
 

 

VVIJ Onder 19-1 naar promotiepoule! 

 

Er zal ongetwijfeld een goede reden zijn, maar het is jammer dat de prestaties van VVIJ O19-1 zo onderbelicht 

blijven. Hoogste tijd om het vlaggenschip van de jeugd eens met dit korte verslagje in de spotlights te zetten!  

 

De groep herbergt veel kwaliteit en liet zich dit seizoen direct gelden. Resultaten spreken boekdelen. 

Beker 

Deze wedstrijden voorafgaande aan de competitie worden veelal gezien als veredelde oefenwedstrijden. 

VVIJ was scherp en in de poule oppermachtig.  

Wedstrijd 1: VVIJ-VRC 7-1  

Wedstrijd 2: Valleivogels-VVIJ 2-4 

Wedstrijd 3: VVIJ-Zeist 2-0 

Kortom: ‘appeltje eitje’. Op naar de KO-ronde verder in het seizoen. 

Geloot tegen 2e divionist Kampong. Geen kattenpis… 

Ondanks 2-1 verlies, toch uitstekend gespeeld. VVIJ verdiende zelfs meer. 

 

Competitie 

Wedstrijd 1: Focus-VVIJ 0-8 

Wedstrijd 2: VVIJ-Benschop 3-2 

Wedstrijd 3: VVIJ-IJFC 1-1 

Wedstrijd 4: VVIJ- PVCV 3-2 

Wedstrijd 5: Geinoord-VVIJ 0-1 

Wedstrijd 6: PVC-VVIJ 1-5 

Wedstrijd 7: VVIJ-Lopik 3-3 

Wedstrijd 8: JSV-VVIJ 3-8 

Wedstrijd 9: VVIJ-Brederodes 2-0 

Wedstrijd 10: VVIJ-SCH 3-1 



Wedstrijd 11: Maarssen-VVIJ moet nog gespeeld worden. Wordt de wedstrijd tussen de nummers 1 en 2. 

Feitelijk een wedstrijd om ‘des keizers baard’ omdat beide ploegen samen met PVCV reeds geplaatst zijn voor 

de promotiepoule.  

 

Terugkijkend op de competitie betekent het 10 wedstrijden gespeeld waarvan er 9 meetellen. PVC is gaande 

het seizoen namelijk uit de competitie gestapt. Die uitslag is komen te vervallen.  

Blijft 7 gewonnen wedstrijden, 2 gelijk en niet verloren met een doelsaldo van 32 voor en 12 tegen. 

Voorwaar een knappe prestatie! Zeker als je weet dat alle tegenstanders ‘de bus parkeerden’ en hoopten op 

een countertje. Voetbal daar maar ’s onderuit. 

 

Nu, na de winterstop, zal blijken waar deze groep echt staat. Ze zullen nu echt aan de bak moeten in de 

promotiepoule met tegenstanders als de O19-1 van Almere, CJVV, DOSC, ‘s-Graveland, Laren, Maarssen, PVCV, 

Soest, Woudenberg en de O19-2 teams van Houten en Jonathan. 

 

Ik, en velen met mij, hebben er alle vertrouwen in! 

Kom eens kijken bij het vlaggenschip van de jeugd en moedig ze aan! 

 

 

De jas. 


