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Wij waren erg gespannen in 

de kleedkamer want wij 

moesten tegen de koploper, 

S.V CDW.  

Ik vond dat wij een goede 

trainingsweek achter de rug 

hadden. Toen we aan de 

aftrap stonden vielen zij 

gelijk aan en zij zetten met-

een druk. Maar het was 

geen grote kans en wij wis-

ten dat ze graag aanvielen. 

We begonnen niet sterk en 

zij hadden veel kansen.  

Na ongeveer 10 minuten 

spelen hadden zij een cor-

ner en ze scoorde. 1-0 ach-

ter. De wedstrijd zou nog alle 

kanten op kunnen gaan. Niet 

lang daarna scoorde zij nog  

1 keer en weer was het uit 

een corner. Nog voor rust 

maakte Tyron de 2-1.  

Toen er rust was gingen wij 

naar de kleedkamer waar wij 

te horen kregen dat wij een 

erg matige eerste helft had-

den gespeeld. Maar dat met 

2-1 achterstand nog van alles 

kon gebeuren.  

Vlak na de aftrap kregen wij 

gelijk een tegendoelpunt. Dat 

was erg jammer want wij 

moesten sowieso twee doel-

punten maken om 1 punt te 

pakken. Daarna gingen wij 

(vond ik) beter spelen, en 

hadden daarna een goal van 

Youri. Dit was een mooi goal 

van een grote afstand ge-

schoten en zo over de keeper 

heen. De spanning kwam 

weer terug in de wedstrijd. 

Helaas moest Christopher er 

uit vanwege een overtreding.  

Daardoor speelde we 5 minu-

ten met 10 man.  

Op een gegeven moment 

kreeg Tarik een hele grote 

kans maar helaas ging de bal 

naast. Daarna ging de bal wel 

in onze goal en stonden 4-2 

achter en we voelden al dat 

we geen punt mee  naar huis 

konden nemen.  

4 punten uit 5 wedstrijden zo 

staan wij er nu voor. Daar 

moet nog wel wat aan gaan 

gebeuren, want wij kunnen 

beter. Volgende week weer 

lekker en hard trainen en 

dan donderdag een toernooi 

in Alphen aan de Rijn. Zater-

dag SO Soest. Ik kijk er nu al 

naar uit en heb er zin in.  

 

Matthijs van Asten 

(rechtsback D1)  

D1 legt het af tegen koploper 

 

 De glazen bal met de 

F1 & D8. 

 De gele leeuw:  

Mohammed 

 De truc van: Robin 

 Pupil van de week: 

Loek 

 Nederland - Andorra 

 Verslagen van: C1, C2, 

D1, D2, D4, E1, E2, 

E4, F1.  

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Quizvraag 

- Waar is de bal? 

- Verjaardagen 

 -Uitslagen 

In deze editie 

Quick E3 - CJVV E2: Nu wel!  

Vandaag traden we aan bij onze zuider-

buren. Quick zette ons meteen onder 

druk met de gebruikelijk 1-0 achter-

stand als snel gevolg. Onze  

jongens raakten niet onder de indruk 

en namen voorzichtig de "controle" 

over.  

Door een paar goed uitgespeelde kan-

sen stond het na 9 minuten 1-3 voor 

CJVV (Sehrat 2x en Ilias).  

 

Quick liet zich niet van de wijs  

brengen en zorgde binnen een minuut 

voor de aansluiting. Een spannend  

kwartier volgde met kansen over en 

weer. De verdediging hield zich goed  

staande en de aanvallers zorgden voor 

veel gevaar.  

Dankzij een goed  

geplaatste schuiver van Tijl gingen we 

opgelucht rusten (2-4). 

 

Quick kwam de 2e helft gedrevenuit de 

startblokken en vond na 5 minuten  

weer de aansluiting: 3-4. Joyce, Wesley 

en Tijl bouwden goed op en het  

lukte Imad, Noureddine en Ilias om 

weer kansen te creeren. Na 2  

treffers van Sehrat werd de wedstrijd 

kundig uitgespeeld. Tevreden over  

de 3-6 overwinning en het vertoonde 

spel keerde een ieder huiswaarts. 

  

Groeten Hein 
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Na 4 wedstrijden boven-

aan! 4 gespeeld, 4 ge-

wonnen. En dus waren de 

gele leeuwen op zoek 

naar nummer 5. Daarvoor 

een vertrouwd recept: 

10:15, Veld 1. Helaas lag 

Lukas ziek op bed en kon 

Jimmy niet spelen vanwe-

ge zijn vervelende teen 

blessure. Wel positief was 

dat Iza weer mee kon doen. 

 

CJVV C1 speelde niet haar beste 

wedstrijd. Er werd een te laag tempo 

gehanteerd in de eerste helft waar-

door er weinig kansen gecreëerd 

werden. Spaarzame momenten voor 

de goal van de keeper van de Vogels. 

Na een minuut of 20 leverde zo`n 

moment wel een doelpunt op. Jop 

kreeg via de zijkant de 

bal voor zijn voeten en 

tekende voor de 1-0. 

Zo`n tien minuten later 

al was het Daan die na 

een goede aanval het 

kopduel aanging en de 

bal via zijn nek/rug bin-

nenkreeg. Een 2-0 voor-

sprong bij rust. Toch 

zaten de mannen niet 

tevreden in de kleedkamer. Benadrukt 

werd dat het tempo in balbezit omhoog 

moest. Dat gebeurde de 2e helft zeker. 

Onder leiding van Halil werd het spel-

tempo verhoogd en creëerde CJVV 

meer kansen. Uiteindelijk was het Chris 

die de 3-0 binnenschoot. Het was dui-

delijk dat de C1 ook haar 5e wedstrijd 

winnend zou gaan afsluiten. De vraag 

was of er nog een doelpunt bij kon. 

Uiteindelijk was het Fabian (C2) die 

diep gestuurd werd door Halil en net 

iets eerder bij de bal was dan de kee-

per die Fabian licht toucheerde. Fabian 

bleef echter op de been en kon in een 

leeg doel binnenschieten. 4-0. 

 

Een prima overwinning! Volgende week 

beker tegen Eemnes C1. 

 

Arjan Delhaas 

 CJVV C1 - IJsselmeervogels C2 
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De truc van: Robin (E4) 
Naam: Robin van der Vegte 

Team: E4 

Truc: “de Robin” 

Leg uit: Als je op je tegenstander afloopt, dan doe je je rechter-

been over de bal naar links, en neemt hem meteen weer mee 

terug naar rechts. 

Waarom is deze truc handig? Het is een schijnbeweging, dus je 

tegenstander denkt dat je de andere kant opgaat, maar dat ga 

je niet... 

Wanneer doe je deze truc? In de wedstrijd om een tegenstander 

voorbij te spelen. 

Welke bekende voetballer deed deze truc vaak? Cristiano 

Ronaldo 

Zaterdag kwam ’t Vliegdorp D1 bij 

ons op bezoek. De laagvliegers uit 

Soesterberg hadden uit 3 wedstrij-

den nog geen punt vergaard, dus 

hier schuilde het gevaar van onder-

schatting. 

En inderdaad, het begin van CJVV 

was slapjes. De gasten hadden er 

duidelijk zin in en de 0-1 voorsprong 

voor hen was dan ook verdiend. 

 

Na ruim een kwartier hadden de 

jonge keistadinwoners door dat er 

een schepje bovenop moest. Zakaria 

nam het voortouw en drong door de 

vijandelijke linies, waarna Abdes-

samad met een mooie boogbal de 

gelijkmaker aantekende.  CJVV werd 

sterker en sterker. De beloning 

kwam toen Musab een corner op 

maat gaf op de pantoffel van Ciske. 

Hij vierde zijn rentree, na weken bles-

sureleed, met een knal die hoorbaar 

was tot aan de grenzen van Eindhoven. 

Het schijnt dat de aandacht van Dick 

Advocaat er mee is getrokken. Hiermee 

werd de ruststand  1-2. 

 

Na rust was het tijd om te laten zien 

waarom wij zo veel hoger op de rang-

lijst staan. Maar ’t Vliegdorp kwam 

brutaal uit de startblokken met een 

vliegende counter: 2-2. Blijkbaar was 

CJVV hier zo door van slag dat vanaf 

dat moment de organisatie totaal zoek 

was. De buitenspel val opende niet één 

keer meer. De kopjes gingen hangen 

en de Soesterbergers konden naar 

hartenlust combineren en maakte de 

ene na de andere treffer.  

Het was maar goed dat met name aan-

voerder Luuk niet van opgeven wilde 

Oorwassing voor D4 

FILMPJE?! KLIK HIER!! 

 

Tijl en Joyce (E2) hebben 

elkaar donderdag bij de 

training met een krachtig 

kopduel uitgeschakeld.  

Ze zijn allebei dizzy en met 

hoofdpijn naar huis ge-

gaan. 

 

Zaterdag was het eerste 

balcontact van Tijl een 

kopbal…. 

Hardleer(s) 

weten. Maar ook zijn onverzettelijk-

heid  kon niet voorkomen dat ’t 

Vliegdorp nog 8(!) maal scoorde. 

Een vernederende 2-10 nederlaag 

was het gevolg… 

De heren van de D4 hebben nu een 

weekje vakantie om hun wonden te 

likken. De training van maandag 

gaat gewoon door en dan moeten 

de koppies weer fris zijn. Zaterdag 

immers wacht de bekerkraker in en 

tegen Baarn. 

 

Man of the match: Luuk 

 

Hans Latour 

http://youtu.be/7GLnuvzFudU


 CJVV C2 - Hoogland C3 
Of was het CJVV die haar tegenstander 

in die waan liet. Want 2 razendsnelle 

counters met beide Dieu Merci als 

eindstation gaven toch een 2-0 voor-

sprong voor in de rust. Dit zorgde voor 

de bekende mentale tik bij Hoogland 

die na rust toch anders van start gin-

gen. En datzelfde kon gezegd worden 

over CJVV. Het was gestopt met rege-

nen en het publiek stroomde weer 

richting veld 4. En niet voor niets. Aller-

eerst een vrije bal van een meter of 30 

die door Timo fantastisch in de boven-

hoek werd gekruld en voor de 3-0 zorg-

de.  

De C2 speelde vanmiddag haar 5e 

competitiewedstrijd. Om 13:00 werd 

er afgetrapt tegen het te hoog inge-

deelde Hoogland. In dit korte sei-

zoen kwamen de teams elkaar al 

eerder tegen. Voor het beker toer-

nooi werd er al met 7-2 gewonnen 

van deze tegenstander. Gevaar voor 

onderschatting dus… 

 

En Hoogland was erop vooruit ge-

gaan sinds de eerdere ontmoeting. 

Zo was de eerste helft een gelijke 

strijd waarin Hoogland het meeste 

balbezit had.  
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5 minuten later nam Nordin een voor-

zet uit de lucht en stond er een 4-0 

tussenstand op het notitieblok van de 

scheidsrechter. En tot slot kwam Anas 

met een volley over de keeper die na 

het verwerken van de bal nog te ver 

voor zijn goal stond. Met 3 juwelen 

van doelpunten nam CJVV definitief de 

leiding in de wedstrijd. 

 

Een 5-0 overwinning! Volgende week 

beker tegen Quick C2. 

 

Arjan Delhaas 

CJVV F1 - Roda F2  

  De gele leeuw: Mohammed (C1)  
Naam: Mohammed Aazane 

Broers/zussen: 2 broers, 2 zussen 

School/groep: middelbare school, 2e klas 

Team: C1 

Ik voetbal sinds: 2005, al sinds F bij CJVV! 

Positie: Verdediging, linksback 

Trainer: Arjan Delhaas 

Sterke punten:  Techniek, passing 

Beste voetballer: Kaan Cakar (CJVV C1) 

Hobby naast voetbal: Kickboxen 

Muziek: 2Pac 

Leukste voetbal moment: Kampioen CJVV C2 

Dit vind ik leuk aan CJVV: Mijn team! 

Film: - 

Boek: Dragonball Z 

Club binnenland: PSV 

Club buitenland: FC Barcelona 

Game: Fifa 2013 

Internetsite: cjvv.nl 

Eten: Mexicano 

Drinken: Aloe Vera 

Tv serie: - 

Huisdier: geen 

Dit wil ik later worden: Profvoetballer natuurlijk! 

 

Zaterdag moesten we verzamelen 

om 9.00 uur. Jaylan mocht niet mee 

spelen door een blessure. En ik 

hoopte dat de rest een beetje fit zou 

zijn, en niet vrijdagavond laat naar 

bed waren gegaan door dat het 

Nederlands Elftal tegen het zeer 

“sterke” Andorra moest spelen. 

 

Job was naar de wedstrijd geweest 

dus voor hem was het wel een later-

tje geworden. Na de warming up 

geleid door Jaylan, floot de scheids-

rechter om half tien voor de aftrap.  

En ja hoor we waren nog niet hele-

maal wakker, want binnen 5 secon-

den stonden we met 1-0 achter. Na 

5 minuten waren we een beetje 

wakker geschud, en kwamen we 

redelijk in ons spel.  

Roda had niet veel meer te zeggen. 

Na een aantal kansen gemist te 

hebben kwamen we na twee doel-

punten op een verdiende voor-

sprong. Maar net voor de rust kre-

gen we de gelijkmaker tegen.  

Na iedereen in de rust wat uitleg 

gegeven te hebben, begon het 

mooie en goede voetbal weer.  

En dat was ook te merken aan de 

doelpunten die achter elkaar vielen. 

En Roda mocht na de aftrappen al-

leen twee meter op onze helft ko-

men, en dat was het voor hun.  

We zetten gelijk druk en veroverde 

daarom direct de bal. De einduitslag 

was hierdoor ook te merken. Na het 

eindsignaal hadden we met 9-2 ge-

wonnen. Netjes gedaan jongens.  

 

Zaterdag 20 oktober spelen we om 

9.30 thuis tegen SO Soest F1 voor 

de beker.  

 

Niels van Schooneveld 

Trainer F1  

 De jeugdscheidsrechters van CJVV naar 

Nederland - Andorra zijn geweest? 

Er verderop in deze krant foto’s van te 

zien zijn? 

 Een moeder die bij haar zoons kwam 

kijken, vast kwam te zitten op het toi-

let? 

 Zij na een uur eindelijk bevrijd kon 

worden? 

 De F2 maar liefst 2 competitiewedstrij-

den speelden deze week? 

 De D1 as donderdag een toernooi in 

Alphen aan de Rijn speelt? 

 Iedereen vanaf volgende week maan-

dag 22 oktober kan beginnen met het 

sparen van de voetbalplaatjes? 

 Wij erg benieuwd zijn, wie er als eerste 

zijn boek vol heeft? 

 Wedstrijdverslagen van teams nog 

steeds van harte welkom zijn? 

 Je ons kan mailen als je een mooie truc 

kent of graag een keer de gele leeuw 

wilt zijn? 

Wist je dat? 
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Zaterdag 13 oktober speelde we een uitwedstrijd 

tegen spakenburg D2. Ondanks een rommelige 

week hoopten we vandaag toch weer een overwin-

ning te behalen. 

Maar vanaf minuut 1 werd er slordig gespeeld en 

met weinig inzet. In de eerste helft werd er aan 

beide kanten niet gescoord. We hoopten na de rust 

wat feller en geconcentreerder te gaan spelen; 

maar ook in de tweede helft werden er amper kan-

sen gecreëerd en hebben we geluk gehad dat het 

nog 0-0 is gebleven. 

 

Volgende week gaan we proberen weer wat meer te 

laten zien tegen Eemnes D2. 

 

Tim. 

 Spakenburg D2 - CJVV D2 

cjvvkrant@outlook.com 

CJVV E4 - Saestum E3G: dubbele cijfers, helaas voor de tegenpartij 
Noot red: verslag is van vorige week, 

helaas vergeten te plaatsen. Excuus! 

Lange leve het kunstgras: in de stro-

mende regen mochten de mannen van 

onze E4 aantreden tegen Saestum 

E3G. E3G???? De wildste geruchten 

gingen er rond in de kleedkamer waar 

E3G nou voor staat.  

Wat we in ieder geval wel wisten is dat 

dit team op de 2e plaats staat in onze 

poule, dus van onderschatting was in 

ieder geval geen sprake. We probeer-

den te zorgen dat onze voorhoede en 

achterhoede dicht bij elkaar zouden 

spelen, zodat hun snelle spitsen daar 

niet lekker vrij tussen door konden 

dribbelen.  

In het begin ging dat best aardig, 

maar al snel was duidelijk dat 

deze jongens net een maatje te 

groot waren voor ons (zou die G 

daar voor staan?). Na een mi-

nuut of 5 stonden we al met 0-2 

achter en in de rust was dat al 

tot 0-6 opgelopen.  

Toch gaven onze jongens de 

strijd niet op, en dat valt te prij-

zen.  

 

In de tweede helft probeerden 

we iets meer op hun 

helft te spelen en te 

proberen om zelf ook 

nog een doelpunt (of 

misschien wel meer!) te 

maken.  

En we kregen zowaar 

ook nog best wat kan-

sen! Helaas hadden ze 

niet alleen goeie spelers 

maar ook nog een goe-

de keeper.  

Uiteindelijk stond de teller op 0-10 

toen de scheids af floot. Gauw verge-

ten deze wedstrijd, en volgende week 

hopelijk weer nieuwe kansen tegen 

Hooglanderveen.  

 

Maar waar staat  E3G nou eigenlijk 

voor. Ik hou het op Eigenlijk Gewoon 

Geweldig Goed. 

 

Michiel Nagelhout 

 

 Jonathan E2 - CJVV E1 
We begonnen niet echt goed aan de wedstrijd. Hierdoor kwamen we 

al snel met 1-0 achter. Daarna begonnen we iets beter te voetballen 

maar Jonathan was te sterk en kwam op 2-0. We zagen het even niet 

zitten en het werd 3-0.We werden weer iets beter maar uit een coun-

ter maakte Jonathan 4-0.  

We bleven nu wel voetballen en Mo maakte de 4-1. 

Jonathan scoorde voor de rust nog wel 1 keer. Dus 5-1 achter... 

In de rust besloten we voor onszelf weer op 0-0 te beginnen. We 

speelden beter en kregen goede kansen, uit 1 hiervan scoorde Je-

roen. 

Door ons aanvallende spel na rust kwam achterin ruimte en Jonathan 

maakte daar goed gebruik van. Wij bleven knokken en daardoor 

scoorde Mo nog 2 keer.  

Zo eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 9-4. De 2e helft speelden we 

veel beter dan de 1e helft. Het was een lastige wedstrijd want Jona-

than speelde goed maar ook fel en grof.  

  

Sam Seignette. 

Pupil van de week: Loek de Esch (E5) 

Filmpje van de aftrap?!  Klik hier!! 

http://youtu.be/xBcRuhJTbhk
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Nederland - Andorra met de jeugdscheidsrechters 

A 

  

B 
C 

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

Antwoord vorige week:  A 

Jirmea Lima E4 16-10-2002 

Chris van Eijsden C4 16-10-1999 

Berkay Ulusoy E4 17-10-2002 

Jassine Tekfaoui D3 17-10-2001 

Marit Beelen E7 18-10-2002 

Souhail Makadmi D5 18-10-2000 

Gijs Witteveen B4 18-10-1997 

Isack Luzolo OSN 19-10-2005 

Ismail Elmallouki F5 19-10-2004 

Jimmy Wolf C6 19-10-1999 

Alper Oksas OSN 20-10-2005 

William Kennedy C4 20-10-1998 

Verjaardagen deze week 
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CJVV A1 Roda A2 2-3 

IJsselmeervogels B2 CJVV B1 0-3 

VVZ B3 CJVV B2 5-0 

CJVV B3 Hooglanderveen B5 5-0 

CJVV B4 Hoogland B6 0-16 

CJVV C1 IJsselmeervogels C2 4-0 

CJVV C2 Hoogland C3 5-0 

CJVV C5 Roda C6 7-3 

CDW D1 CJVV D1 4-2 

Spakenburg D2 CJVV D2 0-0 

CJVV D3 Achterveld D1 0-7 

CJVV D4 Vliegdorp D1 2-10 

Amsvorde D2 CJVV D5 4-1 

Roda D7 CJVV D6 2-1 

CJVV D7 VVZA D7 3-0 

DOSC D6 CJVV D8 1-6 

Jonathan E2 CJVV E1 9-4 

Kwik E3 CJVV E2 3-6 

Hooglanderveen E7 CJVV E4 10-3 

CJVV E5 DOSC E8 2-6 

Kwik E10 CJVV E6 1-2 

CJVV E8 DOSC E9 0-15 

CJVV E10 DESTO E8 1-11 

CJVV F1 Roda F2 9-2 

CJVV F2 KVVA F1 1-4 

CJVV F3 Kwik F4 0-16 

Eemnes F3 CJVV F4 2-5 

Hooglanderveen F8 CJVV F6 8-0 

Focus MA1 CJVV MA1 1-8 

CJVV MB1 Kwik MB1 1-7 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de F1 & de D8. 

Wedstrijd F1 D8 

PSV - Willem II 4-0 3-0 

AZ - NEC 1-1 2-0 

Roda - Twente 1-3 0-2 

NAC - Vitesse 0-1 0-1 

VVV - Feyenoord 0-3 0-1 

Heracles - Ajax 0-2 0-2 

Stand punten 

E2 7 

Redactie voetbalkrant 5 

C3 5 

E4 3 

F2 2 

A2 1 

 

 

 

 

 

 

Welke speler van Oranje speelde tegen 

Andorra zijn honderdste interland? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Wesley Sneijder 


