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Schoenmakerij

elektro
Uw met goud bekroonde schoenmaker
Uw zilveren schoenmaker
Uw schoenreparatie
Uw slijpwerk ook kartelen
Uw sleutels
Eventueel klaar terwijl u winkelt!

Winkelcentrum 5, Malden
Tel. 024 358 29 91

Hofstraat 1b • Malden • T (024) 622 12 25

www.arts-elektro.nl

Redactioneel
Toch weer corona.
Het kopje “toch weer corona” blijft hier staan. Nederland is weer opnieuw in lockdown. Het lijkt
niet op te houden. De vraag is nu of we dit seizoen, in tegenstelling tot afgelopen 2 jaar, nog
wel kunnen afmaken. Tot nu toe is het aantal uitgevallen wedstrijden nog binnen de perken gebleven. Met uitzondering van de teams in de A- categorie zijn de meeste wedstrijden gewoon
gespeeld en als er in de loop van februari weer kan worden begonnen lijkt er niets aan de hand.
Voor de teams uit de A categorie, 1e zondag & zaterdag, JO19-1, JO17-1 en JO15-1 zijn er al wat
meer wedstrijden uitgevallen en met name voor zondag 1 geldt dat er niet zo heel veel mogelijkheden zijn om speelrondes in te halen. Dus daar lijkt het nu al dat als de competitie wordt
uitgespeeld dat dit betekend dat het einde van de competitie wat wordt verlegd. We wachten
maar af, wat kunnen we anders?
Stand van zaken.
Halverwege het seizoen zijn er een 4-tal teams die er qua resultaat uitspringen. Bij de senioren
zijn dat zaterdag 1 en zondag 5. Zij mogen zich allebei “Herbstmeister” noemen. Bij zaterdag 1
lag dat wellicht in de lijn der verwachtingen, maar bij zondag 5 was dat, gezien de resultaten
van de afgelopen jaren, zeker niet het geval. Het gelijkspel van zondag 12 december was pas
het eerste puntenverlies. Reden om zondag 5 verder op in dit nummer terug te zien als “Team
van de Maand”. Bij de jeugd zijn het JO19-2 en JO17-1. Ook zij voeren de ranglijst aan en zijn
eigenlijk gewoon kampioen geworden. JO19-2 deed dat door in de laatste wedstrijd van afgelopen zaterdag uit bij de nummer 2, SVO/VVLK een knappe 1-4 overwinning te behalen. JO17-1
staat weliswaar op de 2e plaats maar heeft wel de minste verliespunten. En, haast vergeten, ook
zaalteam 2 staat bovenaan. Maar ja gaan we het allemaal wel afmaken?
In dit nummer.
Normaal is het decembernummer traditie getrouw gevuld met een aantal “terugblikken op” en
een groot foto jaaroverzicht. Door corona is dat jaaroverzicht er nog wel maar een stuk kleiner.
De terugblikken hebben plaatsgemaakt voor de jubilarissen. Door corona kunnen de jubilarissen evenals vorig jaar weer niet worden gehuldigd. Het ligt wel in de bedoeling om daar alsnog
een geschikt moment voor te vinden. Voor nu is gekozen om er via het clubblad wat aandacht
aan te besteden. Het zijn er maar liefst 12, waardoor dit nummer ook wat dikker dan normaal is
geworden. Verder is er dit maal geen nieuws vanuit zaterdag en zondag 1. Wel hebben we met
Mariëlle de Wilde, speelster bij JO11-3, nog een jeugdspeelster in het intervjoewtje staan.
In januari komt er gebruikelijk geen schietschijf uit. Dus “waarschijnlijk” wordt het eerstvolgend
nummer in februari uitgebracht. Voor nu veel leesplezier en een goede jaarwisseling toegewenst!
En voor alle jubilarissen vanaf deze plaats alvast een proficiat!
Red. F.vd L.
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24-dec-21
25-dec-21
26-dec-21
31-dec-21
1-jan-22		
10-jan-22		
14-jan-22		
28-jan-22		
29-jan-22		

Begin Kerfstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oud jaar
Nieuwjaarsdag
Einde Kerstvakantie
Rikken ‘s-middags vanaf 13.30 uur.
Rikken ‘s-middags vanaf 13.30 uur.
Juliana ‘31 za 1-Oranje Blauw; Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1;
Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31
JO15-1 ?????????????
30-jan-22		Nuenen- Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Kolping-Dynamo 2;
NSVV FC Kunde VR4- Juliana ‘31 VR1; WVW Vr 1-AWC/Juliana Vr 1
4-febr-22		
4-20 februari Olympische Winterspelen Beijing
5-feb-22		Valburg-Juliana ‘31 za 1; Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1;
Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
6-feb-22		Juliana ‘31 zo 1- RKSV Minor BVC ‘12 2- Juliana ‘31 2; Juliana ‘31
VR1- Brakkenstein VR3; AWC/Juliana Vr 1-VDZ Vr 1
11-feb-22
Rikken ‘s-middags vanaf 13.30 uur.
12-feb-22	Juliana ‘31 za 1-Elistha; Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1;
Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
13-feb-22	RKZVC- Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Brakkenstein 4; NSVV FC
Kunde VR3- Juliana ‘31 VR1; AWC/Juliana Vr 1-Eldenia Vr 1
19-feb-22	Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
20-feb-22
Juliana ‘31 zo 1- EHC/Heuts
25-feb-22
Begin Voorjaarsvakantie regio Zuid; Rikken ‘s-middags vanaf 13.30 uur.
26-feb-22
Carnaval ???
27-feb-22
Carnaval ???
28-feb-22
Carnaval ???
1-mrt-22		
Carnaval ???
4-mrt-22		
Rikken ‘s-middags vanaf 13.30 uur.
5-mrt-22		SVHA-Juliana ‘31 za 1; Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana
‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
6-mrt-22		
Juliana ‘31 VR1- De Treffers VR1; De Bataven VR1-AWC/Juliana Vr 1
7-mrt-22		
Einde Voorjaarsvakantie regio Zuid
12-mrt-22
Juliana ‘31 za 1-Alverna; Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana
‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
13-mrt-22
Baronie- Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- MASV 4; AWC/Juliana Vr 1-Quick 1888 VR2
19-mrt-22
De Treffers-Juliana ‘31 za 1; Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
20-mrt-22	Juliana ‘31 zo 1- OJC Rosmalen; Kolping-Dynamo 2- Juliana ‘31 2;
Juliana ‘31 VR1- NSVV FC Kunde VR4; DIO’30 Vr 1-AWC/Juliana Vr 1
| Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden

Voorzitterspraat

Het einde van 2021 komt nu wel heel snel dichtbij.
Het was een jaar waarin Corona nog volop
in ons dagelijks leven aanwezig was – en
is. Daarbij hoor ik steeds vaker discussies
over de zin en de onzin van de maatregelen en het wel of niet vaccineren. Dit gaat
er soms echt wel fel aan toe. De termen
wappies en anti vaxers zijn volledig
ingeburgerd en op social media zien we
beelden van de rellen in de diverse steden.
Het wordt steeds meer een maatschappij
waarin het eigen belang voorop staat. Deze
individualisering zorgt ervoor dat we minder
luisteren naar elkaar en ook steeds meer mensen een eenzaam leven hebben. Zijn we nog
in staat om te luisteren naar de mening van
een ander en deze te respecteren?
Of is alleen onze eigen mening de waarheid?
En vinden we nu echt alleen ons eigen leven
belangrijk of kijken we ook naar de mensen
om ons heen.

ook een sociale ontmoetingsplaats bieden.
Het is bijna Kerst, een tijd waarin we graag de
gezelligheid opzoeken met vrienden en familie
Een tijd waarin we echt de tijd voor elkaar nemen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Laten
we deze Kerst periode een stapje extra zetten
en kijk eens echt om naar elkaar. Vraag je buurman of buurvrouw op de koffie of bel eens aan
bij iemand die vaak alleen zit. Zorg dat we het
allemaal gezellig hebben deze Kerst. Het in
verbinding blijven met elkaar is niet gebonden
aan de Corona regels en levert veel op.
Namens het bestuur van Juliana wensen wij
iedereen ontzettend mooie dagen.
Zorg goed voor elkaar en blijf ook vooral gezond.

Binnen onze vereniging willen we graag dat iedereen zich welkom voelt. Dit proberen we ook
zoveel mogelijk uit te dragen. Natuurlijk hebben wij ons ook aan regels te houden, maar
we doen er alles aan om de vereniging voor
iedereen zoveel mogelijk open te houden.
Omdat wij geloven dat een warme verbinding
met onze vereniging een waardevolle aanvulling is voor veel leden. En we - naast voetbal –
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Van het bestuur

Coronamaatregelen en vervolg competitievoetbal
Op de laatste persconferentie van de
overheid zijn de geldende maatregelen
tenminste tot 14 januari 2022 verlengd.
Dat wil zeggen dat de zogenoemde avondlockdown zeker tot dan geldt en er dus in
de avonduren niet getraind kan worden.
Het sportpark en de kantine zijn i.v.m. de
winterstop sowieso tot 10 januari gesloten.
Afhankelijk van de situatie op dat moment
beslissen we of we daarna doorgaan met het
aanbieden van trainingen in de middag zoals
dat in december twee weken lang is gedaan.
Of de kantine in januari opengaat is sterk
afhankelijk van de dan geldende maatregelen
en of er in de weekenden nog gevoetbald
gaat worden.
Vanuit de KNVB is het volgende medegedeeld
voor cat A, cat B en het zaalvoetbal.
Met de verlenging van de huidige maatregelen is nu al wel duidelijk dat in de speelweekenden van 15 en 16 januari en 22 en
23 januari in de categorie A niet zal worden
gespeeld. Op zijn vroegst zal het weekend
van 29 en 30 januari als inhaal speelweekend

8
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worden gebruikt voor de wedstrijden die vóór
29 november, gespeeld hadden moeten worden maar zijn afgelast (met uitzondering van
2de divisie, 3de divisie en hoofdklasse). Als er
vanaf 14 januari 2022 versoepelingen voor de
sport worden doorgevoerd, voorziet de KNVB
de herstart van de competitie voor de 2e/3e
divisie en hoofdklasse in het weekend van 5/6
februari 2022.
Hopende dat er geen nieuwe maatregelen na
15 januari komen, kunnen in de categorie B
alle wedstrijden in het programma gewoon
doorgang vinden, deze wedstrijden blijven
dan ook als gepland staan.
Voor het zaalvoetbal komen de wedstrijden
in de categorie A te vervallen van 15 januari
t/m 28 januari. Op z’n vroegst worden in de
week van 29 januari weer inhaalwedstrijden
ingepland die vóór 29 november gespeeld
hadden moeten worden maar zijn afgelast.
In de categorie B in het zaalvoetbal kunnen
op z’n vroegst vanaf 15 januari wedstrijden
worden gespeeld, deze blijven dan ook als
gepland staan in afwachting van de besluitvorming van de overheid.

Fundashon Bicentini

Al enkele jaren steunt sv Juliana ’31 de
Fundashon Bicentini. De Fundashon Bicentini
zet zich in voor het lichamelijk en geestelijk
welzijn van kinderen op Curaçao. De stichting
is opgericht door Remko Bicentini, voormalig bondscoach van Curaçao en voormalig
hoofdtrainer van Juliana zo-1. Op dit moment
is hij assistent coach van Canada en NEC. Al
twee keer is het eerste elftal met Remko naar
Curaçao geweest om voetbal clinics te geven
op scholen. Ook al is Remko geen trainer
meer bij Juliana, hij is toch steeds verbonden
met Juliana. Samen vragen wij om sportmaterialen in te zamelen voor kinderen op
Curaçao. Dus heeft u leuke sportkleding waar
de kinderen uitgegroeid zijn, of bijv. voetbalschoenen die te klein geworden zijn, geef ze
dan af bij Juliana.
Ook spel- en sportmaterialen zijn welkom. Op
het sportterrein van Juliana staat een zeecontainer waarin we alles verzamelen en als deze

vol is wordt dit naar Curaçao verscheept. Geef
het na de winterstop af in de bestuurskamer
dan komt het goed terecht, alvast bedankt!
Fundashon Bicentini creëert sport en leerkansen voor kinderen uit arme gezinnen, scholen,
jeugd en sportclubs. Omdat voor deze gezinnen sporten niet bovenaan het lijstje staat bij
het verdelen van het inkomende geld, lopen
hun kinderen allerlei kansen mis die voor
andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend
zijn. Sporten kan een belangrijke rol spelen
in de verdere ontwikkeling van de kinderen.
Daarnaast vormen sportactiviteiten met een
gezonde dosis plezier, een goed tegenwicht
voor het zwerven over straat. Door de samenwerking met sportverenigingen, scholen,
clubs en trainers, verzekert Fundashon Bicentini zich ervan dat de ondersteuning direct
aan de Curaçaose jeugd ten goede komt.
Zie ook: www.fundashon-bicentini.org

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Ditjes & Datjes
Rikmiddagen bij sv Juliana’31
aanvang 13.30 uur.

Graag ook afmelden op onderstaand
telefoonnummer in verband met de indeling
van de tafels. (tel: 024-3581108)

Ook dit seizoen 2021-2022 wordt er weer
gerikt bij s.v.Juliana’31. In verband met de
nieuwe coronamaatregelen (o.a. 17.00 uur alles dicht) verhuizen we naar de middag.
Ook de frequentie van speeldagen is verhoogd. In plaats van één keer in de maand
gaan we vanaf januari 2 keer in de maand
spelen. En dat geldt dan voor de periode van
januari 2022 tot en met mei 2022.
Ook vanwege corona is het verplicht om uiterlijk de donderdag voor de speelmiddag je aan
te melden via onderstaand telefoonnummer.
Je kunt ook even van te voren appen, zodat
we weten wie er komt en zodoende kunnen
zorgen voor tafels van exact vier personen, op
de juiste onderlinge afstand. Blijf a.u.b. thuis
bij corona gerelateerde klachten!

De speeldata voor het restant van dit seizoen zijn:
14 januari 2022
11 februari 2022
4 maart 2022
08 april 2022
13 mei 2022

28 januari 2022
25 februari 2022
25 maart 2022
22 april 2022
27 mei 2022

In de zaal zijn desinfectiemiddel en handschoenen aanwezig.Een en ander is overigens nog
steeds wel onder voorbehoud, want de corona
regels kunnen steeds weer worden aangepast
en zomaar weer roet in het eten gooien.
Opgeven kan dus telefonisch gebeuren bij
Ans Broekman,De Haspel 19
(tel: 024-3581108).

*
*
*
*
*
*

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
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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! 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!
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! 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?
Graag even een belletje naar Paul Reintjes
(06-26729142) of Lianne Muller (06-22013693)
dan komen we het ophalen. Twijfel je of iets wel
interessant genoeg is? Stuur even een foto naar
één van de genoemde 06-nummers. Dan hoor
je zo snel mogelijk iets terug. Ook namens alle
clubleden ontzettend bedankt!

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, wasmachines, afwasmachines,
drogers, een hamer, hang- en sluitwerk, elektrische kabels of snoeren, accu’s etc.
U kunt ze altijd brengen of gratis laten opha14
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len. 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. Wat we echter niet
willen hebben zijn diepvriezers, koelkasten,
beeldschermen, tv’s en gasflessen!
Wilt u meer info of een afspraak voor het
ophalen dan even
een belletje naar Paul Reintjes (06-26729142)
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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Intervjoewtje
Even voorstellen
Ik ben Mariëlle de Wilde 10 jaar speel bij
jo 11-3.
Waar zit je op school?
Basisschool de Komeet in Malden.
Wat vind je het leukste vak?
Gym en spelling.
Wat zou je later willen worden?
Juf of politie.
Waarom ben je gaan voetballen?
Ik deed proefles en ik dacht meteen dit
vind ik leuk om te doen en zo ben ik dus op
voetbal gegaan.
Hoelang voetbal je al en in welke teams
heb je gespeeld?
Dit is mijn 4de jaar en ik heb gespeeld in
jo 8-2 , jo 9-2 , jo 10-3 en de jo 11-3.
Vertel eens iets over je team?
We hebben een team wat leuk is en goed zijn
best doet.
Wie vind je de beste speler uit je team?
Thomas, Daniël en Dinand.
Op welke plaats speel je?
Centraal achterin en aanvoerder.
Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt:
verdedigen
Zwakke punt:
spits
Wat vind je het leukste/ minst leuke aan
de training?
Het leukste.
Partijtje
Het minst leuke. Warming-up
Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:		
de velden
Minder goed:
de kleedkamers
16
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Wat vind jij van corona:
1. Thuis i.p.v. op school?
Ik vond het stom want, ik mis mijn vriendjes
en vriendinnetjes.
2. Toch trainen en voetballen bij Juliana’31?
Dat vond ik fijn toch nog lekker met de bal
bezig zijn en met mijn team.
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Ja buiten spellen.
Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Ja bij de jo 11-2 en de jo 11-1.
Wat vind je een stomme bezigheid?
Lezen en huiswerk maken.
Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Interviewtje.
Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Ik vind de mannen en de vrouwen wel
goed spellen.
Wat vind je van het Ministadion en de
Mini-Championsleague?
Het gras en als er geen mensen mogen bij zijn
staan ze je toch aan te moedigen.

Van welke trainer heb je veel geleerd?
Bas en Hamid.
Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om
te vertellen?
Ik vind het leuk dat er steeds meer meisjes
voetballen.
Wat zou je nog graag bij Juliana willen zien?
Nieuwe kleedkamers.
Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: NEC
Buitenlandse voetbalclub: Barcalona
Speler:	Virgil vanDijk
Matthijs de Ligt
en
Frenkie de Jong

Eten:
friet en gezond
Tv-programma:
The Masked singer
Boek:		Dog man
“Computerspel”:		Mario kart 8
deluxe
Film:		De worst witch
Muziek:		Kinderen voor
Kinderen
Huisdier:		dwerghamster
Sprinkel
Snoep:		alles
Vrien(dinnetje):		Myrthe, Kiki,
Zoey, Djanell,
Timo.d en Timo.p

Red. F.v.d.L.
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Koop bij onze Juliana sponsoren
Aarnoutse Specialiteitenslagerij
Albert Heijn Janssen
Arts Constructiebedrijf BV
Arts Elektro
Austria Sport
Autobedrijf Bart Ebben BV
Autobedrijf Rob Sengers
Autobedrijf Roelofs Malden
Autobedrijf Theo Klaassen
Autobedrijf Van Bon
Automartin
Bakkerij ‘t Kraayennest
Bastyle
Beddenspecialist de Vries Malden
Betuwe-Express
Bisbee Flexonderwijs
Bistro de Bok
B-Logic
Bol Accountants
Buro Winters
Café de Blokut
CCS Nederland BV
Coffee@work
Computron
De Blokhut
DMprintmedia
EMR (European Metal Recyclin)
Fieldturf Tarket B.V.
Fietsplezier Malden
Fysio Novio

Gall & Gall Malden
Gebroeders Krijnen BV
Gebroeders Wanders GmbH
Groot Berg en Dal
Hagemans Verf&Wonen
Hanos
Henk Scholten Nijmegen BV
Hermens Interieur
Hijmans Riooltechniek
Hofmans Catering
Hofmans@home
Hoose Optiek
HSI Reclame
Installatiebedrijf Lelie BV
Installatiebedrijf Nicolasen
Intratuin Malden
Jacobs wonen
Jan Broekman Auto- en bandenservice
Jac. Bongers Dranken
Jupiler
KlokTotaalonderhoud BV
Konings & Meeuwissen /
Accountants & Belastingadviseurs
Kwekerij Harrie van lent
Loonbedrijf Peters
Lucassen Elektro
M&M containers
Middelkoop Advies
Morsinkhof Groep BV
Olround Bowling en Uitgaanscentrum

Peba personeelsdiensten
PF Janssen BV
Plus Visser Malden
Praxis Malden
Pret Inn
Puri Tea
RABO-bank
Restaurant Petit Malden
Snabel Schilderwerken
Stelumi Verlichting
TeLo Personeelsbemiddeling B.V.
The Readshop
Thijssen CS Accountant & belastingadviseur
Thijssen de Molen
Ton de Schoenmaker
TOP Sport & Groen BV
Transportbedrijf Van Wees Malden
Tweewielers Theo Cornelissen
Van Benthum Haarden
Van Bruggen adviesgroep Nijmegen Malden
Van der Valk Hotel de Molenhoek
Van Eldijk Grondverzet
Van Eldik van Eldik Notarissen
Van Kesteren Mileuservice BV
Van Zuijlen Auto’s
Wennekers Wonen BV
Wokrestaurant de Molen
WR Reclame & Belettering
Zegers Letseladvies

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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Team van de maand

Van oude mannen legioen tot winter kampioen
Malden – Jarenlang hebben de supporters
van Juliana ‘31 5 erop moeten wachten:
succes van hun zo geliefde team. Terwijl
de supportersschare van de familie Geurts
steeds verder uitdijde (en Roy zelf overigens ook), bleef een beloning voor hun
trouwe support lange tijd uit. Nu, in de
tijd dat Corona onze levens en het voetbal
beheerst, is er dan eindelijk succes. Juliana
5 prijkt bovenaan de ranglijst van de 6e
klasse. Hoe heeft dit in vredesnaam kunnen
gebeuren? We spraken een aantal insiders.
Energie inname. Dat is waar het allemaal om
draait volgens Nick van der Blom. Van der
Blom is verdediger van beroep bij de kersverse winterkampioen. In zijn ogen is het huidige
succes vooral toe te schrijven aan bewustere
keuzes in voeding. “Nàh, het zit zo: iedereen
volgt natuurlijk een individueel programma
op maat. Daar waar die zich goed bij voelt”.
De voorbereiding begint vaak al op zaterdagavond. Een groot deel van de spelers neemt
de avond voor de wedstrijd alvast een stapel
bruine boterhammen tot zich. Dat is nou een
mooi voorbeeld van vooruit denken, aldus
van der Blom. Ook doelman Müller maakt
steeds bewustere keuzes in zijn voeding. Hij
geeft de voorkeur aan snelle energie. Steevast
Vlnr: Rob Artz, Hadi Schotel Juliana , Hadi schotel Union.
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één uur voor de wedstrijd neemt hij één blikje
Red Bull, één frikandelbroodje en twee Rennies tot zich.
Ook voor herstelvoeding is sinds dit seizoen
meer aandacht gekomen. Op dit niveau is
herstel na de wedstrijd een doorslaggevende factor, aldus Van der Blom. Anders dan
voorgaande seizoenen, werkt het team dit
seizoen steevast gezamenlijk aan het herstel.
Door de nieuw geïntroduceerde Hadi schotel,
werkt het team tegelijkertijd aan de fysieke
component als ook aan het versterken van de
groepscohesie. De Hadi schotel kwam overgewaaid uit Iran. Het concept is vrij eenvoudig:
neem een zo groot mogelijk dienblad en vul
deze met friet en bruin fruit. Uiteraard aangevuld met een paar extra bruine boterhammen.
Naast de strenge dieetrichtlijnen, lijkt ook
ervaring doorslaggevend te zijn geweest in
het huidige succes. We spreken Joep Artz,
aanvoerder en draufgänger binnen het team.
“We hebben een mooie mix van ervaring en
oudere spelers”. Dit zorgt voor rust en slimmigheid in het team. Bijkomend voordeel is
dat het team vooraan staat bij het vaccineren. “Al snel na de verpleeghuizen waren wij
aan de beurt. We zitten al een tijdje op een
vaccinatiegraad van 94,4%”. Alhoewel de
Vlnr.: Tim Emmerzaal, Nick van der Blom aan het
temporiseren.

gemiddelde leeftijd inmiddels de dertig jaar
ver gepasseerd is, heeft dit nog geen invloed
op de vitaliteit. Linksback Roy Geurts belichaamt deze fitheid. Het verhaal gaat dat bij
een recente wedstrijd de rechtsbuiten van de
tegenstander al na twintig minuten huilend
om zijn moeder riep.
Het is overigens geen toeval dat het team
overloopt van ervaring. Er wordt zorgvuldig
op geselecteerd, vertelt Artz. Zo maakte
recent de routinier Tim Emmerzaal, overgekomen uit de Verenigde Staten, zijn rentree
bij zijn oude team. Hij werd aangetrokken
vanwege zijn specifieke kwaliteiten zonder
bal. Jongere spelers zijn daarbij overigens ook
welkom. Voorwaarde is wel dat ze er oud uit
zien. Zo wordt Rob Artz, nog midtwintiger,
al lange tijd getolereerd vanwege zijn ietwat
doorleefde hoofd.
Ondanks de eerdergenoemde vaccinatiegraad, is Corona een belangrijke factor
geweest in het huidige succes van Juliana 5.
Het team is fit en is daarom vaak beslissend in
de slotfase van de wedstrijd. Vreemde eend
in de bijt is Van der Blom. Hij kampt al lange
tijd met forse conditionele problemen. Medici
geven aan dat alles wijst op de gevolgen
van bewegingsarmoede. Van der Blom blijft
echter stug volhouden dat er sprake zou zijn
van ‘Long-Covid’. Deze uitzondering daargelaten, lijkt het team zijn voordeel te hebben
gedaan met het geschrapte speelschema
van het seizoen 2019-2020. Door consequent
door te trainen, lijkt het huidige verschil met
de concurrentie gemaakt te zijn.
Het zal afwachten zijn of de succesvolle
reeks van Juliana 5 na de winterstop kan
worden voortgezet. Zondag 30 januari
staat het volgende cruciale duel voor de
mannen van Artz op het programma. ‘Runner-up’ Orion 13 wordt dan verwelkomd op
Sportpark de Broeklanden. Wij blijven de
mannen volgen.
Geschreven door Luuk Schepers
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Briljante jubilaris
Meer dan 25 jaar
bestuurslid waarvan meer
dan 20 jaar Minister van
Financiën;
Wil Dado met 65 jaar
lidmaatschap een briljante
jubilaris.
Wil is geboren in 1938 in Prinsenhagen
(Breda). In zijn jeugdjaren heeft hij daar
ook gevoetbald.
In 1955 is de familie Dado verhuist hij naar
Malden, omdat zijn vader schoolhoofd werd
van de St. Jozefschool. In 1956 werd hij lid bij
s.v.Julinana’31. Dat was in het jubileumjaar,
Juliana telde toen zo’n 100 leden. Samen
met Piet van de Broek werd hij terreinknecht
bij Marinus Vissers. Daardoor was hij lid met
functie en behoefde slechts de helft van de
contributie te worden betaald. Dat was toen
zo’n fl 0,60 per maand. Gevoetbald heeft Wil
wel in die periode. Dat was eind jaren 50,
begin jaren 60. Volgens zeggen nooit echt op
het hoogste niveau, maar in het 3e elftal waar
prestatie niet op de laatste, maar gezelligheid
wel op de eerste plaats stond.
In 1959 begon hij samen met Theo Goossens,
de toenmalig penningmeester, met de toto
administratie. Ook zijn vrouw Thea was daarin
actief. In 1962 is hij penningmeester geworden en dat heeft hij tot en met 1985 gedaan.
Daarmee is hij niet alleen samen met Jan
Vissers het langst lid maar is hij ook het langst
werkzaam geweest als penningmeester en na
Martien Kloosterman het langst bestuurslid.
In 1966 is hij getrouwd met Thea en zijn beide
zoons Robert en Frank zijn later ook bij Juliana gaan voetballen, evenals kleinzoon Tim
(momenteel spelend in JO15-3). Wil is altijd
al een echte verenigingsman geweest. Rond
1966 was hij naast het voetbal ook actief
bij de verkenners, de welpen, het toneel, de
22
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vis-club en de carnavalsvereniging. Dat werd
toch allemaal wel iets teveel. Vooral ook door
zijn vrouw Thea heeft hij toen gekozen voor
s.v.Juliana’31. Wil heeft in totaal 28 jaar zitting
gehad in het hoofdbestuur (1961-1988) waarvan 25 jaar als penningmeester. Vooral bij de
totstandkoming van zowel de 1e als de 2e
Stoof is Wil heel erg actief betrokken geweest.
In 1979 werd de 1e feestcommissie samengesteld, waarin ook Wil Dado zitting nam. Wil
heeft daar uiteindelijk zo’n 10 jaar in gezeten.
In het seizoen 1981-1982 werd hij gekozen
tot sportman (Julianaman) van het jaar en in
datzelfde jaar ook werd hij benoemd tot lid
van verdienste. Later in het seizoen 1988-1989
werd Wil zelfs tot erelid benoemd.
Al met al heeft Wil een zeer indrukwekkende
reeks van activiteiten bij onze club vervuld.
Momenteel is Wil weer wat vaker op sportpark “de Broeklanden” te vinden om naar zijn
kleinzoon Tim te kijken, maar ook bij het eerste elftal thuis is hij weer regelmatig langs het
veld te vinden. We hopen hem daar natuurlijk
nog lange tijd te zullen gaan zien.

Briljante jubilaris
Ruim zestig jaar geleden
werd hij al
kampioen met Juliana’31 1;
Jan Vissers met 65 jaar
lidmaatschap een
briljante jubilaris.
Jan geboren in 1944 werd in 1956 als 12
jarige lid van s.v.Juliana’31, eerder kon dat
in die tijd niet. Eigenlijk werd hij lid van
de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging
(R.K.V.V.) Malden, want sinds het begin van
de oorlog in 1940 was de naam Juliana’31
daarin veranderd. Pas in 1965 werd de
naam weer gewoon s.v.Juliana’31.
Jan speelde al met 16 jaar in het eerste elftal,
precies op tijd om in het seizoen 1960-1961
het kampioenschap van het eerste mee te
maken. O.l.v. trainer/speler H. Pappot werd
dat gerealiseerd. Spelers van het eerste waren
toen Marinus, Tiny en M. Poos, Tonny en Jo
Haerkens, Gerrit Ariaans, Theo Goossens, G.
Bleumink, Nol Broekman, J. en A. Gommers
en Jan Vissers. Jan had al vanaf het begin van
zijn voetbalcarrière te maken met blessures.
Vooral zijn knie, maar later ook nog eens een
dubbele beenbreuk. Na 12 jaar eerste moest
Jan noodgedwongen door zijn knie stoppen,
om een paar jaar toch weer te beginnen in
een lager elftal waar hij 4 x kampioen mee is
geworden, maar in 1980 was het toch einde
veldvoetbal. Jan heeft het toen nog even in
de zaal geprobeerd, maar dat was van zeer
korte duur. In de jaren 60 is Jan een tijdje
jeugdleider geweest. Als assistent van leider
Nol Broekman was hij leider van Frans en
Bennie Thijssen bij de pupillen. Later heeft Jan
ook nog samen met hen in het eerste elftal
gespeeld. Ook nog in de jaren 60 heeft Jan
een aantal jaren zitting genomen in de zogeheten elftalcommissie en was hij betrokken
bij de inning van de contributie. Veel later in
de jaren 90 werd Jan opnieuw zeer actief binnen de club. Zo was hij leider en trainer bij de

F-pupillen en de E-pupillen. Daarnaast heeft
hij nog een aantal jaren in de buitendienst
zijn medewerking verleend. Eind jaren 90
kwam Jan achter de bar terecht, of eigenlijk
was het meer dat Luci daar verscheen. Dat
is dus inmiddels al weer ruim 20 jaar. Het
is iets wat de huidige generatie leden zich
waarschijnlijk ook het best kan herinneren. In
het jaar 1998-1999 werd Jan ook gekozen tot
sportman/Julianaman van het jaar een meer
dan verdiende uitverkiezing. In 2005 is Jan
ook nog eens een 2-tal jaren trainer geweest
bij de dames die op dat moment zonder
zaten. Beide zonen, Eugene en Roy hebben
uiteraard ook voor voetbal gekozen. Zo ook
zijn kleinzonen Nio en Sem, waar Jan vrijwel
altijd langs de lijn terug te vinden is. (Ook
kleinzoon Timo was lid, maar die is inmiddels
gestopt). Naast de zaterdagen is Jan ook op
de zondagen bij het eerste elftal langs de lijn
te vinden. Een paar jaar geleden heeft Jan het
nog geprobeerd bij de Old Stars, maar door
blessure is ook daar weer voortijdig een eind
aan gekomen. Maar al met al is uit dit overzicht wel de betrokkenheid af te lezen van Jan
en de vereniging s.v.Juliana’31. Marinus, mede
oprichter van onze club en vader van Jan, kan
trots zijn op zijn nageslacht.
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Briljante jubilaris
Al meer dan 50 jaar vrijwilliger en is dat nu nog steeds;
Peter van den Broek met
60 jaar lidmaatschap een
diamanten jubilaris.
Peter, geboren in 1952, besloot, mede op
aandringen van broer Jan, om op 8-jarige leeftijd bij het voetballen te gaan bij
s.v.Juliana’31. Leeftijdsgenoten van Peter
zijn o.a. Peter Thijssen, Frans Thijssen,
André Peters en Johnny Dubbers.
Bij de jeugd werd het kampioenschap behaald in de A-pupillen wat een glaasje prik
en zak chips opleverde in het café van Piet
Spaan. Door gebrek aan A-junioren speelde
Peter op 16 jarige leeftijd in het 3e senioren
elftal waar ook meteen de kampioensvlag
kon worden gehesen. Vrije trappen en penalty’s werden steevast genomen door Koos
Groenen die dan simpelweg altijd het eerste
bij de bal was. Na het jaar 3e elftal volgde
nog een jaar in de A-junioren alvorens trainer
Lakenberg hem definitief naar het eerste
elftal haalde. Uit bij Eendracht scoorde Peter
zijn eerste goal voor het eerste elftal, maar
als verdediger heeft hij nooit veel gescoord
zeker niet bij trainer Pedro Koolman die al een
beroerte kreeg wanneer je als verdediger de
middenlijn overstak. Wel beleefde Peter onder
trainer Pedro één van zijn hoogtepunten bij
Juliana. In 1974 werd het kampioenschap
en daarmee promotie naar de hoofdklasse
behaald. Dat gebeurde door een 4-1 thuisoverwinning tegen Eendracht met daarin een
hattrick van Herman Straten. Eerlijkheidshalve
moet daar wel bij worden vermeld dat het de
onderafdeling Nijmegen betrof. Medespelers
van Peter in dat seizoen waren: Henk Ceelen,
Harrie van Dreumel, Jan Arts, Bennie Thijssen,
Herman Straten, Chris van Steenveldt, Gerrie
Remmers, Humphrie Blommestein, Henk Willems en Henk Peters. In 1983 stopte Peter na
12 jaar als speler van het eerste. Zijn debuut
24
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was al in 1969, maar vanaf 1971 was hij een
vaste waarde in het eerste elftal. Daarna heeft
Peter nog zo’n 22 jaar in het 3e ,4e en 5e elftal
gespeeld en als hij in 2005 niet zo’n zware
blessure was opgelopen, had hij wellicht nu
nog altijd bij de veteranen gespeeld.
Naast het actief voetbal heeft Peter nog heel
veel andere dingen gedaan bij de club. Als 17
jarige was hij al leider/trainer bij de jeugd wat
hij zo’n 18 jaar heeft gedaan. In 1984 werd hij al
gekozen tot sportman/vrouw van het jaar, maar
ook daarna is hij nog volop actief gebleven.
Zo heeft Peter jaren gezeten in de jeugdcommissie, de feestcommissie en de toernooicommissie. Tijdens het 70-jarig bestaan werd door
Peter, op initiatief van Thé de Bruijn overigens,
het beachvolleybaltoernooi geïntroduceerd.
Dat is nu dus al weer 20 jaar geleden.
Ook bij de rommelmarkten is Peter één van de
belangrijke krachten. Verder is Peter de laatste
10 jaar één van de bezorgers van het clubblad.
Peter is zowel zaterdag als zondag nog steeds
veel te vinden langs de velden. Daarom ook
is hij een aantal jaren geleden door Henry
Jansen benaderd om de eigen jeugd te scouten om zodoende te kunnen komen tot een
goede indeling van de teams. Alhoewel hij
daar inmiddels weer mee is gestopt heeft hij
dat recentelijk toch een aantal jaren gedaan.
Waarschijnlijk ben ik nog het nodige vergeten,
maar al met al heeft Peter een geweldige staat
van dienst gehad voor de vereniging. Een
jubilaris om te koesteren!

Gouden jubilaris
Leider en oprichter van HET 7e
elftal en nu nog altijd supporter
en vrijwilliger;
Theo de Wildt met 50 jaar
lidmaatschap een gouden
jubilaris.
Theo is pas in de A-junioren begonnen met
voetballen. Daarvoor was hij al wel lid van
de Maldense harmonie en van thuis uit
werd meegegeven dat je maar één heer
kon dienen. Dus ondanks het feit dat Theo
echt wel eerder bij het voetbal had willen
komen werd dat vanuit thuis geblokkeerd.
Vanuit de A jeugd is hij bij de senioren
meteen bij de lagere elftallen ingedeeld.
Tijdens oefenwedstrijden aan het begin van
de competitie speelde hij nog wel in het 2e
elftal, maar als dan de “Getrouwde Heren” het
voetbal weer op de 1e plaats hadden gezet
kon hij weer naar een lager elftal. Al snel werd
er een vriendenteam geformeerd. We zitten
aan het begin van het seizoen 1980-1981 als
Theo samen met Leo de Bruijn werd het 7e
elftal opricht. Daarin o.a. Jo Broekman, Jan de
Bruijn, Leo de Bruijn, Piet van Dreumel, Marcel
Geurts, Theo Groenen, Bert Haerkens, Geert
Nicolasen, André Pouwels, Niek Thijssen, Carel
Verbrugge, Theo de Wildt, Bert Willems en
wat later kwamen daar ook bij Erik Jacobs, Jos
Haerkens, Theo Bleumink, Frans Bosch, John
Welzen, Ruud Jacobs en Twan Konings om er
maar een aantal te noemen.
Leo en Theo zijn altijd tot aan het seizoen
1995-1996 de leiders van het team gebleven.
In 1991 werd Theo uitgeroepen tot sportman/
vrouw van het jaar.
Ook heeft Theo nog enkele jaren in het 1e
zaalteam gespeeld, dat was bij aanvang van
het zaalvoetbal bij s.v.Juliana’31 +/- 1980.
Naast het leiderschap bij het 7e elftal is hij dat
later ook bij de jeugd gaan doen.

Zijn zoon Jort werd in 2000 lid van Juliana’31
en dus was Theo opnieuw weer veel te
vinden op sportpark “de Broeklanden”, maar
nu voornamelijk ook op de zaterdagen. Theo
werd al snel leider van het team waarin Jort
speelde. Zo onder meer bij de C1-junioren,
B1-junioren en A1-junioren. In totaal zo’n
kleine 10 jaar. Daarnaast nam Theo in 2008
ook zitting in de jeugdcommissie totdat Jort
in 2013 overging naar de senioren. Wel bleef
Theo ook daarna nog actief als wedstrijdcoördinator op de zaterdagen.
Verder is Theo vanaf +/ 2011-2012 actief
werkzaam bij de buitendienst. Zijn kameraad
Leo de bruijn was daar al geruime tijd actief
en Theo wilde daar wel zijn helpende hand
aan geven. Zo ook een helpende hand bij de
jaarlijkse rommelmarkt waar Theo een zeer
gewaardeerde kracht is. In 1979 werd de
eerste rommelmarkt gehouden, dat was nog
in de oude stoof, en toen al was Theo daar
een van de drijvende krachten. Vijftig jaar
lid, maar ook vijftig jaar vrijwilliger. Dat soort
leden moet je waarderen en koesteren. Te hopen is dat de club nog lange tijd gebruik mag
blijven maken van zijn vrijwilligheid!
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Gouden jubilaris
Wat heeft hij eigenlijk niet
gedaan en nog steeds actief op
vele fronten;
Henry Jansen met 50 jaar
lidmaatschap een gouden
jubilaris.
Henry Jansen is geboren in 1961 aan de
Boterdijk een plek waar hij inmiddels weer
is teruggekeerd.
Henry kwam als 10 jarige bij s.v.Juliana’31. Hij
kon een aardig balletje trappen en doorliep in
de jeugd dan ook de standaard teams D1, C1,
B1 en A1. Bij de senioren speelde Henry voornamelijk als laatste man in het 2e team, maar
hij heeft toch ook ruim 2 seizoenen in het eerste gespeeld. Dat was onder Henri van Raaij.
In de gewonnen thuiswedstrijd tegen NEC
(2-1) scoorde hij zijn eerste doelpunt voor
het eerste elftal. Als laatste man scoorde hij
natuurlijk niet zo heel veel, maar hij had wel
een hele goede vrije trap in de benen. Daar
is vooral in de jeugdjaren dan ook heel veel
op getraind. In het 2e werd hij als laatste man
dan ook topscoorder door zijn vrije trappen
en penalty’s .Door blessures is Henry al vroeg
gestopt met voetballen. Na het actieve voetbal koos Henry voor het trainerschap waar
hij de A1, B1 en de C1 onder zijn hoede heeft
gehad. In 1988 promoveerde hij, samen met
Frank Duijghuisen overigens, met de B1 naar
de interregionale klasse met als tegenstanders o.a. de Graafschap, A.G.O.V.V. en Vitesse
Arnhem. Na cursus trainer/coach 3 te hebben
gedaan wilde hij meer en is hij o.a. 10 jaar
scout geweest bij de K.N.V.B. Zo scoutte hij
o.a. Roy Makaay als 10 jarige speler bij Diosa.
Ook hier weer cursussen bij o.a. Rinus Michels,
Leo Beenhakker en Bert van Lingen om maar
eens wat namen te noemen. In 1998 werd
Henry technisch jeugdcoördinator over de gehele jeugd F-pup. t/m A-jun. Het Ministadion
en de Mini Champions League kwamen door
zijn toedoen tot stand. Henry is nu al meer
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dan 20 jaar technisch jeugdcoördinator, maar
hij heeft in de afgelopen 20 jaar zoveel meer
gedaan dan alleen maar technisch coördinator. In de buitendienst is hij meer dan actief
en dat spitst zich dan voornamelijk ook toe
op de materialen en de accommodatie. De
aanleg van de kunstgrasvelden en aanschaf
van de materialen, maar zo is hij ook lang actief geweest in de kledingcommissie en is dat
eigenlijk nog steeds. Ook bij de sponsoring is
hij inmiddels zeer betrokken en dat is dan ook
direct zichtbaar. Een 10-tal hoofdsponsors
prijken zo op de achterkant van het clubblad.
En met SKOR is voor de gehele voetbalclub
eenzelfde kledingsponsor aangetrokken.
Allemaal zaken waar Henry zeer nadrukkelijk
in is betrokken. Ook is Henry vanaf het begin
al zeer nauw betrokken geweest bij de Juliana
site. Waar is hij eigenlijk niet in betrokken? In
2018 is hij door het bestuur dan ook aangesteld als verenigingsmanager. En in die hoedanigheid is hij samen met het bestuur ook
verschillende keren in overleg geweest met
de gemeente Heumen over allerlei zaken, om
het belang van s.v.Juliana’31 zo goed mogelijk
te verkopen. Met de zekerheid dat ik nog een
hoop vergeten ben op te noemen wat betreft
de bezigheden van Henry binnen onze club,
laat bovenstaande toch al wel zien dat we hier
te maken hebben met een haast onmisbare
jubilaris die zijn hart en ziel volledig heeft
gestoken in onze club. Een woord van waardering is hier dan ook wel op zijn plaats.

Gouden jubilaris
Eind vorige eeuw de vaste
linksbuiten van het 1e elftal en
nu nog altijd spelend;
Theo Beelen met 50 jaar
lidmaatschap een gouden
jubilaris.
Theo is vrij recent toegetreden tot de zestigers. Op 11 december jongstleden werd hij,
evenals tweelingbroer Johan, 60 jaar oud. In
die zestig jaar is Theo dus al 50 jaar lid van
Juliana’31. En ja hij is al 50 jaar spelend lid bij
de club. Leeftijdsgenoten van Theo waarin
hij met de meeste ook wel in zijn jeugdjaren
heeft samengespeeld zijn: o.a. Leo Nieuwenhuis Martien van ’t Klooster, Raymond Toonen
Vincent Lemmen, Paul Reintjes, Johan Beelen,
Henry Jansen, Frans Janssen, Flip Jacobs en
Jan Bernhard Gommers. Hij heeft altijd in de
één elftallen (A1,B1,C1 etc.) gespeeld. Toen hij
eenmaal naar de senioren over moest, kwam
hij terecht in het 3e elftal. Maar al zeer snel
daarna kwam hij in de selectie te spelen en
dan voornamelijk in het eerste elftal. Trainers
in zijn selectieperiode waren achtereenvolgend: Pedro Koolman, Henry van Raaij, Peter
van Steenveldt, Ben Vermeer, Wim Rensen
/ Willy Veenstra en tot slot Marco Jacobs.
Linksbenig als hij was speelde hij vrijwel altijd
als linksbuiten. Theo was meer de voorbereider. Zelf scoren deed hij niet zo heel veel.
In mijn archief staan 9 doelpunten vermeld
gescoord in de periode 1985-1994. Zijn eerste
doelpunt scoorde hij in de uitwedstrijd tegen
Alverna die met 0-2 werd gewonnen. In die
tijd trainde het 1e en 2e nog vaak samen en
was er ook meer sprake van een selectie van
1 en 2. Spelers in de beginperiode van Theo
waren naast Theo: Bert van de Berg, William
Bouman, Arno van den Broek, Peter van den
Broek, Tonnie van den Broek, Ruud van Burk,
Mark van Dreumel, Hans Geurts, Jan Bernhard
Gommers, Maarten van Heijnsbergen, Henny
Jacobs, Frans Jansen, Herbert Jansen, Frans Jochems, Frank van Leeuwen, Vincent Lemmen,

Geert van de Logt, André van Mérode, Rob
van de Oetelaar, Henk Peters, Frans Poelen,
Paul Reintjes, Bennie Sanders, Ron Sjoerdsma,
Henri Spaan, Pedro Straten, Theo Teunissen,
Ben Thijssen, Hans Thijssen, Rene Wijsman,
Henk Willems, Jan Willems en Hans Zegers Jr.
Ook in die tijd waren er (wel minder als tegenwoordig overigens) jaarlijks wat mutaties,
zodat daar door de jaren heen nog wel wat
namen zijn bijgekomen. In het seizoen 19941995 verliet Theo de selectie om vervolgens
een jaar of 5 in het 3e elftal te gaan spelen. In
1999 werden het 3e en 5e elftal min of meer
samengevoegd en in dat team heeft Theo dan
nog zo’n kleine 20 jaar gespeeld. Of eigenlijk
nog steeds want een deel van dat team is
een aantal jaren geleden overgestapt naar de
veteranen. En zoals gezegd is Theo daarin nog
steeds actief spelend, alhoewel dat de laatste
tijd wat minder is door allerlei pijntjes.
Theo heeft naast het actieve voetbal eigenlijk
nooit iets gedaan bij de club. Hij was door zijn
werk druk en zeker op de zaterdagen altijd
bezet, zodat een leiderschap of zoiets er niet
in zat. Ook niet toen zoon Stijn ging voetballen. Wel probeerde hij dan zoveel mogelijk
wedstrijden van Stijn te volgen, maar door
allerlei klussen op de zaterdag zat dat er vaak
ook niet in. Al met al is Theo vooral ook door
zijn altijd aanwezige inzet op het veld een
meer dan verdienstelijke jubilaris te noemen.
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Gouden jubilaris
Drie keer door het poortje van
de tegenstander in slechts vijf
minuten tijd;
Tonnie van den Broek met 50
jaar lidmaatschap een
gouden jubilaris:
Tonnie, geboren in oktober 1957, kwam in
1971 als 14 jarige bij Juliana’31. Spelend op
het middenveld bleek al snel dat Tonnie een
aardig balletje kon trappen. In zijn jeugd
speelde hij o.a. in de B1 en de A1-junioren
en vanuit de jeugd kwam hij al direct in de
selectie te spelen. Een selectie die in die
periode uit het 1e en 2e elftal bestond. Zijn
eerste trainer, die hem dus bij de selectie
heeft gehaald, was Herman Laurensen.
Daarna volgde dan nog Pattipeiluhu, Pedro
Koolman en Henry van Raaij. Een overzicht
van spelers waar Tonnie in zijn periode eerste
elftal zoal mee heeft gespeeld: Peter van den
Broek, Jacky de Bruijn, Ruud van Burk, Mark
van Dreumel, Hans Geurts, Jan Geurts, Jan
Bernhard Gommers, Leon Haerkens, Sjaak
Hissink, Frank van Leeuwen, Vincent Lemmen, Bert Lintsen, Geert van de Logt, Peter
van de Logt, André van Mérode, Rob van de
Oetelaar, Henk Peters, Patrick Peters, Frans
Poelen, Gerrie Remmers, Rob Rühl, Cees Sas,
Gerrit Scheers, Herman Straten, Ben Thijssen,
Ton Tissen, Tonnie Wijnen, Henk Willems, Hans
Thijssen, Jan Willems en Hans Zegers Jr. Een
hele lijst dus, maar ja hij heeft dan ook zo’n 9
seizoenen wedstrijden in dat eerste gespeeld.
Als middenvelder was hij geen echt scorende
speler, maar in totaal is in het archief toch een
tiental doelpunten van hem opgetekend.
Zijn eerste goal was in de thuiswedstrijd
tegen DBV uit Maasbommel (4-0). Hij scoorde
evenals Tonnie Wijnen ook maar meteen 2
maal in die wedstrijd. Tonnie kon vaak zuigen,
zoals dat heet, en werd dan ook wel eens flink
aangepakt door zijn tegenstander. Zo vond
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hij het dan bijvoorbeeld gek dat ie onderuit
werd getrapt, maar had dan wel net van te
voren zijn directe tegenstander in 5 minuten
tijd 3x door het poortje gespeeld. “Mooier dan
scoren, zei Tonnie dan!” In het seizoen 19851986 koos een groep “oudere” spelers uit het
eerste er voor om een stapje terug te doen
om zodoende een 3e elftal te formeren. Ook
Tonnie kwam daar toen in te spelen en werd
ook tevens leider van dat team. Eind jaren 70
was Tonnie al eens eerder een paar jaar samen
jeugdleider geweest met Hans de Wildt, o.a.
van de B2-junioren. In het 3e elftal heeft hij
nog tot 2002 gespeeld dat zijn dus nog eens
zo’n 16 seizoenen.
Daarna was voor Tonnie het boek Juliana eigenlijk wel gesloten. Hij is nog wel
altijd rustend lid gebleven en kwam ook
sporadisch nog wel eens buurten om een
wedstrijd van het eerste bij te wonen. Ik
zou hem bij deze haast willen uitnodigen
om dat de komende jaren eens wat vaker te
komen doen. Vrijwel iedere auto heeft wel
navigatie dus als je Broekkant 39 intypt (of
bv. Martien Kloosterman pad) dan moet het
nog wel te vinden zijn.

Robijnen jubilaris
Met zigge zagge, zigge
zagge, krijgt Eus de 1e
promotietegel van NEC;
Eugene Vissers met 40
jaar lidmaatschap een
robijnen jubilaris.
Eugene, of eigenlijk kent iedereen hem als
Eus, kwam al als 5 jarige bij s.v.Juliana’31
voetballen, maar werd uiteindelijk pas als
7-jarige geregistreerd als lid. Na Marinus en
Jan is hij dus samen met broer Roy al de 3e
generatie Vissers bij s.v.Juliana’31. En ook
is er al een 4e generatie Vissers actief bij de
club. Zoon Timo heeft hier gespeeld maar is
inmiddels gestopt, maar de zonen van Roy,
Nio en Sem zijn momenteel nog wel actief lid.
Eus zegt zelf over zijn voetbalprestaties dat ze
niet bijzonder of opvallend te noemen zijn.
Wel heeft hij in de jeugd gewoon in de A1 en
B1 junioren gespeeld met in de B1-junioren
Frank Duijghuisen als trainer. Medespelers
in dat team waren toen o.a. Koen Akkers,
Ricardo Bartels, Conrad van den Broek, Joris
Geurts, Milco Glasbergen, Wicher Gommers,
Johan Kerkhof, Oscar Nillissen, Vincent Peters,
Bram Pouwels, Marco van Schayck, Marco
Straten en Johnny Vissers.
Bij de senioren kwam hij o.a. in het 2e elftal te
spelen met o.a. Ricardo Bartels, Olaf van Beek,
Micha Bleumink, Arno van den Broek, Raymond
van den Broek, Jos van Dam, Leslie Friebel, Rob
de Graaf, Maarten van Heijnsbergen, Simon
Hermans, Johan Kerkhof, Johan de Kock, Roy

van Leeuwen, Vincent Lemmen, Vincent Peters,
Rick Schaap, Rene Sjoerdsma, en Werner Vonk.
Eus heeft zelf actief gevoetbald tot 2004 tenminste op het veld, want hij heeft ook nog een
aantal jaren in de zaal gespeeld. Toen in 2013
zijn zoon Timo ging voetballen is Eus uiteraard
weer trainer geworden. Weer want eerder al is
hij een aantal jaren trainer geweest bij de E-tjes
en een jaar bij de C2-junioren. Naast het trainen
kennen we Eus natuurlijk ook als supporter en
gewaardeerde kracht bij de 3e helft perikelen
in het clubhuis. Vanaf 2012 zit hij ook jaren lang
bij de supporterscommissie. In 2013 werd Eus
gekozen tot Julianaprins(es) een rol die hem
erg goed afging. Supporter is hij altijd geweest
en zal hij altijd blijven. Op de zondagen, maar
toch ook wel op de zaterdagen is hij regelmatig
terug te vinden op sportpark “de Broeklanden”.
De meeste kans om hem dan te ontmoeten
heb je in de Stoof. Maar ja s.v.Juliana’31 heeft
zijn hart gestolen (hoe kan het ook anders
met Marinus, Jan en Lucy en Roy), maar er is
toch nog een andere club die dat nog meer
heeft gedaan. Praat je met Eus dan praat je
over N.E.C. “Zigge zagge” wie kent het niet. Eus
weet iedere keer weer het hele stadion mee te
krijgen met deze woorden.
Eus nu dus al 40 jaar lid, maar eigenlijk al 48
jaar supporter van NEC. Er zullen vermoedelijk
nog vele jaren volgen.
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Robijnen jubilaris
Spelend in ‘t “Real van
Malden”, altijd bereid &
altijd ‘n positieve kijk op
de club;
Maik van den Broek met
40 jaar lidmaatschap een robijnen jubilaris.
Maik, geboren in november 1974, staat
sinds 1 juli 1981 als 6-jarige genoteerd als
lid. De ouders van Maik, Henk en Mientje
zijn natuurlijk ook goede bekenden bij onze
club. Henk is al sinds de eeuwwisseling
consul van de vereniging, wat o.a. betekent
iedere zaterdag en zondag tussen 07.00 uur
en 08.00 uur aanwezig op het sportpark om
zodoende op tijd te kunnen aangeven of er
gevoetbald kan worden op de velden.
Het laatste jaar gaat Maik ook mee en is daarmee dus op dit moment eigenlijk ook consul.
Mientje kennen we van de zaterdagmorgen.
Vroeger nog bij de jeugdbar, maar tegenwoordig is ze veelvuldig op de zaterdagochtend achter de bar te vinden als vrijwilligster.
Daarnaast ook op de zondagmiddagen als het
eerste thuis speelt. In de pauze verzorgd ze
dan mede de koffiehoek. Daarnaast zijn Henk
en Mientje ook al jarenlang trouw supporter
bij het eerste elftal, zowel uit als thuis. En ook
bij de wedstrijden van Maik heeft Maik met
Henk een trouw supporter.
In de jeugd speelde Maik wisselend in de 1 of 2
teams. Zo speelde hij In de D-pupillen in de D1
met o.a. Dennis Bennink, Rene Bosman, Raoel
Cruysberg, Bart de Haan, Maurice Koers, Jeroen
Metz, Koen Nicolasen, J Sengers, A Vehreschild
en Pascal Verhoeven. Leider was dat jaar Jos
Haerkens. In de B en A-junioren zat hij dan
weer in het 2e team. Vanuit de jeugd kwam
Maik eerst nog in een lager team terecht, maar
enkele jaren later in 1995 werden dan toch ook
zijn verdedigende kwaliteiten onderkend en
kwam hij in de selectie terecht.
Volgens mijn archief heeft Maik zo tussen 1995
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en 2002 regelmatig met het eerste meegedaan, waarvan enkele jaren als vaste waarde.
Sowieso heeft Maik meegedaan op 17 oktober
1999 in de uitwedstrijd tegen Roda Winssen
die met 0-3 werd gewonnen. Volgens archivaris
Bart Straten waren de doelpunten van Bjorn
Keukens, Dave in den Bosch en Maik van den
Broek. Volgens mijn archief zou het voor wat
doelpunten betreft bij deze ene goal in het eerste elftal blijven voor Maik. In 2002 gingen een
aantal spelers lager voetballen in het 4e elftal.
Ook Maik kwam daarin te spelen. Het was/is
het “Real van Malden”. Meerdere malen kon de
kampioensvlag worden gehesen. In de loop der
jaren kwamen echter steeds meer spelers buiten het veld in plaats van in het veld te staan.
Twee jaar geleden werd het dan ook samengevoegd met een ander elftal. Zoals gezegd vele
spelers stopte al met actief spelen, maar Maik
staat nog steeds zijn mannetje. Toch lijken ook
voor hem de jaren nu wel te gaan tellen en
moet hij i.v.m. blessure wel eens een keer een
wedstrijdje overslaan. In 2012 ging zoon Jop bij
het voetballen en sindsdien is Maik natuurlijk
ook op de zaterdagen te vinden op sportpark
Broeklanden. Hij is vanaf dat moment meteen
leider geworden van de teams waarin Jop
speelde en dat is hij nu nog steeds.
Ook nog vermeldenswaardig is dat de vrouw
van Maik, Claudia sinds 2017 mede het succesvolle 7 tegen 7 35+-toernooi organiseert
en op zaterdagen achter de bar staat. Al met
al mag de vereniging zich gelukkig prijzen
met leden als Maik die naast zichzelf ook
familieleden actief voor de vereniging krijgt.
Maik heeft altijd veel positieve inbreng en is
daarmee een gewaardeerd lid en jubilaris.

Zilveren jubilaris
Ex prins van de Dwarsliggers
is nu leider van het 4e elftal;
Luc te Riele met 25 jaar
lidmaatschap een zilveren
jubilaris.
Luc geboren op 25 mei 1990 en al vanaf
1 februari 1996 lid van s.v.Juliana’31. Hij
was dus pas vijf jaar en eigenlijk nog te
jong om te spelen. In de jeugd heeft hij
nooit in de zogenaamde één elftallen,
maar altijd in de 2e en 3e teams gespeeld.
Zijn eerste jaar was in de F3-pupillen waar
hij Jan Vissers als trainer tegenkwam. Als
mijn archief gegevens een beetje kloppen
speelde hij toen samen met Jeroen Blankenaauw, Mike Boelders, Daan Boerman,
Paul Diepenbrock, Tim Emmerzaal, Ruben
van Gaalen, Jeroen Janssen, Bob Koch, Luc
te Riele en Dennis Watson.
Zoals gezegd in de jeugdjaren veelal
gespeeld in de recreatie teams. Vanuit de A2junioren is hij in 2009 bij de senioren terecht
gekomen in het 3e elftal. In 2011 werd een
deel daarvan zelfs het 2e elftal, daarin zaten
toen: Joep Artz, Mike Boelders, Nick Bouman,
Jelle de Breed, Rick Janssen, Sjardo Janssen,
Jasper Muller, Geert Nicolasen, Roy Nicolasen, Jeroen Nillissen, Joost op den Camp,
Ronald Otten, Bram Remkes, Luc te Riele,
Tim te Riele, Duncan Sarkam, Martijn Thijssen, Geert Thoonsen, Jory Thunnissen, Pim
Thunnissen en Carsten Witte. Dat 2e elftal
was overigens maar voor één jaar, want het
jaar erop speelde Luc
al weer in het 6e elftal
als vriendenteam.
Één van zijn medespelers was in die periode
ook Tim van Echteld,
de huidige prins van
het Dwarsliggersrijk.
En ja dat is uiteraard
voor Luc ook bekend

terrein, want in 2016 volgde Luc, Hemmie
van de Logt op als prins carnaval en werd in
het jaar 2017 de heerser van de Dwarsliggers. Dat is al weer 5 jaar geleden, wat vliegt
de tijd toch! Naast het zelf actief spelen is
Luc ook al ruim 10 jaar leider. Eerst in 2009
van het 3e elftal, waar hij ook zelf in speelde,
Maar later tussen 2011 en 2014 is hij leider
geweest van de B1-junioren waar zijn broer
Tim de trainer was. Daar ook beleefde hij één
van zijn hoogtepunten voor wat betreft voetbal. Het kampioenschap van de B1, waarmee
ze promoveerde naar de landelijke 3e divisie.
Datzelfde presteerde hij 3 jaar later weer,
maar dan als leider van het 1e elftal. Vanaf
2013 tot het seizoen 2016-2017 was hij medeleider van het 1e en in 2016 promoveerde
het eerste elftal vanuit de hoofdklasse naar
de 3e divisie, een absoluut hoogtepunt.
Naast het leiderschap heeft Luc ook in diverse
commissies zitting gehad. Zo heeft hij heel
even in de sponsorcommissie en de commissie Veiligheid & Arbo gezeten. Ook heeft Luc
zijn inbreng gehad in de Julianasite en social
media en als zodanig was hij dus lid van de
commissie Communicatie & Voorlichting.
Momenteel is hij weer gewoon medeleider
van het 4e elftal waarin hij ook zelf nog speelt.
Al met al hebben we met Luc een actieve
zilveren jubilaris waar we hopelijk nog lang
gebruik van kunnen maken.
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Zilveren jubilaris
Al weer voor het 10e jaar bij
de senioren en nu spelend in
het 4e elftal;
Nick Bouman met 25 jaar
lidmaatschap een zilveren jubilaris.
ZIE OOK. zilveren jubilaris Nick Bouman.jpg
ZIE OOK. zilveren jubileum.jpg
Geboren op 28 oktober 1990 betekent dat
Nick inmiddels de leeftijd van 31 jaar heeft
bereikt. Amper vijf jaar was hij toen hij
op 1 januari 1996 werd aangemeld bij het
voetbal. Nick was als klein mannetje altijd
al met de bal bezig. Wat wil je ook met Annemarie en William als ouders.
Ook zij hebben geruime tijd bij s.v.Juliana’31
gespeeld. Dat was zowel op het veld als in de
zaal, maar dan hebben we het wel over een
hele tijd terug. William heeft zelfs nog in het
eerste gespeeld en staat met 8 doelpunten
ook genoteerd in de topscoorderslijst van dat
eerste elftal. Maar William moest op de zaterdagen werken en kon zodoende niet zo heel
vaak naar Nick komen kijken. Annemarie daarentegen was wel veel langs de lijn te vinden
in de beginjaren van Nick’s voetbalcarrière.
In het seizoen 1998-1999 is ze zelfs leidster
van hem geweest bij de F1-pupillen. Daarin
zaten toen: Max Arendse, Nick Bouman, Andy
Broekman, Derek de Bruijn, Mike van Eerd,
Tycho Jacobs, Gijs Jansen, Jeffrey Jansen en
Rick Janssen, Nick speelde in de jeugd wisselend in de 1 en 2 elftallen. Zijn beste jaar is
denk ik wel het seizoen 2002-2003 geweest in
de D1-pupillen o.l.v. Marco Jacobs. Daar zaten
naast Nick nog enkele klinkende namen bij
zoals: Remco Benders, Rik van den Burg, Paul
Diepenbrock, Abel Gerrits, Tycho Jacobs, Niels
Kornelis, Thomas Noten en Bram van Wanroij.
Het eerste jaar in de senioren kwam Nick in
het 3e elftal te spelen, het jaar erop zelfs in
het 2e elftal. In dat 2e elftal, we hebben het
over het seizoen 2011-2012 (10 jaar terug
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dus) zaten toen Joep Artz, Mike Boelders, Nick
Bouman, Jelle de Breed, Rick Janssen, Sjardo
Janssen, Jasper Muller, Geert Nicolasen, Roy
Nicolasen, Jeroen Nillissen, Joost op den
Camp, Ronald Otten, Bram Remkes, Luc te
Riele, Tim te Riele, Duncan Sarkam, Martijn
Thijssen, Geert Thoonsen, Jory Thunnissen,
Pim Thunnissen en Carsten Witte. Daarna is
Nick in een vriendenteam terecht gekomen.
Dat team is nu het 4e elftal op zondag en
daarin speelt hij nog steeds. Gezelligheid
staat hier voorop en de 3e helft is zeker zo
belangrijk als de andere 2 helften. De zus van
Nick, Manon zit inmiddels ook al langer dan
20 jaar bij onze vereniging. Wie de dames al
wel eens heeft zien spelen weet dat Manon
een harde trap in haar benen heeft, iets wat
ongetwijfeld geërfd is van William, die het
liefst al van eigen helft op doel schoot. Manon
werd in 2018 Julianaprinses tijdens het carnaval. Vanaf 2018 vinden we ook Annemarie
weer terug bij de club waar ze af en toe achter
de bar werkzaam is. Zo is wel duidelijk dat
Nick uit een echte voetbalfamilie komt en de
verwachting is dan ook dat hij nog jaren de
kleuren van rood geel zal blijven verdedigen,
want dat is de plaats op het veld waar je Nick
moet zoeken: achterin!

Zilveren jubilaris
Eindelijk! S.v.Juliana’31 heeft
met Marije haar eerste vrouwelijke jubilaris.
Marije de Witte met 25 jaar
lidmaatschap een zilveren jubilaris.
Geboren op 6 september 1989, 32 jaar en
inmiddels trotse moeder. Marije is sinds
1 januari 1996 lid van s.v.Juliana’31 en
daarmee de eerste vrouwelijke jubilaris
van onze club. Naast 25 jaar zelf actief
speelster is ze ook al zo’n 6 jaar leidster van
het team en zit ze al een aantal jaren in de
verenigingscommissie.
Bij de jongens begonnen, maar in 1998 werd een
E meisjesteam geformeerd met daarin Judith
Hermsen, Inge Meulbroek, Lisa Verburg, Maaike
de Breed, Michelle Eissing, Wendy Haerkens,
Laura Lammens, Merel Poelen, Hanna Pranger,
Anne Robben, Linda Robben, Daphne Roelofs,
Dewi Sarkam, Marcella Spaan, Marita Straten en
Marije de Witte zelf. Wellicht leuk om die oude
namen nog eens terug te lezen.
Iemand die al lang met Marije optrekt is Linda
Kabelaar. We hebben haar dan ook gevraagd om
een stukje over Marije te schrijven hetgeen ze
met plezier heeft gedaan. Linda schrijft:
“Toen Marije 7 jaar was begon zij interesse te
krijgen in het voetbal. Ze begon als kleine meid
tussen de jongens, Ze was een zeer getalenteerd
meisje, ze kon hard lopen en had ook een hard
schot, waarbij ze zonder te kijken de ballen op t
goal schoot en de keeper vaak het nakijken had.
Het kwam weleens voor bij slecht weer dat
er spelers van het
elftal van haar broer af
zegden omdat het te
koud was. Marije had
nooit last van de kou
of de regen en is toen
verschillende keren
mee gegaan als invaller reserve speler. De
jongens in het team

keken dan wat meewarig naar dat meisje, echter
toen zij inviel maakte zij tegen Woezik 2 doelpunten waardoor de wedstrijd gewonnen werd.
Gelukkig kwamen er niet veel later in 1998
wat meer meiden voetballen en kon er een
meidenteam worden gevormd, dit zou een
groep meiden worden die jaren lang met
elkaar zouden blijven voetballen. En waarvan er naast Marije nog steeds 3 meiden
actief zijn (Merel Poelen, Marcella Spaan en
Anne Robben). Na jaren bij de meiden te
hebben gevoetbald werd het tijd om naar
de Senioren te gaan. Dit trouwe team werd
samengevoegd met een aantal dames die op
dat moment geen team konden vormen en zij
werden samen Dames1. Dit bleek een gouden
greep want direct een jaar later werden zij
kampioen in de 5de klasse, in deze periode
werden veel stapavondjes en weekendjes
weg georganiseerd. en werden er mooie
nieuwe vriendschappen gesloten.
In 2013 maakte ze de overstap naar Dames
2. Dit gezellige team is naast het voetbalveld
ook vaak in de kantine te vinden. Ook zingen
zij al een paar jaar de sterren van de hemel op
het Maldens songfestival. Kort gezegd overal
waar een feestje is, zijn deze meiden van de
partij, Marije zelf momenteel ietsje minder,
sinds zij in januari 2020 trotse moeder van
Lars is geworden. Maar we weten zeker als het
corona gebeuren straks ook voorbij is, zal je
Marije ongetwijfeld weer in de kantine kunnen vinden met een kannetje bier (of twee).”
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Het 1e speelde

Speeldag 11 van de 30 van het competitie seizoen 2021-2022

Stand Hoofdklasse B zondag
#

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

Team
Baronie
Halsteren
UDI'19/CSU
Juliana '31
OJC ROSMALEN
SV Meerssen
Orion
Nuenen
Sportclub Silvolde
AWC
Longa '30
RKZVC
RKSV Minor
Moerse Boys
EHC/Heuts

Gesp
11
11
11
10
9
10
9
10
9
11
10
8
8
11
8

W
9
7
6
6
6
5
5
5
4
3
3
1
2
0
0

GL
2
1
2
1
0
2
1
0
1
2
0
3
0
5
2

V
0
3
3
3
3
3
3
5
4
6
7
4
6
6
6

P
29
22
20
19
18
17
16
15
13
11
9
6
6
5
2

+
30
29
16
17
25
16
16
13
12
24
17
6
8
6
5

10
19
13
11
10
13
12
11
10
23
23
15
21
21
28

Stand topscoorders Hoofdklasse B zondag Landelijk seizoen 21/22
Fouad Idabdelhay
Mustafa Mohammad
Thom Berendsen
Dennis Knuiman
Jorn Reuvers
Jasper Waalkens
Safa Kizir
Jeroen Beerendonk
Jop van Lith
Kevin Brands
Wout Blasman
Jaouad Chraou
Daan Pauwels
Jorik Mijnhijmer
Vnr
14
15
16
17
18
19
34

Halsteren
Baronie
Longa
OJC
AWC
Halsteren
AWC
Halsteren
Juliana'31 zo
OJC
Silvolde
Udi'19
AWC
Baronie

Datum
5-2-2022
12-2-2022
5-3-2022
12-3-2022
19-3-2022
26-3-2022
| Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden

12
9
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
Tijd
15:00
15:00
16:00
15:00
15:15
15:00

Jens Wirix
Nassim Asrih
Rolf Kruip
Jordie van der Schoot
Zlatko Zejnilovic
Antoni Forner Cuenca
Vincent Alberts
Roald van Hout
Thomas Loning
Jeroen Meijers
Carlito de Zeeuw
Paul Diesel
Amwar Tuithof
Daan Verlijsdonk
Thuis
Valburg 1
Juliana ‘31 1
SVHA 1
Juliana ‘31 1
De Treffers 1
Juliana ‘31 1

Baronie
Halsteren
Longa
Meerssen
Minor
Nuenen
Orion
Udi'19
Juliana'31 zo
Juliana'31 zo
Juliana'31 zo
Juliana'31 zo
Juliana'31 zo
Juliana'31 zo

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
1
1
1

Uit
Juliana ‘31 1
Elistha 1
Juliana ‘31 1
Alverna 1
Juliana ‘31 1
Quick 1888 1

Competitieprogramma Hoofdklasse B zondag Landelijk 2021-2022
Vnr Datum

Tijd

Thuis

Uit

16

6-2-2022

14:00

Juliana '31

RKSV Minor

17

13-2-2022

14:00

RKZVC

Juliana '31

18

20-2-2022

14:00

Juliana '31

EHC/Heuts

19

13-3-2022

14:00

Baronie

Juliana '31

20

20-3-2022

14:00

Juliana '31

OJC ROSMALEN

21

27-3-2022

14:00

Orion

Juliana '31

Zaterdag 1 speelde
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Team
Juliana '31 1
De Treffers 1
Quick 1888 1
Woezik 1
De Paasberg 1
Kolping-Dynamo 1
AWC 1
Oranje Blauw 1
Beuningse Boys 1
Alverna 1
A.S.V. Zuid Arnhem 1
SC Valburg 1
Elistha 1
SVHA 1

Gesp
7
8
7
9
7
8
8
8
7
8
8
7
7
7

W
7
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
0

GL
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2

V
0
0
2
4
3
4
4
4
4
5
5
4
5
5

P
21
20
13
13
12
12
12
12
9
9
9
7
4
2

+
25
35
17
23
21
21
10
16
16
18
12
13
13
8

5
9
11
16
14
19
17
24
22
17
18
14
28
24

Stand topscoorders Zaterdag 1 seizoen 20/21
Gijs Beuving
Marc de Winter
Tjemme Fisscher
Sjors Poelen
Joep Schols
Timo Siroen

Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za

5
5
3
2
2
2

Niels Tils
Joeri Hendriks
Luuk Kerkhof
Loet Schoenmakers
Giel Straten

Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden

2
1
1
1
1
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Onderlinge stand o.b.v. competitie
pl

was

team

aan gew

gel ver

pnt

gem

voor

tegen saldo

1

1

zaal 2

6

6

0

0

18

3

75

15

60

2

3

Sen 1 za

7

7

0

0

21

3

25

5

20

3

2

Sen 05

8

7

1

0

22

2,8

41

10

31

4

4

jo19-2

8

7

1

0

22

2,8

30

8

22

5

5

jo12-3

11

9

1

1

28

2,5

57

23

34

6

6

zSen vet

8

6

2

0

20

2,5

25

11

14

7

9

jo17-1

6

5

0

1

15

2,5

15

9

6

8

7

Sen vr1 AWC/Jul vr1 9

7

0

2

21

2,3

23

16

7

9

8

Sen 03

8

6

0

2

18

2,3

18

9

9

10

10

jo15-1

10

6

3

1

21

2,1

30

9

21

11

12

jo13-2

10

7

0

3

21

2,1

31

20

11

12

11

Sen 01

10

6

1

3

19

1,9

17

11

6

13

15

jo12-1

9

5

0

4

15

1,7

33

46

-13

14

13

jo13-3

9

4

1

4

13

1,4

22

17

5

15

14

jo19-1

6

2

2

2

8

1,3

8

10

-2

16

20

jo11-2

10

4

1

5

13

1,3

35

58

-23

17

18

jo13-1

9

3

2

4

11

1,2

16

20

-4

18

17

Sen 5 za

5

2

0

3

6

1,2

9

13

-4

19

19

Sen 3 za

7

2

2

3

8

1,1

14

23

-9

20

31

Sen 04

8

3

0

5

9

1,1

31

23

8

21

24

jo15-2

10

3

2

5

11

1,1

17

26

-9

22

23

Sen vr1

9

2

3

4

9

1

7

16

-9

23

22

jo17-3

9

3

0

6

9

1

19

34

-15

24

21

jo12-2

12

3

2

7

11

0,9

39

58

-19

25

25

Sen 2 za

8

2

1

5

7

0,9

25

21

4

26

16

Sen 02

8

1

3

4

6

0,8

14

28

-14

27

27

jo11-1

12

3

0

9

9

0,8

32

61

-29

28

26

jo11-3

12

2

1

9

7

0,6

33

60

-27

29

30

jo19-3

7

1

1

5

4

0,6

11

32

-21

30

28

jo17-2

10

1

1

8

4

0,4

13

27

-14

31

29

MO19-1

9

0

2

7

2

0,2

12

34

-22

32

34

Sen 6 za

8

0

1

7

1

0,1

10

46

-36

33

32

Sen 4 za

2

0

0

2

0

0

3

20

-17

34

33

zaal 1

5

0

0

5

0

0

9

27

-18

35

35

jo15-3

10

0

0

10

0

0

9

95

-86

36
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Wie is er jarig in Januari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
17
18
19
21
23
24
26
27
28
29
30
31

Milan van der Wielen
Herco Anema, Bjorn Janssen, Bas Willems, Joost Zegers
Tim Willemsen
Shahed Alhamwi, Melle Den Dekker, Rick Stoffelen, Alper Uzun
Jop van den Broek, Nicole Kersten, Chris Michiels
Sam Mateman
Jacco Stolk
Geert Frederix, Maik de Keijzer, Aron Omar, Jos van der Wielen
Loet Kokshoorn
Tom Beukema, Juul Schraven, Manoli Sopassoudakis
Thomas Storer, Jules Vas
Wouter Arts, Roy Eggenhuizen, Loet Eissing
Jo van Doorn, Roxy Hetharia, Thijs Koolen
Aron Beelen, Bas de Boer, Lars Peters, Daan Thijssen
Piet Janssen, Hans Nicolasen, Stijn Willemsen
Gijs Derks, Batuhan Murat, Tijn van Rij, Daniël Thoonen
Stan van Aken, Matthijs Bouman, Arwin Jawidan, Wout Laracker
Colette Eissing-Jansen, Stef Pijnappel, Henny Vissers
Daphne Beissel, Max de Bruijn, Timo Siroen, Frans Thijssen
Paul v.d. Heijden, Daan van Hoorn, Ton Klabbers, Henk Willems, Sven Zegers
Thijs Brussee
Luuk Souren, Tosca Stevens, Joël Tijssen
Stijn Eerden, Pjotr Evers, Kaylee Geurts, Cornè Vleugels
Shayden Cotino
Frank Duijghuisen
Daley Hoogakker, Vincent Koot, Guus De Vries, Stijn van Winkel

Wie is er jarig in Februari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Patrick Bronstijn, Luuk Kerkhof
Silke de Kort
Denco Leming, Loet Schoenmakers
Martien Arts
Thijs Hendriks, Luka Hopman
Michel ten Barge, Guy Clairbois, Wil Dado, Sven van de Ven
Maevi Heijnen, Jack Janssen
Arnoldus Eijkhout, Ryan van Haren, Dayne Koopman, Elske de Wildt, Ties de Wildt
Steven de Roos
Koen Bennaars
Wilfred De Beijer, Niek Derksen, Sam Kleij, Wout Pennings, Bram Schraven,
Hans Teunissen, Hans van der Wielen
Luuk Lemain, Daan Meij, Lennart van Melis, Ermin Tabakovic
Joris Melssen, Steven Olthof
Mels van den Biggelaar, Quinten Bouman, Wessel Bouman
Mathijs Brussen, Fabienne Cremers, Adrie van Roosmalen, Alex Storer,
Femke van Tongeren, Peter Zwartjes
Dik Hagenbeek, Niels Linders
Hans Saedt
Remko Bicentini, Eef Booltink, David Koks
Peter Bosman, Sanne van Megen
Sebas van Dam, Kay Sewalt
Rob Artz, Maurice de Mandt, Daan Romkes, Wouter Tax
Maarten Bosch, Twan Konings, Divano van Susteren
Marty Suijkerbuijk
Manon Bouman, Arnoud Broekman
Camiel Brosens, Roy Vissers
Yannieck Bleumink
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Teleinfo
SV Juliana ‘31
Sportpark De Broeklanden
Broekkant 39, 6581 AC Malden
024 3581924
		
BESTUUR
Voorzitter Carla Goossens
Secretaris Lianne Muller
Penningm. Peter van Heijnsbergen
Facilitaire zaken Patrick Bronstyn
Voetbalzaken Joost Heijnen
		
Commissie- voorzitters
Veiligheid & Arbo Joost Kersten
Communicatie Inge van Dreumel
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 Patrick Bronstyn
Coörd. JO17 Harold van Hoorn
Coörd. JO15 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO13 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO11/12 Roy Vissers
Coörd. JO8/9/10 Maurice de Mandt
Coörd. JO 6,7 Maurice de Mandt
Coörd. Vr/M Patrick Bronstyn
Coörd. VoetbalPlus Sonja Kat
Peter de Bruijn (coörd. Oldstars)
Techn. Jeugdc Sebastiaan van Bon
38

Telefoon:
06 11331527
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 19669223
06 51389678
06 27446881
06 27446881
06 19624505
06 25085782
06 25085782
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
06 53882175
Zo1 Adrie Rosmalen (2e trainer)
06 22469677
Keep Niek Wijers
06 30609825
Za1 Rob Janssen
06 28756955
Za1 Pim Poelen (2e trainer)
06 16446224
Vr.awc/jul Asoka Groen
06 22202522
Vr1 Henk Koopman
06 48361671
		
LEIDERS: SENIOREN
Zo1 Paul Leverington
06 30499028
Zo1 Jordi Barsch
06 43576643
Zo1 Verzorger Rick Stoffelen
06 46104099
Zo1 Fysio Guido Souren
06 28344179
Zo2 Vincent Peters
06 22440639
Zo3 Mike Orth
024 3450630
Zo4 Maik van de Broek
06 46635874
Zo4 Luc te Riele
06 18668040
Zo5 Joep Artz
024 3582825
Za1 Marcel Koolen
06 22389128
Za1 Kai Renwarin
06 18427976
Za2 Dirk Arts
06 29448738
Za3 Sjors Gommers
024 3580113
Za3 Bas Prudon
06 83973450
Za4 Hans Zegers
06 83796140
Za4 Tjebbe van de Wielen
06 53846478
Za5 Mike Janssen
06 51968584
Za5 Richard Theunissen
06 51999284
Za6 Jordi Barsch
06 43576643
Vr1 Romy Verkaart
06 58914859
Vr1 Kayleigh van Loveren
06 54660035
vet Jan Hock
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

