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CJVV E7 - Quick E11 
Er werd aan mij gevraagd om een ver-

slag te maken van deze wedstrijd die 

op veld 3 werd gespeeld. 

Wat denk je wat: ik train nog een elftal 

de e8 en die speelde op veld 3 rechts.  

Dus ik in het midden van het veld en 

proberen om ze allebei te begeleiden. 

En ik had nog een probleem, want 

mijn zoon Dave die in de e3 speelt en 

op veld 4 winterkampioen kon worden 

vroeg: pap kom je ook bij mij kijken? 

Dat werd lastig met alle 3 de wedstrij-

den die beginnen om half 10. 

Maar oké ik zei ik probeer het wel om 

te kijken. 

 

De e7 begint en nog voordat ik het zie 

staan ze al met 2-0 voor tegen Quick 

en terwijl ik roep : ‘goed gedaan’ 

scoort de e8 tegen Eemnes  naast me 

1-0.  

Ik roep lekker, maar hoor naast me op 

veld 4 cjvv juichen ja hoor me zoon 

staat ook voor met de e3. 

Ik snel naar de zijlijn en roep nog naar 

de e3 volhouden. 

Terwijl ik terug loop naar het midden 

van het veld staat het bij de e7 tegen 

Quik ineens 6-0. Ik denk dat is snel. 

En denk bij mezelf dat is in de tas. 

Kijkend naar de e8 staan die achter 

met 3-1, ik denk dat gaat niet goed 

en ik hoor dat me zoon achter staat. 

Nadat ik met Patrick, de leider van de 

e8, de puntjes op de 1 zet in de rust 

en vertel: ‘gewoon voetballen jongens 

komt het wel goed’, hoor en zie ik in 

me ooghoek dat met zoon met de e3 

3-3 staat.  Wat een spanning daar op 

veld 4. 

En naast me, de e7 staat ineens 14-0 

en wat denk je de e8 hoppa 3-3. 

En kijkend naar me zoon jammer die 

verliest met 5-3 maar wat was het 

spannend. 

De e7 nog een paar minuten. Ik roep: 

wat is de stand... 16-0.  Ik denk laat 

Quick ook maar een goal maken vond 

het zielig voor ze. 

Ik draai om en ja hoor de e8 maakt 

de 4-3 en wint.  

En ja hoor Quick scoort ook en de 

eindstand bij cjvv e7 tegen Quik 

wordt 17-1. 

Ik denk dit was een mooie dag en we 

gaan naar huis. Hee pap kan je mee 

rijden naar huizen? 

Me dochter voetbalt in dames 3, ik 

denk kan er ook wel bij.  

Na 4-0 voor te hebben gestaan wer-

den de dames erin gefloten door een 

hele nare scheids maar ik had geen 

 

 

 Verslagen van:  

- E7 

- E1 

- E6 

 De gele leeuw: Maxim uit de E4 

 Team van de week: D1 

 Scheidsrechter Leon 

 En verder:  

- Waar is de bal? 

- Quizvraag 

- De glazen bal 

- Uitslagen 

 

In deze editie 

kracht meer. 

En dacht jammer en ze verloren met 

7-6. 

Volgende week maar anders plan-

nen was gebroken hahahahahah 

  

Gr Alex Butzelaar 

Trainer e7-e8 en de f6 

  

p.s De f6 ook een wereld elftal 

speelde 2-2  en deden het zeer 

goed. 
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Hooglanderveen E10 - CJVV E6 
Afgelopen zaterdag moest de E-6 op-

draven voor een competitiewedstrijd 

tegen Hooglanderveen E-10. Het was 

wat onduidelijk of het een inhaalwed-

strijd was of de eerste wedstrijd van 

deze nieuwe seizoenshelft. Op het veld 

hielden de jongens zich daar niet mee 

bezig. En terecht. We hadden wat ge-

blesseerden en afwezigen. Daardoor 

hoefde niemand in de wissel. Dat was 

ook wel fijn, want zaterdag kondigde de 

winter zich al aan. En wat holden die 

jongens weer heerlijk over het veld. Af 

en toe een mooie pass of een mooie 

dribbel. De scheidsrechter was streng 

voor de jongens en voor alle ouders 

langs de kant. Want zij mochten niet te 

dicht op de lijn staan. Zeker 3 meter 

daar vandaan! En onze jongens 

moesten bij het ingooien wel met 

beide voeten op de grond blijven 

staan. Met Bas op doel was het pu-

bliek verzekerd van mooie snoekdui-

ken en reddingen. Hoewel Wouter en 

Philip goed verdedigden, moest Bas 

er af en toe aan te pas komen. Waar 

waren de andere vier spelers? Koen, 

Aissam, Abdusammed en Moham-

med waren continu dreigend op de 

helft van de tegenstander. En dan 

vergeet je nog wel eens om de verde-

digers te helpen. Of is dat een vorm 

van vertrouwen?  

Dat het koud was, was wel te mer-

ken. Het was lastig om met koude 

vingers veters te strikken en Aissam 

Cobu Boys E1 - CJVV E1 
Het was de eerste wedstrijd van het nieuwe 

jaar. We hadden er heel veel zin in. We 

moesten tegen de Cobu boys E1. Ze waren 

heel groot en breed. De  

eerste helft begonnen we heel erg goed. 

Goed over passen en snel spelen was onze 

taktiek. Heel snel scoorde Rutger het eerste 

doelpunt. Mo en Sam maakte ook nog 2 

doelpunten in de eerste helft. Cobu boys 

scoorde met een hard schot in de kruising.  

 

De tweede helft begonnen we goed maar 

werden ook een beetje moe (teveel oliebol-

len misschien). Cobu boys kwamen terug tot 

3-3.  

Chips, we stonden de hele tijd voor. We 

maakte gelukkig 3-4 maar uiteindelijk verlo-

ren we met 5-4. Jammer maar we hebben 

ons best gedaan.  

Tenslotte gingen we niet douchen omdat er 

schimmel in de douche zat. 

  

Groeten namens de E1, Jerre.  

 

werd steeds blauwer gedurende de 

wedstrijd. Tijdens dit soort wedstrij-

den gewoon een lange broek aan-

trekken, handschoenen en een 

extra T-shirt onder je wedstrijdshirt. 

Het spel was hartverwarmend. In 

totaal wisten wij zes keer het net 

van de tegenstander te vinden. 

Hooglanderveen die best wel hard 

kon schieten, wisten Bas slechts 

drie keer te verrassen. Een klin-

kende overwinning heren! Klasse. 

Als we de volgende keer nog iets 

vaker overspelen, dan gaat het nog 

makkelijker en beter.  

  

Trainer E-6 

  De gele leeuw: Maxim Ruitenbeek (E4)  
Naam: Maxim Ruitenbeek 

Broers/zusjes: Faust 

School/groep: 5 

Team: E4 

Ik voetbal sinds: mijn 6e 

Positie: linksvoor 

Trainer:  Frans, Ron en Peter 

Sterke punten:  passing 

beste voetballer: Ibrahimovic en Messi 

Film:  Cars 2/Home Alone/mr. Bean 

Boek:  Het prijzenmonster/Dik is dap-

per 

Club binnenland: Ajax 

Club buitenland: Olympique Marseille, 

AC Milan, Barcelona, Zenit, Bayern Munchen, 

Anderlecht, Manchester United 

Game:  Fifa 11 

Internetsite: -  

Eten: Friet en pizza 

Drinken:  limonadesiroop 

TV-serie: Vrijland 

Hobby’s naast voetbal:  Zwemmen 

Huisdier:  Konijn 

Muziek: Junior songfestival 

Dit wil ik later worden:  Zwemmer en voetballer-

Leukste voetbalmoment: In F6 heb ik een keer 

de corner genoemen vanaf de rechterkant en de 

bal ging er in één keer in! 

Het is fijn dat we bij CJVV zoveel parkeerruimte hebben! Je hoeft 

nooit een straat verderop te parkeren… 

Dit vinden de ouders, die hun kinderen bij CJVV naar de sport BSO 

brengen ook! 

Het zou fijn zijn al we allemaal eraan denken dat het soms ook om 

hele kleine kinderen gaat, kinderen die zelf niet goed kunnen oplet-

ten of het veilig is om vast uit de auto te stappen, of naar het hek 

te lopen. Van de BSO zijn er jongere broertjes en zusjes die om de 

beurt uit de auto worden getild en even op hun vader of moeder 

moeten wachten naast de auto. En dan zien we auto’s rijden waar-

van we denken “Kan dat niet iets zachter?!”. 

Daarom een oproep voor iedereen die zijn of haar kinderen naar 

CJVV brengt en/of ophaalt: Rij voorzichtig! 

Deze oproep is ook in de nieuwsbrief van de sport BSO geplaatst 

zodat we met z’n allen veilig heen en weer kunnen blijven rijden. 

Alvast Bedankt!  

Namens de sport BSO van Kindercentrum Bzzzonder, 

Pauline van de Hoef 

Rij voorzichtig op de parkeerplaats! 
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- En wat zou je graag van dit elftal willen weten?  

Wie is de sterkste in jullie competitie en wie is jullie beste spe-

ler? 

- Waarom is CJVV een leuke club?  

Omdat we allemaal vrienden van elkaar zijn  

Team van deze week: CJVV D1 
- Wij zijn:  

keeper Bram; achterhoede: Youri, William, Luuk, Matthijs; 

middenveld: Maurice, Lucas, Chahid, Christopher, Justus; 

voorhoede: Tariq, Gijs, Nassim, Ilias, Tayren 

- Wat is de kracht van jullie elftal?:  

Samenwerken! 

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

Omschakelen na balverlies op helft tegenstander 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? CDW 

- En waarom?  

Ze hebben de meeste punten 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?:  

Positiespel met eindvak waar de laatste man moet worden 

uitgedold 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?:  

de Bosloop en voorwaarts/achterwaarts ‘tippen’ 

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

wereld: 1. Messi, 2. Ronaldo 3. Iniesta 

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

veranderen?:  

Zwembad in elke kleedkamer aanbrengen. 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?:  

naar de Kabouters 

Door de week en natuurlijk op zaterdag 

zijn er diverse vrijwilligers er mee bezig 

om de voetbalwedstrijden die weer kun-

nen spelen mogelijk te maken. Er zijn 

van te voren heel veel dingen te doen 

om een voetbalwedstrijd te organiseren, 

daar zullen waarschijnlijk niet altijd bij 

stilstaan. 

Belangrijk bijvoorbeeld om een voetbal-

wedstrijd te kunnen spelen is natuurlijk 

een scheidsrechter bij alle wedstrijden. 

Op een zaterdag hebben we tussen de 

25 en 30 thuiswedstrijden en dus heb-

ben we even zoveel scheidsrechters 

nodig, iedere zaterdag weer. Jullie zullen 

begrijpen dat het een hele klus is om 

voor alle wedstrijden een scheidsrech-

ter te vinden. Dus we kunnen altijd nieu-

we scheidsrechter gebruiken 

  

Mocht je ook willen fluiten, of nog vra-

gen hebben loop op zaterdag even bin-

nen in het wedstrijdsecretariaat, daar 

ben ik vaak te vinden. Verder kan je 

natuurlijk ook Paul Tulp, Alex Roos of 

Ties Steen Redeker van de scheidsrech-

terscommissie aanschieten 

We gooien natuurlijk niet zomaar in het 

diepe, nieuwe scheidsrechters zullen we 

proberen zo goed mogelijk te bege-

leiden. 

 Gelukkig zijn we op CJVV zeker op 

de goede weg. 

We hebben de laatste tijd een nieu-

we lichting scheidsrechters die ik 

graag in de komende tijd aan jullie 

wil voorstellen, vandaag is dat onze 

jongste scheidsrechter Leon van 

Asten.  

  

Arnoud van Slooten 

 

Ik ben Leon van Asten speel in de D2 en ben 11 jaar. 

Verder fluit ik wedstrijden van de F en de E. Ik probeer elke zaterdag te fluiten 

en vind het heel leuk om te doen. Soms vind ik het moeilijk om een beslissing 

te nemen want dan zie ik het niet goed. Zelf vind ik het leuk om te doen omdat 

het elke keer niet weet wat er gaat gebeuren. 

 

Vandaag moest ik de wedstrijd CJVV F2-DOSCE F2 fluiten. 

In de 1ste helft waren er bijna geen overtredingen gemaakt maar er vielen wel 6 

doelpunten. In de 2de helft werd er direct feller gespeeld waardoor ik vaker 

moest fluiten voor een overtreding. Ook werd er minder gescoord 2 keer. Voor 

de rest liep deze wedstrijd goed. 

 

Ik raad aan voor kinderen ook te gaan fluiten want het is leuk. 

Scheidsrechter Leon van Asten 

Ook scheidsrechter worden?? 



Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de voorspellingen van de D2 en E7. 

Stand punten 

B3 8 

D5, E2 7 

Redactie voetbalkrant, D1, C3, E1, B2 5 

D4 4 

E4, D8, F1, F4, D7, A1 3 

F2 2 

A2 1 

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

Wedstrijd D2 E7 

PSV - PEC Zwolle 3-1 3-1 

FC Twente - RKC 2-1 2-1 

AZ - Vitesse 1-2 2-2 

Ajax - Feyenoord 3-1 2-0 

FC Groningen - FC Utrecht 2-1 1-1 

FC Driebergen 1 - CJVV 1 2-1 3-1 
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Wie is voor de 4e keer op rij uitgeroepen tot 

beste wereldvoetballer van het jaar?  

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

A 

B 

C 

 Sofian uit de F1 wel de bosloop heeft 

gelopen, maar niet genoemd is in de 

lijst van uitslagen? 

 Wij dit bij deze nog doen? 

 Sofian in 9.38 finishte op de 2km? 

 Dat de kabouters ondanks de kou toch 

allemaal kwamen trainen? 

 Dit niet ingepland stond? 

 Zij daarom op het inspeelveld hebben 

getraind? 

Wist je dat? 
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CJVV B3 VVZA B2 9-2 

CJVV B4 Amsvorde B2 6-10 

CJVV C2 Hooglanderveen C3 2-3 

Nieuwland C4 CJVV C4 6-3 

Nieuwland C6 CJVV C5 3-5 

CJVV D1 Jonathan D1 1-5 

CJVV D3 APWC D1 14-0 

CJVV D5 Hoogland D6 1-5 

IJsselmeervogels D6 CJVV D6 6-1 

CJVV D7 Roda D9 0-4 

Soest D8 CJVV D8 3-4 

Cobu Boys E1 CJVV E1 5-4 

CJVV E2 Hoogland E3 8-4 

CJVV E3 Achterveld E2 3-5 

De Bilt E3 CJVV E4 13-0 

CJVV E5 Hooglanderveen E9 3-7 

Hooglanderveen E10 CJVV E6 3-6 

CJVV E7 Quick E11 17-1 

CJVV E8 Eemnes E5 4-3 

Soest E11 CJVV E9 4-3 

CJVV E10 VVZ E9 1-5 

DOSC F1 CJVV F1 2-1 

CJVV F2 DOSC F2 5-3 

DOSC F3 CJVV F3 3-3 

Hoogland F5 CJVV F4 2-3 

CJVV F5 Cobu Boys F4 2-1 

CJVV F6 Spakenburg F6 2-2 

CJVV MA1 Hercules MA1 5-1 

Amsvorde MC1 CJVV MC1 1-2 

Uitslagen 


