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CJVV Voetbalkrant 

D2 geeft Hooglanderveen oorwassing 
Het is zaterdagmiddag en CJVV D2 

speelt tegen Hooglanderveen D2.  

De wedstrijd begint en Hooglander-

veen heeft de aftrap. Hooglanderveen 

speelt naar achter en CJVV weet de 

bal gelijk te veroveren door goed druk 

te zetten. 

Al snel valt de eerste goal; Wail speelt 

op Bodhi, Bodhi speelt door op Ozan, 

Ozan gelijk op Stephan die goed weg-

draait á la Bergkamp en zijn tegen-

stander het bos in stuurt. Oog in oog 

met zijn collega keeper faalt Stephan 

niet want hij schiet hem er feilloos in. 

CJVV speelt goed en dat merkt Hoog-

landerveen, ze deinen terug en CJVV is 

een flink stuk beter. Als er een klein 

foutje word gemaakt door door Hoog-

landerveen, wordt dat genadeloos 

afgestraft en is de lol er voor Hooglan-

derveen af. Toen de keeper uitrolde, 

was deze uitrol recht in de voeten van 

Franslijn die geen moment aarzelt en 

de bal knap buiten bereik van de kee-

per inschoot. 2-0 voorsprong. 

 

Af en toe had Hooglanderveen een 

paar leuke kansjes, maar die schoten 

ze allemaal naast. Job, de keeper van 

CJVV, speelde de bal naar Wail, Wail 

weer op Steffen, Steffen speelde hem 

door op Ozan, hierna kreeg Bodhi 

hem in de voeten die hem er met een 

prachtige omhaal inschoot. Dit bracht 

CJVV op een 3-0 voorsprong. 

Toen Hooglanderveen aftrapte zette 

CJVV weer druk en, voor de zoveelste 

keer, onderschepte CJVV de bal. Stef-

fen krijgt de bal en speelt op Ozan, 

Ozan past naar Bas van Oordt die 

dribbelt met de bal en speelde naar 

Franslijn, Franslijn schiet tegen een 

verdediger aan en het is een corner 

de corner gaat helemaal naar achter 

Bodhi, legt hem neer bij Steffen die 

meteen na de stuit uithaalt: onder-

kant lat in de goal. 4-0 voor CJVV en 

de achterstand is niet in te halen. 

Hierna is het rust, stand; 4-0. Na rust 

is CJVV minder sterk, en ging ieder-

een vooral voor eigen succes. Dit 

leidde de hele tijd tot niks. 

Toen Hooglanderveen een actie had 

maakte Rahal een overtreding en het 

was een penalty. Die werd perfect 

tegengehouden door de keeper 

Job!!!! 

Even daarna kregen we een vrije 

trap van ongeveer 30 meter af-

stand, deze ging er super in, en 

CJVV staat al 5-0 voor. 

Even later heeft Hooglanderveen 

een actie, schot na schot word 

tegengehouden. Het blijft 5-0, een 

geweldige overwinning! 

 

Steffen & Job 

 

 Verslagen van: D2, D4, E1, 

E2, F1, F4 

 Foto’s van de F6 

 Foto’s van OSN & World Lea-

gue 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Quizvraag 

- Waar is de bal? 

- Verjaardagen 

- De glazen bal 

- Uitslagen 
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ook erg goed. Mo scoor-

de toen de 2-0! Na de 

rust liep ik eigenlijk iets 

te ver door maar scoor-

de toch met links in de 

korte hoek (3-0). Toen 

zij een corner namen, 

kopte een speler van 

hen de bal in de goal (3-

1). De aftrap werd ge-

nomen en Carsten passte op mij. Sam 

liep goed vrij en ik zag dit en gaf de 

pass. Sam scoorde toen de 4-1. Zo 

waren er binnen korte tijd 2 doelpun-

ten gevallen.  

Ik vond dat Jerre ook heel goed keep-

te. Eigenlijk vond ik dat we het alle-

maal goed deden. Na een keeperbal 

schoot Jerre de bal hoog naar Mo en 

die schoot over de tegenstander heen 

waardoor de bal 

bij mij kwam. Ik 

rende met de 

bal aan de voet 

weg en speelde 

de bal eigenlijk 

net iets te ver 

voor mij uit 

waardoor de 

keeper hem 

had.  

CJVV E1 - Hooglanderveen E2 
Zaterdag moesten wij 08.45 uur aan-

wezig zijn. De wedstrijd zou eigenlijk 

om half 10 beginnen, maar dit werd 

10 minuten later (waardoor weet ik 

eigenlijk niet).  

We speelden in onze blauwe trai-

ningstenues omdat Hooglanderveen 

in het geel speelde. We begonnen 

allebei goed aan de wedstrijd en 

allebei hadden wij wat 

kansen. Wij schoten 

een paar keer naast en 

Hooglanderveen schoot 

op de paal. Snel daarna 

scoorde Mo de 1-0! We 

gingen steeds beter 

spelen en gaven elkaar 

goede passjes. De ver-

dediging (Jochem, Car-

sten en Dave) deed het 

D4 doet zichzelf tekort in wedstrijd van de gemiste kansen 
Terwijl de kippen nog op stok zaten, 

moest de D4 uit de veren om al om 

half 9 aan te treden in en tegen 

Hoogland. Hoewel CJVV een subtop-

per is en Hoogland D5 één na laat-

ste stond, ging de thuisploeg fris 

van start en zette een overwicht 

terecht om in een vlotte 1-0 voor-

sprong. Het schot was niet heel 

hard, maar was zo scherp in de 

hoek dat Carlos er niet bij kon. 

 

CJVV had even nodig om door te 

hebben dat de wedstrijd toch écht 

begonnen was. Een aanvalsgolf 

volgde, waarbij Ilias een afstands-

schot afvuurde, Ciske een streep 

voorlangs afdrukte en Abdessamad, 

na een goede onderschepping door 

Ciske, de keeper op zijn weg vond. 

Hoogland kraakte, maar hield 

stand. Sterker, ze kwamen er snel 

uit en counterde naar een heel 

fraaie 2-0. Toch was CJVV in deze 

fase sterker. Een juweeltje was de 

tikkie-takkie-aanval waarvan ze in 

Barcelona rode wangetjes van op-

winding zouden krijgen. Helaas ein-

digde deze prachtaanval niet in een 

doelpunt omdat Musab op de uitste-

kend keepende sluitpost van Hoog-

land stuitte. Uit de corner die volgde 

knalde Zakaria loeihard in. Weer lag 

de keeper in de weg, maar op het 

intikkertje uit de rebound van Abdes-

samad had de keeper geen ant-

woord: 2-1. 

CJVV leek hiermee de wedstrijd naar 

zich toe te trekken, maar de organi-

satie was volledig zoek toen Hoog-

land  uit een corner ongedekt kon 

inschieten. 

 

Met 3-1 bij rust was er nog niets 

verloren, want CJVV was zeker niet 

slechter, integendeel. Maar hoewel 

CJVV de 2e helft slapjes begon, 

scoorden de jongens toch en hoe! 

Een prachtige aanval eindigde bij 

Liam die de bal op een presenteer-

blaadje bij Achmed bracht. Achmed 

aarzelde niet en scoorde 3-2. Hoog-

land wankelde toen het noodlot toe-

sloeg. Een vrij onschuldig afstands-

schot door het midden werd door de 

overigens zeer betrouwbare Carlos 

over het hoofd gezien en eindigde 

achter hem in het net. Dat hij het 

koppie niet liet hangen, bleek wel 

toen hij even later met een prachtige 

redding CJVV in de wedstrijd hield.  

 

CJVV gaf niet op en toverde de ene 

na de andere aanval uit de hoge 

hoed. Het publiek kwam ogen te 

kort met een aanval van Achmed 

over links die eindigde in een schot 

van Zakaria voorlangs. Een intikker 

van Liam kon nog net worden gered 

door de keeper van Hoogland en 

een hard schot van Ciske leek wel 

door de paal heen te gaan. Kortom, 

kansen genoeg voordat Achmed 

uiteindelijk uit een pass van Abdes-

samad met buitenkantje rechts de 

aansluitingstreffer kon aantekenen. 

Achmed had met een hattrick nog 

een punt kunnen meenemen naar 

Amersfoort als hij de bal uit een 

corner van Musab iets zuiverder 

had kunnen inknikken. Helaas bleef 

het bij 4-3 en misschien is het een 

idee om in plaats van de training 

van maandag een schietles in te 

gelasten om het vizier op scherp te 

krijgen. Dat zal nodig zijn, want vol-

gende week wacht de uitwedstrijd 

tegen koploper SO Soest! 

 

Man of the match: Achmed 

 

Hans Latour 

Maar de keeper 

liet de bal een 

beetje los waar-

door ik de bal 

weg kon tikken 

en de 5-1 

scoorde. Op het 

eind kreeg Mo 

nog een mooie 

kans die helaas 

op de lat ging. Sam stond goed te 

kijken en kon de bal er meteen toch 

inschieten (6-1). 

Eindelijk hebben wij weer eens ge-

wonnen! Het was een leuke wed-

strijd en hopelijk gaan wij volgende 

week ook winnen. 

 

Jeroen den Uyl   
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Hooglanderveen F6 - CJVV F4 
F4 wint dankzij dubbele hattrick van 

Hicham 

 

Na het verlies van afgelopen zaterdag 

tegen de jonkies van Spakenburg 

was het de vraag of de gele leeuwen 

veerkracht zouden kunnen tonen 

tegen Hooglanderveen F6.  

 

Met een volledig fitte selectie vertrok 

de karavaan naar het hoge noorden. 

Daar waar eens de groene polder de 

katholieke enclave scheidde van het 

protestante Amersfoort, kon men nu 

via de Piet Klerks en de Ikea het ach-

terland bereiken.  

 

Nadat met enige moeite een parkeer-

plek gevonden was vervoegden wij 

ons op veld 6B. Toch nog een stukje 

polder bewaard gebleven want er 

werd gevoetbald op echt gras.  

 

Vandaag zou het er op aankomen. 

Kon de goaltjes machine weer aan de 

praat geholpen worden? Waren onze 

jongens de tegenslag te boven? Kon 

de trainer de magische voeten van 

Hicham weer aan de praat krijgen? 

 

De eerste helft. 

Er werd gestart in een 1-3-1-3 opstel-

ling.  

Een taktische meesterzet die in 1 

naam genoemd zal gaan worden met 

het totaal voetbal, de kerstboom van 

Co Adriaanse en het Tika Taka voet-

bal van Barcelona. Dit om de breedte 

van het veld optimaal te benutten. 

Wat een geweldige vondst. 

 

Het spel golft heen en weer. Het is 

duidelijk dat de tegenstander de wed-

strijd niet kado zou geven. Na enkele 

akties voor beide goals stormt Joas 

met de snelheid van de wind naar 

voren, trapte en de keeper ronselde 

de bal uit de goal. Recht voor de voe-

ten van Hicham en GOAL!!!!. De ban 

is gebroken. Het verdriet van afgelo-

pen zaterdag valt als een zware jas 

van ons af. We kunnen weer lachten. 

Maar Hooglanderveen laat zien dat je 

met 1 doelpunt wel een veldslag 

maar niet de oorlog gewonnen had. 

CJVV staat onder druk. Met man en 

macht wordt er verdedigd. Sam tac-

kelt, Noah beukt, Tren schoffelt, Bau-

ke knalt, Joel vecht voor elke meter en 

Matthijs redt. En Lars? Die stond re-

serve. 

De twee ploegen zijn volledig in even-

wicht. Lars komt erin. De tandem Joel - 

Hicham komt op stoom. Joel verovert 

de bal, past op Hicham en GOAL!!! Een 

verdubbeling van de score!! 

Toch geeft Hooglanderveen niet op. 

Een schitterende aanval met een 

schitterend schot maar een geweldige 

redding van Matthijs. En gelijk klem-

vast. Wat een talent. 

 

De tweede helft. 

Eigenlijk een kopie van de 1e helft. 

Beide partijen zijn voetballend aan 

elkaar gewaagd. Er wordt hard ge-

werkt maar echt gevaarlijk wordt 

Hooglanderveen niet meer.  

de 3-0 en de 4-0 zijn beide door 

Hicham, nadat in beide gevallen Noah 

op het middenveld de bal verovert en 

passt.  

 

Ondertussen hebben Matthijs, Lars en 

Bauke de grootste lol achterin het 

veld. Met de communicatie in de ach-

terhoede zit het wel goed.  

Hooglanderveen redt de eer door een 

van richting veranderd schot waardoor 

Matthijs net de vingers niet achter de 

bal kan krijgen, 4-1. Een terechte 

beloning voor het knokken van 

Hooglanderveen. 

De 5-1 valt na een solo van Hicham. 

Hooglanderveen valt opnieuw aan. 

Sam doet nuttig werk en zet steeds 

een voet voor de bal. Tegenstanders 

moeten Lars 2 keer passeren. Tren 

pakt de bal op na een briljante ver-

dedigende aktie van Bauke en 

houdt het overzicht. Hij draait open 

en bedient Joas die voorgeeft. 

Hicham maakt het uitstekend af. In 

de kruising, 6-1.  

De scheids fluit af.  

Gewonnen!!!! 

 

Wat een veerkracht van dit nog 

jonge team. De gele leeuwen heb-

ben hun mentale weerbaarheid 

getoond. En de trainer? Het gerucht 

gaat dat het contract open gebro-

ken gaat worden. 

 

Er worden goede zaken gedaan in 

Hooglanderveen. Er wordt gewon-

nen terwijl de concurrentie punten 

morst. De 3e plek maar met een 

wedstrijd minder gespeeld virtueel 

leider. We houden het hoofd koel 

maar dromen ondertussen van een 

goudgeel gekleurde Langstraat en 

een huldiging op de Hof.  

 

Menno Werrie (vader Lars) 

Zaterdag a.s. laatste kans; Poster van voetbalplaatje bestellen en/of betalen 

De afgelopen 2 zaterdagen liep het storm bij het standje met de 

posters van voetbalplaatjes. Zeer veel (ouders van) spelers en 

speelsters wilden dolgraag zo’n mooie poster bemachtigen. Leuk 

voor op je kamer, naast de foto van Messi bijvoorbeeld. 

 

Komende zaterdag 17 november staan we voor de laatste keer 

met het standje langs het veld. Dus grijp je kans. Er zijn ook nog 

behoorlijk wat bestellingen niet betaald. Aan hen die een poster 

bestelden maar nog niet hebben betaald het vriendelijk doch drin-

gend verzoek komende zaterdag alsnog te doen. 

 

Het is de bedoeling dat na 17 november de posters zo snel moge-

lijk worden geproduceerd. We hopen op zaterdag 24 november of 

1 december in de kantine de posters te kunnen uitreiken. Daar-

over spoedig meer bericht. 



 

 Aanstaande zaterdag de laatste 

kans is om een voetbalposter te 

bestellen? 

 

 Als je al besteld hebt maar nog 

niet betaald, dit ook as zaterdag 

nog gedaan kan worden? 

 

 Anders de bestelling de geannu-

leerd wordt? 

 

 Dit heel jammer zou zijn? 

 

 De wedstrijd van C2 gestaakt is 

omdat het al te donker werd? 

 

 Zij volgende week het team van de 

week zijn ipv deze week? 

 

 Sinterklaas en de Pieten zaterdag-

ochtend 1 december bij CJVV op 

bezoek komt? 

 

 Hij speciaal voor de kabouters & 

de OSN/World League spelers 

komt? 

 

Wist je dat? 

 Afgelopen zaterdag was Abdel 
uit de E10 getuige van de eer-
ste thuisoverwinning van CJVV 
1 (3-0 tegen Maarssen). 
Hij had het erg naar zin met de 
wisselspelers, waarmee hij 
lekker een balletje kon trap-
pen. 
 

Klik hier voor het filmpje van 
de aftrap! 

Pupil van de week: Abdel Belkacem (E10) 
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CJVV E2 - VVZA E3: moeizaam maar verdiend 
De wedstrijd van vandaag leek op 

basis van de stand een formaliteit 

te worden (VVZA heeft 0 punten). 

Alleen de omvang van de winst 

moest nog vastgesteld worden. Het 

doelpunt van Imad direct na de 

aftrap bevestigde dit vermoeden. 

VVZA bleek daarna toch een weer-

barstige tegenstander die ons in 

hun eigen doelgebied opwachtte en 

vast zette.  

Het lukte maar niet om de bal in de 

hoek te schieten, de keeper kon  

eenvoudig alles redden. 

Misschien was het daar-

om dat een CJVV-

verdediger  het voor ei-

gen doel eens voordeed: 

een voorzet van  

VVZA plaatste hij be-

heerst in de hoek: Koen 

was kansloos. Onze  

aanvallers wisten dit niet 

na te doen en de russtand was daar-

door 1-1. 

Vol vertrouwen en inzet de tweede 

helf ingegaan. De tegenstander werd  

flink onder druk gezet maar tot echt 

grote kansen 

kwamen we niet. 

Door  

twee snelle uit-

vallen kwam 

VVZA op een 1-3 

voorsprong. 

Wanhopige  

blikken naar de 

kant hebben we 

beantwoord met de geruststellende  

boodschap: nog een kwartier! CJVV 

bleef rustig naar mogelijkheden  

zoeken en boog de laatste 10 minu-

ten de achterstand om in een veili-

ge  

5-3 voorsprong (Ilias, Serhat 2x en 

Joyce). In de laatste minuut kwam  

VVZA nog op 5-4. E2 heeft hard 

gewerkt, de rust bewaard en daar-

door  

verdiend gewonnen. 

  

Groeten Hein 

De Bilt F1 - CJVV F1 
Afgelopen zaterdag moesten we richting de 

Bilt voor de wedstrijd tegen de nummer 2 

uit de competitie. Een pittige tegenstander 

dus! Helaas was keeper Maarten gebles-

seerd, maar gelukkig wilden Tijs (1e helft) 

en Kaan (2e helft) het doel verdedigen en 

dat deden ze allebei heel goed!  

 

Niels had de jongens van tevoren duidelijk 

gemaakt dat ze vanaf minuut 1 bij de les 

moesten zijn, maar toch stonden we helaas 

al snel met 1-0 achter. De BIlt speelde 

scherp en ging geconcentreerd van start en 

overrompelde CJVV. Onze jongens moesten 

wennen aan het zware veld met (te) hoog 

gras en de harde bal en wisten elkaar in het 

begin maar moeilijk te vinden.   

Later ging het gelukkig beter en konden de 

meegereisde ouders genieten van een paar 

mooie aanvallen met goede doelpogingen 

door CJVV. De scheids had af en toe zo zijn 

eigen beeld van de werkelijkheid, wat 

 leidde tot verwarring bij onze jongens, maar 

dat maakte uiteindelijk voor de uitslag 

weinig uit. CJVV speelde bij vlagen goed 

voetbal, maar moest in de Bilt toch echt 

haar meerdere erkennen. Toch gaf F1 de 

moed niet op en bleef werken en in de 2e 

helft wist Sofian te scoren door de keeper 

uit te spelen na een hele mooie aanval 

over een aantal schijven. 

De eer van CJVV was gelukkig gered, want 

inmiddels stonden we al ruim achter. De 

uitslag na 2x20 minuten was 8-1 maar na 

het laatste fluitsignaal volgde nog een 

herkansing bij de penalty serie. Die gingen 

er (bijna) allemaal strak in, waarna we 

weer richting Amersfoort konden. Ondanks 

de uitslag was het een leerzame wedstrijd, 

met veel inzet en bij vlagen goed spel van 

CJVV. Goed gewerkt Kaan, Joris, Jahvairo, 

Ramon, Sofian, Ernes, Job, Tijs, Jaylan: 

 volgende keer zijn de punten voor ons! 

 

Willem en Joris  

http://youtu.be/O2En8H8nf1I
http://youtu.be/O2En8H8nf1I
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terdag weer met heel  veel  plezier er 

aan te werken dat jullie allemaal kun-

nen voetballen. De taart was heerlijk 

trouwens. 

Taart! 
Afgelopen zaterdag werd het het 

wedstijdsecretariaat blij verrast door-

dat Maxim (uit de E4) een taart kwam 

brengen. 

Op de foto wordt deze taart door 

Maxim uitgedeeld aan Frans Kolijn .  

  

De reden hiervoor is dat een aantal 

vrijwilligers voor dag en dauw iedere 

zaterdag maar weer op de club zijn 

om het voetballen voor alle CJVV 

teams weer mogelijk te maken. Of je 

in het eerste speelt of bijvoorbeeld in 

de E4, zonder deze mensen zouden 

de wedstrijden niet gespeeld kunnen 

worden. De taart was afgegeven in 

het wedstrijdsecretariaat, maar ook 

bijvoorbeeld een Fred en Bert in het 

ballenhok horen hier zeker ook bij. 

 

  

Wij waarderen deze actie enorm, en 

het steunt ons zeer zeker om er za-

 

Foto’s OSN League & World League 

  

Arnoud van Slooten 

 



A 

  

B 

C 

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

Antwoord vorige week:  A 

PAGIN A 6  C JVV VO ETB AL KR AN T 

De jeugd heeft de toekomst! 

Nathan Raaijmakers E8 12-11-2003 

Eli Nzuzi G-jeugd 12-11-1999 

Zeka Ozkan B3 12-11-1997 

Ahmet Kara F6 13-11-2004 

Egbert Munneke C1 13-11-1998 

Marc Veldman D7 14-11-2001 

Sabri Erbil C1 15-11-1998 

Malissa Dijkhuizen MC1 17-11-1999 

Jose Roos MC1 17-11-1997 

Lenny Victor B2 18-11-1996 

Verjaardagen deze week 

 

 

 

  

Welke voetballer is op dit moment de topscorer in de Eredivisie? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Theo Janssen 

Bij de wedstrijdcommissie zijn we erg blij met jong aanwas 

aan scheidsrechters. 

Ook zaterdag 10 november was er weer een jonge scheids-

rechter die voor het eerst een wedstrijd floot. 

 

Dit keer was het Stephan Marsman (keeper van de 

D2)  die de wedstrijd van de F6 leidde. 

Hij deed het super goed, de leider van de tegenstander gaf 

hem na de wedstrijd dan ook terecht een compliment. 

 

Ben jij ook 12 jaar of ouder en lijkt het jouw ook leuk om 

scheidsrechter te zijn, stuur dan een mail naar een van 

onze scheidsrechterscoordinator Paul Tulp: 

scheids@ptulp.nl. 

 

Op de foto: Stephan geconcentreerd in actie bij zijn eerst 

actie als scheidsrechter op de velden van CJVV. 

Paul Tulp 

Foto’s CJVV F6 - Woudenberg F4 

mailto:scheids@ptulp.nl
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VVZA A1 CJVV A1 3-3 

Maarssen B1 CJVV B1 3-1 

CJVV B2 Roda B4 1-1 

CJVV B3 IJsselmeervogels B4 16-1 

CJVV B4 Soest B5 2-8 

CJVV C1 Hoogland C2 1-7 

CJVV C2 Achterveld C1 0-2 

CJVV C3 VOP C1  

HVC C1 CJVV C4 24-1 

CJVV D1 Sporting D1 5-0 

CJVV D2 Hooglanderveen D2 5-0 

Hooglanderveen D4 CJVV D3 3-4 

Hoogland D5 CJVV D4 4-3 

CJVV D5 VOP D1 5-2 

Quick D5 CJVV D6 4-2 

CJVV D7 Hoogland D9 8-1 

Soest D9 CJVV D8 6-2 

CJVV E1 Hooglanderveen E2 6-1 

CJVV E2 VVZA E3 5-4 

CJVV E3 Roda E6 5-4 

Valleivogels E2 CJVV E4 9-2 

Baarn E4 CJVV E5 6-3 

Hoogland E10 CJVV E6 1-7 

CJVV E7 IJsselmeervogels E6 5-1 

CJVV E8 Hoogland E11 8-2 

VVZA E7 CJVV E9 6-0 

Zeist E2 CJVV E10  

De Bilt F1 CJVVF1 8-1 

CJVV F2 Roda F3 9-2 

Roda F7 CJVV F3 1-6 

Hooglanderveen F6 CJVV F4 1-6 

CJVV F5 Hoogland F6 1-4 

CJVV F6 Woudenberg F4 1-4 

CJVV MA1 Musketiers MA1 0-11 

CJVV MB1 VOP MB1 0-3 

CJVV MC1 Roda MC2 1-6 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de D5. 

Wedstrijd D5 Uitslag 

Ajax - VVV 3-1  

Feyenoord - Willem II 4-1  

FC Groningen - AZ 1-1  

ADO Den Haag - PSV 1-2  

FC Almere - CJVV  3-1  

Vitesse - NEC 3-1  

Stand punten 

E2 7 

Redactie voetbalkrant, D1, C3, E1 5 

D4 4 

E4, D8, F1, F4 3 

F2 2 

A2 1 

Uitslagen vorige week: 

Wedstrijd F4 E1 Uitsl Pt Pt 

ADO Den Haag - AZ 2-0 1-2 2-2 - - 

Vitesse - FC Twente 2-3 1-1 0-0 - 1 

Feyenoord - Roda JC 4-0 3-0 5-2 1 1 

CJVV 1 - Maarssen 1 2-2 2-0 3-0 - 1 

PSV - Heerenveen 5-0 3-0 5-1 1 1 

PEC Zwolle - Ajax 0-6 0-2 2-4 1 1 


