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Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek  
bij OSN/World League & Kabouters 

Zaterdag was de grote dag i.p.v. trai-

ningen en wedstrijden kwam onze 

grote vriend uit Spanje. Het was span-

nend voor de jeugdige spelers dat 

de Sint kwam. Er werd luidkeels lied-

jes gezongen om te laten merken 

dat hij gauw moest komen. En ja hoor, 

daar kwam hij aan de Sint met zijn 

zwarte 

Pieten. Ze keken met grote ogen en 

luidkeels werd Sinterklaas begroet. Na 

enkele woorden ging de Sint de trap 

op naar de bestuurskamer, want het 

was toch 

wel wat te fris voor hem. De kinderen 

werden verdeeld over de Pieten en 

gingen 

toen samen met de pieten een spelle-

tjesparcours doen. Zo was er pakjes in 

de schoorsteen gooien, scoren op 

doel, slalommen met de bal, de peper-

notenrace en  een heuse quiz. Maar 

de klap op de vuurpijl was toch dat de 

kinderen per groepje bij Sinterklaas op 

bezoek gingen in de bestuurskamer. 

Er gevraagd door de Sint waar ze 

speelden en of ze het leuk vonden.  

 

 

Het was duidelijk dat Sint een groot 

fan van Real Madrid is! Na een ge-

sprekje  met de Sint en het zingen 

van liedjes kregen alle kinderen een 

mooi kado. De anderen die nog bui-

ten aan het spelen 

waren keken vaak of de Sinterklaas 

er nog  was. De kinderen hebben zich 

prima vermaakt met de Pieten. En de 

CJVV spelers hebben allemaal hun 

Pietendiploma gehaald. Om half tien 

ging de Sint met zijn Pietermannen 

afscheid nemen,want hij moest nog 

naar andere kinderen toe. Uitge-

zwaaid en gezongen gingen ze weg. 

 

Het was een geslaagde morgen en 

nog bedankt voor de organisatie voor 

dit evenement. 

 

Zie meer foto’s verderop in de krant! 

 

 

 

 Foto’s & verslag Sinterklaas &  

Pieten 

 Verslagen van:  

- F4  

- E6 

- E1 

- E2 

- D4 

- D1 

- C1/C2 

 De gele leeuw: Ciske Latour (D4) 

 De truc van: Julian Boes (F2) 

 Pupil van de week: Yairo Mets (E4) 

 Verslag cursus scheidsrechters 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Quizvraag 

- Waar is de bal?, 

- Verjaardagen 

- De glazen bal 

- Uitslagen 
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voor. VVZ zakte een beetje weg en 

daar maakte CJVV gebruik van. Pri-

ma overgespeeld en vrijgelopen. 

Hicham kreeg de bal, wist de verde-

digers te passeren en schoot de bal 

mooi schuin in. 1-3. De 2-3 viel niet 

lang daarna, ook weer zo’n goede 

actie van Hicham. En met 2-3 en 

weer wat hoop ging de F4 de rust in. 

De coach hield een opbeurend 

praatje en daar gingen we weer. De 

ploegen waren zeer aan elkaar ge-

waagd. VVZ ’49 had mooie kansen 

maar het vuur leek er een beetje uit 

te zijn. En weer was het Hicham die 

de gelijkmaker maakte. 3-3, maar 

met nog heel wat minuten speeltijd 

voor de boeg.  

Maar wat er toen gebeurde is niet 

meteen duidelijk. We werden over-

De F4 houdt de moed erin 
De wedstrijd van afgelopen zaterdag 

was een spannende voor de F4. Thuis 

tegen de koploper VVZ ’49 F5. Een rond-

je googlen leverde op dat dit de selectie 

was van VVZ ’49, waarschijnlijk de eer-

stejaars F. Maar ook CJVV F4 heeft nog 

een kansje op het kampioenschap, dus 

het kan nog alle kanten op.  

Maar al meteen na het eerste fluitsig-

naal van scheids Tarik (die weer een 

hele goede wedstrijd floot), werden we 

overdonderd door maar liefst 3 doelpun-

ten vlak achter elkaar. De jongens van 

VVZ ’49 houden wel van actie. Matthijs 

stond echt supergoed te keepen, maar 

helaas moest hij er toch drie laten gaan. 

Als het zo door zou gaan zouden we voor 

rust al tegen een 0-12 achterstand aan-

kijken. Maar gelukkig ging dat niet door, 

en daar zorgde Hicham natuurlijk wel 

CJVV E6 - SO Soest E9 
Dit weekend stond een zware wedstrijd 

op het programma. De heren van de E-

6 moesten tegen de koploper. En de 

koploper SO Soest had alle wedstrijden 

tot nu toe gewonnen. Een fikse kluif 

dus. Een compleet team zou dus wel 

gewenst zijn. Helaas ontbraken Wouter 

en Ruben. Wouter was geblesseerd 

maar was wel aanwezig om zijn team 

aan te moedigen. Bas was weer opge-

knapt en stond onder de lat. Zijn mooie 

keeperspak was schoon gewassen en 

op zijn hoofd droeg hij een muts. Want 

een beetje fris was het wel. Moham-

med was jarig en na de wedstrijd zou 

hij trakteren. Zou wel  een mooi cadeau 

zijn als we zouden winnen. 

 

We begonnen fel aan de wedstrijd. De 

tegenstander had grote stoere jongens 

in hun team en die konden ook nog 

eens goed voetballen. Toch waren de 

meeste kansen voor ons. Bij een van 

onze aanvallen kwam de bal vier keer 

achter elkaar tegen de lat, kruising of 

de paal. Daan en Abdusammed hadden 

op de training teveel naar de trainer 

geluisterd. Ze moesten namelijk een 

keer proberen de lat of de paal te ra-

ken. Nou, dat hebben ze in ieder geval 

geleerd!  

 

De druk op ons doel werd steeds groter 

en die jongens kregen het voor elkaar 

om twee keer achter elkaar te scoren. 

Zo stonden we halverwege de eerste 

helft met 0-2 achter. En dat terwijl wij 

eigenlijk voor hadden moeten staan. 

Koen wist zich als eerste goed vrij te 

spelen en de bal in de touwen te jagen. 

Daar was meteen weer het geloof in 

een goede afloop terug. Vlak voor rust 

wist ook onze jarige Jop 

(Mohammed) een doeltje mee te 

pikken. 2-2 met rust.  

In de rust werden de jongens bemoe-

digend toegesproken. Want er was 

echt een kans om te winnen. Alleen 

als we als team zouden spelen. Zo-

veel kansen hadden we gekregen, 

dat ook in de tweede helft er wel 

eentje in zou rollen. De trainer voor-

spelde drie doelpunten.  

 

Onze verdediging was hecht. Bas wist 

net als in de eerste helft een paar 

onhoudbare ballen wonderlijk buiten 

het doel te houden. Geweldig Bas! 

Daan, Caner en Philip staken steeds 

weer een stokje in het wiel van de 

aanval van Soest. Aissam, Koen en 

Abdusammed hielden op het mid-

denveld de bal goed vast en waren af 

en toe erg dreigend. Abdusammed 

wilde het liefst naar voren want aan-

vallen is natuurlijk het leukst. Toch 

moest hij van de coach en de trainer 

achterin spelen. En ook dan krijg je 

voldoende kansen. En dus mocht hij 

in de tweede helft een keer aanleg-

gen voor een afstandschot: KNAL en 

ja hoor in de touwen. De tegenpartij 

stond voor het eerst achter en vond 

dit helemaal niet prettig. Ze begon-

nen op elkaar te vitten en dat is nooit 

goed. Onze heren roken daarom de 

kans op een kunststukje en Moham-

med schoot zijn tweede binnen. 4-2 

een prachtige stand.  

Maar probeer dat nou wel vast te 

houden. Standhouden heet dat let-

terlijk. De drang naar voren was voor 

sommige toch te groot en ineens 

stonden er vier blauwhemden alleen 

voor Bas. Had hij 

daarvoor getoverd 

in de doelmond, 

nu moest hij zijn 

meerdere erken-

nen in die vier tegenstanders. 

Waar was onze verdediging? He-

ren, joehoe! Oh oh wat werd het 

spannend. Ouders langs de kant 

schreeuwden hun jongens naar 

voren. En oh nee he, daar werd de 

druk te groot en schoot de tegen-

stander de 4-4 binnen. We zouden 

toch niet gaan verliezen? Wat was 

het spannend! De verdediging was 

met de man of the match Caner in 

goede handen. En daar werd onze 

jarige gelanceerd.  

Omdat Soest wilde winnen, kregen 

wij iets meer ruimte en de bal werd 

over alles en iedereen heen ge-

schoten en Mohammed ging er 

mee aan de haal. Alleen op de 

keeper af, altijd een moeilijk mo-

ment. De bal vertrekt van de voet 

van Moahmmed. De keeper heeft 

de bal vast. Nee, toch niet, hij rolt 

door zijn handen en gelukkig dat 

Mohammed alert is. Want hij hoeft 

de bal nog maar een klein tikje te 

geven. En daar rolt de bal lang-

zaam over de doellijn. Een welver-

diende overwinning en een mooi 

verjaardagscadeau voor Moham-

med. Die trakteerde de jongens en 

de tegenstanders op wat lekkers. 

Gefeliciteerd Mohammed! En gefe-

liciteerd jongens met deze geweldi-

ge prestatie. 

 

Maarten 

trainer  

spoeld door een vloedgolf aan doel-

punten en toen we weer opkeken was 

het ineens 3-8. VVZ’49 had duidelijk 

inspiratie gekregen en na een paar 

kleine knulligheidjes van CJVV was het 

prijsschieten.  

Maar verliezen moet je ook kunnen en 

de F4 toonden zich een waardige 

verliezer. Bij elke nieuwe aftrap wer-

den de schouders gerecht, gingen de 

koppies omhoog en zagen we weer 

100 % inzet. Geen onderlinge verwij-

ten, gewoon Fussbal spielen. En daar-

om hebben we deze week niet een 

man of the match maar 9! Jongens 

jullie hebben de trainer, de coach en 

alle supporters weer supertrots ge-

maakt. Het was weer helemaal top! 

 

Heddy Posthouwer 
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  De gele leeuw: Ciske Latour (D4)  
Naam: Ciske Latour 

Broers/zusjes: zusje (Hanna) 

School/groep: Aloysiusschool, groep 8 

Team: D4 

Ik voetbal sinds: 2004 

Positie: rechtsbuiten 

Trainer:  Rutger Verkerk 

Sterke punten:  kapbeweging en voorzet-

ten geven 

Idool/beste voetballer: C. Ronaldo 

Film:  Ted  

Boek:  Leven van een loser 

Club binnenland: PSV 

Club buitenland: Barcelona 

Game:  Dad ‘n Me 

Internetsite: YouTube  

Eten: Pizza, frietjes 

Drinken:  Red Bull 

TV-serie: Voice of Holland 

Hobby’s naast voetbal:  Muziek maken/luisteren, 

tekenen en andere sporten doen. 

Huisdier:  Russische dwerghamsters 

Muziek: Kanye West, Usher en David Guetta 

Dit wil ik later worden:  Artiest 

Leukste voetbalmoment: Ik heb wel eens ge-

scoord met een effectbal!!! 

D4 hervindt weg omhoog op de ranglijst 
De D4 was na de laatste nederlaag 

afgezakt naar de 9e plek. Vandaag 

kwam de nummer 10, Hooglanderveen 

D6,  op bezoek met slechts 1 punt ach-

terstand en een wedstrijd minder.  Het 

was dus zaak hen van het lijf te houden. 

CJVV begon dan ook lekker fel met een 

paar prima kansen. De verdediging 

stond als een huis en met name Maar-

ten liet zijn tegenstander kansloos met 

geconcentreerd en fel spel. Op aange-

ven van Ciske maakte Zakaria na een 

prachtige lichaamsschijnbeweging de 

dik verdiende 1-0. 

 

CJVV heerste op alle fronten en het was 

dan ook zuur dat uit één van de spaar-

zame aanvallen van Hooglanderveen de 

gelijkmaker viel. Carlos had misschien 

beter niet kunnen stompen, maar van-

gen, want de bal kwam voor de voeten 

van de tegenstander, die dankbaar 

afdrukte. 

CJVV gaf de moed niet op en bleef vol 

op de aanval spelen en dat resulteerde 

in een vloeiende aanval  via Zakaria, 

Abdessamad en Liam, waarbij laatstge-

CJVV E1 - VVZA E2 
We moesten afgelopen zaterdag thuis tegen 

VVZA e2 spelen.  

De eerste paar minuten moesten we even 

goed inkomen, maar daarna werd  de 

eerste doel gemaakt door Carsten en daar-

na de tweede door Jeroen.Hierna 

scoorde Sam de derde en toen was rust. Na 

rust scoorde ik zelf de 4-0. En de 

5-0 was weer van Sam. Hierna scoorde 

VVZA en 10 seconden later stond het 

alweer 6-1 door Rutger. Toch scoorde VVZA 

ook nog een keer. Totdat we met 

zes twee hebben gewonnen.  

Ik ben heel trots op mijn toffe team! We 

hebben goed met elkaar gespeeld. 

 

Mohammed 

noemde de 2-1 noteerde. De honger 

van CJVV was niet gestild en de ene 

aanval volgde de ander op. Op rechts 

kapte Ciske dat het een lieve lust 

was. Als CJVV niet snel een kapver-

gunning aanvraagt, gaat de club hier 

problemen mee krijgen.  Hooglander-

veen was zo in de war dat ze fouten 

gingen maken en Ciske profiteerde 

hiervan door de bal te ontfutselen en 

deze panklaar te leggen voor Abdes-

samad, die wel raad wist met dit bui-

tenkansje: 3-1.  

Toch kwam de spanning weer terug 

toen de gasten uit een messcherpe 

counter de aansluitingstreffer maak-

ten, 3-2.  CJVV zette dit echter snel 

weer recht toen Ciske attent was in 

een rommelige situatie voor de goal. 

Met 4-2 was de marge weer naar 2 

gebracht en dat was een meer dan 

verdiende ruststand.  

 

Na de rust leek CJVV de weg hele-

maal kwijt. De Hooglanderveen-

spitsen kwamen steeds vaker in de 

buurt van Carlos en kregen zelfs een 

pingel, waar een luchtje aan zat. 

Maar de gasten hadden niet gere-

kend op de katachtige reactie van 

Carlos, waarmee hij zijn foutje uit de 

1e helft weer goed maakte. Carlos 

hield zelfs met nog een paar puike 

reddingen CJVV op veilige afstand. 

Hij kon echter niet voorkomen dat 

de geel-blauwen uit een penalty 4-3 

maakten. Een merkwaardig gege-

ven strafschop, want een kopbal 

terug op de keeper, die hem alleen 

maar tegenhoudt met de handen en 

niet in de handen pakt, is toege-

staan. 

Gelukkig zorgde Abdessamad voor 

gerechtigheid door een goede wed-

strijd te bekronen met zijn 2e treffer. 

Over de hele wedstrijd genomen 

een dik verdiende overwinning, 

waarmee CJVV weer richting subtop 

klimt. 

 

Man of the match: Ciske 

 

Hans Latour 

   DOSC E4 - CJVV E2: 
goed voor doelsaldo 
De eerste helft ging het gelijk op. 

Een 1-2 ruststand pastte volgens  

Koen goed bij het wedstrijdbeeld. "In 

de rust zeiden de trainers dat  

het allemaal een stapje sneller en 

feller moest en dat heeft iedereen  

goed gedaan." De tegenstander kon 

niet mee in dit tempo en het werd 

een  

doelpuntenfestijn. Eindstand 2-11. 

Doelpuntenmakers: wie niet eigen-

lijk? 

 

Groeten, Hein 
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De truc van Julian (F2) 
Naam: Julian Boes 

Team: F2 

Truc:  De Zidane 

Leg uit: Je stopt de bal met de onderkant van je voet. Dan zet je je voet eroverheen en 

dan neem je de bal mee met de onderkant van je andere voet.   
Waarom is deze truc handig?: Je speelt de tegenstander makkelijk voorbij 

Wanneer doe je deze truc?: Bij de training. 

Wie doet vaak de truc?: Ben (de trainer) en Zidane. 

 

Klik hier voor het filmpje!! 

wel balen. Maar we gingen gewoon 

door. Als het aan de ene kant niet 

ging, paste we terug naar de keeper, 

Bram, en gingen we verder aan de 

andere kant. Maar een keer ging dat 

niet goed en paste we terug naar 

Bram en hij wou hem weggooien maar 

de bal gleed uit z’n handen en kwam 

in de voet van de tegenstander en die 

schoot voor open doel natuurlijk in: 2-

1. Maar toen kwam Ilias erin. En toen 

ging het meteen goed. Meteen kreeg 

Tayren een kans en gaf een voorzet 

aan Ilias en hij schoot hem erin:  2-2. 

En toen waren we heel blij en gingen 

we zo door. Tayren kwam weer langs 

z’n man en gaf een goeie voorzet en 

Ilias stond weer op de goeie plek en 

schoot hem er voor de tweede keer in. 

3-2. En Chahid was ook goed bezig en 

kwam een keer voor de goal en schoot 

van afstand over de keeper heen in 

FC De Bilt D1 - CJVV D1 
Op zaterdag 1 december  moesten 

we tegen FC De Bilt voetballen. De 

wedstrijd begon om 10:15 dus moes-

ten we verzamelen om 8:45. En toen 

reden we met z’n alle naar FC De Bilt. 

Toen we daar waren, gingen we ons 

meteen klaarmaken voor de wed-

strijd en de warming-up doen. Na de 

warming-up gingen we klaar staan 

voor de wedstrijd. Wij hadden uit en 

de scheids floot af en de wedstrijd 

was begonnen. We begonnen meteen 

al goed. Christopher schoot de bal 

naar voren en kwam bij Tayren te-

recht. Hij gaf een voorzet aan 

mij(Gijs) en ik kopte hem door naar 

Tariq en die schoot hem met een 

volley erin. Z’n eerste doelpunt voor 

de D1!!!!! Maar daarna ging het met-

een weer wat minder. De tegenstan-

der nam uit en meteen daarna maak-

te zij ook een doelpunt. Dus dat was 

het goal . En met een 4-2 voor-

sprong gingen we de rust in.  In de 

rust hebben we nog even besproken 

wat beter kan. En zo zijn we de 

tweede helft begonnen. De tweede 

helft begon meteen al goed. En Ilias 

scoorde meteen z’n derde al. Een 

hattrick dus. En Tayren moet ge-

woon elke wedstrijd scoren en deed 

dat vandaag ook. Hij scoorde de 6-2 

al. En bij ons ging eigenlijk alles 

goed. Er worden acties gemaakt en 

goede combinaties. En we kregen 

ook nog een corner en kwam in mijn 

voeten en ik dolde eerst drie man 

en schoot op doel en de bal vloog 

erin. En toen floot de scheids af 

voor het einde van 

de wedstrijd. 

 

Gijs Wispelwey 

scheidsrechter mee en de teams op-

halen om daarna het veld op te gaan. 

Het eerste doelpunt maken. Daarna 

kreeg ik een voetbal met de namen 

van de spelers. 

Wat vond je het leukste? Het doelpunt 

maken. 

Wie vind je de beste speler van het 1e 

en waarom? De beste speler was Re-

ne Mijnheer omdat hij een goede wed-

strijd speelde. 

Wat vind je het leukste van voetbal? 

Doelpunten maken.  

 

Pupil van de week: Yairo Mets (E4) 
In welk team speel je zelf? E4  

Op welke positie? Links voor en links 

achter 

Tegen wie speelde het eerste, en 

hoeveel is het geworden? Zij speelde 

tegen Posthoorn en het in 2-0 gewor-

den. 

Wat het een leuke wedstrijd? Het was 

een spannende wedstrijd maar kwam 

laat op gang. 

Wat moest je allemaal doen als pupil 

vd week? Het trainingspak aan doen. 

Het inspelen was de spelers. Met de 

Wil je zelf nog iets vertellen? Ik vond 

het leuk het mee te maken en hoop 

dat ik in de toekomst ook in het 

eerste komt te spelen. 

 

FILMPJE!!!! 

http://youtu.be/XwZ6qj0eQ-s
http://www.youtube.com/watch?v=s_vy77G4IXE
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C1/C2 weer als B2/C1 en winnen. 
Het was weer een competitieweekend en 

dus speelde de C1 weer als B2 en 

schoof de C2 weer door naar de C1. Voor 

de B2 stond er een thuiswedstrijd tegen 

Cobu Boys B1 op het programma. En de 

C1 mocht naar Quick om daar tegen de 

C2 te spelen. 

  

CJVV B2-Cobu Boys B1 3-0 

Twee weken geleden ontmoette de ploe-

gen elkaar ook al. Op het Sportpark van 

Cobu Boys werd toen 1-1 gespeeld. Met 

de ervaring van die wedstrijd erbij waren 

de mannen klaar voor deze ontmoeting. 

Het werd een verdiende overwinning. 

Uiteindelijk scoorde CJVV al haar doel-

punten in de 1e helft. De eerste kwam 

op naam van Chris die een schot van 

Halil in de rebound binnenwerkte. 10 

minuten later haalde Jimmy de achter-

lijn, trok door naar binnen en bediende 

Sabri die simpel binnentikte.  

De 3-0 kwam op naam van Halil die na 

de keeper gepasseerd te hebben sim-

pel binnenschoot. Het was zeker niet 

de beste wedstrijd van CJVV maar ook 

die moeten gewonnen worden! Hard 

gewerkt, wedstrijd gedomineerd en 

niet meer in gevaar gekomen!  

  

Quick AFC C2-CJVV C1 0-3 

Ook het 2e C selectieteam van CJVV 

mocht een competitiewedstrijd spelen. 

Zoals bekend spelen ze de wedstrijden 

van de C1 en dus stond er een compe-

titiewedstrijd tegen Quick op het pro-

gramma. Quick werd met 0-3 terecht 

verslagen door doelpunten van Mouad 

(2x) en Mehmet. Een terechte en 

mooie overwinning voor de gele leeu-

wen! 

 

Arjan Delhaas 

 

 Sinterklaas op bezoek was bij 

CJVV? 

 

 De kabouters en OSN spelers 

een spelletjesparcours deden 

met de Pieten? 

 

 Zij na afloop een pietendiploma 

kregen? 

 

 Sinterklaas fan is van Real Ma-

drid? 

 

 De discoparty voor E&F-pupillen 

verzet wordt van 14 december 

naar 4 januari 2013? 

 

 Dit te maken heeft dat er die 

avond ook een scheidsrechters-

training op het programma 

staat? 

 

 Alle E&F-pupillen nog persoonlijk 

bericht krijgen hierover? 

 

 De organisatie hoopt dat de vele 

aangemelde spelers 4 januari 

ook van de partij zijn? 

 

 De B3 met 8 punten nu boven-

aan staat bij de rubriek ‘de gla-

zen bal’? 

 

Wist je dat? 

 

 

 
 

Welke 3 spelers zijn geno-mineerd voor de Gouden 
Bal 2012? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week:  

Bas Dost (Heerenveen) 

De wedstrijdcommissie van CJVV zet mooie stappen in het plan van het 

verbeteren van de scheidsrechters bij CJVV. 

  

Naast het begeleiden van steeds meer zeer gemotiveerde juniorscheidsrechters 

doen we ook veel aan het verbeteren van de scheidsrechters voor de hoge 

junioren en senioren. 

Na flink doorzetten bij de KNVB is het ons gelukt om een Basis Opleiding 

Scheidsrechter (BOS) bij CJVV gegeven te krijgen. 

Vrijdag 30 november was de eerste avond van deze BOS-cursus in onze kantine. 

Van de 23 deelnemers zijn er maar liefst 9 van CJVV die de cursus volgen en 

daar zijn we uiteraard erg trots op. 

  

We wensen alle deelnemers, en uiteraard voor die van CJVV, een goede en 

leerzame cursus. 

  

Namens de wedstrijdcommissie, 

  

Paul Tulp 

CJVV werkt hard aan het verbeteren 
van de scheidsrechters bij CJVV 



A 

  

B 

C 

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

Antwoord vorige week:  B 

PAGIN A 6  C JVV VO ETB AL KR AN T 

Necati Cosar D7 3-12-2001 

Daniel Sikkens B2 3-12-1997 

Burak Atalay D6 4-12-2001 

Job Spoelstra D2 5-12-2000 

Rayan Fezzazi OSN 7-12-2005 

Koen Boot Kab 8-12-2008 

Simon van Dooren OSN 8-12-2005 

Rutger Tulp E1 8-12-2002 

Lucas Mojet E7 8-12-2002 

Safa Alsan D8 8-12-2001 

Moos van Breukelen G-jeugd 9-12-1999 

Verjaardagen deze week 

Overige foto’s Sinterklaas & Pieten 
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Hooglanderveen A1 CJVV A1 0-4 

CJVV A2 Kampong A3 2-8 

Nieuwland B1 CJVV B1 1-2 

CJVV B2 Cobu Boys 3-0 

Achterveld B1 CJVV B3  

DOSC B3 CJVV B4 8-1 

Quick C2 CJVV C1 0-3 

Ijsselmeervogels C3 CJVV C2 1-3 

CJVV C4 Amsvorde C2 1-9 

CJVV C5 Soest C6 15-1 

De Bilt D1 CJVV D1 2-7 

CJVV D2 DOSC D2 2-0 

DOSC D3 CJVV D3 1-5 

CJVV D4 Hooglanderveen D6 5-3 

Roda D6 CJVV D5 3-1 

Quick D7 CJVV D7 4-3 

CJVV D8 Quick D9 7-1 

CJVV E1 VVZA E2 6-2 

DOSC E4 CJVV E2 2-11 

VVZA E5 CJVV E3 1-3 

CJVV E4 Soest E6 0-8 

DOSC E8 CJVV E5 10-2 

CJVV E6 Soest E9 5-4 

Hoogland E11 CJVV E7 0-7 

Soest E10 CJVV E8 8-3 

CJVV E9 Roda E15 0-4 

VVZAE9 CJVV E10 5-5 

CJVV F1 HDS F1 1-5 

CJVV F3 Nieuwland F4 4-0 

CJVV F4 VVZ F5 3-8 

Soest F6 CJVV F5 2-2 

Nunspeet JG1 CJVV JG1 6-4 

VVIJ MA2 CjVV MA1 3-1 

CJVV MB1 ‘t Gooi MB2 1-7 

Hooglanderveen MC2 CJVV MC1 6-3 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de B3. 

Wedstrijd B3 Uitsl Pt 

Ajax - PSV 1-3 3-1 - 

Feyenoord - RKC 2-1 2-0 1 

FC Twente - ADO Den Haag 3-1 2-0 1 

FC Utrecht - AZ 1-2 2-1 - 

Vitesse - Roda JC 3-0 3-0 3 

CJVV - De Posthoorn 2-0 2-0 3 

Totaal   8 pt 

Stand punten 

B3 8 

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: de B3 heeft dankzij 2 juist 

voorspelde wedstrijden de koppositie gepakt!! 

Wedstrijd A1 

Heracles Almelo - FC Utrecht 3-2 

Ajax - FC Groningen 2-0 

Hercules - CJVV 1-2 

VVV - Vitesse 1-3 

PSV - FC Twente 1-1 

NAC - Feyenoord 1-4 


