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CJVV E6 - Amsvorde E3 
En daar was die weer: de beladen 

stadsderby, zoals we die in de E wel 

vaker hebben. Nu tegen de E-3 van 

Amsvorde. Altijd lastig ook al spelen 

we thuis. Drie belangrijke spelers (Bas, 

Abdusammed en Ruben) zijn afwezig 

en daarom hebben we deze keer geen 

wissels. Dat wordt dus vol aan de bak 

heren!  

 

De eerste helft ging gelijk op. De te-

genpartij beschikte over een geheim 

wapen: een meisje. En dat is voor 

onze jongens altijd wat lastig. En ze 

was nog goed ook! Onze jongens be-

ten zich vast in de tegenstander en 

door druk te zetten, wisten we steeds 

vaker op de heft van de tegenstander 

te komen. En met een spits als Mo-

hammed valt er altijd wel een doel-

punt. Ja, daar was die al.  

CJVV!! Olé olé!  

Aissam en Koen ondersteunden de 

verdediging en als offensief ingesteld 

middenveld bedienden ze Mohammed 

goed. Ook verschenen Koen en Ais-

sam en Koen geregeld aan de achter-

lijn. En daar liep Mohammed de 2-0 in 

het doel. Het samenspel was om van 

te genieten. De ene fluwelen pass na 

de andere rolde over het veld. En Ams-

vorde had vaak het nakijken. En als ze 

dan onverhoopt alleen op onze keeper 

afrenden, was Wouter onverstoorbaar 

en hield zeker 4 doelpunten tegen.  

 

Toen stoomde Koen op na een mooie 

pass van Caner. Hij weet zich net bui-

ten de 16 (12?) meter vrij te draaien 

en met zijn linker been haalt hij ver-

woestend uit. De bal verdwijnt strak in 

de kruising. Wat een doelpunt! Met 3-

0 gaan we de rust in.  

Philip krijgt alle lof toegezwaaid van 

trainer, coach en medespelers, want 

zijn bijdrage is erg belangrijk van-

daag. Als nooit te voren lijkt de bal 

aan zijn voet te kleven en strooit hij 

met hakjes. Geweldig om naar te 

kijken!  

 

De tweede helft is de helft van Daan. 

Met vier doelpunten, waarvan de een 

nog mooier is dan de ander verdub-

belt hij snel de score en schiet ons 

team op weg naar de tien. Tien, tien 

tien! Koen prikt ook nog zijn tweede 

doelpuntje mee en tja, het lijkt alsof 

we in de tweede helft geen tegen-

stander meer hebben. Zo geconcen-

treerd en happig zijn wij in het spel. 

Daarbij kunnen we niet om het felle 

spel van Aissam, die het iedere te-

genstander moeilijk maakt door irri-

tant steeds de bal te willen afpakken. 

Direct na iedere aftrap wordt er weer 

druk gezet en nog voordat de tegen-

stander er erg in heeft, zoemen er 5 

gele bijtjes (of wespen!) rond de doel-

mond. Uiteindelijk stokt de score bij 

9-1. Eén? Ja, ook de tegenpartij weet 

na meerdere pogingen onze keeper 

te verschalken. Niks aan te doen, we 

gunnen het Amsvorde van harte. 

 

Heren gefeliciteerd met deze welver-

diende overwinning. Jullie waren echt 

goed! 

 

Maarten Wispelwey 
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aan de noodrem trekken, maar de 

vrije trap die volgde ging helaas ver 

naast. Halverwege de 1e helft kroop 

Soest uit zijn schulp, want voetballen 

kunnen die gastjes natuurlijk wel, 

anders sta je niet aan kop. Zij hadden 

echter geen rekening gehouden met 

een tijger op doel. Carlos maakte de 

ene na de andere mooie redding. Met 

zoveel fantastische zweefduiken zal 

hij spoedig zijn vliegbrevet wel binnen-

halen. Vlak voor rust echter kreeg de 

CJVV-defensie de bal niet lekker weg 

en werd de afvallende bal ingeprikt: 1-

1. 

 

Met deze hoopgevende ruststand hing 

een sensatie in de lucht. Helaas scha-

kelde Soest na de rust een tandje bij 

en met 2 counters en een afvallende 

bal na een corner stond het weldra 1-

4 en was de wedstrijd gelopen. Hierna 

speelde Soest erg slim een buitenspel 

D4 laat koploper wankelen 
Als goede middenmoter mocht CJVV 

D4 zaterdag koploper SO Soest D3 

ontvangen. Met slechts2 verliespun-

ten en een 13-0 overwinning van 

vorige week op zak leek Soest van-

middag een walk over te krijgen. 

Maar dat viel de gasten vies tegen. 

Tegen het viermansblok achterin van 

Azmi, Brian, Luuk en Maarten had 

Soest niets in te brengen. Maar ook 

op het middenveld en voorin werd 

voor elke meter gestreden. Liam ging 

voorop in de strijd en vocht als een 

leeuw, hard maar eerlijk. De blauwe 

plekken die de keeper van Soest er 

aan over hield, kleurde wel mooi bij 

zijn shirt.  

 

Het uitstekende spel van CJVV werd 

uiteindelijk beloond met een 1-0 

voorsprong door Abdessamad na een 

heerlijk steekpassje van Zakaria. Bij 

zijn volgende steekbal moest Soest 

 

OSN League & World League 
Uitslagen van zaterdag 10 november 

2012 

OSN League 

 

Celtic              - Real Madrid           6-6  

Inter                - Barcelona            4-5 

 

17 november 2012 

 

Real Madrid  - Barcelona              2-12 

Celtic             - Inter                   6-20 

   

World League   10 november 

 

Arsenal         -   AC Milan              7-6 

Ajax             -  Chelsea                2-3 

PSV             -   Liverpool              7-5 

 

De uitslagen van 17 november tellen 

niet mee voor de stand dit ivm spe-

lers die niet komen opdagen zonder 

afmelding of te laat aanwezig zijn 

om  08.15 aanwezig zijn en 08.30 aan-

vang van de wedstrijden.  

Dus niet komen om 08.40 om te spelen 

veel te laat. Degene die te laat waren 

terug gestuurd naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog bedankt aan ouders voor hun inzet 

om teams te formeren 

en te steunen. Na afloop om de doeltjes 

en de pionnen op te bergen. 

En aan de spelers die aanwezig waren 

door hun inzet tijdens hun duels.  

Het was redelijk koud maar door hun 

duels hadden ze daar geen last van. 

 

Er zijn wel wedstrijden gespeeld maar  

de spelers zijn verdeeld over teams. 

Chelsea    AC Milan   2-21 

PSV         Ajax           1-8 

 

Het was me een dagje wel  morgens 

lekker met de jeugd 

En dan in de middag met CJVV 1 mee 

naar Almere om te vlaggen. 

Wel fijn gewonnen  daar met 0-2. 

 

Jack Russchen 

situatie uit. De spits stond buiten-

spel, maar die liet de bal met rust 

en liet een middenvelder die niet 

buitenspel stond doorgaan: 1-5. 

Nogmaals een uitbraak zorgde voor 

de 1-6. CJVV deed nog wat het kon, 

met knokwerk van Jeremy, een rush 

van Abdulsamed, een schaarpas-

seerbeweging van Ciske en uitein-

delijke prima treffer van weer Ab-

dessamad.  

De overwinning van SO Soest was 

verdiend, maar met 2-6 werden ze 

iets te ruim bedeeld. De D4 kan 

terugzien op een prima wedstrijd en 

kon met opgeheven hoofd het veld 

verlaten. 

 

Ditmaal 2 Men of the match: Carlos 

en Liam 

 

Hans Latour 
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  De gele leeuw: Ingmar Veltman (E7)  
Naam: Ingmar Veltman 

Broers/zusjes: zus Rebecca 

School/groep: de Kinderhof, groep 6 

Team: CJVV E7 

Ik voetbal sinds: sinds de OSN, sinds m’n 

7e 

Positie: rechts-achter 

Trainer:  Alex Butzelaar 

Sterke punten:  geeft nooit op, blijft wer-

ken en rennen (en kan ook nog een beetje 

keepen) 

Idool/beste voetballer:   

Klaas Jan Huntelaar 

Film:  Lassie (want ik ben gek op honden) 

Boek:  Missie Bruinvis 

Club binnenland: Ajax 

Club buitenland: FC Barcelona 

Game:  FIFA 2010 

Internetsite: hyves 

Eten: pannenkoeken 

Drinken:  capri sonne 

TV-serie: Bayblades 

Hobby’s naast voetbal:  gitaar spelen 

Huisdier:  Een hond, een toller retriever: Gaudi 

Muziek: van alles 

Dit wil ik later worden:  dat weet ik niet 

Leukste voetbalmoment: het hele seizoen tot 

nu toe is mooi 

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

Messie, Ronaldo en Ibrahimovic. 

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

deren?: Ook voor niet selectie elftallen 2 keer in de week trai-

nen. Voetbalacademie traint 3 keer, terwijl andere teams maar 

1 keer in de week een uurtje hebben. Gelukkig hebben wij nu 

anderhalf uur trainen. 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?: C1, omdat zij de oude 

C2 waren 

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

als C1 en wij willen wel een keertje vriendschappelijk voetbal-

Team van de week: C2 
- Wij zijn: Keeper: Hugo; achterhoede: Tommy, Jonathan, 

Stijn, Jelle, Jesse, Rick; middenveld: Romain, Milad, 

Mehmet, Tarik, Dani; voorhoede: Ruangelo, Ibrahim, Jas-

per, Anas 

- Vraag van de D6: gaan jullie kampioen worden?:  

Als wij de C3 gebleven waren,  waren wij zeker kampioen 

geworden; net zoals de afgelopen 2 seizoenen :-). Maar 

sinds 3 weken geleden zijn wij de C2 geworden. Best een 

grote uitdaging, we hebben 3 wedstrijden gespeeld en 4-4 

gelijk, 2-0 verloren en afgelopen zaterdag tegen VVZA 6-4 

gewonnen. Niet slecht he. 

- Wat is de kracht van jullie elftal?: Wij zijn fysiek sterk 

en spelen met volle overgave en vuur. 

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

meer samenspel en opbouw van achteruit. 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? 

Een beetje lastig want we zijn net begonnen met de 

C2 competitie, maar Achterveld C1 was wel erg 

goed ,met een gevaarlijke voorhoede speler. 

- En waarom? Zetten ons helemaal vast en voorhoede 

spelers wisselen van positie. 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: Af-

werken op de goal en partijtje met de grote goals. 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?: Conditie-

training. Overigens hebben we met Kenneth en Justin 

2 toptrainers. 

 

CJVV B2 speelt gelijk  
Na 2 wedstrijden gespeeld te hebben in 

de B competitie (1 gewonnen, 1 gelijk) 

stond voor afgelopen Zaterdag een wed-

strijd tegen Cobu Boys op het program-

ma. Zonder de zieke Jimmy en de gebles-

seerde Mohammed  maar met aanvul-

ling van Fabian en Mehmet.  

Om 14:30 werd er afgetrapt tegen de B1 

van Cobu Boys. CJVV was weer beter dan 

haar tegenstander die erg ver inzakte en 

CJVV het spel liet maken. Dat resulteer-

de in een aantal kansen maar de echte 

dreiging bleef uit. Het was druk op het 

veld en CJVV ging daar niet goed mee 

om. Via Sabri kwam de ploeg toch een 

aantal keren gevaarlijk voor de goal 

maar een treffer bleef uit. Wel contro-

leerde CJVV de wedstrijd volledig al was 

dat hard werken tegen de 2e jaars B 

spelers. Een ruststand van 0-0. 

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. 

CJVV drong aan en Cobu Boys liep 

achter de feiten aan. Gevolg daarvan 

was dat de rood-zwarten harder gin-

gen spelen en menig CJVV’er tegen 

de grond werkte. Helaas kon de 

scheidsrechter hier niet mee omgaan 

en verloor hij de grip op de wedstrijd. 

Een opmerkelijk moment was het feit 

dat Sabri binnen de 16M werd neer-

gehaald maar doorrolde tot buiten de 

16 waardoor de scheidsrechter daar 

een vrije bal gaf. Een onbegrijpelijk 

moment. Gelukkig gaf Cobu Boys ook 

toe dat de scheidsrechter niet hele-

maal juist floot.. Maar wat koop je 

daar voor? De 0-1 kwam wel. Via een 

vrije bal van Halil die (door een goede 

tip)  laag en hard schoot op de lange 

keeper. Onhoudbaar in de onderste 

hoek!  Helaas kwam Cobu Boys via 

een doodspelmoment weer op 1-1. 

De bal werd niet goed weggewerkt en 

kon ook door Timo niet meer tegen 

gehouden worden. Een 1-1 eind-

stand.  

 

8 wedstrijden als C1 (beker/

competitie) , 3 wedstrijden als B2 

(competitie), 11 wedstrijden ongesla-

gen! 

 

Arjan Delhaas 
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Trainerstaal: Arjan Delhaas (C1/B2, coördinator bovenbouw VA) 

1. Sinds wanneer ben je actief bij CJVV?  

 

Ik ben altijd een CJVV’er geweest! Ik begon te voetballen i n de F en uiteindelijk 

gestopt na de A. Het hoogtepunt was zeker het promoveren met de A1 naar de 

Hoofdklasse. Daarna ben ik verder gegaan als trainer/coach! 

 

2. De meeste jongens van jouw leeftijd voetballen zelf nog, waarom heb jij geko-

zen voor het trainersvak? 

 

Tijdens mijn laatste jaar in de A1 volgde ik de cursus TCIII bij de KNVB. Daarvoor 

liep ik stage bij Maarten Storm (D1). Ik werd erg enthousiast over het trainersvak 

en haalde aan het einde van het jaar mijn diploma. Ik wist dat ik hier verder mee 

wou gaan en ben toen in gesprek gekomen met Marcel. Hij begon dat jaar als 

HVA. Omdat ik iets voor de volle 100% wil doen moest ik voor mezelf kiezen. Of 

volledig voor het voetbal gaan of me volledig richten op het trainersvak.  

 

3. Onlangs is je team C1 omgetoverd tot B2, kan je toelichten waarom dit is gebeurd? 

 

Na 5 wedstrijden gespeeld te hebben in de C1-competitie stonden we met 42 doelpunten voor en 1 tegen bovenaan. Dit 

had tot gevolg dat de spelers stil stonden in hun ontwikkeling of zelfs achteruit gingen. Om erger te voorkomen wisten we 

dat er iets gebeuren moest. Toen we de opties bekeken zagen we in dat op een hoger niveau in de C komen niet mogelijk 

was. En daarom zoeken we het in een hogere leeftijdscategorie. Zo spelen we wekelijks tegen 15,16 jarigen. Het tempo in 

de wedstrijd ligt veel hoger en de fysieke weerstand dwingt tot snel handelen. Het is goed om op deze manier concreet 

bezig te zijn met de ontwikkeling van de spelers. De originele B2 verloor de eerste 3 wedstrijden en dus ligt er een mooie 

uitdaging voor de spelers om dat om te buigen. Voor ons ligt er dus een mooie 

uitdaging.  

 

Omdat de originele B2 niet draaide (weinig opkomst etc.) bood ons dat de ruim-

te om daar in te schuiven. De overige B2 spelers zijn verdeeld over lagere B en A 

teams. 

 

4. Wat vind je belangrijk om de spelers mee te geven tijdens trainingen en wed-

strijden? 

 

Uiteraard is de exacte inhoud van trainingen afhankelijk van de groep en de 

situatie. Zo ook de tactiek richting een wedstrijd deels wordt bepaald door de 

tegenstander. Maar ik hamer altijd op het uitgaan van je eigen kracht. Je moet de tegenstander al vanaf het begin het 

idee geven dat er niets voor ze te halen valt. 

 

5. Sinds twee jaar heeft CJVV de Voetbalacademie, waarbinnen je zeer actief bent. Wat is eigenlijk het voordeel van de 

Voetbalacademie? 

 

Er wordt vanuit de club regelmatig negatief over de VA gepraat en dat is jammer. We hebben al jaren selectie elftallen en 

daar is niets mee veranderd. We hebben door te beginnen met de VA een duidelijk boodschap richting de toekomst gege-

ven. We investeren in de jeugd door middel van gediplomeerde trainers aan te trekken of op te leiden. We zijn heel inten-

sief bezig met het opleiden van de jeugd volgens onze visie. Dat werpt zijn vruchten zeker af. Misschien niet zo snel als bij 

anderen maar wel met meer kwaliteit op de lange termijn!  

 

6. Dit seizoen ben je verantwoordelijk voor de bovenbouw van de VA, wat 

wordt een belangrijke taak voor je komende jaren? 

 

Ik vind dat het een taak voor ons allemaal is om CJVV de beste jeugdoplei-

ding uit Amersfoort te maken. Daarvoor moeten we samen werken. VA of 

geen VA we zijn wel CJVV!  

“We zijn heel intensief 
bezig met het opleiden 
van de jeugd volgens  

onze visie” 

“Ik hamer altijd op het uitgaan van je eigen kracht” 
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E2 kreeg steeds meer vat op de te-

genstander en liet zich  

niet uit het veld slaan door de 6-1. 

Vastberaden zoekend naar  

mogelijkheden lukte het Ilias en We-

sley om een aantal kansen te  

creeren. Imad wist er 3 te verzilveren 

waardoor de eindstand op 6-4  

kwam. Het hele team heeft goed sa-

mengewerkt en heel veel inzet ge-

toond; we zijn benieuwd wat de vol-

gende ontmoeting met Soest oplevert! 

 

Groeten Hein 

Soest E3 - CJVV E2: eervolle nederlaag
Vandaag op reis naar Soest om de 

ongeslagen koploper te bestrijden.  

Soest had uit 7 wedstrijden een doel-

saldo van 60 voor en 5 tegen; we  

waren dus voorbereid op een moeilij-

ke pot. E2 begon gemotiveerd en  

geconcentreerd en gaf de blauwe 

mannen goed partij. Omdat Soest  

regelmatig een stapje sneller en slim-

mer was stonden we halfkoers wel  

met 5-1 achter.  

De jongens gingen toch vol vertrou-

wen en strijdlust de  

2e helft in.  

Saestum D1 - CJVV D1 
We moesten om 10 uur verzamelen om 

naar Zeist te gaan. Toen we bij voetbal-

vereniging Saestum waren gingen we 

naar de kleedkamer om om te kleden. 

Toen iedereen klaar was gingen we op 

het veld warmlopen en een 

paar oefeningen doen. Toen was het tijd 

om te voetballen en we de  yell deden 

gingen we ons  concentreren op de wed-

strijd.  

 

De scheidsrechter floot en de wedstrijd 

begon. De eerste 7 minuten waren we 

aan elkaar gewaagt maar wij speelde het 

meest op hun helft. Daarna kwamen er 

kansen voor ons maar gingen net naast.  

Daarna was er een snelle counter van 

ons en het was 0-1. Hun namen de af-

trap en we zaten er meteen fel op we 

veroverde de bal en we scoorde nog een 

keer 0-2.  

Daarna was het weer fel erop, Tayren 

versnelde en maakte de 0-3. De scheids 

fluit en we gingen met 0-3 de kleedka-

mer in.  

We moesten niet te makkelijk denken 

zei Maarten, want er kan nog van 

alles gebeuren dat wisten we nog 

toen we tegen AFC Quick moesten. 

Wij stonden al vrij snel op het veld en 

daarna kwam Saestum ook.  

Saestum nam de aftrap en de 2de 

helft begon ze paasten en gaven met-

een een lange bal naar voren nie-

mand letten op hun rechts voor en 

kreeg de bal gelukkig waren Luuk en 

William er snel bij en zetten het vast. 

De speler van Saestum moest afrem-

men en overspelen, onze verdediging 

kwam er tussen en zette een snelle 

counter op en de 0-4 lag erin.  

Saestum nam de aftrap en probeerde 

weer een lange bal maar Ilias kwam 

er tussen, hij werd geraakt door een 

speler van Saestum nog geen kaart. 

Toen de vrijetrap werd genomen was 

er een counter, Lucas  gaf hem 

aan Gijs die voor open doel stond 

hij raakte hem met links en de bal 

kwam op de paal.  

De keeper van Saestum nam snel de 

doeltrap maar Lucas lag op de grond. 

Saestum wou de bal niet uitschieten 

dus Matthijs remde hem af.  

De scheidsrechter vond het een gele 

kaart dus die gaf hij. Nog niks aan de 

hand, de voorzet kwam, maar ik pak-

te de bal. Ik gaf een lange bal en er 

kwam een counter en toen lag de 0-5 

al in het doel. Saestum nam de aftrap 

voor de 6de keer en de rechtsvoor 

kreeg de bal. Hij was voorbij Ilias en 

voorbij William, William trok aan de 

handrem en zette een tackel in en we 

kregen een vrije trap tegen. Een spe-

ler van Saestum schoot de 

bal langzaam over de muur en ik 

pakte hem met gemak. Ik schoot uit 

en het fluitsignaal klonk. CJVV D1 

wint voor het eerst bij Saestum in 4 

jaar tijd met een stand van 0-5. 

 

Groetjes : Bram 

De truc van Rahal (D2) 
Naam: Rahal Asbai 

Team: D2 

Truc:  De “Akka” 

Leg uit: Dribbel met rechts naar je tegenstander toe. Als je vlak voor je te-

genstander bent, zet je de buitenkant van je rechtervoet tegen de binnen-

kant van de bal. Duw de bal met buitenkant voet weg en sleep hem meteen 

weer met binnenkant voet voor je 

langs. 

Waarom is deze truc handig?: Als 

je in de kleine ruimte niet meer 

weet wat je moet doen kan je zo 

je tegenstander foppen. 

Wanneer doe je deze truc?: Bij de 

zijlijn of de cornervlag 

Wie doet vaak de truc?: Ronaldin-

ho en Cristiano Ronaldo 

Voor een filmpje met de truc:  

klik hier 

 Je je bestelde poster as zaterdag 

24 november kan afhalen bij 

CJVV? 

 

 Sinterklaas weer in het land is en 

zaterdag 1 december bij CJVV op 

bezoek komt? 

 

 Hij en de pieten speciaal voor de 

kabouters en de OSN/World lea-

gue spelers komt? 

 

 Er vrijdag 14 december een kids 

disco part voor de F & E-pupillen 

is? 

 

 Je je via cjvvjeugd-

feest@outlook.com kunt opgeven? 

 

 Het 1e met 2-0 van de koploper, 

FC Almere, heeft gewonnen? 

 

 Als je mee wilt doen aan de glazen 

bal, truc van of de gele leeuw, je 

ons kan mailen? 

 

 Wij dit leuk zouden vinden? 

 

 Ons mailadres 

cjvvkrant@outlook.com is? 

Wist je dat? 

http://youtu.be/92uGg_j9Spk


A 

  

B 

C 

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

Antwoord vorige week:  C 
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Kemal Yorulmaz A1 19-11-1994 

Erik Dommelen G-jeugd 21-11-1998 

Sabir Lemaalem D3 22-11-2001 

Selwin van de Brink F6 22-11-2004 

Adam Akatal Kab 22-11-2007 

Kadir Ozon E8 25-11-2003 

Verjaardagen deze week 

 

 

 

  

Welke Zweedse voetballer scoorde tijdens een oefeninterland met een weergaloze omhaal? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Wilfried Bony 

Overige foto’s 
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CJVV A1 IJsselmeervogels A2 2-2 

CJVV B1 FC Breukelen B1 5-1 

Cobu Boys B1 CJVV B2 1-1 

Roda B5 CJVV B3 3-3 

VVZ B4 CJVV B4 3-4 

TOV C1 CJVV C1 4-1 

VVZA C2 CJVV C2 4-6 

Saestum D1 CJVV D1 0-5 

Baarn D1 CJVV D2 1-1 

CJVV D4 Soest D3 2-6 

Soest D4 CJVV D5 5-1 

CJVV D6 Nieuwland D6 1-1 

Nieuwland D7 CJVV D7 4-7 

CJVV D8 Roda D11 0-4 

DOSC E2 CJVV E1 6-3 

Quick E6 CJVV E3 0-2 

CJVV E4 Nieuwland E4 3-8 

CJVV E6 Amsvorde E3 9-1 

VVZ E5 CJVV E7 4-0 

Roda E13 CJVV E8 2-5 

CJVV E9 Hooglanderveen E12 2-3 

CJVV E10 Nieuwland E10 2-0 

CJVV F1 Driebergen F1 4-3 

VOP F2 CJVV F2 1-4 

CJVV F4 IJsselmeervogels F6 7-3 

De Bilt F6 CJVV F5 3-5 

Amsvorde F2 CJVV F6 2-2 

CJVV JG1 WHC JG1 5-5 

CJVV JG2 Kon. HFC JG1 0-8 

Hoogland MA1 CJVV MA1 1-3 

Hoogland MB2 CJVV MB1 3-6 

Saestum MC1 CJVV MC1 6-1 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de D7 & de B2. 

Wedstrijd D7 B2 

PSV - Vitesse  3-1   2-1 

FC Twente – PEC Zwolle  3-0  3-0 

AZ - Feyenoord  1-2  1-2 

Roda JC - Ajax  0-3   0-3 

NEC – FC Utrecht  1-2  2-2 

VVV Venlo –sc Heerenveen  0-1  1-1 

Stand punten 

D5, E2 7 

Redactie voetbalkrant, D1, C3, E1 5 

D4 4 

E4, D8, F1, F4 3 

F2 2 

A2 1 

De glazen bal van de D5 van vorige week was zeer goed 

en zij komen gelijk met de E2. 

Beiden staan nu aan kop met 7 punten. 

Wedstrijd D5 Pt Uitsl 

Ajax - VVV 3-1 1 2-0 

Feyenoord - Willem II 4-1 1 3-0 

FC Groningen - AZ 1-1 3 1-1 

ADO Den Haag - PSV 1-2 1 1-6 

FC Almere - CJVV  3-1 - 0-2 

Vitesse - NEC 3-1 1 4-1 


