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CJVV Voetbalkrant 

CJVV F4 boekt mooie bekerzege 
We werden door de mensen van de 

Cobu Boys weer hartelijk verwelkomd 

toen we afgelopen woensdagmiddag 

aantraden voor de uitgestelde beker-

wedstrijd tegen de F4. Eerder hadden 

we al gespeeld tegen de F3, dus we 

kenden al een beetje de weg. We be-

sloten maar snel te beginnen voor het 

donker zou worden.  We spraken af 8 

tegen 8 te spelen, iets waar de onze 

jongens in het begin even aan moes-

ten wennen. Maar al snel vond ieder-

een zijn juiste positie en begon het te 

lopen.  

We begonnen met Matthijs op doel en 

Joël als eerste wissel. Sam en Noah 

speelden daarom in het midden, met 

Tren, Joas en Hicham in de spits en 

onze vaste ‘muur’ Lars en Bauke ach-

terin.  

Joas had al heel erg snel de smaak te 

pakken. Binnen 5 minuten scoorde hij 

vanuit een onmogelijke scherpe hoek 

een prachtige 1e goal! Daarna pakten 

de Cobu Boys het goed over, ze bleven 

het proberen, maar werden keer op 

keer goed tegengehouden. Sam mocht 

gelukkig weer voor het eerst spelen na 

zijn operatie en hij maakte zich met-

een nuttig en speelde zoals altijd weer 

100% voor zijn team. Na een paar 

minuten tikte Hicham de bal mooi in. 

Maar het leek de jongens even te 

makkelijk af te gaan. Na de derde goal 

(weer zo’n degelijke van Hicham) zag 

je dat CJVV dacht dat het wel vanzelf 

zou gaan. De drive verdween en er 

werd te gemakkelijk gevoetbald. He-

laas werden daardoor enkele van onze 

aanvallen door de verdediging van de 

Cobu Boys kundig tegengehouden. 

Maar toch kwamen we er  nog een 

keer doorheen met weer zo’n typische 

Joas goal: schuin, hard en zuiver in de 

linker kruising.  

Nu lieten de Cobu Boys zich van hun 

beste kant zien, na een mooi opge-

bouwde aanval werden ze ineens erg 

gevaarlijk bij ons doel. Maar Noah 

bleef nuchter en reageerde op elke 

bal, Lars speelde fel en wist de bal 

goed van de spelers af te lopen, Bau-

ke stond weer als een huis en Joël 

aasde als een terriër op elke bal die 

richting het midden kwam. Toch 

scheelde het niet veel of de Cobu 

Boys kregen kans op een tegengoal, 

maar gelukkig belande de bal naast 

het doel. Joas nam het over en scoor-

de weer: zijn derde, de 5e voor CJVV! 

Na de rust wisselden we van keeper. 

Bauke nam het over onder de lat. 

Matthijs had veel energie overgehou-

den na de eerste helft in het doel. Hij 

wist deze dan ook weer snel te vin-

den en scoorde 0-6! 

De Cobu Boys namen het weer over 

en gingen in de aanval. Een aanvaller 

van de Cobu Boys passeerde met 

behendige bewegingen ons midden-

veld en bijna onze verdediging maar 

hij werd gelukkig op tijd onder-

schept. Maar het gaf ze weer moed, 

ondanks nog een schitterende goal 

van Hicham (0-7), want ze kwamen 

terug en werden nu en dan erg ge-

vaarlijk. Maar hier werd goed op 

gereageerd door de mannen van 

CJVV. Tren vloog over het veld, liep 

als gewoonlijk weer erg goed vrij en 

was scherp op elke kans. Toch was 

het weer Hicham die de einduitslag 

bepaalde, dankzij een prachtige 

voorzet van Sam. Na de strafschop-

penreeks en de heerlijke limonade 

die de Cobu Boys ons aanboden, 

gingen we met een 0-8 overwinning 

naar huis. 

 

Heddy Posthouwer 

 Team van deze week: F6 

 Verslag van OSN, World  

League en de kabouters 

 Op stap met... 

 Verslagen van: F4, E2, D4, 

B3, E3 

 Fotoverslag E1 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Quizvraag 

- Waar is de bal? 

- Verjaardagen 

- Uitslagen 

 

In deze editie 
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Team van deze week: CJVV F6  
- Wij zijn:  

achterhoede: keeper Ahmed dan laatste maan Selwin, 

rechtsachter Imran, linksachter Olivier 

middenveld: Maarten of Afnan of Ye-Linde 

voorhoede: Shady en Tjeerd 

- Wat is de kracht van jullie elftal?:  

We hebben een leuk contact met elkaar, spelen goed sa-

men en we willen allemaal winnen! 

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

Overspelen en goed vrij lopen, harder op het doel schieten 

en dan scoren 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? 

Hooglanderveen F8 

- En waarom?  

Zijn erg goed en hebben meer ervaring, ze zijn veel groter 

en schieten heel hard. 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?:  

dribbelen en dan als de trainer stop egt op de bal gaan 

zitten, doeltje schieten 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?:  

achteruit hinkelen met de bal, dansen met de bal 

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

wereld: Messi, Ronaldo en Robben 

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

veranderen?:  

Alle velden kunstgras, de keuken eerder open en dan de 

patat goedkoper. Zorgen dat onze trainer Alex niet weg 

gaat, een klein speeltuintje maken voor als je moet 

wachten. 

- Werken jullie met een vaste opstelling? 

Nee, maar dat komt wel. 

- Wat vinden jullie leuker uit of thuis wedstrijden? En 

waarom? 

Uit, dan kun je kijken hoe het bij andere clubs is. 

- Tegen wie hebben jullie je beste wedstrijd gespeeld? 

Al onze wedstrijden zijn goed! 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?:  

CJVV D6 

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

Zijn alle spelers altijd aanwezig als er een wedstrijd is? 

Hoeveel wedstrijden hebben jullie tot nu toe gewonnen? 

Is het moeilijk om op een groot veld te spelen? 

 

Zaterdag 10 november is het 

allereerste Frisfeest met lekkere 

muziek voor alle C en D jeugdle-

den.  

 

Het feest is gratis en opgeven 

kan tot en met 3 november 

via frisfeest2012@gmail.com.  

Introducés zijn niet toegestaan.  

Graag bij het inschrijven naam, 

leeftijd en team vermelden.  

Toegangskaarten worden na 3 

november uitgedeeld via de lei-

ders van de teams.  

Het feest begint om 20.00 uur 

en zal duren tot 23.00 uur.  

 

Tijdens de feestavond is er bege-

leiding aanwezig en blijven de 

kantinedeuren tussen 20.00 en 

23.00 uur gesloten i.v.m. de vei-

ligheid.  

 

Mochten je ouders nog vragen 

hebben over dit feest, dan kun-

nen zij deze stellen 

via frisfeest2012@gmail.com. 

 

Ben jij er ook bij?  

 

Wij zouden dit namelijk heel leuk 

vinden!! 

 

Tot 10 november! 

Het voelt als winnen (CJVV B3) 
Zaterdagochtend  11.00 was het de 

beurt aan de B3 om aan te treden  

tegen de B1 van Eemdijk 

De nummer een van de poule  met 

0 tegen en 23 voor .Een loodzware 

tegenstander dus. 

Een lekker zonnetje scheen  over de 

mooie sportaccommodatie van 

Eemdijk ,ideaal voor een  

Leuk duel. De kans om wat te doen 

aan die  dominante 0 tegendoelpun-

ten  in die lijst. 

Bij  het aantreden op het veld  bleek 

dat de uit de kluit gewassen tweede 

jaar spelers ook niet zouden mis-

staan als A spelers , dus lekker aan 

de bak.    

Goed veldspel van onze B3 kon niet 

verhinderen  dat  Eemdijk  de 1-0  

maakte en bij de kans van ons  

Om gelijk te trekken  kantelde de 

aanval en scoorde Eemdijk de 2-0 en 

gingen we met een 2-0 achterstand 

de rust in. 

De tweede helft  begon zoals de 

eerste eindigde . .Onze aanval pro-

beerde de verdediging welke stond  

als een Chinese muur van  Eemdijk 

te breken , maar  zij maakten de 3 

en 4-0. 

Dapper speelde onze B3 door want 

ondanks  de stand werden we niet 

weggespeeld door deze ploeg 

en kregen we toch loon naar werken  

want wij scoorden dan eindelijk 

ook . 

Na de 4-1 werd  het snel 4-2 en  

Eemdijk had het moeilijk. Voor hun 

had de wedstrijd niet langer moeten 

duren  want CJVV had vleugels ge-

kregen . 

Toen  de scheidsrechter affloot  

voor de wedstrijd konden we terug-

kijken op een goede wedstrijd 

waar we veel van kunnen leren. 

De missie om de 0 uit de uitslag te 

krijgen was gelukt  CJVV was de 

eerste ploeg die had gescoord 

tegen  Eemdijk en dat voelde voor 

veel jongens als winnen. 

 

Frans       

Frisfeest voor C & D jeugdleden (meisjes & jongens) 

mailto:frisfeest2012@gmail.com
mailto:frisfeest2012@gmail.com
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goed werd ingeschoten. 

 

Na de rust gooide CJVV er een schepje 

bovenop en dat resulteerde in een 

prima doelpunt van Achmed: 2-3. Het 

middenveld sloot nu wél telkens goed 

aan en vanaf dat moment  heerste 

CJVV.  Brian bikkelde zich een slag in 

de rondte en was zijn tegenstanders 

voortdurend de baas. Liam liet zien 

niet alleen voorin goed uit de voeten 

te kunnen, stond zelfs even rech-

stback. Het publiek werd getrakteerd 

op een knal van Ciske tegen de bin-

nenkant van de paal, 2 fabelachtige 

(én nuttige) hakballen van achtereen-

volgens Zakaria en Ilias. Azmi gaf zijn 

goede 1e helft een uitstekend vervolg 

in de 2e helft met als hoogtepunt een 

vrije trap die de verdedigers van DOSC 

zo erg in verwarring bracht dat ze de 

bal in eigen doel schoten.  

Toch veerde DOSC nog even op toen 

ze in een snelle uitval 3-4 maakten. 

CJVV had toen al in veilige haven moe-

ten zijn, omdat de scheidsrechter een 

loepzuivere strafschop over het hoofd 

zag. 

 

Zeer geconcentreerd hielden de 

Amersfoortse helden de voorsprong 

tot het einde vast, waarmee de D4 de 

weg naar boven op de ranglijst weer 

heeft ingeslagen. 

 

Man of the match: Azmi 

 

Hans Latour 

D4 nipt maar zelfverzekerd langs DOSC 
Het publiek zat op het puntje van de 

stoel in Den Dolder toen CJVV D4 

daar zaterdag op het hoofdveld aan-

trad tegen DOSC D4. Bij winst zou 

DOSC CJVV op de ranglijst bijhalen. 

Zou CJVV winnen dan zou DOSC voor-

lopig zijn afgeschud. Een klassieke 6-

puntenwedstrijd dus. 

 

CJVV ging fris van start en liet met 

een schot van Ciske voorlangs al 

direct het eerste wapenfeit zien. 

DOSC kwam nauwelijks voorbij de 

CJVV-verdediging en toen dat lukte, 

stond Carlos paraat met een puike 

redding. Het wachten was op de ope-

ningstreffer van CJVV en die kwam 

dan ook via de weer trefzekere Ab-

dessamad. Er leek geen vuiltje aan 

de lucht, totdat DOSC uit een vlijm-

scherpe counter de gelijkmaker aan-

tekende. CJVV was niet uit het veld 

geslagen door deze tegenvaller en 

behield een veldoverwicht. Hoewel de 

zwart-gelen hun middenveld wat ver-

waarloosden, was de achterhoede 

vandaag ijzersterk. Abdulsamed 

stond op rechts zelfverzekerd te ver-

dedigen en dreef zijn directe tegen-

stander tot wanhoop. Op links speel-

de Azmi zeer gedisciplineerd, met 

nuttige kapbewegingen. Het centrale 

duo Jeremy en Luuk straalde veel 

zelfvertrouwen uit en zij werkten zich 

behoorlijk in het zweet. Ook schoof 

de hele verdediging goed mee naar 

voren bij balbezit. Klasse, jongens! 

De 1-2 uit een hoge vrije trap van 

Zakaria, waar de kleine keeper kans-

loos op was, was zeer verdiend.  

Maar weer kwam DOSC vrij onver-

wacht op gelijke hoogte na een prima 

corner, waarna de afvallende bal 

 

 Er op 10 november een frisfeest is 

voor (meisjes) C & D jeugdleden? 

 

 Aanmelden voor 3 november moet 

als je van de partij wilt zijn? 

 

 Dit kan doen via fris-

feest2012@gmail.com?  

 

 Als je met je hele team komt dit 

onwijs gezellig is? 

 

 De F4, E1 en E2 zowel een beker 

als een competitiewedstrijd had-

den deze week? 

 

 Je jouw eigen voetbalplaatje op 

posterformaat kan bestellen? 

 

 Je dit zaterdagochtend 3 novem-

ber in de kantine kan doen? 

 

 Dat de opbrengst van de bestelde 

posters voor de nieuwbouw is? 

Wist je dat? 

CJVV E3 - Cobu Boys E4 
Afgelopen zaterdagochtend hebben 

wij gespeeld tegen Coby Boys. 

Ondanks dat het koud was, had ie-

dereen er veel zin in. 

We begonnen lekker aan de wed-

strijd. Dat hadden we ook afgespro-

ken: laten we lekker druk zetten op 

hun verdediging. Redelijk snel viel de 

1ste treffer, gevolgd door een 2de en 

een 3de. Toch was het niet gemakke-

lijk. 

Coby Boys speelde een zoge-

naamde 2-2-2 opstelling en daar 

moest de E3 aan wennen. Al 

tijdens de 1ste helft zag je dat 

de wedstrijd aan het “kantelen” 

was zoals dat heet.  

De E3 kwam er steeds beter in 

en wij begrepen wat er werd 

gevraagd. De doelpunten vielen, 

omdat er goed werd overge-

speeld. 

In de tweede helft begon Coby 

Boys goed. De 1ste kans was 

direct voor hen, maar onze kee-

per Ramzi hield de bal goed tegen. 

Vervolgens kwam de E3 op stoom. 

Een ene treffer was nog mooier dan 

de andere. Van Robin naar Abdullah 

naar Benjamin die scoort. Of van 

Ibrahim naar Santi naar Damien die 

scoort.  

Of Dave liet zien over een goed 

schot te beschikken en maakte een 

doelpunt. Af en toe probeerde Coby 

Boys het wel, maar Moon stond 

heerlijk te verdedigen.  

Kortom, de 8-0 was verdiend. Als we 

dit niveau blijven volhouden en we 

groeien verder dan gaan we in de 

competitie nog ver komen. 

 

Falco en Herman 
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CJVV E2 - Cobu Boys E3 
Op een mooi wit uitgeslagen veld (het 

was koud)zetten de jongens het  

publiek in vuur en vlam met spranke-

lend spel. Het eerste kwartier werd  

Cobu Boys vakkundig vastgezet en 

kans op kans volgde.  

De 1-0 van Imad  

(mooie voorzet Noureddine) leek het 

begin van een flinke oorwassing.  

Een onverwachte strafschop voor Cobu 

Boys (1-1)doofde het vuur in ons  

spel. Door hard werken kwamen we 

kort voor rust toch nog op 2-1 (Ilias). 

In de rust werd het vuurtje weer opge-

stookt met als gevolg dat we weer  

een aantal kansen creeerden. Sehrat 

zorgde voor 3-1.  

De koude won het  

weer van het vuur en we gaven steeds 

meer ruimte weg. Het was logisch  

dat Cobu Boys de 3-2 maakte. Joyce 

liet even later zien dat hij over  

goede keepersreflexen beschikt: een 

keihard schot van de tegenstander  

plukte hij op vakkundige wijze uit de 

kruising.  

De scheidsrechter waardeerde deze 

actie met een strafschop die Koen 

vervolgens het doel uit keek (hoog 

over). E2 wankelde en werd staande 

gehouden door goed keeperswerk. 

(Vruchten van de laatse keeperstrai-

ning: dank je wel Gerard!).  

 

 

De jongens bleven wel knokken, samen-

werken en kansjes zoeken  

wat uiteindelijk de verlossende 4-2 

(Sehrat) opleverde.  

Tevreden  

klappertandend stapten de jongens van 

het veld. 

  

  

Groeten Hein 

 

Bij de World L een volledig program-

ma  

 

PSV            Chelsea      18-0 

AC Milan    Ajax          11-0 

Liverpool    Arsenal      1-11  

 

Het zijn flinke uitslagen maar ja als er 

algauw iemand boven uitsteekt 

krijg je vaak zulke uitslagen en als je 

voor staat gaat het al gauw beter. 

De kou speelde ook bij sommige spe-

lers een rol.  

 

De wedstrijden zijn ook 

eerder gestopt. 

De kabouters  zijn weer begonnen 

met de trainingen onder goede bege-

leiding van Meindert , HenkJan en 

Michiel. Het was zeer leuk om te zien 

hoe de jongelieden bezig waren met 

loopwerk maar ook met de bal. 

De gedrevenheid om lekker door te 

gaan straalde ervan af. 

Ze hebben de gehele training afge-

maakt ondanks de kou. 

 

Jack Russchen 

Het was afgelopen zaterdag bij de  

OSN L puzzelen om teams te kunnen 

formeren. Het weer was een klein 

beetje winters en je zag al spelers 

niet komen opdagen of te laat aanwe-

zig zijn. Op de training van afgelopen 

woensdag waren ook diverse niet 

aanwezig. Hopelijk gaat het komende 

tijd beter.  

 

Bij de OSN L werden de teams bij 

elkaar gedaan, waardoor er maar een 

wedstrijd was. Celtic met Real Madrid 

tegen Inter en Barcelona 0-10. 



A 

  

B C 

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

Antwoord vorige week:  A 
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Foto’s CJVV E1 - Amsvorde E1 (4-3) 

Ayoub Mahtour Kab 
29-10-2006 

Kadir Taylan Akyol OSN 
30-10-2005 

Koen Vinke E2 
30-10-2002 

Rafael Driel van Woensel G-jeugd 
30-10-1996 

Mehmet Yahnogz B4 
31-10-1996 

Cinnan Cildir C6 
31-10-1999 

Diego van Gelderen E8 
31-10-2003 

Mohammed Demir C3 
4-11-1998 

Brent Valkenburg G-jeugd 
4-11-1999 

Verjaardagen deze week 

Afgelopen zondag mochten Bram 

(keeper D1) en ondergetekende mee 

met Christos en zijn vader naar de 

wedstrijd Vitesse - AZ (1-2). 

Christos is vorig jaar van CJVV naar 

de jeugd van Vitesse gegaan en heeft 

het daar erg goed naar zijn zin! 

En wat is er leuker dan met je oude 

teamgenoot en trainer een mooie 

wedstrijd te bezoeken? 

 

We hebben erg genoten! 

 

Wilfred 

OP STAP MET... 
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DOSC A1 CJVV A1 5-1 

Kwik A2 CJVV A2 10-0 

CJVV B1 Argon B2 3-1 

Eemdijk B1 CJVV B3 4-2 

KVVA C1 CJVV C1 3-5 

Cobu Boys C1 CJVV C2 5-1 

CJVV C3 Baarn C2 9-2 

CJVV C4 Hoogland C4 0-10 

TOV C4 CJVV C5 2-4 

CJVV D1 Soest D1 8-2 

VVZ D3 CJVV D3 2-4 

DOSC D4 CJVV D4 3-4 

CJVV D5 Vliegdorp D2 0-6 

CJVV D6 Hees D2 2-1 

Roda D10 CJVV D7 2-4 

CJVV D8 Roda D12 5-2 

CJVV E1 Roda E2 0-5 

CJVV E2 CobuBoys E3 4-2 

CJVV E3 Cobu Boys E4 8-0 

CJVV E4 Zeist E1 3-6 

Roda E10 CJVV E5 4-5 

CJVV E6 Baarn E5 1-2 

CJVV E7 Eemnes E5 3-3 

Hooglanderveen E11 CJVV E8 3-0 

Hees E2 CJVV E9 6-1 

Saestum E8 CJVV E10 14-4 

CDW F1 CJVV F1 6-5 

Roda F4 CJVV F2 2-11 

Hees F1 CJVV F3 16-3 

CJVV F4 DOSC F5 8-1 

Cobu Boys F4 CJVV F4 0-8 

CJVV F5 Sporting F4 5-2 

CJVV F6 Hoogland F7 1-3 

CJVV MA1 Kockengen MA1 2-0 

KVVA MC1 CJVV MC1 2-1 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de D4. 

Wedstrijd D1 Uitslag 

Vitesse - AZ 2-2 1-2 

RKC - FC Twente 1-3 0-1 

PEC Zwolle - PSV 0-4 1-2 

Feyenoord - Ajax 2-2 2-2 

FC Utrecht - FC Groningen 1-1 1-0 

Vliegdorp 1 - CJVV 1 1-2 3-2 

Stand punten 

E2 7 

Redactie voetbalkrant, D1, C3 5 

E4, D8, F1 3 

F2 2 

A2 1 

Uitslagen vorige week: 

Wedstrijd D4 

Willem II - FC Utrecht 0-1 

PSV - Heracles Almelo 2-0 

Ajax - Vitesse 1-1 

FC Twente - Feyenoord 2-1 

AZ - VVV 2-1 

 
 

 

 

 

In welk stadion wordt dit seizoen de 

CL-finale gespeeld? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: CR7 & Portugees wonderkind 


