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Redactioneel

Het seizoen 2022-2023 is al begonnen.
Na een hete zomerperiode maken we ons al weer op voor het najaar, want als u dit leest zitten
we al heel dicht bij de maand september waarin de herfst ieder jaar zijn aanvang schijnt te
hebben. Door de droge, hete zomer laten veel bomen al heel wat eerder hun blad vallen om
zich zo te beschermen tegen uitdroging. Gelukkig droogt onze vereniging nog niet uit, maar
is het nog springlevend. Met het seizoen 2022-2023 begint Juliana’31 aan haar 92e seizoen en
gaan we langzaam maar zeker op naar de 100. De vraag is wel of dat dan op de Broekkant of
op de Hatertseweg zal zijn. Medio september zal de politiek van de gemeente Heumen daar
wellicht uitsluitsel over gaan geven. Het nieuwe seizoen is dus al weer begonnen en zondag 1
zal uit tegen AWC uit Wijchen de competitie aftrappen. Alle overige teams moeten eerst nog
een 3-tal weken een bekerprogramma afwerken alvorens aan de competitie te beginnen. Voor
veel teams geldt dat bekerprogramma dan ook tevens als oefenprogramma. Nu de trainingen
al weer een aantal weken aan de gang zijn en ook al een aantal oefenwedstrijden zijn afgewerkt
kan een eerste indruk wel worden gegeven, maar heel zinvol is dat meestal niet want na een
aantal competitierondes kan vaak pas worden aangegeven hoe we er voor staan. Maar mijn
persoonlijke eerste indruk van zondag en zaterdag 1 is toch wel positief evenals de tot nu toe
behaalde uitslagen.
We zullen wel zien of dat volgende maand ook daadwerkelijk kan worden bevestigd.

In dit nummer.
Het augustusnummer is traditiegetrouw niet al te dik, omdat er nog niet echt veel is gebeurd.
Zo ook dit nummer. Wel hebben we ook deze maand weer iemand in de schijnwerper gezet.
Deze maand is dat niemand minder dan de fluitende onderwijzer Herco Anema. Benieuwd naar
zijn verhaal. Bij de jeugd staat in het intervjoewtje Joost Michiels uit het team JO12-1. Verder is
er vanuit de zaal een stukje binnengekomen van zaalvoetbalteam 2 die eind juni haar kampioenschap kon gaan vieren. Net te laat om vorige maand nog mee te nemen en daarom naar dit
nummer doorgeschoven.
Ook de verslaglegging van de geslaagde rommelmarkt kon niet meer in het juni/juli nummer
mee. De rommelmarktcommissie doet hierover verslag en onze Matthee heeft met een 2-tal
fraaie collages een en ander in beeld proberen neer te zetten. Verder hebben we de nieuwkomers van zondag 1 gevraagd om een hele korte introductie te geven, zodat de toeschouwers
weten wie nu wie is. Bij zaterdag 1 is dat niet nodig want dat team is vrijwel ongewijzigd gebleven. Wel nieuw is het team JO23-1. Ik ben wel nieuwsgierig hoe die het gaan doen. Wellicht dat
we daar in een van de volgende nummers nog op terugkomen.
Vanaf deze plaats wens ik eenieder naast wat leesplezier een goed en gezonde competitie toe.
Red. F.vd L
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Juliana ‘31 JO23-1-Treffers JO21-1;Juliana ‘31 JO19-1-Woezik JO19-1
AWC 1- Juliana ‘31 zo 1
Juliana ‘31 za 1- Treffers za 1; Juliana ‘31 JO23-1-DVV JO23-1 ;Union JO191-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Bataven JO15-1Woezik JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- longa ‘30; Eendracht 2- Juliana ‘31 2;
Juliana ‘31 VR1- Eendracht VR1
Einde schoolvakanties Zuid
Rikmiddag
Kolping-Dynamo za 1- Juliana ‘31 za 1; TEC JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1 ;
Juliana ‘31 JO19-1-Bemmel JO19-1; Spero JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Quick JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- Orion 1; Juliana ‘31 2- Diosa 2; Overasselt VR1- Juliana ‘31 VR1
Juliana ‘31 za 1- BVC ‘12 za 1; VDZ JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1;
Juliana ‘31 JO17-1-Quick JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- AWC JO15-1
Nuenen 1- Juliana ‘31 zo 1; Overasselt 2- Juliana ‘31 2; Juliana ‘31 VR1- WVW VR1
Rikmiddag
Juliana ‘31 za 1- WAVV za 1; Juliana ‘31 JO23-1-Union JO23-1 ;
Juliana ‘31 JO19-1-SJO HSC Buurse JO19-1; Woezik JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Union JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- Halsteren 1; Juliana ‘31 2- sv Waalstad 2;
Juliana ‘31 VR1- Treffers VR1
Advendo za 1- Juliana ‘31 za 1; Theole JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1 ;
Voorwaarts T JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Beun. boys JO17-1;
Bemmel JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Kampong 1- Juliana ‘31 zo 1; Orion 5- Juliana ‘31 2;
Eendracht ‘30 VR1- Juliana ‘31 VR1
Juliana ‘31 za 1- Veenendaal za 1;
Juliana ‘31 JO23-1-MASV JO23-1;
Juliana ‘31 JO19-1-ESA JO19-1;
Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- HVCH 1;
SC 3- Juliana ‘31 2;
Juliana ‘31 VR1- Beun.boys VR4
Rikmiddag
ESA za 1- Juliana ‘31 za 1;
SKV JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1;
Theole JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1;
Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
SV Meerssen 1- Juliana ‘31 zo 1;
Juliana ‘31 2- Trekvogels 3; Kolping Dynamo VR1- Juliana ‘31 VR1
Begin Herfstvakantie Zuid
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In de Schijnwerper
Herco Anema

Op een mooie zonnige maandagmiddag
in juli had ik een afspraak bij Herco, waar
ik door Herco en zijn vrouw Bregje hartelijk werd ontvangen in hun achtertuin. Ze
vertelden dat ze druk waren met de aanleg
van een beregeningsinstallatie in hun tuin.
Vandaar dat de tuin open lag. Het grote
zwembad kon gelukkig nog wel gebruikt
worden om nu en dan af te koelen tijdens
de warme dagen. Nadat Bregje ons een koel
drankje had ingeschonken, zijn Herco en ik
in de tuin met het interview begonnen.
Herco is geboren 2 januari 1970 in Maarsen
bij Utrecht. Hij komt uit een gezin met 5
kinderen. Zijn lagere schooltijd heeft hij doorgebracht in Maarsen. Herco heeft daarna in
Breukelen met goed gevolg de Havo gedaan.
Vanaf zijn 6e tot zijn 18e levensjaar heeft
Herco gevoetbald bij V.V. Maarsen. Op 18
jarige leeftijd -toen hij in de A-junioren zat- is
hij gestopt met voetbal. Na één jaar niet gevoetbald te hebben, is Herco gaan voetballen
bij O.S.M. ’75 in Maarssenbroek. Hij speelde
daar o.a. samen met zijn jeugdtrainer Cor
Stoof in het zaterdag 1e elftal.

In 1990 verhuisde Herco in zijn uppie naar
Arnhem. Hij ging daar op kamers wonen om
de opleiding aan de PABO te gaan volgen. Het
voetballen bleef toch kriebelen. Vanaf zijn 20e
keerde Herco weer terug op het oude nest V.V.
Maarssen. Hij keepte daar in een vriendenteam
(familie en jeugdvrienden). Tot 1994 reisde hij
daardoor ieder weekend vanuit Arnhem naar
zijn ouders thuis. In 1995 is Herco overgestapt
naar het recreatief zaalvoetbal in Nijmegen. In
2001 is hij gestopt met voetballen.
Na de PABO is Herco gaan werken in Renkum
op de Albert Schweitzerschool. Gestart bij de
kleuters en in 2008 op die school geëindigd in
de bovenbouwklas.

Herco als jonge speler bij
voetbalclub v.v. Maarsen

In 2001 leerde Herco Bregje kennen. En vervolgens in Arnhem gaan samenwonen. Daar
in Arnhem werd eerst in 2003 Roos geboren
en in 2005 Teun. De huisvesting in Arnhem
werd met 2 kinderen te klein. Aangezien
Bregje als leerkracht op de basisschool “de
Tovercirkel” in Malden werkte, was de stap
naar Malden een logische gedachte. Het gezin
vestigde zich in de wijk “Jachthuis” aan de
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Valkenier. In Malden is de jongste zoon Gijs in
2007 geboren.
Herco is na zijn vertrek bij de Albert Schweizerschool gaan werken als facilitair manager
in het bedrijfsleven. Na 2,5 jaar dit werk te
hebben gedaan toch besloten om weer in
het onderwijs te gaan werken. Herco heeft
toen gekozen voor een baan in het speciaal
onderwijs in Reek. Vervolgens later gewerkt
op scholen voor het speciaal onderwijs in Oss
en Helmond.
In 2019 is Herco weer teruggegaan naar het
basisonderwijs in Nijmegen. Aan de Prins
Claus school in de wijk Weezenhof staat Herco
het komend schooljaar voor de groep 5-6.
Lekker dichtbij; vanuit Malden ben je er met
de fiets in 10 minuten.
Herco heeft ook hardgelopen. O.a. meegedaan aan de 7 Heuvelenloop en aan Molenhoeks Makkie. Op dit moment wandelt Herco
iedere zondagmorgen 2 uur lang met zijn
maatje Joep Gilissen.
Vorig jaar is de familie Anema verhuisd naar
de Raadhuisstraat 2a in Malden. Het huis is
van binnen flink verbouwd en opgeknapt.
Inmiddels is het huis van binnen nagenoeg
klaar. Buiten wordt de laatste hand gelegd
aan de tuin. Het is een mooie plek in oud
Malden om te wonen.
Bij s.v. Juliana’31 is Herco nauw betrokken geweest bij het voetbal van zijn 2 zoons. Eerder
als leider en trainer en nu de laatste jaren als
scheidsrechter. Ook zit Herco de laatste drie
jaar in de welkomscommissie. Deze commissie, bestaande uit 5 leden, ontvangt in het
clubhuis voorafgaand aan het nieuwe seizoen
alle nieuwe jeugdleden (onder de 10 jaar) met
ouders/verzorgers voor een uitleg van onze
organisatie, de kleding, training etc. Dit wordt
door de nieuwe leden erg op prijs gesteld.
Inmiddels woont dochter Roos op kamers in
Arnhem. Ze woont als 19 jarige vlakbij het
huis waar ze in 2003 is geboren. Roos doet in
8

| Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden

Arnhem een acteursopleiding op de school
Rijn IJssel.
Zoon Teun is 17 jaar en doet de horeca
opleiding MBO in Nijmegen. Hij speelt bij s.v.
Juliana in de Jo 19.2.
De jongste zoon Gijs is 12 jaar en zit op het
Kandinsky College waar hij de HAVO/VWO doet.
Gijs voetbalt bij s.v. Juliana in het elftal Jo 15.3.
Herco is zeker bereid om zich nog meer in te
zetten voor de jeugd o.a. bij de jeugdactiviteiten. Daarvoor mogen ze hem altijd vragen.
De laatste 2 jaar zijn activiteiten zoals de Mini
WK en Champions League niet doorgegaan.
Het zou leuk zijn om deze activiteiten in het
nieuwe voetbalseizoen weer op te pakken.
Tenslotte vraag ik aan Herco wat vind je leuk
en wat vind je minder leuk bij s.v. Juliana?
Wat ik erg plezierig vind bij s.v. Juliana is, dat
het een heel toegankelijke vereniging is. Je
Herco heeft vooral ook gekeept in zijn
voetballoopbaan

kunt makkelijk op het sportcomplex en in het
clubhuis binnenlopen. Vaak is het daar erg
gezellig.

velden is matig. Mogelijk dat dit nu in deze
rustperiode wordt opgepakt.

Ook geweldig dat de jeugd 2x in de week kan
trainen.

Herco wenst s.v.Juliana’31 alle goeds en
een sportief nieuw mooi voetbalseizoen
2022/2023.

Daarnaast is de voetbalkleding voortreffelijk
geregeld.

Bedankt Herco voor je gastvrijheid en het
prettige interview.

Aan de natuurgrasvelden zou wel wat moeten
gebeuren. Het onderhoud van deze velden
behoeft wel aandacht. De kwaliteit van deze

Red: Loes Thijssen.

Herco met de hele familie op de foto: samen met zijn vrouw Bregje, dochter Roos en zijn 2 zonen Gijs
en Teun.

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Rommelmarkt 2022 daverend succes!
Zondag 3 juli was dit jaar de dag van de
rommelmarkt van Juliana. Na de succesvolle zomereditie van 2021 had de commissie
tijdens de evaluatie al snel weer besloten
dat de editie van 2022 in de zomer zou
plaatsvinden. Veel ruimte voor bezoekers
en vrijwilligers, minder kans op corona
gerelateerd maatregelen, meer mogelijkheden voor horeca en de verwachting van
prettige weersomstandigheden maakten
dit geen moeilijk besluit.
Maanden van voorbereiding en de hulp van
uiteindelijk ongeveer 150 vrijwilligers moesten het weer een prachtige dag maken.
En dat werd het! Om 9 uur verzamelen alle
vrijwilligers zich weer op de broeklanden
om de laatste voorbereidingen te treffen.
Kwart voor 10 worden we weer bemoedigend
toegesproken door Frans en om 10 uur gaan
de poorten open, onder een aangenaam
zonnetje en zo’n 23 graden. Honderden bezoekers staan dan al rond de hoofdingang en
naast het hoofdveld, waar een extra ingang
geregeld is. Zodra de poorten open gaan
begint de traditionele sprint voor tientallen
handelaren naar hun handel. Door de ruime
opzet moeten er een aantal een flinke afstand
afleggen, wat weer een komisch beeld oplevert. De stewards leiden alles in goede banen
en al snel ontstaat de ouderwets gezellige
rommelmarkt sfeer.
Overal is het gezellig druk rond veld 5, waar
de spullen weer in goed georganiseerde
kraampjes en tenten zijn uitgestald. De loterij
is terug van weggeweest en loopt als een tierelier. Prachtige prijzen zijn weer ingeslagen
en uiteindelijk zijn ruim voor tijd alle loten
uitverkocht. Niet gek dus dat naar afloop zij
er voor het eerst met de Thee Poelen bokaal
vandoor gingen. Door de dag heen krijgen we
alleen maar positieve reacties van bezoekers.
Zo ook over het parkeren op veld 2, waardoor
bezoekers dichter bij het terrein kunnen
10
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parkeren en de buurt ontlast wordt. Bezoekers maken vele rondjes over het terrein, om
vervolgens onder het genot van een hamburger van de hamburgertent even bij te komen
op het terras voor de stoof. Een DJ in de hoek
van het hoofdveld begeleid de sfeer met wat
zomerse klanken.
Om 3 uur is het dan toch echt afgelopen met
de pret en begint traditiegetrouw het afbreken van de markt in sneltreinvaart. Het gezegde vele handen maken licht werk, had hier
uitgevonden kunnen worden. In een zomers
namiddag zonnetje wacht men vervolgens
de opbrengst in spanning af. Het resultaat
is overweldigend. Vrijwel een evenaring van
het record aantal bezoekers en een recordopbrengst. Elk jaar denk je dat het niet beter
kan en toch verbazen we onszelf weer. Weer
zijn er flink wat nieuwe vrijwilligers betrokken, van jong tot oud, en weer blijven vaste
gezichten terugkomen. Een uniek fenomeen
binnen onze club.
Na afloop wordt het resultaat gevierd onder
genot van een hamburger, friet en de tap
vloeit rijkelijk. Na de zomer zal de commissie weer evalueren met waarschijnlijk een
conclusie; die rommelmarkt blijft toch maar
iets moois.
Aan alle vrijwilligers; bedankt voor weer een
prachtige editie!
De rommelmarktcommissie

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Juliana’31 zaal 2 kampioen
Het Seizoen van Juliana’31 Zaal 2 begon
hoe we het afgebroken corona jaar geëindigd zijn namelijk met een aantal grote
overwinningen. Het Team van Jop van Lith
wist het net in de zaal heel goed te vinden.
In het seizoen 2021/2022 werden er maar liefst
211 doelpunten gemaakt.
Thomas Wijsman werd Topscorder met 39 doelpunten. Ook doelman Bob Kuppen vond dit
jaar het net 13x. 4 maal scoorde Bob als Veldspeler en 9 maal als meevoetballende Keeper.
Door veel afzeggingen van tegenstanders was
het lang nog de vraag of Zaal 2 überhaupt
de nummer 1 positie nog kon bereiken. In de
maand Juni speelde de ploeg van Jop van Lith
maar liefst 9 wedstrijden om uiteindelijk het
einddoel te bereiken.
Op de aller laatste officiële speeldag van de
KNVB speelde Juliana’31 Zaal 2 de wedstrijd
die gewonnen Moest worden. Op 30 juni om
21:00 werd er afgetrapt in de Veldschuur met
veel Maldense steun,

Tegen een lastige tegenstander met wat versterking van hogere teams. Uiteindelijk stond
in de rust de ploeg met 3-0 voor. Na rust werd
het nog eventjes spannend toen Madereros9
er 3-2 van maakte maar daarna rechte Juliana
de Rug en wist het met 7-3 te winnen!
KAMPIOEN!!!
Het KAMPIOENSCHAP werd daarna flink
gevierd in de stoof en in de Fuik!
2 weken later werd het Seizoen afgesloten
met een geweldig team uitje naar Breda!
Daar weten ze nu ook wie Juliana’31 Malden
is.
Kleine toevoeging aan dit verhaal is dat Bob
met dit kampioenschap voor de 3e keer in
2021/2022 Kampioen werd.
Als Veldkeeper bij het 1e zaterdagteam, als
zaalkeeper bij het 2e zaalvoetbalteam en als
trainer bij Jo19-2) en dan zal Bob dus zijn
belofte moeten inlossen en zal er binnen
zeer korte tijd een Juliana’31 Tatoeage te
bewonderen zijn.

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Daphne Beissel rent tegen kanker
Hallo ik ben Daphne Beissel en speelster
van het damesteam van Juliana’31.
Ik ren tegen kanker tijdens de TCS Amsterdam Marathon 2022
Iedereen heeft of krijgt er wel mee te maken!
Deze ziekte heeft ook bij mij en mijn (schoon)
familie veel verdriet veroorzaakt!
Ik doe mee aan de TCS Marathon om geld op
te halen voor kankeronderzoek. Dit geld is heel
hard nodig, want nog steeds krijgt 1 op de 3
mensen in Nederland de diagnose kanker.
Sponsor mij en help KWF met de financiering
van belangrijk onderzoek naar kanker.
Namens mij en KWF: dankjewel!
Daphne

*
*
*
*
*
*

Gratis lichtadvies, indien gewenst gewoon bij u thuis
Wij beschikken over een eigen montage-team
Maatwerk mogelijk
Al 13 jaar dé verlichtingsspecialist van de Woonboulevard Wijchen
Volop gratis parkeergelegenheid
Een eerlijk advies op maat

*

De koffie staat klaar !

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL
Stelumi Verlichting
Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

WOONBOULEVARD WIJCHEN

Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

WOONBOULEVARD WIJCHEN
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* Gratis lichtadvies, indien gewenst gewoon bij u thuis
* Wij beschikken over een eigen montage-team
* Maatwerk mogelijk

STEUN UW
VOETBALCLUB
Breng uw bedrijf onder de
aandacht bij de leden.
Neem voor informatie
contact op met Twan Konings
sponsorcommissie
Tel. 06 - 4826781

Weg door Jonkerbos 10
6532 SZ Nijmegen
Tel 024-3515253
nijmegen@henkscholten.nl
www.henkscholten.nl

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Ik ben Joost Michiels, 11 jaar en ik speel in de
JO12-1.
Waar zit je op school?
De Komeet, groep 8.
Wat vind je het leukste vak?
Gym.
Wat zou je later willen worden?
Voetballer of architect.
Waarom ben je gaan voetballen?
Ik ben gaan voetballen omdat mijn broer ook
op voetbal zit.
Hoelang voetbal je al en in welke teams
heb je gespeeld?
Ik ben begonnen in de F10, daarna JO8-1,
JO9-2, JO10-2, JO11-1 en nu in de JO12-1.
Vertel eens iets over je team?
We zijn een leuk team. We zijn allemaal wel
ergens goed in en we hebben het gezellig
samen.
Wie vind je de beste speler uit je team?
Jemuel.
Op welke plaats speel je?
Op het middenveld.
Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt: 	Ik maak het de tegenstander lastig om te voetballen.
Zwakke punt:		Ik kan erg boos worden als
het niet eerlijk gaat.
Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de
training?
Het leukste.		 Partijtje
Het minst leuke.		 De warming-up.
16
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Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:		Kunstgras
Minder goed:		 De grasvelden.
Wat vind jij van corona:
1 thuis i.p.v. op school?
Liever naar school.
2 Toch trainen en voetballen bij Juliana’31 ?
Heel leuk.
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Gitaar spelen, gamen en buiten spelen.
Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Ja, bij mijn broer Chris en toen mijn vader nog
voetbalde ook bij hem.
Wat vind je een stomme bezigheid?
Huiswerk maken en leren voor een toets.
Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Het intervjoewtje.
Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Ze doen het wel goed.
Wat vind je van het Ministadion en de
Mini-Championsleague?
Het veld van het ministadion is niet zo goed,

rechtsvoor / linksachter is modder, maar
verder wel leuk.
Mini Championsleague is leuk, nu is het een
zaterdag maar voor Corona was het ‘s avonds
en daar had ik me op verheugd.
Van welke trainer heb je veel geleerd?
Lisa.
Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om
te vertellen?
We zijn aan het eind van het seizoen met het
team pannenkoeken wezen eten.
Wat zou je nog graag bij Juliana willen zien?
Dat de grasvelden beter worden.

Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: Ajax
Buitenlandse voetbalclub: Liverpool
Speler:			
Virgil van Dijk
Eten:			
Pizza
Tv-programma:		 Wie is de Mol
Boek:		Explorer
academie
“Computerspel”:		 Fortnite
Film:		 De Minions
Muziek:		 Leef van Sndré 		
		Hazes
Huisdier:		geen
Snoep:		Haribo
red. F.v.d.L.
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Weggooien is geen optie!
Beste leden, ouders, verzorgers en familieleden,
Er zijn van die momenten dat je iets in je handen hebt
waarbij je denkt: ”Zelf gebruik ik het eigenlijk nooit,
maar weggooien is echt zonde”. Voor een ander is het
nog bruikbaar, maar ja…waar vind je die persoon? En
om nou allerlei vreemde mensen aan huis te hebben,
dat liever ook niet. En daar schiet Juliana te hulp!

De club is dus altijd op zoek naar bruikbare spullen die je
niet meer nodig hebt en die je de club zou willen schenken. Dat kan van alles zijn zoals fietsen, kleine meubelen,
verlichting, tuingereedschap, aanhangwagens, etc. Denk
bijvoorbeeld ook aan onze club in situaties waarbij door
omstandigheden een hele garage of woning leeg gehaald moet worden. Dat regelen wij, een echte win-win!

Met de ervaring opgedaan met de jaarlijkse rommelmarkt en de Marktplaats verkopen is onze club met
haar vrijwilligers een succesvolle“spullen makelaar”
geworden. En de clubkas profiteert daar elk seizoen
weer opnieuw van waardoor mooie projecten gerealiseerd kunnen worden!

Heb je iets wat een mooie bijdrage voor de club
kan opleveren, maar is het voor jou te groot en/of te
zwaar om in te leveren? Wilt u meer info dan even een
mail naar oudijzerjuliana@gmail.com of bellen naar
0622013693. Bij voorbaat dank!!
Lianne Muller

Glimmend staal, roestig ijzer van al het metaal
worden we financieel wijzer
Door het succes van deze actie in de afgelopen jaren wordt er ook dit jaar bij Juliana
nog steeds ijzer ingezameld. Het heeft de
vereniging in de afgelopen tijd al vele duizenden euro’s opgeleverd en het is daarom ook
een stimulans om er mee door te gaan. We
hopen dan ook in de komende tijd nog veel
ijzer te mogen ontvangen en gaan dan ook
gestaag door met het inzamelen. Wellicht ligt
er bij u in de schuur of in de achtertuin nog
interessant spul.
We denken bijvoorbeeld aan fietsen, radiatoren, kachels of tuinhekken, maar ook elektrisch
gereedschap, een heggenschaar, computers,
goten, verwarmingen en convectoren, verwarmingsketels, boilers, plaatwerk, autodeuren,
autovelgen (staal en lichtmetaal),spatborden,
stalen balken, buizen en kokers, een hamer,
hang- en sluitwerk, elektrische kabels of snoeren, accu’s etc.
18
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U kunt ze altijd brengen of gratis laten ophalen.
Het hoeft overigens niet perse oud ijzer te zijn,
want juist ook andere metalen zijn voor ons
zeer welkom. Met name aluminium, koper, kabel, messing, zink, lood of RVS (roest vrij staal),
maar ook alle andere metalen nemen wij graag
in ontvangst.
Wilt u meer info dan even een mail naar
oudijzerjuliana@gmail.com of bellen naar
0622013693.
Bij voorbaat dank !!

Diervoeding
Dierverzorging
Tuingereedschappen

Rijksweg 107 • 6581 EH Malden • tel. 024 - 358 02 57 • www.demolendier-tuin.nl

schokdempers
onderhoud
trekhaken
remmen
uitlaten
banden

AUTO EN BANDENSERVICE

JAN BROEKMAN
De Hoge Brug 37
6581 AJ Malden

•
•
•
•
•
•

Wissel uw winterbanden nu
naar zomerbanden bij Jan Broekman.
Ook voor opslag van uw banden!

Tel. (024) 358 6681
een passende uitrusting voor zomer en winter
Austria Sport is het hele jaar door dé specialist voor de winter- en wandelsport.
Voor beide sporten bieden we een breed assortiment schoenen, kleding en
accessoires. Austria Sport heeft de kennis, ervaring en materialen om u optimaal
te laten genieten. Voor de winter(se) sporter is er ook een groot assortiment
thermo ondergoed, warme kleding, mutsen en handschoenen. Altijd een ruime
keuze, goede service en persoonlijk advies. De collectie wandelsport loopt in de
winter (beperkt) door.

Austria Sport, Rijksweg 209
6581 EK Malden
024 - 323 60 37

Austria Sport, altijd een ruime keuze,
goede service en persoonlijk advies.

www.austriasport.nl
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Ditjes & Datjes
JUBILEUMEDITIE GROTE CLUBACTIE

In 2022 wordt de grote clubactie voor de 50e keer georganiseerd.

Bij Juliana is de lotenverkoop door jeugdleden een jaarlijks terugkerende activiteit.
De start van de grote clubactie is op zaterdag
24 september.
In de week voorafgaand zullen de verkoop-

boekjes uitgereikt worden aan de leiders
van de teams JO6 t/m JO13.
Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen voor de
best verkopende jeugdleden en teams.

Rikavonden
Ook voor het komend seizoen 2019-2020
worden er natuurlijk weer Rikamiddagen
gepland op de vrijdagen.
Dit zullen in de meeste gevallen de 2e en de
4e vrijdag van de maand zijn. Aanvang is om
13.30 uur en de eindtijd is +/- 17.00 uur. En
dat geldt dan voor de periode van september 2022 tot en met mei 2023. Wellicht dat
bij een aantal maanden daarvan zal worden
afgeweken in verband met kerst of om andere
redenen. De data zoals ze tot nu gepland
staan zijn:
9 september 2022
23 september 2022
14 oktober 2022
28 oktober 2022

11 november 2022
25 november 2022
9 december 2022
23 december 2022
Een en ander is dus nog wel onder voorbehoud, want wijzigingen zijn eventueel altijd
nog wel mogelijk.
Opgeven voor iedere middag kan altijd nog
tot een dag voor de geplande kaartmiddag.
Dit moet dan telefonisch gebeuren bij Ans
Broekman, De Haspel 19 (tel: 024-3581108).
Maar je kunt zelfs ook nog gewoon op de
kaartmiddag zelf even langskomen en informeren of evt meedoen.
Meer informatie bij Ans Broekman,
(tel. 024-3581108)

Welkom

De redactie heet onderstaande leden van harte welkom!
Yazan Akkash
Nadiah Nillessen
Bjarne Beelen
Sander Siemes
Jimme Broos
Roan Slinkert
Mareno Budde
20
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3-8-2005
28-11-2006
6-11-1998
16-11-1987
7-9-2005
22-4-2005
18-7-1997

Andrew van de Vosse
Jesse Jacobs
Loulou Wesenhagen
Jaison Jansen
Ramin Yaqubi
Wout Morsink
Roman Yaqubi

M
M
V
M
M
M
M

12-10-1983
14-6-2009
11-10-2013
19-6-2015
23-3-2017
9-12-2016
13-6-2017

Kom meedoen met VoetbalPlus!
Voetbal in een speciaal team met nét dat
stukje extra aandacht.
In beweging zijn, plezier beleven, samen met
anderen op het veld voetballen, zoals dat bij
jou past.
Dat zijn de uitgangspunten van dit voor sv
Juliana’31 nog vrij nieuwe team, speciaal voor
jongeren en volwassenen met een beperking.
Alle deelnemers zijn van harte welkom om te
komen kijken en een aantal proeftrainingen
mee te doen.
Vooraf gaan we kort in gesprek om je talenten
en uitdagingen door te nemen, zodat je op
jouw manier mee kunt doen met de training.
S.v. Juliana’31 zorgt voor de juiste faciliteiten
en aangepaste trainingsvormen om voetbal
voor iedereen mogelijk te maken.
Voor wie?
Iedereen die door bijv. een vorm van autisme
of een (licht) verstandelijke beperking beter
tot zijn/haar recht komt in een speciaal voetbalteam.

Wanneer?
Elke dinsdag van 17.30-18.30 uur bij sv Juliana’31 in Malden (de Broeklanden)
Meer weten?
Coördinator Sonja Kat van VoetbalPlus bij
sv Juliana’31 vertelt je graag meer over de
mogelijkheden.
Sonja is bereikbaar via 06-14899413 of via de
mail: voetbalplusjuliana@hotmail.com

zoekt overigens nog
steeds begeleiders!
Het VoetbalPlus team is nog steeds op zoek
naar extra begeleiders voor de trainingen.
De belangrijkste voorwaarde is dat je enthousiast bent om mee te helpen en enige affiniteit
hebt met mensen met een beperking.
Weet je niet zeker of het iets voor je is?
Kom gerust eens langs of neem contact op.

Niet wachten gewoon doen!
Sonja Kat,
Coördinator Voetbalplus Juliana ‘31

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Koop bij onze Juliana sponsoren
Aarnoutse Specialiteitenslagerij
Administratiemedewerkers VOF
Adviesburo Middelkoop bv
Albert Heijn Janssen
Arts Constructiebedrijf BV
Arts Elektro bv
Atana rijschool
Austria Sport
Autobedrijf Bart Ebben BV
Autobedrijf Rob Sengers
Autobedrijf Roelofs
Autobedrijf Theo Klaassen
Autobedrijf Van Bon
AutoMartin
Bakkerij ‘t Kraayennest
Bastyle
Beddenspecialist de Vries Malden
BikeLife/ Sjef van Bergen
Bisbee Flexonderwijs
Bistro de Bok
B-Logic
Blokhut
BOB Autowas
Bol Accountants
Casatronics
CCS Nederland BV
Claase Garantiemakelaars
Coffee@work
Communicatiekrachten
de Passage cafetaria
Dierencrematorium A-N
Dimitri’s Greek Foot
DM Printmedia
Eimers Metaal

Eten en Drinken Malden, café
European Metal Recycling
Fieldturf Tarket BV / Topgrass bv
Fietsplezier Malden
Fysio Novio
Gall & Gall Malden
Gebroeders Krijnen BV
Gebroeders Wanders GmbH
Gelmo bv
Golden Source
Grandcafé de 10
Groot BergenDal/4Media
Haar Keukens bv
Hagemans Vastgoedonderhoud BV
Hanos
Henk Scholten Nijmegen BV
Hermens Interieur
Hijmans Riooltechniek
Hofmans@home
Hoorus Malden
Hoose Optiek
HSI Reclame
Installatiebedrijf Lelie BV
Jacobs Stijlvol Wonen
Jan Broekman Auto- en bandenservice
Jupiler cq Inbev
KlokTotaalonderhoud BV
Konings & Meeuwissen
Koppers, Rob [fotograaf]
Kwekerij Harrie van lent
Lap & Hofmans Advocaten
Loonbedrijf Peters
Lucassen Elektro
M&M Containers

Morsinkhof Groep BV
Olround Bowling en Uitgaanscentrum
Peba personeelsdiensten
Personenvervoer Leenders
Peters Assurantien en Hypotheken
Planon bv
Plus Visser
Praxis Malden
Puri Tea
Restaurant Petit Malden
Roosen Financieel Advies
Skor
Snabel Schilderwerken
Sportshop Richard Kregting
Stelumi Verlichting
TeLo Personeelsbemiddeling BV
The Readshop
Thijssen de Molen
Tijssen CS Accountant & belastingadviseur
Ton de Schoenmaker
TOP Sport & Groen BV
Transportbedrijf Van Wees Malden
Tweewielers Theo Cornelissen
Van Benthum Haarden
Van de Bruggen Adviesgroep
Van der Valk Hotel de Molenhoek
Van Eldijk Grondverzet & Sierbestrating
van Eldik van Eldik Notarissen
Van Kesteren Mileuservice BV
Van Zuijlen Auto’s
VDL Mast Solutions bv
Wennekers Wonen BV
Wok de Molen
Zegers Letselschade

ACTIE VAN DE MAAND

Koop bij onze sponsoren!
Heb jij al de sponsor actie van deze maand gezien?
Wilt u ook met uw bedrijf in de Schietschijf?
Neem contact op met Twan Konings, sponsorcommissie, tel 06 - 4826781
Bekijk deze artikelen de volgende keer dat je bij de club bent of ga direct naar de webshop:
https://juliana31.clubwereld.nl/
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Hoofdsponsoren

S.V. Juliana ‘31

CENTRUM VOOR FINANCIËLE DIENSTEN MALDE N

verzekeringen

hypotheken

pensioenen

bankzaken

bedrijfsfinancieringen

Telefoon (024) 358 07 56

Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

bedrijfsadvieze n

nl

Taxatie s

Telefoon (024) 358 51 81

Telefoon (024) 373 78 33

de
Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

Taxatie s

Telefoon (024) 358 51 81
Grote Loef 1, 6581 JE Malden

Postbus 59, 6580 AB Malde n

ww w.cornelissegroep.n l
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Het 1e speelde
Op het moent van lezen zit de voorbereiding voor zondag 1 er al weer op en staat
op 28 augustus het eerste competitieprogramma op het menu. De voorbereiding
was opgeknipt in 2 delen. Het eerste
deel bestond uit 2 weken traing en werd
afgesloten met een wedstrijd tegen Etzella
Ettelbruck uit de hoogste klas van Luxemburg die met 2-1 werd gewonnen.
Het 2e deel begon zondag 31 juli en wordt
afgesloten op woensdag 31 augustus met de
wedstrijd tegen Achilles’29. Geoefend werd er
uit tegen AWC (1-2 winst), thuis tegen Duno
(1-0 winst), op het Germania toernooi tegen
Bemmel (2-2 gelijkspel) en tegen Theole Tiel
(5-0 winst) en tegen Treffers (op het moment
van schrijven nog niet bekend). Allemaal best
aardig, maar het wil eigenlijk allemaal niet
zoveel zeggen. Het wachten is op de eerste
competitiewedstrijden dan kun je pas zeggen
hoe je er voor staat.
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Wat je wel al kunt zeggen is dat we ook dit seizoen, zoals eigenlijk altijd, een aantal mutaties
kunnen noteren bij de selectie van Juliana’31
1. Het ene jaar is dat wat meer dan het andere.
Weggegaan zijn Anwar Tuithof, Lars Peters,
Paul Diesel en last but not least Rick van
Beijnen. Maar daarvoor in de plaats vallen er
voor het seizoen 2022-2023 een 6-tal nieuwe
spelers te noteren. Dat zijn op alfabetische
volgorde Jep van Dijck, Jesper Eigenhuijsen,
Renzo Hendriks, Sam Janssen, Owen Mbila en
Mitchell Nguyen. Hierbij nog opgemerkt dat
Jesper Eigenhuijsen ook nog speelgerechtigd
is voor onze JO19-1 groep. We hebben al deze
spelers gevraagd om in enkele regels zichzelf
aan u voor te stellen. Zodat de lezer aan de
hand van bijgevoegde foto’s kan zien wie
dan wel wie is, want vaak aan het begin van
het nieuwe seizoen klinkt er vanaf de tribune
steeds weer de vraag: Wie is die speler?
Red. F. vd L.

Ik ben Jep van Dijck, 22 jaar en woon in Venray. Hiervoor
heb ik gespeeld bij de treffers, fc Eindhoven en in de
jeugdelftallen van NEC. Naast het voetbal werk ik bij abn
amro en ga ik vanaf september fysiotherapie studeren.
Verder hoop ik snel naar Nijmegen te verhuizen. Ik hoop
met Juliana de top 3 te behalen en jullie te vermaken vanaf
de tribune.

Ik ben een van de nieuwe aanvallers van Juliana 1. Mijn naam is
Jesper Eigenhuijsen en ik ben 17 jaar, woonachtig in Molenhoek/
Malden. Ik heb tot mijn 12de bij Eendracht Mook gespeeld, tot ik
de keuze kreeg de stap te maken naar Juliana of Union. Uiteraard
voor Juliana gekozen, wat een goede stap bleek te zijn. Buiten
voetbal om ben ik veel met studeren en werk bezig. Met nog
3 jaar te gaan op de HAN hoop ik mijn studie zo snel mogelijk
af te ronden. Mijn ambitie is om mezelf bij deze club zo goed
mogelijk te ontwikkelen, en om minimaal 1 keer kampioen te
worden, waarvan ik denk dat we aankomend seizoen al serieus
kans maken.

Hallo. Ik ben Renzo Hendriks. Ik ben 23 jaar oud en woon nu
bijna een jaar met mijn vriendin in Nijmegen. Hiervoor heb ik
mijn hele leven in Wijchen gewoond. In Wijchen ben ik vanaf
m’n 4e begonnen met voetballen bij sc. Woezik. Naast Woezik
heb ik ook nog 3 jaartjes bij NEC Amateurs gevoetbald. Na
mijn vertrek bij NEC Amateurs heb ik 5 seizoenen in het 1e elftal van Woezik gespeeld waarvan 1 seizoen in de hoofdklasse
en 4 seizoenen in de 1e klasse. Mijn ambitie is om het maximale uit mezelf te halen, dat is de grootste reden dat ik voor
Juliana’31 wil spelen. Ik denk dat ik bij Juliana veel ervaring
kan opdoen in de hoofdklasse en mezelf in deze groep kan
ontwikkelen. Juliana heeft een mooie combinatie van ervaren
- en jonge gretige spelers. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat we
met Juliana voor promotie gaan spelen aankomend seizoen en
misschien nog wel meer.
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Mijn naam is Sam Janssen en ben 20 jaar oud. Ik maak dit jaar
deel uit van Juliana Malden 1. Door 10 jaar in de jeugd van JVC
Cuijk te hebben gespeeld en daarna 2 seizoenen voor Achilles
29, ben ik hier terecht gekomen. Naast het voetbal, werk ik in
het dagelijks leven als hovenier en ben woonachtend in Mill. Ik
kijk er naar uit om samen onze doelen te halen met het team
voor dit seizoen.

Ik ben Owen Mbila (21). De afgelopen 3 jaar heb ik bij VV Alverna gevoetbald. Daarvoor heb ik bij NEC in de jeugdopleiding
gespeeld en nu wordt dit mijn eerste seizoen bij SV Juliana ’31.
Ik heb er veel zin in en verwacht ook dat wij bovenin mee gaan
draaien dit seizoen. Het zou mooi zijn als we een periode kunnen pakken. Ik ben aanvaller en ga een leuk seizoen tegemoet
met veel doelpunten!

Hi, ik ben Mitchell Nguyen, 22 jaar oud en sinds dit jaar speler
van Juliana 31. Ik heb mijn hele leven gevoetbald bij Orion als
linksback en merkte dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging.
De ambities van de trainer in combinatie met de talentvolle
groep sloten goed aan bij mijn wensen. Voor aankomend
seizoen verwacht ik dat wij bovenin de competitie kunnen/
moeten meedoen. Ik heb er veel zin in!
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Het restant voorbereidingsprogramma s.v.Juliana’31 1 zondag
week
7

dag
zo
di
wo
vr
zo

datum
28-aug.
30-aug.
31-aug.
2-sept.
4-sept.

activiteit
Start competitie Juliana'31 1
training selectie
Achilles’29 - Juliana’31
training selectie
competitie Juliana'31 1

tijd
14.00 uur ?
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
14.00 uur ?

Competitieprogamma zondag 1
ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

datum
28-aug-22
4-sep-22
11-sep-22
18-sep-22
25-sep-22
2-okt-22
9-okt-22
16-okt-22
23-okt-22
30-okt-22
6-nov-22
13-nov-22
20-nov-22
27-nov-22
4-dec-22
11-dec-22
18-dec-22

wedstrijd
AWC 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- longa '30
Juliana '31 zo 1- Orion 1
Nuenen 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- Halsteren 1
Kampong 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- HVCH 1
SV Meerssen 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1 inhaal
Juliana '31 zo 1- RKZVC 1
Sp. Silvolde 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- Venray 1
Unitas '30 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- Hoogland 1
Moerse boys 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- EVV Echt 1
Juliana '31 zo 1- inhaal

ronde
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

datum
22-jan-23
29-jan-23
5-feb-23
12-feb-23
19-feb-23
26-feb-23
5-mrt-23
12-mrt-23
19-mrt-23
26-mrt-23
2-apr-23
9-apr-23
16-apr-23
23-apr-23
30-apr-23
7-mei-23
14-mei-23
21-mei-23
28-mei-23

wedstrijd
Juliana '31 zo 1- AWC 1
Longa '30 1- Juliana '31 zo 1
Orion 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- Nuenen 1
Juliana '31 zo 1- inhaal
Halsteren 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- Kampong 1
HVCH 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- inhaal
Juliana '31 zo 1- Sv Meerssen 1
RKZVC 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- inhaal
Juliana '31 zo 1- Silvolde 1
Sv Venray 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1 inhaal
Juliana '31 zo 1- Unitas '30 1
Hoogland 1- Juliana '31 zo 1
Juliana '31 zo 1- Moerse Boys 1
EVV Echt 1- Juliana '31 zo 1

Zaterdag 1 speelde
Zaterdag is inmiddels ook alweer begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe
seizoen.
Tot het moment van schrijven zijn al een 2-tal
oefenwedstrijden afgewerkt. Zaterdag 13
augustus werd tegen zondag 3e klasser DVOL

uit (en in) Lent gespeeld en met 3-2 gewonnen. Een week later op 20 augustus werd
wederom uitgespeeld tegen Victoria Afferden
en ook hier werd een kleine overwinning
geboekt 4-3. De voorbereiding loopt door tot
medio september, waarin ook een 3-tal bekerwedstrijden dienen te worden afgewerkt.
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Dat is natuurlijk al een beetje om het echie,
maar op 24 september begint het eigenlijk
allemaal pas echt. De openingswedstrijd van
de competitie is thuis tegen WAVV. Dan wordt
ook meteen al wel duidelijk wat het nieuwe

niveau zal zijn van de 3e klasse, want het kampioenschap heeft uiteraard een promotie tot
gevolg gehad.
Red. F.vd L.

Restant voorbereidingsprogamma zaterdag 1
week
3
4

5

6

7

dag
do.
zo.
ma.
do.
za.
ma.
do.
za.
ma.
do.
za.
ma.
do.
za.

datum
25 aug.
28 aug.
29 aug.
1 sep.
3 sep.
5 sep.
8 sep.
10 sep.
12 sep.
15 sep.
17 sep.
19 sep.
22 sep.
24 sep.

Activiteit
Heyen 1-Juliana’31 Albo toern. Milsbeek
de Zwaluw-Juliana’31 Albo toern. Milsbeek
Trainen
Trainen
beker Treffers (zat)
Trainen
Trainen
beker Kolping Dynamo
Trainen
Trainen
beker BVC’12
Trainen
Trainen
Start competitie

tijd
19.00 uur
12.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Competitieprogamma zaterdag 1
ronde
bk
bk
bk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

28

datum
3-sep-22
10-sep-22
17-sep-22
24-sep-22
1-okt-22
8-okt-22
15-okt-22
29-okt-22
5-nov-22
12-nov-22
19-nov-22
26-nov-22
3-dec-22
10-dec-22

wedstrijd
Juliana '31 za 1- Treffers za 1
Kolping-Dyn.za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- BVC '12 za 1
Juliana '31 za 1- WAVV za 1
Advendo za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- Veenendaal za 1
ESA za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- Sv Waalstad za 1
Blauw Geel za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- ONA'53 za 1
Achterberg za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- SV de Braak za 1
JVC Cuijk za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- vrij
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ronde
13
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
21-jan-23
28-jan-23
4-feb-23
11-feb-23
4-mrt-23
11-mrt-23
18-mrt-23
25-mrt-23
1-apr-23
15-apr-23
22-apr-23
29-apr-23
13-mei-23
20-mei-23
27-mei-23

wedstrijd
SKV za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- Renswoude za 1
WAVV za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- Advendo’57 za 1
Veenendaal za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- ESA za 1
Sv Waalstad za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- Blauw Geel za 1
ONA’53 za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- Achterberg za 1
Sv de Braak za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- JVC Cuijk za 1
Juliana '31 za 1- vrij
Renswoude za 1- Juliana '31 za 1
Juliana '31 za 1- SKV za 1

Wie is er jarig in september?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Amir Rramadan, Amir Ramadan, Noam Dreier, Maurice Rosken
Jules Abbenhuis, Toon Janssen
Jenny Boonzaaijer
Hidde Ottevanger, Yorick Nieuwenhuis, Menno Morsink, Marcel Koolen
Stan De Jonge, Collyn van Grunsven, Sem Lucassen, Ronnie Martens, Koos Groenen
Daan Houthuijs, Tim ten Barge, Marije de Witte, Edwin Barten
Marlon Regter, Frans Poelen, Peter van den Broek, Jimme Broos
Ricky Boelders, Martien te Riele
Jan de Bruijn, Piet Wijnakker
Glenn Eckhart, Herman Roovers
Kees Pompen, Mika Mesker, Joep Artz
Daan van Lieverloo, Bart Roosendaal, Ton Kosterman
Nadir Omar, Marcel Eimers, Rini Hol, Hans Kamphuis
Jesse Smulders, Tygo Top, Daan Broere, Tijn Houwen
Gabriel Esposito
Clemens de Grunt
Leo Nieuwenhuis
Gerard Dam, Frank van Leeuwen, Paul Leverington
Koen Leenders, Frank Snippert
Moritz Oost, Hans Zegers
Jurgen Verpoorten, Freek Kornelis, Marie-Louise Verhees
Harm van Duren
Elin van Riel, Renske Peters
CANSU Ozturk, Carl de Vries
Tijn Gietman, Marwin de Jonge, Maud Martens, Max Tijmensen
Jesper Eigenhuijsen, Jurre v/d Kooij, André Pouwels
Bram Peeters, Jos Smit
Elize van Duren, Tijn Sponselee, Sjors Kalkman, Vincent van Beek
Frenk Kosman, Elly Thijssen
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Teleinfo
SV Juliana ‘31
Sportpark De Broeklanden
Broekkant 39, 6581 AC Malden
024 3581924
		
BESTUUR
Voorzitter vacant
Secretaris Lianne Muller
Penningm. Peter van Heijnsbergen
Facilitaire zaken Patrick Bronstyn
Voetbalzaken Joost Heijnen
		
Commissie- voorzitters
Veiligheid & Arbo Joost Kersten
Communicatie vacant
Supporters & act. Elske de Wildt
Sponsor Twan Konings
Vrijwilligers Johan Kerkhof
Welkom Veronique Slenders
Buitendienst Henry Jansen
Clubhuis Frans Janssen
Vierdaagse
Rommelmarkt Frans Janssen
Kleding Harm van Duren
Voetbalzaken Harald van Hoorn
Wedstrijdzaken Ron Remers
Fair Play Mariel Verhees
Scheidsrechters Joost Heijnen
Toernooien uit Carl de Vries
Zaalvoetbal Toon Janssen
		
Commissie voetbalzaken
Voorzitter Harald van Hoorn
Coörd. Senioren Patrick Bronstyn
Coörd. JO19 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO17 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO15 Roy Vissers
Coörd. JO13 Roy Vissers
Coörd. JO11/12 Maurice de Mandt
Coörd. JO8/9/10 Maurice de Mandt
Coörd. JO 6,7 Nadir Omar
Coörd. Vr/M Patrick Bronstyn
Coörd. VoetbalPlus Sonja Kat
Peter de Bruijn (coörd. Oldstars)
Techn. Jeugdc Sebastiaan van Bon
30

Telefoon:
06 22013693
06 10275254
06 19669223
06 39447344
06 57573071
06 46666432
06 48267812
06 50911480
06 19482203
06 53676535
06 51502821
vacant
06 51502821
06 54301284
06 51389678
06 21821305
024 3551031
06 39447344
024 3551031
06 55390040
06 51389678
06 19669223
06 27446881
06 27446881
06 19624505
06 19624505
06 25085782
06 25085782
06 55993366
06 19669223
06 14899413
06 21404428
06 52083031
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Techn. Jeugdc. pup Henry Jansen
06 53676535
Scout selectie Zo Frank Duijghuisen 06 14108680
Coörd. Za1/Zo1 Loek Heijnen
06 44136576
		
Ledenadministratie & contributie
Ledenadministratie Matthee Moons 06 20666420
Contributie Ron Remers
06 21821305
Rekeningnummer contributie NL29RABO0131649000
IBAN vereniging
NL06RABO0131604503
TRAINERS:
Zo1 Ton Kosterman
Zo1 Ivo de Bruijn (2e trainer)
Keep Niek Wijers
Za1 Rob Janssen
Za1 Pim Poelen (2e trainer)
Vr1 Elske de Wildt
Jo23-1
		
LEIDERS: SENIOREN
Zo1 Paul Leverington
Zo1 Verzorger Rick Stoffelen
Zo1 Fysio Guido Souren
Zo2 Vincent Peters
Zo3 Mike Orth
Zo4 Maik van de Broek
Zo4 Joep Artz
Za1 Marcel Koolen
Za1 Kai Renwarin
Za2 Dirk Arts
Za3 Sjors Gommers
Za3 Bas Prudon
Za4 Mike Janssen
Za4 Richard Theunissen
Za5 Jordi Barsch
Vr1 Romy Verkaart
Vr1 Kayleigh van Loveren
vet Jan Hock

06 53882175
06 30609825
06 28756955
06 16446224
06 46666432

06 30499028
06 46104099
06 28344179
06 22440639
024 3450630
06 46635874
024 3582825
06 22389128
06 18427976
06 29448738
024 3580113
06 83973450
06 51968584
06 51999284
06 43576643
06 58914859
06 54660035
06 46153903

Juliana31-Gasten
code: laatonsjuichen
mede mogelijk gemaakt door:
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Hoofdsponsoren

S.V. Juliana ‘31

CENTRUM VOOR FINANCIËLE DIENSTEN MALDE N

verzekeringen

hypotheken

pensioenen

bankzaken

bedrijfsfinancieringen

Telefoon (024) 358 07 56

Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

bedrijfsadvieze n

nl

Taxatie s

Telefoon (024) 358 51 81

Telefoon (024) 373 78 33

de
Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

Taxatie s

Telefoon (024) 358 51 81
Grote Loef 1, 6581 JE Malden

Postbus 59, 6580 AB Malde n

ww w.cornelissegroep.n l

