd erg onrustig in 

onze verdediging. Mede hierdoor 

kreeg Eemnes zelfs een penalty.  

Deze werd hard, maar op de paal, 

geschoten.   

Vijf minuten later kregen wij een pe-

nalty die eveneens werd gemist. 

Franslijn; volgende keer niet te vroeg 

inlopen!  Toch kwamen we nog in de 

eerste helft op een 0-2- voorsprong. 

Ozan nam een corner en Franslijn 

kopte de bal knap in het net. 

 

In de rust is er nog duidelijk uitgelegd 

wat de bedoeling is als de tegenstan-

der de bal heeft en dit ging duidelijk 

veel beter in de tweede helft. Er zijn 

een aantal uitstekende acties voorbij 

gekomen, uit het boekje, maar helaas 

wisten we ons overwicht op het veld 

niet verder uit te bouwen in doelpun-

ten. Het bleef 2-0 voor CJVV D2. 

 

De man of the match was Stephan de 

keeper. Met zijn ijzersterke coaching 

en rust in de opbouw heeft Stephan 

ons de tweede helft geleid. Top! 

 

Volgende week spelen we in de com-

petitie tegen IJsselmeervogels D2 om 

half elf thuis. 

Wail. 

Eerste competitiewedstrijd D2 bevalt goed 
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OSN League van start gegaan 

A 

  

B 

C 

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

Antwoord vorige week:  C 

Özge Akyol E8 17-9-2003 

Wesley Maduro B3 17-9-1997 

Emre Asik B2 17-9-1996 

Tim Hoekstra D3 18-9-2001 

Furkan Sahin F3 21-9-2004 

Kathelijne Mellink MC1 21-9-1997 

Jelle van Keimpema C4 22-9-1998 

Joyce Nsingi E2 23-9-2003 

Bas van Oordt D2 23-9-2001 

Joeri Wijsman G 23-9-1994 

Verjaardagen deze week 

 

 

 

 

 

 

 Hoe heet het stadion van FC 

Utrecht? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: PSG 
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Saestum A1 CJVV A1 6-0 

SEC A1 CJVV A2 4-2 

Sporting ‘70 B1 CJVV B1 4-1 

CJVV B3 SO Soest B4 0-3 

CJVV C1 VVZA C1 7-0 

CJVV C2 Eemnes C1 2-2 

CJVV C3 SO Soest C3 3-5 

Roda C5 CJVV C4 11-1 

Hoogland C6 CJVV C5 1-5 

Quick D1 CJVV D1 4-4 

Eemnes D1 CJVV D2 0-2 

CJVV D3 KVVA D2 1-2 

CJVV D4 VVZA D4 3-2 

Hooglanderveen D7 CJVV D5 3-0 

SO Soest D5 CJVV D6 6-4 

CJVV D7 Hooglanderveen D10 3-1 

Hooglanderveen D11 CJVV D8 2-3 

DHSC E1 CJVV E1 4-2 

Achterveld E1 CJVV E2 11-0 

CJVV E3 SO Soest E5 0-3 

Roda E7 CJVV E4 6-1 

CJVV E5 Roda E10 2-7 

KVVA E3 CJVV E6 0-1 

DOSC E9 CJVV E7 2-8 

CJVV E10 De Bilt E9 2-2 

CJVV F1 DOVO F1 3-5 

CJVV F2 Quick F3 6-4 

Hooglanderveen F4 CJVV F3 6-2 

Cobu Boys F3 CJVV F4 1-12 

CJVV F5 Hooglanderveen F7 1-7 

Saestum F6 CJVV F6 3-2 

CJVV G1 Woudenberg G1 7-2 

CJVV G2 Delta Sports G1 5-6 

CJVV MB1 VVZA MB1 1-2 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

Deze week: 

Wedstrijd F2 A2 

Nita 1 - CJVV 1 2-3 0-2 

NAC - AZ 0-2 0-2 

PSV - Feyenoord 3-1 1-3 

FC Twente -  SC Heerenveen 4-1 2-2 

ADO - Ajax 0-5 0-3 

Roda JC - FC Utrecht 2-1 1-3 

Wedstrijd E2 Redactie Uitslag 

CJVV 1 - SVM 1 1-2 2-1 1-2 

Ajax - RKC 3-1 3-0 2-0 

FC Utrecht - PSV 0-5 1-3 1-0 

Willem II - FC Twente 1-3 1-2 2-6 

Feyenoord - PEC Zwolle 4-1 2-0 2-0 

AZ - Roda JC 2-1 1-1 4-0 

Uitslagen vorige week (3 punten voor goede uitslag, 

1 voor de toto). 

Stand punten 

E2 7 

Redactie voetbalkrant 5 

  

Helaas geen reactie op de truc van gekregen... 


