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Terwijl de regen met bakken 

uit de hemel kwam en me-

nig F pupil teleurgesteld het 

nieuws verwerkte van de 

afgelaste wedstrijd verza-

melde de C1 om 09:30 op 

CJVV. Klaar voor de uitwed-

strijd tegen het laag geklas-

seerde Hooglanderveen. Er 

werd immers op het kunst-

gras gespeeld. Zonder Jim-

my en Iza (geblesseerd) 

maar na 5 weken weer met 

Mohammed. Dat Hooglan-

derveen een beetje zenuw-

achtig was bleek uit het rare 

gedrag van coach. Met aller-

lei rare praktijken vooraf-

gaand aan de wedstrijd 

probeerde ze ons uit onze 

concentratie te halen. Ge-

lukkig waren de jongens 

slimmer.  

 

De wedstrijd begon leuk. 

Hooglanderveen bijtte flink 

van zich af en met een 

vroeg schot op de lat waren 

we gewaarschuwd. Het was 

zaak om rustig te blijven en 

zoals het zo mooi heet 'ons 

eigen spel te spelen'. En dat 

werd gedaan. Na een mooie 

combinatie met Halil kon 

Sabri de 0-1 aantekenen. 

Niet veel later zorgde dezelf-

de Sabri voor de 0-2. Ook na. 

0-2 kwam Hooglanderveen er 

af en toe uit. Maar de verde-

diging onder leiding van Lu-

kas hield stand. Gelukkig had 

Hooglanderveen iin tegenstel-

lng tot voorgaande tegenstan-

ders wel de intentie om hoog 

druk te zetten. Hierdoor 

moest CJVV zoeken naar de 

opbouw. Een mooie test! Een 

0-4 ruststand door 

doelpunten van 

Joshua en Sabri. 

 

Na rust bleef CJVV 

rustig zoeken naar 

de volgend treffer. 

Hooglanderveen 

stond een stuk 

beter en dat eiste 

geduld van de gele leeuwen. 

Geduld en op het juiste mo-

ment toeslaan. Precies dat 

deden Joshua en Chris toen 

ze op bijna identieke manier 

een steekbal faven op Daan. 

En zoals we Daan kennen.. 

2X trefzeker! 0-6. Door een 

prachtig afstandschot van 

Kaan kwamen we op 0-7. De 

mooiste momenten kwamen 

in de laatste minuten. Aller-

eerst een prachtige aanval 

via Mohammed, Chris, Daan, 

Egbert en uiteindelijk Sabri 

die zijn 4e treffer noteerde. 

Vervolgens mocht Timo nog 

eenmaal optreden. Een 

prachtige vrije bal van Hoog-

landerveen werd werkelijk 

waar uit de 'winkelhaak' ge-

haald door Timo. Een prachti-

ge zweefduik! 

 

4 gespeeld, 12 punten. 

Man of the match: Sabri 

 

Volgende week IJsselmeervo-

gels! 

 

Sportieve groet, 

  

Arjan Delhaas 

C1 maakt kampioenaspiraties voorlopig waar! 

 Er veel wedstrijden afge-

lopen zaterdag zijn afge-

last door het slechte 

weer? 

 Dat de elftallen die ‘s 

ochtends wel moesten 

voetballen dit in de stro-

mende regen deden? 

 De OSN en de kabouters 

de komende 2 zaterda-

gen vrij zijn? 

 Dit zo is omdat het dan 

herfstvakantie is? 

Wist je dat? 
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Afgelopen zaterdagochtend vroeg 

moesten wij onze 4de competitie-

wedstrijd spelen in Spakenburg. 

Tot nu toe gaat het prima met de E3: 

2 keer gewonnen – waarvan vorige 

week zelfs erg goed tegen Hoogland 

– en 1x verloren.  

En ook de teamspirit is lekker aan-

wezig; iedereen wil samenspelen en 

voor elkaar werken.  

Het regende keihard en IJsselmeer-

vogels uit is altijd lastig. 

Echter, omdat we eerdere uitslagen 

van ze hadden gezien, wisten we dat 

het niet 

heel moeilijk zou kunnen worden.  

In de teambespreking werd gezegd 

niet te gemakkelijk te denken en 

vooral goed over te spelen. 

Verder was het kunstgrasveld erg nat 

en lagen er enorme plassen bij de doe-

len. Al en met al behoorlijk lastig.  

De E3 ging voortvarend van start. Vrij 

snel kwam de eerste treffer.  

Ondanks de continue harde regen ble-

ven alle spelers goed overspelen en 

scoren. 

Soms werd er op doel geschoten en 

rolde de bal niet verder vanwege water 

op het veld. 

Of als we gingen schieten, moest hun 

keeper helemaal in een plas duiken. 

In de 2de helft gingen de verdedigers 

in de aanval spelen en de aanvallers in 

de verdediging.  

We gingen op dezelfde voet verder met 

overspelen en scoren.  We kregen ook 

geen doelpunt tegen. 

Aan het eind van de wedstrijd bleek het 

0-14 voor CJVV te zijn geworden.  

Leuk is verder dat elke speler van het 

team (Benjamin, Moon, Robin, Ramzi, 

Santi en Abdullah)  

minimaal 1x gescoord heeft; behalve 

Dave, want hij stond te keepen in de 

tweede helft. 

Deze overwinning is onder deze om-

standigheden met het vertoonde 

spel  een compliment voor het team 

waard! 

 

Falco en Herman 

 IJsselmeervogels E6 - CJVV E3 

 

cjvvkrant@outlook.com 

De truc van: Bauke (F4) 
Naam: Bauke Posthouwer 

Team: F4 

Truc: de Perser 

Leg uit: Je legt de bal tussen je voeten. Dan breng je je voeten snel bij elkaar 

zodat de bal omhoog springt en je een mooie volley kunt maken. 

Waarom is deze truc handig? Dan komt de bal hoog voor en kun je zelfs over 

iemand heen springen. 

Wanneer doe je deze truc? Als je voor de keeper staat. Dan kan je bal om-

hoog wippen en in de kruising schieten. 

Welke bekende voetballer deed deze truc vaak? Weet ik niet 

Nog meer tips? Doe het zo snel en hard mogelijk. 

Op deze zonovergoten zaterdagmor-

gen stonden onze jongens om half 

negen 's morgens te trappelen om er 

weer tegen aan te gaan. Een snelle 1

-0 (Serrat) leek het begin van een 

flinke zeperd maar was voor Baarn 

reden genoeg om de wedstrijd echt 

te beginnen;1-1. Baarn drong sterk 

aan maar dankzij  fel verdedigen en 

snelle combinaties kwam CJVV op 

een verdiende 2-1 voorsprong 

(Serrat). De feestroes werd onmidde-

lijk dubbel afgestraft waardoor we 

met een 2-3 achterstand gingen 

rusten. De eerste 5 minuten na rust 

waren nodig om te ontdekken hoe 

we ook al weer voetbal spelen. De 2-

4 werd daarom in dankbaarheid 

aanvaard, het wekte de juiste strijdlust 

op. Het lukte weer om stand te houden 

en op te bouwen waarna de 3-4 (Ilias) 

snel volgde. Om op  4-4 te komen

(Serrat)  

waren veel kansen nodig. Een overwin-

ning leek nog mogelijk (en verdiend) 

maar Baarn gaf niet op. In de spannen-

de laatste minuten sloeg het noodlot 

toe en werd Koen nog 2 keer geklopt. 

Een goede wedstrijd maar vervelende 

nederlaag. 

 

Hein Vinke. 

CJVV E2 - Baarn E2: net niet 

Helaas was er afgelopen zaterdag geen 

competitie van de OSN en World L., 

dit in verband met de regen die gestaag 

naar beneden kwam. Het was niet ver-

antwoord om te laten spelen. 

Woensdag is er nog trainen. Maar dan 

begint de herfstvakantie en dan zijn er 

geen wedstrijden op de zaterdagen 13 

en 20 oktober tevens geen training op 

woensdag 17 oktober. 

  

De training na  de herfstvakantie is op 

24 oktober en de eerstvolgende wed-

strijden zijn op 27 oktober.  

Dan beginnen de kabouters ook weer 

met de training.  

OSN & World League 



 CJVV D2 - KVVA D1 

gaf volle druk. Uiteindelijk door een 

slechte bal van KVVA mocht CJVV weer 

aanvallen. Het tikken en positiespel, 

dat van de coach moest, ging niet zo 

goed. We leden veel balverlies en het 

middenveld stond niet goed opge-

steld ; niet snel genoeg omgeschakeld 

en veel te langzaam je man opgezocht. 

Toch was het CJVV dat weer scoorde. 

Na een goede actie aan de linker-

kant van Bodhi, kon Franslijn de bal 

makkelijk intikken.  

De D2 vond het wel goed en speel-

de niet meer zo sterk. Maar toch uit 

een actie van Bodhi door het mid-

den, werd in het zestienmeter ge-

bied een overtreding gemaakt, pe-

nalty! Bodhi ging zelf achter de bal 

staan en schoot hem feilloos in! 

Rustand 3-0 in het voordeel van 

CJVV 

 

Vandaag stond er weer een span-

nende wedstrijd op het programma. 

CJVV D2 moest weer aan de bak. 

Het was lekker laat ingepland, dus 

iedereen was wakker en uitgerust. 

Het startsignaal klonk om 12:00. 

CJVV mocht de aftrap nemen. Rahal 

werd ingespeeld en het opbouwen 

kon beginnen. In het begin van de 

eerste helft tikten de D2 wel aardig, 

en zo kwam uiteindelijk de eerste 

corner. Ozan mocht hem nemen, en 

plaatste hem precies op het hoofd 

van Bas Voorburg 1-0!  

KVVA mocht weer aftrappen en CJVV 
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In de tweede helft begon CJVV erg slap; 

balverlies, niet goed opletten en niet 

snel genoeg omschakelen(vooral mid-

denveld).  

Het gevolg daarvan was dat KVVA beter 

ging rond tikken en zelfs kon aanvallen 

en ze gevaarlijk werden voor de goal. 

Gelukkig was KVVA niet scherp genoeg 

om een doelpunt te maken. En toch, hoe 

slecht het ook ging: Franslijn zette zijn 

tweede goal op zijn naam 4-0! Daarna 

ging het aan beide kanten niet zo goed 

meer. CJVV hoefde amper meer iets te 

doen; ,,we hebben toch al gewonnen” en 

KVVA had al verloren. Eindstand 4-0. 

CJVV speelde niet z’n beste wedstrijd 

maar won wel. 

 

Stephan en Bas Voorburg 

 

 

 CJVV E1 - Victoria E3 
Gelijk spel, maar we hadden eigenlijk 

moeten winnen. 

 

Het was echt heel vies weer, de hele 

nacht had het geregend en ook toen wij 

met onze wedstrijd begonnen regende 

het nog flink. 

De ouders konden lekker hun paraplu 

opsteken, maar wij moesten gewoon 

aan de bak.  

We speelden tegen Victoria. Een team 

dat ons flink onder druk zette maar 

waar we voetballend best tegen zouden 

moeten kunnen winnen. 

We begonnen niet echt heel sterk, 

maar door een fraaie actie van Moham-

med werd het 1-0. 

Heel snel kregen we een tegengoal 

doordat een speler van Victorie een 

harde trap van afstand zo in het net 

schoot. 

Victoria raakte daardoor toch wel een 

stuk beter en het werd zelfs 1-2. 

Wij lieten onze kopjes niet hangen 

maar bleven door voetballen en door 

een harde trap van Sam kon de keeper 

van hun de bal niet vast houden en 

kon Mohammed de gelijkmaker scoren 

2-2. 

Vlak voor de rust hadden wij nog een 

mooie actie, vanuit Jochem ging de bal 

naar voren naar Sam, hij speelde de 

bal strak naar Mohammed die de bal 

weer doorgaf aan Joel, Die vervolgens 

de actie mooi af maakte met een Goal! 

 

De tweede helft speelden we wel beter 

en kregen we ook veel kansen om te 

scoren. Maar telkens ging de bal er 

maar niet in. 

Door een aanval via de zijkant van hun 

werd het 3-3. 

Na een strakke uittrap van Jerre kwam 

de bal bij Jeroen die vervolgens voor 

ons de 4-3 maakte. 

Helaas en zeker niet terecht als je kijkt 

naar het aantal kansen dat er over en 

weer waren scoorden zij nog de 4-4, 

wat de eindstand werd. 

 

Jammer, want wij wilden zo graag win-

nen, maar dit keer toch niet gelukt. 

Volgende week gaan we er gewoon 

weer voor. 

 

Rutger Tulp 
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Team van de week: CJVV D2 
- Wij zijn:  

achterhoede: Job & Stephan (keepers), Leon, Wail, 

Rahal en Steffen.  

middenveld: Bas Voorburg, Bas van Oordt, Ozan, Tugs-

ad en Arsen. 

voorhoede: Bodhi, Saffa en Franslijn 

- vraag van D7: Worden jullie kampioen en waarom? 

Ja wij worden kampioen! Dit omdat Rahal achterin 

staat (maar vooral omdat  we één team zijn). 

- wat is de kracht van jullie elftal: 

De trainers natuurlijk! 

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

Omschakelen. 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? 

We denken Baarn D1. 

- En waarom? 

Zij hebben net als wij nog geen wedstrijd verloren. 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: 

Afwerken op de goal! 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?: 

Snel voetenwerk. 

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

wereld: 

Messi 

Ronaldo 

Seedorf (met dank aan Bas de trainer) 

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

anderen?: 

Grotere tribune zodat niemand een wedstrijd van ons hoeft te 

missen. 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?: 

CJVV G2 

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

Waar hebben de spelers van de G2 geleerd om zo goed te 

voetballen?! 

We speelden thuis tegen Woudenberg. Zij 

staan onder ons in de competitie en wij had-

den veel zin om te spelen. We begonnen heel 

goed aan de wedstrijd. We hadden een paar 

goede kansen via Chris en Maurice maar 

deze kansen gingen er niet in. 

Uit een counter van Woudenberg kwamen we 

1-0 achter; een actie van hun linksbuiten 

zorgde ervoor dat de rechtsbuiten helemaal 

vrij kwam te staan en vrijuit kon schieten. 

Hierna gingen we steeds minder goed voetballen. Aan het einde van de eerste 

helft werd het nog 2-0 uit een corner.  

Na de rust zetten we alles op alles om nog te 

kunnen winnen. We kregen goede kansen. 

Justus gaf een voorzet vanaf de zijlijn en Gijs, 

die er net ingekomen was op de spitspositie, 

kreeg de bal er via een sliding in. We konden 

doordat we veel beter en rustiger gingen voet-

ballen nog gelijk met Woudenberg komen. 

Gijs maakte de gelijkmaker. Na de 2-2 wisten 

we dat we konden winnen. We kregen veel 

kansen, Gijs lopte op de paal en ik (Lucas) 

schoot een vrije trap rakelings over. In de 

laatste minuut van de wedstrijd kwam er 

nog een counter van Woudenberg en zij 

scoorden… Dit vonden wij een vaag doel-

punt omdat iedereen dacht dat het buiten-

spel was. Na de aftrap floot de scheids-

rechter meteen af en hadden we met 3-2 

verloren. Hier was iedereen goed ziek van!! 

 

Lucas Seignette (middenveld) 

CJVV D1 - Woudenberg D1 
Zaterdag 6 oktober 

De dag en vooral de nacht er voor regent 

het dat het giet. Velden 2 en 3 zijn daar 

toch wel een beetje gevoelig voor en dat 

heeft zo z'n consequenties. Er kan dan op 

die velden niet gespeeld worden, zaterdag 

6 oktober dus ook niet. 

Het wedstrijdsecretariaat heeft het op zo’n 

moment ook echt extreem druk. Naast 

onze wedstrijden die niet gespeeld kunnen 

worden gaat bij het wedstrijdsecretariaat 

vanaf 7.00 uur ’s ochends geregeld de 

telefoon van afgelastingen bij clubs waar 

onze teams uit moeten spelen. 

Het wedstrijdsecretariaat moet dan alle 

thuis en uit teams van afgelastte wedstrij-

den zo snel mogelijk op de hoogte bren-

gen. Zaterdag 6 oktober zat Arnoud van 

Slooten ’s ochtend op de wedstrijdsecreta-

riaat en werd hij bijgestaan door Ilse Roos 

(Zie foto). Zo met z’n tweeën konden ze het 

goed aan en hebben ze iedereen op de 

hoogte gebracht. 

Dank voor jullie inzet! 

Paul Tulp 
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Fotoreportage Dames 2 tegen Sporting ’70 dames 2 (0-0) 

A 

  

B 

C 

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

Antwoord vorige week:  C 

Leon van Asten D2 9-10-2001 

Ramon Rijnders F1 10-10-2004 

Bas van Dijk E6 10-10-2002 

Ricardo van Gelderen D5 10-10-2000 

Tom de Jonge A1 10-10-1995 

Manouk de Groot MB1 12-10-1996 

Lukas Ligthart C2 12-10-1999 

Ilias Zougarh C5 12-10-1999 

Josias Ngoma D6 13-10-2001 

Jonne Odding F3 14-10-2004 

Verjaardagen deze week 

 

 
 

 

 

 

Welke middenvelder van het Ned. elf-

tal doet de komende 2 kwalificatiewed-

strijden niet mee door een blessure?  

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Amerika 
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Kwik A1 CJVV A1 6-3 

Roda ‘46 A4 CJVV A2 8-1 

CJVV B1 Roda B2 0-1 

CJVV B2 Hoogland B4 Afg 

Nieuwland B4 CJVV B3 12-3 

Hoogland B7 CJVV B4 3-1 

Hooglanderveen C2 CJVV C1 0-8 

SO Soest C2 CJVV C2 2-4 

CJVV C3 VVZA C3 Afg 

CJVV C4 DOSC C3 Afg 

Spakenburg C4 CJVV C5 4-1 

CJVV D1 Woudenberg D1 2-3 

CJVV D2 KVVA D1 4-0 

Hoogland D4 CJVV D3 0-7 

CJVV D5 Hees D1 Afg 

CJVV D6 VOP D2 Afg 

DOSC D5 CJVV D7 Afg 

CJVV E1 Victoria E3 4-4 

CJVV E2 SV Baarn E2 4-6 

IJsselmeervogels E6 CJVV E3 0-14 

CJVV E4 Saestum E3 0-10 

Hooglanderveen E9 CJVV E5 10-2 

CJVV E6 Roda ‘46 E11 4-4 

CJVV E7 CJVV E8 Afg 

CJVV E9 Kwik E12 Afg 

Woudenberg E6 CJVV E10 1-2 

Saestum F1 CJVV F1 9-2 

De Bilt F2 CJVV F2 Afg 

CJVV F3 VVZ ‘49 F3 3-5 

CJVV F4 TOV F2 Afg 

VVZA F3 CJVV F5 0-0 

CJVV F6 Vliegdorp E2 Afg 

Only Friends JG4 CJVV JG2 6-4 

Eemnes MA1 CJVV MA1 Afg 

Amsvorde MC1 CJVV MC1 Afg 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week geen voorspellingen, aangezien er geen 

competitievoetbal is. 

Volgende week weer een nieuwe ronde. 

Wedstrijd E4 Uitslag Punten 

Hilversum 1 - CJVV 1 2-3 0-1 1 

Vitesse - Heerenveen 1-1 3-3 1 

Ajax - FC Utrecht 3-1 1-1 - 

PSV - NAC 5-1 4-0 1 

FC Groningen - Feyenoord 1-2 2-2 - 

FC Twente - AZ 1-2 3-0 - 

Uitslagen vorige week (3 punten voor goede uitslag, 

1 voor de toto). 

Stand punten 

E2 7 

Redactie voetbalkrant 5 

C3 5 

E4 3 

F2 2 

A2 1 


