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OSN & World League 
Afgelopen zaterdag was het een mistig 

begin van de wedstrijden. Gelukkig 

waren de wedstrijden nog goed te 

volgen. 

De opkomst was uitstekend, alle 

teams waren compleet.  

 

Dus we konden op tijd beginnen. 

Er werd flink voor de punten gestre-

den. Sommige uitslagen vielen flink 

uit, had vooral te maken als er een 

speler  

bovenuit steekt dan krijg je gauw deze 

doelpunten rijke uitslagen. Maar de 

teams bleven elkaar sportief bestrij-

den. 

De nummer laatst van de World L Ajax 

snoept punten af van de leider in het 

klassement Arsenal. Het werd een 

gelijkspel.  

 

Zaterdag wordt het een spannende 

dag want dan komt Sint met zijn Pie-

termannen bij de kabouters OSN L en 

World L op bezoek! 

 

We kijken er naar uit! 

 

Jack Russchen 
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onsportief gedrag in het veld, aantal 

keer achter elkaar te laat komen en 

pestgedrag naar andere spelers. 

Ook als een speler geschorst is geweest 

en weer een nieuwe kans krijgt, kan hij 

in contact worden gebracht met iemand 

van het BOKS team.  

De spelers kunnen zelf ook naar iemand 

van het BOKS team toe komen als zij 

problemen hebben, zowel binnen als 

buiten het team.   

Het BOKS team hoopt op deze manier 

veel trainers en leiders te ondersteunen 

bij het omgaan met kinderen en jonge-

ren, waardoor de sfeer in het team en 

binnen CJVV goed en gezellig blijft.  

 

Groetjes, namens het BOKS team,  

Dana van de Kamp 

Nieuw bij CJVV: het BOKS team 
Hoi allemaal! 

 

Graag wil ik jullie voorstellen aan het 

BOKS team! Het BOKS team is een team 

van verschillende mensen die goed met 

kinderen en jongeren kunnen omgaan en 

hen graag willen helpen.  

Het BOKS team kan een trainer of leider 

helpen hoe zij goed met de spelers van 

hun team kunnen omgaan, maar het 

BOKS team is er ook voor de spelers zelf.  

Iemand van het BOKS team kan een 

gesprek voeren met een speler wanneer 

hij door de trainer is aangemeld bij het 

BOKS team.  

Een speler kan worden aangemeld bij het 

BOKS team door de trainer of leider. De 

reden van een aanmelding is bijvoor-

beeld brutaal gedrag tegen de trainer, 

2 verslagen CJVV D1 - Almere D1 
Maarten zei dat we meteen heel fel moes-

ten beginnen en zo snel mogelijk tot scoren 

moesten komen. 

Dat gebeurde ook, in de eerste paar minuten 

werd er al heel erg mooi gescoord door 

Chahid, 1-0. 

We hadden van tevoren ook afgesproken dat 

we de corners anders zouden nemen.  

Dat was een succes want Christopher scoorde 

uit een corner, 2-0! Hij scoorde er la-

ter nog één in de 1e helft. 

Daarna kwam Tariq met een hele mooie voor-

zet, Christopher raakte hem verkeerd maar 

Gijs was daar achter  

nog en tikte hij de bal in de kruising, 4-

0! Vanuit een corner raakte Christopher  

de bal verkeerd maar kwam volgens mij net 

achter de doellijn en de keeper tikte daar-

na de bal weg, waardoor de scheids  

dacht dat hij niet zat. 

In de 2e helft begonnen we niet fel en de 

tegenpartij wel waardoor ze heel veel kansen 

kregen.  

Je kon het eigenlijk al raden ze scoorden de 4

-1. Dus werden we een beetje boos op ons-

zelf. 

Het ging maar niet beter, dus zette Maarten 

Tayren in de spits en Christopher linksbuiten. 

Eindelijk scoorde Christopher met een halve 

omhaal, 5-1 (dat hadden we echt even nodig)! 

Daarna liep het weer als een trein, de 6-1 en 

de 7-1 scoorde Tayren 

allebei! 

Eindstand:  

FC Almere - CJVV 1 - 7 

 

Het was weer een goede 

wedstrijd!! 

 

Gemaakt door Luuk 

 

 

Dit was een belangrijke wed-

strijd, namelijk een bekerwed-

strijd tegen FC Almere. We had-

den heel veel zin in de wedstrijd. 

Daarom begonnen we gelijk ook 

heel fel. En door druk te zetten 

kregen we meteen een kans 

omdat Tayren langs zijn man 

liep en een voorzet aan mij gaf 

(Gijs) en schaafde net langs 

mijn hoofd. En meteen daarna 

kregen we nog een kans. Tayren 

kwam op de keeper af maar de 

keeper kwam op tijd uit zijn doel 

en tikte de bal net weg maar 

daar stond Chahid en schoot 

bijna vanaf de middellijn recht in 

het goal en scoorde de 1-0. We 

kregen ook heel veel corners. En 

Lucas neemt hem altijd mooi 

van rechts. En vandaag was dat 

ook zo, Lucas gaf een mooie 

corner en die belandde op het 

hoofd van Christopher en kopte 

hem erin. 2-0.  Onze rechtsbui-

ten, Tariq, was ook heel goed 

bezig en kwam een keer goed 

langs zijn man en wist de bal 

voor te krijgen en ik schoot hem 

er met een volley erin. De tegen-

stander kregen ook een paar 

kansen maar 

Bram, onze 

keeper was 

goed in vorm 

en hield alle 

ballen eruit. 

En kort daar-

na kregen wij 

een vrije trap 

en Christo-

pher schoot 

hem van de middellijn in het 

goal, iedereen was verbaasd. 

Toen was het 4-0 en gingen 

we de rust binnen.  

In de kleedkamer heeft Maar-

ten, onze trainer, ons nog een 

paar tips gegeven en gingen 

we weer naar buiten. De twee-

de helft begon net zo goed. 

We maakten goede acties en 

goede combinaties. Maar toch 

kreeg de tegenstander een 

corner en kopte iemand hem 

erin. Maar we lieten ze niet zo 

door gaan. En daarna liep 

Tayren een paar mannetjes 

voorbij en kapte naar binnen 

en schoot keihard in de hoek. 

Het was toen al 5-1. En we 

gingen door en we kregen een 

corner. Justus nam de corner 

en kreeg hem over iedereen 

heen en kwam bij Christopher 

aan en die nam hem aan en 

maakte een volley over de 

keeper heen in het goal. 6-1. 

En daarna waren we steeds 

beter aan het voetballen, we 

maakten steeds betere acties 

en speelden steeds meer sa-

men. En daardoor speelden 

we Tayren heel goed vrij en 

scoorde hij de laatste goal, de 

7-1. En daarna floot de 

scheids af. En wij zijn door in 

de beker door deze grote 

overwinning. 

 

Groet Gijs, speler van de D1  
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  De gele leeuw: Joas Merkus (F4)  
Naam: Joas Merkus 

Broers/zusjes: 1 zus (Mirthe), 1 broer 

(Jelmer) en 1 zusje (Elles) 

School/groep: basisschool groep 5 

Team: CJVV F4 

Ik voetbal sinds: 3e jaar 

Positie: rechtsvoor 

Trainer:  Heddy 

Sterke punten:  snelle aanvallen goeie voor-

zetten, altijd vrolijk 

Idool/beste voetballer: Ronaldo 

Film:  Alvin en de chipmunks 3  

Boek:  Koen Kampioen 

 

Club binnenland: Ajax 

Club buitenland: Barcelona 

Game:  FIFA 12 

Internetsite: spele.nl  

Eten: zelf gemaakte pizza mozzarella met tomaat 

Drinken:  Sisi 

TV-serie: Zack en Cody 

Hobby’s naast voetbal:  Tennis 

Huisdier:  onze poezen Puck en Punkie 

Muziek: Hallo wereld 

Dit wil ik later worden:  Architect 

Leukste voetbalmoment: toen we met 12-1  

hebben gewonnen van Cobu Boys 

0-1 voorsprong bij rust was dik verdiend. Na rust kreeg 

CJVV een steeds groter overwicht. De 0-2 was erg dicht-

bij. Eerst schoot Zakaria via de keeper over en later na 

een mooie solo ging de baal hoog over. Daarna bracht 

Liam Musab met een splijtende pass in stelling, maar 

diens schot draaide nét voorlangs. Dat Eemnes er niet 

aan te pas kwam, kwam niet in het minst door Jeremy, 

die knokte voor wat hij waard was, met als hoogtepunt 

een vliegende sliding. Wat een bikkelaar! CJVV kwam 

daarna met de schrik vrij toen Azmi de reddende engel 

was door op de doellijn de bal weg te koppen. Dat was 

wel zo’n beetje het enige wapenfeit van Eemnes en het 

was dan ook niet verrassend dat CJVV de beslissing 

forceerde. Een goed schot van Liam smoorde in een 

kluwen van benen en Musab was het meest attent met 

een prima treffer. 

 

Of CJVV doorbekert is afhankelijk van de andere wed-

strijd in de poule, maar de jongens kunnen trots zijn op 

deze teamprestatie! 

 

Man of the match: Musab 

 

Hans Latour 

Cupfighter D4 maakt reputatie waar 
Ook de 3e bekerwedstrijd dit seizoen kwam de D4 

weer prima voor de dag. Uit bij SV Eemnes moesten 

de jongens zich een weg banen door een dikke laag 

mist. Hierdoor werd de weg naar het doel door beide 

partijen maar mondjesmaat gevonden. Dat Eemnes er 

niet door kwam had alles te maken met een ijzerster-

ke defensie. Aanvoerder Luuk had zijn manschappen 

op scherp staan. Maarten op links gaf zijn tegenstan-

der geen enkele kans, Azmi speelde de Eemnes-spits 

volledig uit de wedstrijd en op rechtsback bleek Ab-

dulsamed een niet te nemen horde voor de linksbui-

ten van Eemnes. Zijn ijzersterke optreden bleef niet 

onopgemerkt en een 1e bod van Galatasaray is al 

uitgebracht. Helaas voor de geel –roden gaat Abdulsa-

med alleen in op een goed bod van Fenerbahçe. 

 

Gaandeweg de 1e helft kreeg CJVV een overwicht en 

kwam steeds vaker over de vleugels door. Ciske leek 

zijn oude vorm weer terug te hebben en kroonde zich-

zelf tot de koning van de voorzetten. Op links waren 

de doorbraken van Musab levensgevaarlijk. Drib-

belend en regelmatig de diepte ingestuurd door 

Zakaria dreef hij de verdediging van Eemnes tot wan-

hoop. De voorsprong kon niet lang op zich laten wach-

ten en Abdessamad profiteerde dan ook toen Eemnes 

achterin een steekje liet vallen. 

CJVV E8 - Hooglanderveen E10 
Na 3 wedstrijden op rij te hebben gewon-

nen, moest de e8 vandaag tegen Hoog-

landerveen voor de beker. 

We kwamen vanochtend op CJVV aan 

om te spelen tegen hooglanderveen ,het 

was zo mistig dat we wel hoopte dat het 

doorging. Nadat wij de hesjes hadden 

aangedaan hun spelen ook in het geel 

begon de wedstrijd. 

Wij gingen vol gas van start want we 

moesten winnen om door te gaan in de 

beker. En binnen 2 minuten ja hoor 1-0 

de tegenstander was nog niet bekomen 

of ja hoor 2-0. 

Lekker dacht iedereen en nog voor we 

dit tegen mekaar hadden gezegd hoppa 

3-0. Iedereen dacht dit wordt een mon-

sterscore maar het liep anders. 

Na een paar wissels bij hooglander-

veen begon het bij hun te draaien en 

jawel 3-1. Niks aan de hand dacht 

iedereen hoppa 3-2 opletten jongens 

riep iedereen maar hier was die al de 

3-3. 

Ga weer voetballen riepen we naar 

mekaar en raak niet in paniek.  

Rust. Even de puntjes op de i gezet en 

uitgelegd  dat wij echt beter zijn dus 

vanaf de aftrap er meteen weer volop. 

Maar dat dacht hooglanderveen ook 

en ja daar was die de 3-4 van 3-0 voor 

naar 3-4. 

Iedereen in paniek, zouden we dan 

toch verliezen en uit de beker gaan, 

we moesten winnen. 

Dus vol op de aanval met ze alle we 

hebben nog 8 minuten zei de scheids-

rechter. Ik riep het kan nog kom op 

jongens vechten ervoor doorgaan met 

ze alle. 

En wat denk je 4-4 met nog 4 minuten. 

We moesten winnen dan maar alles 

naar voren 1 verdediger achterin en 

alles vol op de aanval.  

Hooglanderveen kwam er niet meer uit 

nog 3 minuten nog 2 minuten. 

En ja hoor de verdiende 5-4 nu met ze 

alle nog een minuut verdedigen en hij 

fluit af in de tas een ronde verder. 

  

Erg spannend blij dat we gewonnen 

hebben.  

Alex Butzelaar 

Trainer E8 
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De truc van Joël (E1) 
Naam: Joël Zeldenrust 

Team: E1 

Truc:  De “Akka”, andersom 

Leg uit: Deze truc doe je net als de gewone Akka maar dan precies anders-

om... Dribbel naar je tegenstander toe. Als je vlak voor je tegenstander 

bent, zet je de binnenkant van je rechtervoet tegen de de bal. Duw de bal 

met binnenkant voet weg en sleep hem meteen weer met buitenkant voet 

voor je langs.   
Waarom is deze truc handig?: Als je wilt dat de verdediger ‘deweg kwijt 

raakt’. 

Wie doet vaak de truc?: Cristiano Ronaldo en Ronaldinho en andere voet-

ballers die veel trucjes in huis hebben. 

 

Klik hier voor het filmpje!! 

Doordat onze aanvallers ophielden 

met meeverdedigen kon de back  

van de rooien opstomen en de bal in 

hoek prikken: 1-2 achter, een goed  

moment om te gaan rusten. Na de 

rust probeerden de vogels het fysieke  

overwicht uit te buiten door met veel 

snelheid op te stomen en ons doel  

te bestoken. E2 bood stevig  weer-

stand waarbij veelvuldig en  

daadkrachtig optreden van Koen ons 

in de wedstrijd hield. Pitbull Omer  

vond na stevig doorbijten het net: 2-2 

Standvastig E2 klopt IJsselmeervogels 
In de mist was alleen het rood van 

onze tegenstander zichtbaar. Het  

rood was groot en bewoog zich snel 

en overspelend over het hele veld.  

Joyce, Tijl en Omer hadden de han-

den vol aan het opvangen van de  

tegenstander en zetten het dan snel 

om in enkele mooie tegenaanvallen.  

In de 10e minuut maakte Imad 1-0 

uit de kluts die volgde na mooi  

combinatiewerk. IJsselmeervogels 

maakte 5 minuten later op knappe 

wijze 1-1.  

en Ilias rondde een mooie rush  

af tot 3-2. De laatste 10 minuten 

waren spannend want IJsselmeervo-

gels  

gaf niet op. De gelen bleven een-

drachtig samenwerken in aanval en  

verdediging en sleepten zo de ver-

diende overwinning binnen. Jochem  

bedankt voor de degelijke vervan-

ging van de zieke Wesley. 

 

Groeten, Hein Vinke 

minuut domineert CJVV. Maar voor de 

toeschouwers is niet alles goed te zien 

door de dichte mist en wordt er regel-

matig de verkeerde naam geroepen. 

Maar de instructies van Maxim heb-

ben geholpen(bedankt Maxim!), want 

wat wordt er goed overgespeeld en 

niemand gaat meer door het midden! 

Ze leren snel die jongens van de F4.  

 

Ook Hoogland komt nu goed in de 

wedstrijd en de teams gaan lang gelijk 

op. Maar dan is daar toch de door-

braak voor Hicham en met een loei-

hard schot maakt hij de 1-0! Ook 

Hoogland krijgt veel kansen, maar die 

weten ze niet af te maken. Bauke die 

de eerste helft op doel staat heeft een 

paar schitterende reddingen.  

Na de rust heeft CJVV het ineens erg 

moeilijk. Hoogland krijgt veel kansen, 

maar heeft moeite met de corners. En 

daarbij staat Matthijs erg goed te kee-

pen. Toch wordt het dan toch 1-1. 

CJVV pakt meteen weer over en er 

volgt een mooie aanval via de vleu-

F4 de mist in tegen Hoogland 

Afgelopen woensdag bij de training 

hadden we bezoek van Maxim van de 

E4 die de jongens advies kwam ge-

ven hoe ze over de breedte moeten 

spelen. Zaterdag spelen we voor de 

beker tegen Hoogland F4. En omdat 

we niet echt meer in de race zijn voor 

de beker, is dat een prima gelegen-

heid voor de F4 hier wat meer mee te 

oefenen.  

De mist hing hardnekkig over veld 3 

van Hoogland. Het doel aan de over-

kant was maar nauwelijks te onder-

scheiden. De jongens van CJVV heb-

ben er weer zin in. Het enthousiasme 

spat ervan af en vanaf de eerste 

gels. En dan is daar een prachtige 

goal van Tren! 2-1! Maar Hoogland 

geeft niet op en al snel valt de ge-

lijkmaker. Vlak voor het eind breekt 

een speler van Hoogland toch door 

de verdediging en Hoogland scoort 

de 3-2. En ook wel een verdiende 

overwinning voor de ploeg met de 

meeste kansen.  

 

Maar de gele leeuwtjes hebben heel 

goed breed gespeeld en overge-

speeld en weer 100% inzet getoond. 

We zijn supertrots en hebben alle 

vertrouwen in de wedstrijd van vol-

gende week tegen VVZ’49 waaruit 

zal blijken of we nog in de race blij-

ven voor het kampioenschap. Wordt 

vervolgd dus…. 

 

Man of the match? Noah. Hij liep op 

alle ballen, werkte hard en gaf niet 

op.  

 

Heddy Posthouwer (moeder Bauke)  

http://youtu.be/3GrAGeiIjCE
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De einduitslag was 1 -6 door Jeroen 

met een mooie actie en Sam schoot 

voortreffelijk in de hoek en Dave 

schiet uit een vrije trap naar Joël en 

die hoeft de bal er alleen maar in te 

tikken. 

Het is dus 1-6 geworden. 

 

De volgende keer gaan we er weer 

tegenaan en we gaan hopelijk weer 

winnen net als deze keer!!!!!!! 

 

Door: Joël Zeldenrust 

CJVV E1 - APWC E1 
Het was 11 uur toen CJVVE1- VV 

APWC het veld op kwamen. Het was 

wel erg mistig, maar we konden de 

bal gelukkig goed zien. 

APWC begon goed, maar werden na 

een poosje wel erg onder druk gezet 

door een mooie treffer van Moham-

med, en twee mooie doelpunten van 

de backs Dave en Carsten (van af-

stand).  

Dan gaat CJVV E1 na de rust met een 

goede voorsprong (0-3) het veld op 

en komt er opeens een mooie aanval 

van de tegenpartij. Zij maken ze dat 

heel goed af het is 1-3 er kan nog 

van alles gebeuren. 

 

Maar CJVV wordt steeds gevaarlijker 

en krijgt ook heel veel kansen en er 

komt steeds meer ruimte en Sam 

kan hele mooie acties maken en dat 

weten wij natuurlijk wel en geeft 

mooie voorzetten op Mohammed, 

Rutger en Joël.  

 

C1 en C2 terug in originele teams voor bekertoernooi 
Deze 2 jeugdteams trekken al weken de 

aandacht van iedereen op CJVV. Hoe 

doet de C1 het als nieuwe B2 en kan de 

C2 het niveau aan van de C1 competi-

tie? Na een aantal weken zien we dat de 

originele C1 prima meespeelt in de B2 

competitie en al 3x de betere ploeg was! 

De C2 heeft een moeilijke start tegen de 

nummers 2,3 en 4 uit de competitie 

maar ook daar zit een stijgende lijn in 

onder leiding van Mennolt! Vandaag was 

het bekerprogramma en speelden de 

teams weer (gewoon) als C1 en C2 zoals 

ze het seizoen begonnen. De reden hier-

voor is dat beide teams in de beker be-

gonnen waren en zo hun eigen beker-

toernooi kunnen afmaken. Aan het begin 

van de Zaterdag hadden beiden teams 

een overwinning nodig om door te beke-

ren. 

Voor de C1 groep was het gemakkelijker. 

Zij moesten tegen het zwakkere APWC 

C1 optreden. Het was wel een omscha-

keling voor de jongens die nu 3 weken 

op rij tegen de fysiekere tegenstanders 

hadden gespeeld. Vandaag was het an-

dersom. Er werd overtuigend met 0-12 

gewonnen van deze ploeg. De manier 

waarop was goed om te zien. Er werd 

tot de laatste minuut samen gespeeld 

en kansen gecreëerd.  Doelpunten 

van onder andere Jimmy, Kaan, 

Daan, Halil, Sabri en vooral veel as-

sists van Jop. Zo kan je een verplicht 

nummertje in de beker dus ook spe-

len! 

Voor de C2 was het moeilijker. Zij 

troffen Ijsselmeervogels C2 die ook 

bij hun in de competitie zit. Het was 

dus een mooie test om tegen een 

ploeg te spelen van hun eigen compe-

titie niveau. Tegelijkertijd met de C1 

werd er afgetrapt. Na de eerste 35 

minuten stond er een 0-1 tussen-

stand op het scorebord. Maar in de 2e 

helft werd er teruggevochten en door 

doelpunten van Mouad, Dieu Merci 

en Mehmet werd de eindstand 3-1.  

Beide teams door in beker als C1 en 

C2. Volgende week weer B2 en C1. 

Volgt u het nog? 

 

Arjan Delhaas 

 Er zaterdag bijna alleen maar 

bekerwedstrijden zijn gespeeld? 

 

 De C4 & A1 een uitzondering 

hierop zijn? 

 

 Zij respectievelijk een competitie-

wedstrijd en een oefenduel had-

den? 

 

 Er in deze editie 2 wedstrijdver-

slagen van dezelfde van de D1 

zijn te lezen? 

 

 Wij zoveel enthousiasme wel 

kunnen waarderen? 

 

 De E7 na verleden week  de eer-

ste wedstrijd verloren te hebben 

nu weer doorgaat met winnen? 

 

 KVVA met 5-1 werd verslagen 

voor de beker? 

Wist je dat? 



A 

  
B 

C 

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

Antwoord vorige week:  C 
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Joris Ligthart F1 27-11-2004 

Jordy Eckmann B2 27-11-1996 

Jaimy van Weel E5 29-11-2002 

Jochem Marsman E1 29-11-2002 

Lucas Seignette D1 29-11-2000 

Isaac Conteh F6 30-11-2004 

Soufiane Mahtour F5 30-11-2003 

Wesley Schipper E2 30-11-2002 

Brian Kruyver D4 30-11-2000 

Mohamed Akalliche E6 1-12-2002 

Tugsad Tekin D2 1-12-2001 

Karina Marten MC1 1-12-1998 

Wietse Verhagen OSN 2-12-2005 

Verjaardagen deze week 

Overige foto’s 
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CJVV A1 Hoevelaken A1 3-3 

CJVV A2 Hoogland A2 0-11 

CJVV B3 Roda ‘46 B6 2-1 

APWC C1 CJVV C1 0-12 

CJVV C2 IJsselmeervogels C2 3-1 

CJVV C4 DOSC C3 0-2 

VVZ C5 CJVV C5 3-6 

CJVV D1 Almere D1 7-1 

IJsselmeervogels D3 CJVV D2 1-2 

CJVV D3 Hoogland D44 3-1 

Eemnes D3 CJVV D4 0-2 

CJVV D6 VVZA D6 2-2 

Roda D6 CJVV D7 4-1 

VVZA D5 CJVV D8 3-0 

APWC E1 CJVV E1 1-6 

CJVV E2 IJsselmeervogels E2 3-2 

Eemnes E3 CJVV E3 2-3 

Cobu Boys E4 CJVV E4 2-2 

VVZ E4 CJVV E5 9-3 

CJVV E6 VVZ E9 8-4 

KVVA E5 CJVV E7 1-5 

CJVV E8 Hooglanderveen E10 5-4 

VVZA E8 CJVV E9 5-1 

CJVV E10 Hooglanderveen E14 5-0 

CJVV F1 DOSC F1 2-5 

CJVV F2 Quick F3 4-5 

Vliegdorp F2 CJVV F3 1-3 

Hoogland F4 CJVV F4 3-2 

Soest F4 CJVV F5 6-0 

CJVV F6 Ijsselmeervogel F6 1-3 

DOVO MA1 CJVV MA1 7-2 

CJVV MB1 IJsselmeervogels MB1 0-5 

CJVV MC1 CSW MC2 2-1 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de B3. 

Wedstrijd D7 B2 Uitsl Pt 

PSV - Vitesse  3-1   2-1 1-2 - / - 

FC Twente – PEC Zwolle  3-0  3-0 2-2 - / -   

AZ - Feyenoord  1-2  1-2 0-2 1 / 1 

Roda JC - Ajax  0-3   0-3 1-2 1 / 1 

NEC – FC Utrecht  1-2  2-2 2-0 - / - 

VVV Venlo –sc Heerenveen  0-1  1-1 1-1 - / 3 

Totaal 2 pt 5pt   

Stand punten 

D5, E2 7 

Redactie voetbalkrant, D1, C3, E1, B2 5 

D4 4 

E4, D8, F1, F4, D7 3 

F2 2 

A2 1 

Uitslagen van vorige week 

Wedstrijd B3 

Ajax - PSV 1-3 

Feyenoord - RKC 2-1 

FC Twente - ADO Den Haag 3-1 

FC Utrecht - AZ 1-2 

Vitesse - Roda JC 3-0 

CJVV - De Posthoorn 2-0 


