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Zaterdagochtend voor de 

wedstrijd waren we Ilias kwijt, 

maar gelukkig was hij al bij 

Hooglanderveen.  Hij was de 

tijd vergeten en dacht dat we 

al om 11 uur zouden spelen. 

 

We waren dus allemaal best 

wel zenuwachtig voor de wed-

strijd omdat we vorig jaar met 

de D1 en de D2 dik verloren 

hadden bij Hooglanderveen. 

We zouden het best wel moei-

lijk krijgen vandaag dachten 

we. Zeker toen William zei dat 

deze wedstrijd zou laten zien 

waar we echt zouden staan in 

de competitie. Ik voelde de 

spanning best wel in mijn 

buik.  

 

In de teambespreking zei 

Maarten duidelijk wat we 

moesten doen. Met veel inzet 

en onze trainingoefeningen 

duidelijk laten zien dat wij een 

goed team zijn. Zelf moest ik 

op de bank beginnen om 

gewisseld te worden voor 

Matthijs zoals we dat vaker 

doen. 

We begonnen aan een goe-

de wedstrijd met de jarige 

Gijs in de spits. We hebben 

wel geleerd om bij de aftrap 

meteen aan te vallen, want 

de eerste wedstrijden kre-

gen we snel een tegendoel-

punt. Niet dit keer.  

Na vijf minuten was Gijs de 

eerste doelpuntenmaker, en 

dat op zijn verjaardag. Een 

mooi uitgespeeld doelpunt ook 

nog. Daarna maakte 

Tayren met een hard 

schot vanaf links zijn 

eerste doelpunt en later 

zag Gijs dat de keeper te 

ver uit zijn doel stond en 

schoot hoog in. Gijs vier-

de zijn verjaardag met 2 

goals, gefeliciteerd. Bij 

de 3 – 0 werd ik ingewis-

seld op rechtsback.  

Mijn tegenstander was niet al 

te goed, dus dit was geen lasti-

ge ochtend. Ik kon zelfs veel 

opbouwen via de rechter kant 

op Saidi en Gijs. Ook was Lucas 

altijd aanspeelbaar en speelde 

de bal snel rond. Eigenlijk wa-

ren we veel beter dan Hooglan-

derveen en snel was er ook het 

2de doelpunt van Tayren.  

Kort voor rust knalde hij ook 

zijn derde doelpunt in met een 

heel hard schot van links 

in de rechter bovenhoek. 

5-0 voor bij rust. 

 

In de rust waarschuw-

den Maarten en Arjen 

ons voor de wind en dat 

we niet te gemakkelijk 

moesten denken dat we 

er al waren, want nu 

moesten we tegen de 

wind in spelen en dat was voor 

Hooglanderveen heel lastig 

geweest. Maar we stonden 

goed te spelen en met 5-0 voor 

moest het wel lukken.  

Dat bleek ook zo want in de 

tweede helft kreeg Bram bijna 

niets te doen. Scoren deden 

we niet zo veel meer, wel een 

keer via Ilias, of was het Lucas, 

ik weet het niet meer.  

Oja, Christopher werd nog hard 

in de 16-meter getackeld en 

we kregen een penalty. Jam-

mer dat Christopher die zelf 

miste anders hadden we met 7

-0 gewonnen. 

Het was dus helemaal geen 

lastige wedstrijd. We waren 

veel beter dan Hooglander-

veen en dat hebben we ge-

vierd. Nu weer trainen voor de 

volgende tegenstander: Wou-

denberg D1. 

Een ding ben ik nog vergeten. 

Na de wedstrijd was ik de laat-

ste uit de kleedkamer en ieder-

een was al weg. Ik zou met Gijs 

mee terugrijden, maar die 

wilde natuurlijk snel zijn ver-

jaardag gaan vieren en was mij 

vergeten en dacht dat ik met 

mijn vader mee zou rijden. 

Gelukkig ben ik toch nog thuis 

gekomen, anders had ik dit 

verslag niet kunnen schrijven. 

 

Youri van Nieuwenhuijzen 

(rechts- of linksback D1)  

Hooglanderveen uit, altijd lastig! Dit keer niet dus... 

 De E2 in spik splinter 

nieuw wedstrijdtenue 

speelden? 

 Zij daarin tegen Spaken-

burg gewonnen hebben? 

 Jeremy ‘man of the 

match’bij de D4 was? 

 E4 de eerste winstpun-

ten te pakken heeft? 

 Youri van de D1 na de 

wedstrijd alleen achter 

bleef bij Hooglander-

veen? 

 Dit was omdat iedereen 

dacht dat hij bij een an-

der in de auto zat? 

 Hij gelukkig is opgehaald 

en een mooi verslag van 

de D1 heeft geschreven? 

 1 van de kabouters het 

jammer vindt dat ze dit 

jaar op kunstgras trai-

nen? 

 Hij dit jammer vindt om-

dat je dan geen slidings 

kunt maken? 

Wist je dat? 
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Aan de top blijven is moeilijker dan er 

te komen, dat bleek maar weer eens. 

Na 2 bloedstollend spannende wed-

strijden die nipt werden gewonnen, 

begon de D4 zaterdag vol goede moed 

aan de thuiswedstrijd tegen Ijsselmeer-

vogels D4. 

 

De jongens begonnen nerveus en ston-

den voortdurend onder druk. De kan-

sen stapelden zich op en een tegentref-

fer hing al snel in de lucht. Na een 

minuut of 10 kwam de tegenstander 

op links door. Ondanks een spectacu-

laire vliegende tackle van Abdulsamed 

kon de linksbuiten van Ijsselmeervo-

gels door en knalde buiten bereik van 

Carlos binnen: 0-1. 

CJVV kwam er niet aan te pas, afgezien 

van een listig schot van Maarten dat, 

als het iets meer naar links was ge-

weest, maar zo had kunnen binnenval-

len. Ook Musab was dicht bij een goal na 

een steekpassje van Achmed. 

Maar een CJVV-goal was te veel van het 

goede geweest, want Ijsselmeervogels 

was heer en meester.  

Keer op keer werd de CJVV-defensie uit 

elkaar gespeeld door de Spakenburgse 

reuzen (want kleintjes waren het niet!). 

Maarten echter liet zich niet van de wijs 

brengen en speelde een solide partij. Wat 

er daarna allemaal gebeurde voor de 

neus van sluitpost Carlos was wonderlijk 

en ongelooflijk: bal op de binnenkant van 

de paal, schot vlak naast, bal van de lijn 

gered door Azmi, buitenspelgoal, bal op 

de lat.  

Dat CJVV de rust haalde met 0-1 deed de 

krachtsverhoudingen geen recht. 

In de rust kregen de jongens met een 

stevige peptalk van Rutger een flinke 

hoeveelheid peper in de r**t gestopt.   

 

Na de rust ging het zowaar even beter, 

maar na een mooi uitgespeelde aanval 

van de gasten was het helaas (maar wel 

terecht) 0-2. Gelukkig hadden we de bik-

kelende Brian en  de onverzettelijke Jere-

my, twee blonde strijders van gewapend 

beton.  

Dankzij hun noeste arbeid , een paar  

reddingen van Carlos en veel kunst- en 

vliegwerk bleef het bij deze stand en daar 

mochten de jongens hun handjes bij 

dichtknijpen.  

Volgende week is de D4 vrij om de won-

den te likken en dan de week daarna 

gaan de kopjes weer omhoog, de borst 

vooruit en gaan we voor de volle winst 

tegen ’t Vliegdorp D1! 

Man of the match: Jeremy 

 

Hans Latour 

 Off-day voor koploper D4 

  De gele leeuw: Arel van Beek (B3)  
Naam: Arel 

Broers/zussen: geen 

School/groep: ‘t Hooghe Landt, mavo 4 

Team: B3 

Ik voetbal sinds: 2004 

Positie: Keeper 

Trainer: Frans Bakkenes 

Sterke punten:  Goede reflexen 

Beste voetballer: Roberto Carlos 

Hobby naast voetbal: Fitness 

Muziek: House 

Leukste voetbal moment: Nationaal F1 

voetbaltoernooi ‘t Gooi 2006 

cjvvkrant@outlook.com 

Dit vind ik leuk aan CJVV: Het is een gezelli-

ge club 

Film: The Expandables 

Boek: - 

Club binnenland: Ajax 

Club buitenland: Newcastle United 

Game: Fifa 2013 

Internetsite: twitter.com 

Eten: Lasagna 

Drinken: Cola 

Tv serie: - 

Huisdier: geen 

Dit wil ik later worden: Weet ik nog niet 

 

Om half 10 moesten we verzamelen bij 

Quick, en om 10 uur moesten we spe-

len. Net als Quick hadden we onze 

eerste 2 wedstrijden verloren, dus we 

wilden vandaag onze eerste competitie-

overwinning binnenhalen.  

Na een minuut of 10 scoorde onze 

rechtsvoor Jasper (dat ben ik) met een 

hard schot via de binnenkant paal. Als 

snel weer daarna gaf Berkay een mooie 

voorzet die ik kon intikken: 2-0 voor 

ons.  Quick werd ook best gevaarlijk, 

maar gelukkig kon Bart een paar goede 

reddingen maken. Robin werkte zich 

helemaal in het zweet tegen hun sterke 

linksvoor, en met onze verdedigers 

Kjel, Jirmea, Jairo en Yassin hield hij 

het achterin goed dicht.  

 

Berkay maakte 3-0, maar toch lukte 

het Quick om vlak voor de rust 3-1 te 

maken. Ze konden niet lang genieten 

van die goal, want in dezelfde minuut 

schoot Berkay een vrije trap keihard ach-

ter de keeper, en toen was het rust (4-1). 

   

We hadden het gevoel dat we gingen 

winnen en we gingen weer goed van start. 

Yassin kreeg de bal en gaf voor en Berkay 

kon hem er in koppen.  

Daar na scoorden zij en zo werd het 5-2. 

Mohamed was het er niet mee eens en 

scoorde met een mooie bal in het doel. 

Maxim had ook nog een hele mooie actie, 

maar schoot helaas op de paal.  

Daarna kon Mohamed nog eens uit halen 

GOAL! 7-2. Quick maakte nog  7-3, maar 

wij gingen lekker met onze eerste 3 pun-

ten naar huis! 

 

Volgende week hopelijk  weer 3 punten! 

Jasper 

Quick E7 - CJVV E4 

F3 speelde tegen Nieuwland F5 uit. 

 

Op deze foto zie je een actie van Quin-

ten en Sofian.  

 

We hebben de wedstrijd met 3-4 ge-

wonnen! 



 Zwaarbevochten zege E2 
Een groepje moedeloze jongens ging de 

rust in, een team ferme strijders kwam 

de rust weer uit.  

 

De tweede helft heeft iedereen fel ge-

voetbald en heel goed samengewerkt. 

Toch ging de bal er weer niet in en werd 

IJselmeervogels steeds gevaarlijker. 

Toen een strafschop door Joyce snoei-

hard op de paal geschoten werd, leek de  

moedeloosheid weer toe te slaan.  

Gelukkig werd het deze keer in goed  

voetbal omgezet en scoorde Serrat na 

15 minuten de 2-1. H 

et harde teamwork werd beloond met 

In onze nieuwe shirts begonnen we 

een tikkeltje voorzichtig aan de  

uitwedstrijd tegen "de rooien". Toen de 

kleding een beetje ingelopen was 

lukte het al gauw om een grote hoe-

veelheid kansen te creeren.  

 

Jammer genoeg was het verzilveren 

daarvan ons niet gegund. Na 20  

minuten werd daarom een oude voet-

balwet in werking gesteld: het doel-

punt viel aan de andere kant. Omdat 

de energie in boosheid in plaats van 

meeverdedigen werd gestoken lag 

even later de tweede tegentreffer in 

het net.  
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De truc van: de F1 
De truc van deze week is uitgevoerd door 3 spelers van de F1. 

Naam: Jaylan van Schooneveld, Job Kerssies en Sofian Assila 

Team: F1 

Truc: de Pirouette van Zidane 

Leg uit: Je gaat met je rechtervoet op de bal staan, en draait linksom weg en neemt 

de bal weer met je linkervoet weer mee 

Waarom is deze truc handig? Om een speler te passeren 

Wanneer doe je deze truc? Als je in de aanval bent als buitenspeler of spits. Om je 

tegenstander op het verkeerde been te zetten. 

Welke bekende voetballer deed deze truc vaak? Zinedine Zidane 

Nog meer tips? Blijf passeer bewegingen oefenen. 

FILMPJE!! 

een voorsprong van 2-3 (2x Serrat).  

IJsselmeervogels bleef in een goede 

afloop geloven en een spannende en  

tumulteuze slotfase brak aan. De 3-3 

leidde tot diverse emotie-uitbarstingen 

en de noodzaak tot een afkoelperiode. 

Noureddinne maakte op mooie wijze de 

3-4. Een penalty tegen (gemist) en een  

verlossende 3-5 door een weer bij zin-

nen gekomen Serrat paste volledig  

bij het spannende slot. 

  

Hein Vinke 

 VOP F3 - CJVV F4 
Zaterdagmorgen, iets voor half negen. 

Als iedereen aanwezig is, vertrekken 

we naar Vathorst. Na enig zoekwerk 

vinden we het sportpark, dat duidelijk 

nog in aanbouw is.  

De wedstrijd begint en de Gele Leeuw-

tjes kunnen elkaar goed vinden. Ze 

zijn een stukje beter dan de tegen-

standers van Voor Ons Plezier, maar 

dat leidt nog niet tot doelpunten. 

 

Wanneer Hicham binnen de lijnen 

komt, blijkt maar weer eens dat hij het 

verschil kan maken. Binnen korte tijd 

staat het 3-0. De mensen van CJVV 

hebben verstand van voetbal, want de 

F4 is een uitgebalanceerd geheel. Ach-

terin hebben Bauke, Joel, Mathijs, Sam 

en Lars het potdicht.  

Met inzicht, snelheid en veel doorzet-

tingsvermogen wordt elke vijandelijke 

aanval onschadelijk gemaakt.  

Voorin zorgen Hicham, Noa, Tren en Joas 

voor veel gevaar. 

 

In de 2e helft wordt de voorsprong rustig 

uitgebreid. De tegenstander gelooft er 

niet meer in en vergeet te verdedigen.  

Uiteindelijk wordt het 9-0, ondanks een 

gemiste penalty, een bal op de paal, en 

een onmogelijke redding van de VOP 

keeper. 

Als dit team er zo met z’n allen voor 

blijft knokken, kan het alleen maar 

beter worden. 

Op basis van de eerste 3 wedstrijden 

kan het dan een leuke eerste sei-

zoenshelft worden, 

als de trainer er maar voor zorgt dat 

ze niet naast hun voetbalschoentjes 

gaan lopen. Maar dat zit wel goed, 

volgens mij..... 

Tot volgende week! 

 

Robin Hardeman 

 CJVV F1 - Jonathan F1 
Zaterdagochten om 9:30 begon onze 

wedstrijd, na 1 minuut stonden we met 

1-0 achter. 

We waren nog niet helemaal wakker, na 

deze tegenslag pakte we de draad weer 

op, en konden we elkaar weer vinden.  

Na een paar mooie aanvallen kwam 

daar eindelijk de bevrijdende 1-1. 

Verdedigend waren we ook heel goed 

bezig, waardoor Jonathan helemaal 

geen mogelijkheden of kansen kregen. 

Alleen hadden wij de pech dat zij een 

redelijk goede keeper hadden, die veel 

mooie afstand schoten van ons tegen 

hield. 

Uiteindelijk kregen wij de verdiende 

doelpunten, en stonden wij terecht voor 

met 3-1. 

We hadden een strenge scheidsrechter 

vond dat onze keeper iets te ver was 

uitgelopen, waardoor wij een vrije trap 

tegen kregen, en Jonathan die benutte.  

 

Na 40 minuten was de eindstand 4-3. 

Dit was een goed resultaat.  

We hebben nu uit 3 wedstrijden 6 

punten. Volgende week gaan we ons 

best weer doen tegen Seastum F1. 

 

Niels van Schooneveld 

http://youtu.be/Cy_lznVFv18
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De pupil van de week: Melih Cabuk (E7) 
In welk team speel jezelf en op welke 

positie:  

Ik speel in de E7, linksvoor. 

Tegen wie speelde het eerste en hoeveel 

is het geworden? 

Tegen Loosdrecht 0-0 

Was het een leuke wedstrijd? 

Ja, maar helaas is de scheidsrechter 

geblesseerd en daardoor 30 minuten 

eerder beëindigd. 

Wat moest je allemaal doen als pupil van 

de week? 

Ik ging als eerst warm lopen en daarna de 

bal aftrappen en hierna een mooi doelpunt 

gemaakt. Helaas telde het niet mee... 

Wat vond je het leukste? 

Natuurlijk de bal met handtekeningen en 

het doelpunt. 

Wie vind je de beste speler van het 1ste en 

kan je vertellen waarom? 

Dylan vind ik een goede speler, hij kan 

hard schieten en had veel acties. 

Wat vind jij het leukste van voetbal? 

Ik vind voetballen een leuke sport, want ik 

heb het erg naar me zin, ik heb een leuk 

team, leuke vriendjes en het is erg leuk om 

je naam te horen van mensen die je aan-

moedigen. 

Wil je zelf nog iets vertellen? 

Het was erg leuk om pupil van de week te 

mogen zijn. Echt stoer om met grote jon-

gens te mogen voetballen op het veld. Ik 

heb veel trucjes geleerd en ze zeiden dat 

ik goed kan schieten. 

 

Groetjes Melih. 

 

Team van de week: CJVV D7 
Wij zijn De D7  

achterhoede: Lev, Patrick, Necati, Sofyan, Sabour, Luuk, Foead, Mo-

hammed middenveld: Felix, Sybren, Nils, Mart, Thijs  

voorhoede: Jip, Marc  

- vraag van de redactie, aan de D7: Wat is jullie favoriete muziek? 

Vooral veel rap, hiphop en house, zoals 'Flo Rida' en 'Rio'. Maar Bruno 

Mars is ook genoemd... 

- wat is de kracht van jullie elftal: 

Wij zijn vooral goed in de aanval 

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

Sneller passen, buitenspel (zowel niet zelf staan als anderen buiten-

spel zetten), en positiespel 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? 

Dosc D5 (moeten wij as zaterdag tegen spelen) 

- En waarom? Hebben alles nog gewonnen o.a. met 15-0 en 7-0 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: 

Partijtje 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?: 

Warm lopen 

- Wat is volgens jullie de top 3 van beste voetballers ter wereld: 

1. Messi (ver voor de rest) 

2. Ronaldo (duidelijke nr2) 

3. Affelay en Iniesta (ver achter de nummers 1 en 2 gedeeld 3e) 

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

deren?: 

Veel dingen genoemd, zoals betere ballen, betere kleedkamers 

en meer èn minder kunstgrasvelden (waren ze verdeeld over). 

Maar meest genoemd méér trainingen... 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?: 

De D2 .... 

- En wat zou je graag van dit elftal willen weten? Worden jullie 

kampioen en waarom? 

Er is afgelopen zaterdag een nieuwe start gemaakt van de 

OSN League. De OSN League is begonnen met 4 teams van 

elk 3 spelers/sters. De teams zijn samengesteld uit spelers/

sters van 2006 en eind 2005. De World league bestaat uit 

teams van spelers/sters uit 2005 en spelen op een iets 

groter veld dit om de overstap naar F-jes makkelijker te ma-

ken.  

Het was een heerlijke zaterdagmorgen om over het veld te 

kijken. De teams werden flink aangemoedigd door ouders/

grootouders en overige aanhang. De uitslagen waren niet 

voor iedereen goed, maar aan de spelers/sters was dat niet 

af te zien, ze bleven doorgaan. Volgende week kan het zo 

anders zijn met de uitslagen. De woensdagmiddag gaan 

jullie weer lekker trainen en dat laten zien op de zaterdag bij 

de wedstrijden. 

De uitslagen van de OSN League 

2006 en de World League 2005 zijn: 

 

OSN League. 

Inter Milan  - Celtic             17-7 

Barcelona   - Real Madrid  21-6 

 

World League.  

Liverpool   -  Chelsea         13-1 

Arsenal     -   Ajax                9-2 

AC Milan   -   PSV                7-4 

 

OSN & World League 
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Ton, hoe lang ben je al betrokken bij de jeugd van CJVV en in welke functies?  

 

Ongeveer 20 jaar zet ik me in voor de jeugd van CJVV. Ben begonnen als leider van de 

selectie elftallen C1 en B1.  Later als jeugdcoördinator actief in het jeugdbestuur, was 

tevens lid van de toernooicommissie en in de organisatie van de Vermeerkamp, verder 

betrokken bij vele jeugdactiviteiten van CJVV . Op het ogenblik ben ik jeugdcoördinator E 

pupillen. 

  

Sinds het seizoen 2010/2011 dus als technisch coördinator, wat houdt dat precies in?  

 

Als technisch coördinator E pupillen in de TCC, die verder bestaat uit Joop Bliekendaal , 

Wibo Kattenberg.,Gerard Greveling ,Jack Russchen , Peter Folman.en Gigi Schooneveld.  Als coördinator ben je verantwoordelijk 

voor de indeling en het aanstellen van trainers voor de niet selectie teams ,ook de scouting bij de teams valt hier onder. Tijdens 

het seizoen bekijk je trainingen en kom je op zaterdag naar de wedstrijden kijken. In februari start de voorbereidingen voor het 

nieuwe seizoen, hier hebben we (TCC) een draaiboek voor samengesteld. We maken een concept indeling aan de hand van het 

ledenbestand, er is ruimte voor 11 E-teams op de accommodatie.  

Bij te kort aan spelers worden spelers van de wachtlijst uitgenodigd. Bij de teams die we dan hebben gaan we trainers zoeken, 

allereerst gaan we met de huidige trainers evalueren of ze het nieuwe seizoen ook weer een team willen trainen, bij te kort aan 

trainers gaan we op zoek naar trainers dit valt vaak niet mee!! Ook het trainingsschema moet dan vastgesteld worden en dit 

voor ruim 50 teams waar je met de wensen van de trainers en trainingstijden van de jeugd rekening mee moet houden, kortom 

een hele klus voor Joop. Gelukkig komt er volgend jaar een trainingsveld bij.  Tijdens de start van het nieuwe seizoen blijkt 

steeds weer dat oudere jeugdspelers zonder op te zeggen zomaar wegblijven hierdoor moeten de teams weer aangepast wor-

den. 

  

Hoe vind je de ontwikkeling bij CJVV verlopen als het om de jeugd gaat? Is er veel veranderd de afgelopen jaren ? 

 

Ik denk dat we bij de jeugd goed bezig zijn. het kan natuurlijk altijd beter .Bij BVO s is CJVV in beeld waar wel talenten te halen 

zijn, de afgelopen jaren zijn er spelers vertrokken naar Ajax , Utrecht en Vitesse .Als vereniging kan je hier best trots op zijn , 

met de overgang van spelers naar BVO heb ik geen moeite mee, maar spelers die door 

amateurclubs uit de buurt worden weggehaald  (Roda 46) vind ik niet kunnen. Je bent 

spelers aan het opleiden voor het eerste en niet voor andere verenigingen.  

Tegenwoordig worden er al E spelers benaderd!!!  Maar ondanks dat spelers vertrekken 

lopen er beslist nog wel talenten rond bij CJVV en laten we ons hier aan vast houden   De 

afgelopen jaren is er bij de niet selectie teams veel veranderd , sinds het tot stand ko-

men van de TCC , krijgen de teams en de trainers van de niet selectie teams meer aan-

dacht. Zie onderstaand compliment van de KNVB. 

Wat waren Jacqueline (Bronsema) en ik (Joop Bliekendaal) als TC afgevaardigden een 

paar maanden geleden TROTS op onze club, toen we door de KNVB als voorbeeld wer-

den gebruikt als een goed functionerende vereniging. 

Een vereniging waar alle jeugd een kans krijgt om op hun eigen niveau de voetbalsport te bedrijven.  

Een vereniging waar jonge mensen hun ideeën kwijt kunnen ( denk aan website, twitter, facebook ) en in de praktijk brengen. 

Een vereniging ook waar geen leegloop na de D pupillen ontstaat maar een vereniging waar juist steeds meer junioren teams 

bijkwamen, 

Dit vooral door onze speciale aandacht en aanpak bij onze lagere niet selectie jeugd en trainers. 

  

Wat zou je alle jeugdspelers mee willen geven? 

Uit eigen ervaring doet het je goed als je spelers, waarvan je trainer/leider bent geweest in het eerste ziet spelen. Dit geeft toch 

een voldoening dat je de energie die je er ingestoken hebt niet voor niets is geweest . 

Daarom wil ik alle jeugdspelers meegeven;  BLIJF CJVV TROUW  als dank voor alle energie die de trainers en leiders in jullie 

gestoken hebben. 

“De afgelopen jaren is er 
bij de niet-selectie teams 
veel veranderd, we geven 
er veel aandacht aan.” 

Interview: Ton van Buuren (technisch coördinator E-pupillen) 

“Bij de jeugd zijn we goed bezig, als vereniging kunnen we hier trots op zijn.” 

Zaterdag moesten we (E1) tegen de E1 

van DOSC in Den Dolder. Zowel de E1 

als de E2 van DOSC zitten bij ons in de 

competitie. Helaas kon onze trainer/

coach Jelmer er niet bij zijn omdat hij 

zelf moest voetballen met het 2e.  

Hierdoor waren Ben en Paul onze coa-

ches. 

Na een goede warming up begonnen we 

goed aan de wedstrijd en scoorde Rutger 

de 1-0. Omdat DOSC voornamelijk uit 

tweedejaars jongens bestond, waren ze 

bijna allemaal een kop groter dan wij. 

Hierdoor kwamen we fysiek een beetje 

tekort waardoor DOSC met de rust met 5

-1 voor stond.  

In de tweede helft nam de scheidsrech-

ter nog enige twijfelachtige beslissin-

gen, waaronder een penalty voor DOSC. 

Uiteindelijk was het krachtsverschil te 

groot en werd het 9-1 voor DOSC. Vol-

gende week gaan we weer vlammen 

jongens en pakken we 3 punten tegen 

Victoria!  

 

Dave 

DOSC E1 - CJVV E1 



PAGIN A 6  C JVV VO ETB AL KR AN T 

cjvvkrant@outlook.com 

Fotoreportage D2 tegen VVZ D1 (1-1) 
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B 

C 

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

Antwoord vorige week:  A 

Thom Spoelstra C1 1-10-1998 

Quincy Rekers B4 1-10-1996 

Maarten Dorland D4 2-10-2000 

Ruben Tucker A1 3-10-1995 

Yassin Lemaalem D4 5-10-2000 

Latifa Assouiki MB1 6-10-1997 

Jetke Ploeg MC1 7-10-1997 

Milan Voorsmit G-j 7-10-1998 

Verjaardagen deze week 

 

 
 

 

 

 

 Uit welk land komt Jozy Altidore, 

topscorer van AZ? 

  

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Marco van Basten 
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DOSC A2 CJVV A2 2-3 

BFC B2 CJVV B1 1-2 

Hooglanderveen B4 CJVV B2 10-1 

CJVV B3 Hoogland B5 2-5 

CJVV B4 Roda B6 3-7 

CJVV C1 DOSC C2 11-1 

CJVV C2 VVZ C2 3-1 

VVZ C3 CJVV C3 4-4 

Laren C3 CJVV C4 12-1 

CJVV C5 KVVA C2 3-2 

Hooglanderveen D1 CJVV D1 0-6 

VVZ D1 CJVV D2 1-1 

CJVV D3 VVZA D3 7-1 

CJVV D4 IJsselmeervogels D4 0-2 

VVZA D5 CJVV D6 2-4 

CJVV D7 Spakenburg D% 1-1 

Hoogland D10 CJVV D8 6-1 

DOSC E1 CJVV E1 9-1 

IJsselmeervogels E3 CJVV E2 3-5 

CJVV E3 Hoogland E5 3-1 

Quick E7 CJVV E4 7-3 

CJVV E5 Baarn E4 0-7 

Achterveld E3 CJVV E6 2-7 

VOP E3 CJVV E7 4-5 

CJVV E8 Quick E11 6-1 

Hoogland E12 CJVV E9 5-3 

CJVV E10 Jonathan E11 1-18 

CJVV F1 Jonathan F1 4-3 

Nieuwland F5 CJVV F3 3-4 

VOP F3 CJVV F4 0-9 

CJVV F5 Quick F6 7-0 

Quick F7 CJVV F6 3-0 

CJVV MB1 BFC MB2 7-1 

CJVV MC1 Hoogland MC2 4-1 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

Deze week de uitslagen van de E4: 

Wedstrijd E4  

Hilversum 1 - CJVV 1 2-3  

Vitesse - Heerenveen 1-1  

Ajax - FC Utrecht 3-1  

PSV - NAC 5-1  

FC Groningen - Feyenoord 1-2  

FC Twente - AZ 1-2  

Wedstrijd C3 Uitslag 

CJVV 1 - Loosdrecht 1 2 0-0 

Feyenoord - NEC 1 5-1 

Ajax - FC Twente 1 1-0 

FC Utrecht - Vitesse 2 1-2 

VVV - PSV 2 0-6 

AZ - RKC 3 3-3 

Uitslagen vorige week (3 punten voor goede uitslag, 

1 voor de toto). 

Stand punten 

E2 7 

Redactie voetbalkrant 5 

C3 5 

F2 2 

A2 1 


