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CJVV Voetbalkrant 

 PLUS voetbalplaatjes actie 

 Team van deze week: F5 

 Team van vorige week: JG2 

 Gele leeuw: Raymond 

 Jeugdscheidsrechter Tristan 

 Verslagen van: C2, D1, D2, 

D4, E6.  

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Quizvraag 

- Waar is de bal? 

- Verjaardagen 

 -Uitslagen 

In deze editie 

De gele leeuw is los: Spaaractie CJVV voetbalhelden van start 
Hoe gaaf is het om 

voetbalplaatjes te 

sparen van de voet-

balhelden van je 

eigen club.  Deze 

keer niet een Ken-

neth Vermeer, Ola 

Toivonen, Jordy 

Clasie of welke eredi-

visie voetballer dan 

ook, uit een voetbal-

zakje halen. Neeee, 

deze keer kun je 

verwachtingsvol het 

voetbalpakje open 

scheuren en dan 

blijkt dat Pim de Jong , Simon van Dijk 

uit het eerste of Harald Tolboom (4de ) 

er in zitten.                                                                                                                                                                          

En wat zou je zeggen van Joas Merkus 

(F4), Mera Lieshout(E7) Rashal Asbai

(D2) of Jimmy Worm(C1). En als dan 

na een paar weken blijkt dat je die al 

5 keer hebt dan kan je ook Ties Nagel-

hout (Kabouter), Sipan Abdellahi (A2), 

Bassou Benhaddou (GJ2), of Ciske 

Latour(D4) tegen komen. Of nog vet-

ter: jijzelf zit erin!!!! Maar liefst 743 

CJVV leden zijn er te sparen, van de 

Kabouters tot het 45+ team. Hoe gaaf 

dat is?? Heel gaaf zou ik zeggen… 

 

Afgelopen donderdag is het eerste 

voetbal album officieel door de be-

drijfsleider van de PLUSsupermarkt 

aan de voorzitter van CJVV, Hidde ten 

Hoor, overhandigd. En Hidde heeft het 

album op zijn beurt weer overhandigd 

aan een jeugdspeler van de D1, Lucas 

Seignette. Aan hem de eer om het 

allereerste plaatje in het boek te plak-

ken. Wil je zien hoe dat in z’n werk 

ging, kijk dan op www.cjvv.nl.  

Voor elk CJVV lid ligt er sinds dit week-

end een album klaar bij de club, vraag 

ernaar bij je trainer of 

leider als je nog geen 

voetbal album hebt ont-

vangen. 

 

Het is duidelijk; De gele 

leeuw is los, en ik wens 

jullie allemaal heel veel 

plezier  en succes met 

het sparen van al onze 

CJVV voetbalhelden. 

Schakel familie, vrienden 

en buren in om je te 

helpen je boek vol te 

krijgen. De spaaractie 

loopt van maandag 22 

oktober tot 16 december. En ver-

geet niet om  je dubbelen mee naar 

CJVV te nemen zodat je voor of na 

de trainingen en de wedstrijden, je 

plaatjes kan ruilen. Want de voorzit-

ter heeft een prijs uitgeloofd voor 

degene die als eerste zijn album vol 

heeft!! 

 

Redactie CJVVkrant 

http://www.cjvv.nl/
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Team van deze week: CJVV F5 
- Wij zijn:  

achterhoede: Daan, Luuk, Sven 

middenveld: Job, Dalyan (ook Keeper) Furkan 

voorhoede: Soufiane, Samuel, David (ook keeper) 

- Wat is de kracht van jullie elftal?:  

Overspelen, samenwerken (we zijn één team) 

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

Scoren 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? 

Seastum F5 

- En waarom?  

Grote jongens, ze kunnen hard schieten 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?:  

Partijen 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?:  

dribbelen in een vierkant, rennen 

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

wereld: Messi, Ronaldo en Snijder 

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

veranderen?:  

Overdekte tribune en alle snoep gratis. 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?:  

CJVV F6 

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

Werken jullie met een vaste opstelling? 

Wat vinden jullie leuker uit of thuis wedstrijden? 

En waarom? 

Tegen wie hebben jullie je beste wedstrijd gespeeld? 

 

Team van vorige week: CJVV JG2 
- Wij zijn: 

Aaron, Eli, Bassou, Joey, Quici, Ricardo, Tim, Elias, Haci, 

Hakan, Luc Arzon en Noel. 

Helaas staan niet alle jongens op de foto, door vakanties. 

- Waarom zijn jullie een goed elftal: 

Door onze goeie aanval en door training. 

- Wat vinden jullie het leukst van de training? 

Warm lopen en op goal schieten 

- Wat vinden jullie minder leuk? 

wissel staan en verliezen. 

- Wie vinden jullie de beste voetballer van de wereld? 

Lionel Messi natuurlijk en Wesley Sneijder. 

En Ajax is de beste club! 

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

deren? 

Nieuwe shirts krijgen en gratis patat en cola voor het elftal. 

 

Quick C2 - CJVV C2 
Vandaag stond de 2e bekerwed-

strijd op het programma, uit bij 

Quick. Door blessures en de herfst-

vakantie begonnen we de wedstijd 

met 10 spelers. De tegenstander 

was in het begin dan ook wat ster-

ker, maar tot meer dan een paar 

ongevaarlijke afstandsschoten 

kwam Quick niet.  

 

Na een minuut of 20 speelden ook 

wij met 11 spelers (aanvulling C1) 

en juist op dat moment wist Quick 

de score te openen. De 1e helft ging 

verder gelijk op zonder dat daar 

echt grote kansen uit kwamen. De 

grootse kans was nog voor Enes die 

een perfecte voorzet van Ibrahim 

vergat binnen te schieten. 

 

Na de rust veranderde er weinig aan 

het spelbeeld, ondanks mooie acties 

van Moussa en Mouad lukte het ons 

niet om door de defensie van Quick 

heen te breken. Na het uitvallen van 

Jaron moest onze stormram Kaan 

achterin gaan spelen waardoor we 

aanvallend te kort kwamen om de 1-

1 te forceren. 

 

Einduitslag bleef het zodoende 1-0 

voor Quick, maar als we elke week 

met deze inzet blijven spelen kunnen 

de goals en punten niet uitblijven. 

Natuurlijk wil ik onze gastspelers 

Kaan, Mo en Thom nog bedanken 

voor hun geweldige inzet. 

  

Gerco van de Kamp  

Hamza, voetballer bij de kabou-

ters heeft een ernstig verkeersonge-

luk gehad; hij is aangereden door een 

auto. 

Dit was heel erg schrikken en na een 

aantal dagen in het ziekenhuis te 

hebben gelegen, is hij nu gelukkig 

weer thuis. En gaat het al weer wat 

beter met hem!  

Namens CJVV wensen wij Hamza heel 

veel beterschap en we hopen dat hij 

weer snel kan komen voetballen!!! 

PECHVOGEL 
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Met het scoreverloop van Duitsland-

Zweden in gedachten (3-0 bij rust , 4-

4 eindstand), gaven onze jongens de 

moed niet op. Met veel strijdlust be-

gon CJVV aan de 2e helft en zowaar 

scoorde Zakaria al gauw, maar de 

goal werd afgekeurd wegens buiten-

spel. Jammer, maar CJVV-ers geven 

nooit op. Sv Baarn wekte de indruk 

dat de wedstrijd al in de pocket zat, 

maar Zakaria scoorde even later met 

een prachtige boogbal: 3-1. De gast-

heren kwamen er nog wel een paar 

keer gevaarlijk uit met schoten op de 

lat, de paal en vlak naast, maar ze 

zakten als een kaartenhuis in elkaar 

toen een uitstekend spelende Abdes-

samad prachtig 3-2 maakte.  

 

Een bekerstunt tegen het sterker ge-

achte Baarn hing in de lucht!  

Maar wederom deed een arbitrale 

dwaling ons de das om. Een zuiver 

doelpunt werd door de scheidsrechter 

afgekeurd op aanwijzen van de grens-

rechter, die niet eens op één lijn 

stond. Blijkbaar putte Baarn hier 

moed uit want ze kwamen er uit en 

scoorden met een leep balletje in de 

uiterste hoek. En weer richtte CJVV 

zich op door via Abdessamad prachtig 

te scoren: 4-3. 

 

Helaas zat er niet meer in en haalde 

Baarn met samengeknepen billetjes 

de eindstreep. Alle lof voor de helden 

van D4 dat ze zo puik speelden en 

gewoon verdiend hadden hier te win-

nen. 

 

Man of the match: Achmed 

 

Hans Latour  

Strijdlustige D4 eervol ten onder in Baarn 

  De gele leeuw: Raymond Schmohl (E5)  
Naam: Raymon Schmohl 

Broers/zussen: Danielle, Vincent & 

Cilvan 

School/groep: De Regenboog groep 7 

Team: E5 

Ik voetbal sinds: vanaf mijn 5e bij 

CJVV 

Positie: Mid achter 

Trainer: Nijsbert Doornenbal 

Sterke punten:  Goed in verdedigen, 

goed schot in de benen, links– en 

rechtsbenig. 

Beste voetballer: Wesley Sneijder 

Hobby naast voetbal: Volleybal 

Muziek: van alles 

Leukste voetbal moment: Ik weet niet echt een bij-

zonder voedbal moment, maar ik vind het wel leuk 

om in een wedstrijd de strijd aan te gaan met de 

tegenstanders.  

Film: Ice Age 4 

Boek: De laatste der mohikanen 

Club binnenland: ajax 

Club buitenland: FC Barcelona 

Game: GTA 

Internetsite: elkspel.nl 

Eten: Pizza 

Drinken: cola 

Tv serie: star wars 

Huisdier: geen 

Dit wil ik later worden: Brandweerman 

Een week na de schrobbering tegen 

hekkensluiter ’t Vliegdorp stond er 

zaterdag een frisse D4 in Baarn op 

het veld. De bekerwedstrijd tegen sv 

Baarn D2 beloofde geen makkie te 

worden.  In hun strakke trainingspak-

jes marcheerden de groenhemden 

langs het veld. Er zaten weer een 

paar reuzen bij, dus dat beloofde wat. 

 

Hoewel de D4 lekker fel begon liet de 

tegenstander al gauw zien waarom zij 

D2 zijn en lag de 1-0 in het mandje. 

CJVV liet zich niet uit het veld slaan 

en bleef goed meevoetballen. Maar 

Baarn was gewoon een niveautje 

beter en ondanks goed werk van 

Carlos maakte de thuisploeg er nog 2 

bij: 3-0. 

In tegenstelling tot vorige week gin-

gen de CJVV-koppies niet hangen. 

Ilias gooide zijn trucendoos open met 

een paar prima kapbewegingen en 

balletjes achter het standbeen langs. 

De directeur van Circus Renz schijnt 

hem een contract te willen aanbie-

den. Achmed speelde een buitenge-

woon felle wedstrijd en vrat het gras 

bijna op. Jammer dat het kunstgras 

was. Een hakje had hem bijna een 

wereldgoal opgeleverd. Jammer ge-

noeg was het hakje niet hard genoeg 

en niet genoeg in de hoek. 

 

Vlak voor rust spoot Ciske voorbij zijn 

tegenstander en kwam oog in oog 

met de keeper van Baarn. De verde-

diger zag geen andere mogelijkheid 

dan Ciske op de hakken te trappen. 

Hoewel de scheidsrechter bijna 

moest bukken om de door de lucht 

vliegende schoen van Ciske te ontwij-

ken, durfde hij er geen penalty voor 

te geven en liet gewoon doorspelen.  

 Vanaf heden de voetbalplaatjes 

gespaard kunnen worden? 

 

 Je dit tot 16 december kunt doen? 

 

 Ieder lid een gratis album krijgt, en 

deze klaar ligt bij CJVV? 

 

 De voorzitter van CJVV een prijs uit-

reikt aan diegene die het album als 

eerste vol heeft? 

 

 De D1 2e is geworden op een toer-

nooi in Alphen a/d Rijn? 

 

 Er afgelopen zaterdag veel beker-

wedstrijden zijn gespeeld? 

 

 Veel teams een goed resultaat heb-

ben behaald? 

 

 Er 10 november een frisfeestje is 

voor jeugdleden van 12 t/m 16 jaar? 

 

 Het feest om 19:30 begint in de 

kantine van CJVV? 

 

 We natuurlijk een grote opkomst 

verwachten? 

 

Wist je dat? 
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Hoewel het herfstvakantie is, is het 

hele team compleet op Ruben na. 

Sommige ouders gebruiken de herfst-

vakantie waarvoor die bedoeld is. Het 

is droog en we spelen op echt gras. 

Niet vergeten de schoenen na de 

wedstrijd te borstelen heren! 

KVVA speelt in het wit en weten het 

ons af en toe erg moeilijk te maken. 

Het blijkt nog steeds lastig te zijn om 

over te schakelen van aanval naar 

verdedigen. En dat terwijl trainer, 

coach en ouders langs de kant dat al 

duizend keer hebben geroepen, ge-

fluisterd en geschreeuwd. Aan wie 

zou het nu liggen dat de jongens het 

nog niet doorhebben?  

Juist, niet aan de spelers. Onze E-6 

speelt steeds beter samen en dat is 

te merken. Het eerste doelpunt is 

voor ons. Mohammed de gelukkige 

maker. Hij zal er later in de wedstrijd 

nog een maken. De tegenstander laat 

zich niet afschrikken en hoewel Ab-

dusammed met een mooi afstands-

schot en Koen via een speler drie 

doelpunten voor CJVV er injassen, is 

het in de rust 3-3.  

Tijdens de rust werden de spelers nog 

eens bijgepraat over hoe de aanval-

 CJVV E6 - KVVA E4 bekerwedstrijd 

cjvvkrant@outlook.com 

Gelijkspel D2 
Vandaag stond er een bekerwedstrijd 

tegen de D2 van Eemnes op het pro-

gramma. Een club waar we al kennis 

mee hebben gemaakt tijdens een 0-2 

overwinning op hun D1 eerder in het 

seizoen. Door de herfstvakantie misten 

we, net als veel andere teams, een 

hoop spelers. Gelukkig wilden Jochem, 

Mohammed en Rutger van de E1 met 

ons meedoen; bedankt mannen! 

 

De wedstrijd begon best goed voor ons. 

De eerste 10 minuten werd er goed 

gevoetbald. Helaas ging het tempo 

steeds verder omlaag waardoor het 

voor Eemnes niet moeilijk verdedigen 

was. Eemnes werd zelfs een paar keer 

gevaarlijk en scoorden zelfs. Bij een 

corner kon Eemnes profiteren van 

zwak verdedigen van ons: 1-0. Ons 

spel werd na de goal steeds minder 

maar de score bleef gelijk tot de rust. 

In de tweede helft probeerden we met-

een druk te zetten.  

Dit lukte een paar keer best goed en 

leverde uiteindelijk een goede goal op. 

Rutger maakte een knappe actie als 

linksbuiten én behield goed het over-

zicht door een goede pass of Franslijn 

te geven die simpel kon scoren: 1-1. 

Na de goal waren we beter dan Eem-

nes en niet veel later was het Rutger 

zelf die de bal tegen de touwen werkte. 

Weer een knappe actie langs de ach-

terlijn en een bekeken schot in de kor-

te hoek leverde voor ons de voor-

sprong op. Helaas ging het weer bij een 

corner mis. Uit een klassieke scrimma-

ge kwam Eemnes helaas langszij. Bei-

de team gaven nog alles in de laatste  

minuten van de wedstrijd maar er 

kwam geen goal meer. Eindstand: 2-2.  

 

Leon van Asten en Bas Heuvelink 

 

Ik ben Tristan Kamerbeek en samen 

met mijn broer Jesse ben ik junior 

scheidsrechter. Dit doe ik nu vanaf 

het begin van het seizoen. Door dat je 

fluit leer je veel mensen kennen op 

het veld en de trainers. Ik heb aan het 

eind van vorig seizoen de twee 

scheids avonden mee gedaan dit was 

erg leuk en ik heb er veel van geleerd. 

Iedere week fluit ik een wedstrijd 

meestal voor de F-tjes en de E-tjes dit 

is er leuk om mee te beginnen. Nu 

begin ik ook met het fluiten van de D-

tjes dat heb ik al 1keer eerder  ge-

daan dit was een leuke ervaring. Het 

is natuurlijk wel lastiger met buiten-

spel enz. maar het was een leuke 

ervaring.   

lers terug moeten komen om de ver-

dediging te helpen. En de verdedigers 

moeten af en toe meer naar voren 

komen om de afvallende bal op te 

vangen. Afvallende bal, mijnheer? 

Wat is dat nou? Het is toch geen 

Kerst? U begrijpt het, de boodschap 

moet helder zijn. De trainer haalt de 

jongens nog even bij elkaar en zegt 

dat ze er nog vier gaan maken. Twee 

wedstrijden geleden kwam de voor-

spelling van de trainer ook uit. Dus, 

wie weet. 

 

De trainer loste de scheidsrechter 

voor de tweede helft af, want die 

moest vlaggen bij de D1. Dat bete-

kende iets minder aanmoedigingen 

van de kant. Hoewel de gaten nog 

steeds in onze Amersfoortse kaas 

zaten, wisten onze jongens met een 

sterkt achterveld de bal steeds weer 

naar voren te brengen. Daan heeft 

altijd iets van een stofzuiger. Hij pakt 

overal de bal af en duikt overal in-

eens op. Philip maakte het zijn tegen-

stander steeds erg lastig door als een 

wesp om hem heen te hangen.  

En Wouter kun je er ook goed bijheb-

ben. Zo’n grote jongen wekt altijd 

ontzag. Caner en Aissam zorgden met 

hun individuele acties voor veel drei-

ging en wisten vaak Mohammed, 

Koen en Abdusammed te bereiken. 

Met een sterk keepende Bas, kreeg 

KVVA het idee dat er niet veel te ha-

len viel. Ze begonnen zelfs op elkaar 

te mopperen. En CJVV ging er als 

derde hond er vandoor. Abdusammed 

draaide zich twee keer mooi vrij en 

met prachtige schoten trilden tot twee 

keer toe heet net van de tegenstan-

der. Caner pikte ook een mooie goal 

mee, door een slim genomen hoek-

schop van een afstand hard in het 

doel te schieten. Voor al het harde 

werken, kreeg ook Daan zijn doel-

punt. En toen waren er vier doelpun-

ten gemaakt. Daarom gingen alle 

andere doelpogingen over, naast of 

kwamen in de handen van de keeper 

terecht. Maar wij bekeren verder he-

ren. Een verdiende 7-3 overwinning. 

En het kan alleen maar nog beter. 

Blijf genieten en gij zult winnen. 

  

Maarten Wispelwey 

Trainer E-6  

Junior scheidsrechters Tristan & Jesse 

Ook scheidsrechter worden? Meld je aan bij scheids@ptulp.nl 
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Abdulsamed Demir D4 23-10-2000 

Ilona Pennings MB1 23-10-1995 

Mohammed Attokoki E7 24-10-2002 

Mohamed Jaili B5 24-10-1997 

Abdelhaamid Amine B1 24-10-1997 

Paul Verbeek C4 26-10-1999 

Sander Odink C4 26-10-1999 

Nigel van Ee A1 26-10-1994 

Nicolas Dobben B1 27-10-1996 

Bjorn Ober F3 28-10-2004 

Mohammed Amine E7 28-10-2000 

Jonathan Trommel C4 28-10-1998 

Verjaardagen deze week 

 

 

 

 
 

Wat is de bijnaam van  
Cristiano Ronaldo? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Rafael van der Vaart 

CJVV D1 - SO Soest D1 

Cjvv D1 speelde vandaag tegen SO 

Soest. Het was een bekerwedstrijd en 

dus een erg belangrijke wedstrijd. Eer-

der hebben we al in de beker tegen 

NVC uit Naarden gespeeld, waarvan we 

3-0 hebben gewonnen.  

 

De eerste minuten begonnen we niet 

goed. Daardoor kwamen we ook al snel 

op een 0-1 achterstand. Gelukkig ston-

den we niet lang achter doordat Justus 

een steekpass naar Tayren gaf en Tay-

ren het daar afmaakte. Stand: 1-1 

En weer een paar minuten later werd 

het zelfs 2-1 voor Cjvv. Door een com-

binatie tussen Justus, Nassim en Tay-

ren. En zo werd het voor rust zelfs nog 

3-1 en 4-1!  

We hebben zoveel goals gemaakt dat 

het zelfs uiteindelijk 9-2 is geworden. 

Er is zo veel gescoord dat ik de volgor-

de niet eens meer weet en wie er alle-

maal heeft gescoord. Wel heb ik nog 

een paar hoogtepunten onthouden: 

 

Ilias maakte een prachtig goal door de 

bal een wipje te geven en met een 

stuiter de bal in prachtig het goal in 

schoot. 

Ook Maurice scoorde een 

(vergelijkbaar) prachtig goal. Ook met 

een stuiter en die zat heel lekker in de 

kruising. 

Nassim stond op een mooie positie en 

had een grote kans. 1 tegen 1 op de 

keeper. Jammer dat ie niet zat anders 

was het 10-2. 

En zelfs Chris, de centrale verdediger, 

schoot een vrije trap rond de 16 op de 

lat.                                          

 

Iedereen speelde erg goed en daarom 

hebben we ook met 9-2 gewonnen. De 

volgende bekerwedstrijd is tegen Alme-

re City. Volgende week spelen we weer 

tegen SO Soest, maar dan voor de 

competitie. Om dezelfde tijd en op 

hetzelfde veld. Misschien tot dan.  

 

Geschreven door Justus Berings (die 

dag mid-mid, normaal linksback).  

Eemnes C1 - CJVV C1 
De 2e bekerwedstrijd voor het nog 

altijd ongeslagen jeugdteam van 

CJVV stond op het programma. Zou-

den de 'gele leeuwen' hun serie kun-

nen voortzetten of zou Eemnes kun-

nen stunten? 

 

De wedstrijd begon met een enorme 

domper. Nou eigenlijk nog geen eens 

de wedstrijd want Egbert Munneke 

moest tijdens de WU al afhaken met 

een blessure. In de laatste seconde 

van het positiespel stapte hij ver-

keerd en ging lelijk door zijn knie 

heen. Hopelijk valt het mee. We zul-

len het laten weten! 

 

Misschien een beetje aangeslagen 

door het plotselinge uitvallen van 

Egbert begon CJVV niet al te best 

aan de wedstrijd. Eemnes bood 

meer weerstand dan van te voren 

gedacht en kwamen na 18 minuten 

op een 1-0 voorsprong. Het was een 

onrustige wedstrijd en Eemnes 

was duidelijk van plan hier te stun-

ten.  

 

De voorsprong werd groots gevierd. 

Echter niet veel later waren het de 

geelzwarten die konden juichen toen 

Jimmy een afgeslagen corner hard 

binnenschoot. CJVV kreeg langzaam 

meer grip op de wedstrijd en kwam 

een aantal keren gevaarlijk voor de 

goalie van Eemnes.  

Vooral via de geweldig voetballende 

Mohammed (vorige week Gele 

Leeuw) die vanuit zijn linksback posi-

tie veel ruimte genoot en daar dank-

baar gebruik van maakte. Het leidde 

nog niet tot meer doelpunten. Een 1-

1 ruststand.  

 

De 2e helft begon CJVV in een iets 

andere formatie waardoor de ruimte 

op het middenveld groter was voor 

Halil, Sabri en Chris. Dt pakte fantas-

tisch uit in de 60e minuut. Een weer-

galoos schot van ca 40 meter ver-

dween in de bovenhoek. Een gewel-

dige treffer van Halil!  

Zoals een echte aanvoerder nam hij 

de leiding in het veld en knalde de 1-

2 binnen. Doordat Sabri niet veel 

later met zijn linkerbeen binnen-

schoot was de ban gebroken. 2 ge-

weldige doelpunten van CJVV be-

paalde de wedstrijd. Maar de man-

nen waren nog niet tevreden en 

Eemnes moest waken voor een grote 

nederlaag. Die zal er wel komen. Er 

bleef niets over van het spel van 

Eemnes en na doelpunten van Kaan, 

Daan en Mohammed(2x) mocht 

Timo(Keeper) een penaltie binnen-

schieten.  

 

Een uiteindelijke 8-1 eindstand 

waarmee de CJVV'ers bijna verze-

kerd zijn van de winst in de beker-

poule. 

 

Groet, Arjan Delhaas 



A 
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Antwoord vorige week:  B 
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Foto’s Eemnes D2 - CJVV D2 

Overige foto’s 
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Soest A2 CJVV A2  

CJVV B2 Soest B4 0-11 

WasmeerB3 CJVV B3 2-8 

Eemnes C1 CJVV C1 1-8 

Kwik C2 CJVV C2 1-0 

Cobu Boys C2 CJVV C3 1-15 

CJVV C4 IJsselmeervogels C5 5-0 

IJsselmeervogels C4 CJVV C5 0-3 

CJVV D1 Soest D1 9-2 

Eemnes D2 CJVV D2 2-2 

CJVV D3 Hooglanderveen D6 6-1 

Baarn D2 CJVV D4 4-3 

CJVV D5 Hooglanderveen D9 6-0 

Hees D1 CJVV D6 6-5 

CJVV D7 Soest D6 3-1 

Nieuwland D5 CJVV D8  

Spakenburg E3 CJVV E3 3-2 

VVZ E3 CJVV E4 12-2 

CJVV E5 VVZA E4 4-6 

CJVV E6 KVVAE4 7-3 

VVZ E10 CJVV E7 6-8 

CJVV E8 VVZA E7 2-7 

Hooglanderveen E11 CJVV E9 6-0 

CJVV E10 Roda E13 3-3 

CJVV F1 Soest F1 5-6 

Roda F5 CJVV F2 0-11 

CJVV F3 Cobu Boys F3 7-3 

VVZ F4 CJVV F5 2-2 

Roda F6 CJVVF6 7-0 

VVOG JG1 CJVV JG1 8-7 

CJVV JG2 HBC JG1 2-11 

Sporting MA1 CJVV MA1 1-0 

CJVV MB1 ‘t Gooi MB2 2-3 

CJVV MC1 VVZ MC1 1-5 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de D1. 

Wedstrijd F1 D8 Uitslag 

PSV - Willem II 4-0 3-0 3-2 

AZ - NEC 1-1 2-0 0-2 

Roda - Twente 1-3 0-2 1-1 

NAC - Vitesse 0-1 0-1 0-3 

VVV - Feyenoord 0-3 0-1 2-3 

Heracles - Ajax 0-2 0-2 3-3 

Stand punten 

E2 7 

Redactie voetbalkrant 5 

C3 5 

E4 3 

D8 3 

F1 3 

F2 2 

A2 1 

Uitslagen vorige week: 

Wedstrijd D1 

Vitesse - AZ 2-2 

RKC - FC Twente 1-3 

PEC Zwolle - PSV 0-4 

Feyenoord - Ajax 2-2 

FC Utrecht - FC Groningen 1-1 

Vliegdorp 1 - CJVV 1 1-2 


