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Redactioneel
De winter is gearriveerd maar niet overal.
Op het moment van schrijven worden tempera-
turen genoteerd van -8 ° Celsius en worden op 
verschillende plaatsen in het land al natuurijs-
banen geprepareerd. In Qatar is het ook winter 
maar met de temperaturen van   +/- 30 ° is dat 
niet echt te merken. Nederland is na alweer een 
penalty debacle naar huis. Het uiteindelijk resul-
taat het behalen van de kwartfinales is niet eens 
zo slecht, maar er was op meer gehoopt zeker 
qua vertoonde spel. Met Argentinië, Kroatië, 
Frankrijk en Marokko zijn nog 4 sterke landen 
overgebleven die nog dingen naar de WK titel. 
Hier heeft zoals gezegd koning winter zijn in-
trede gedaan en kunnen we ons gaan opmaken 
voor de winterstop en de naderende feestdagen.    

De 1e seizoenshelft zit erop.
Met nog een inhaalweekend (17 en 18 decem-
ber) voor de boeg zit de eerste seizoenshelft 
er al weer op en kunnen we de balans daarvan 
gaan opmaken. Voor zondag 1 en zaterdag 1 
is het een moeizaam verlopen 1e deel van de 
competitie geworden. Zaterdag 1 die veelvuldig 
met één goal verschil aan het kortste eindje 
heeft getrokken moet in de 2e helft proberen 
het langste eindje te gaan vinden. Zondag 1 
is in het afgelopen gedeelte geteisterd door 
een ware blessuregolf, maar wisten met hulp 
van spelers uit andere teams in de afgelopen 4 
wedstrijden toch 9 punten te scoren waarmee 
aansluiting met de middenmoot is gereali-
seerd. Hopend op terugkeer van een aantal 
spelers moet dat vertrouwen geven voor de 2e 
seizoenshelft. Vorige maand al  opgemerkt dat 
jo19-2, jo17-1,  jo15-1, jo15-3, jo13-1, jo11-1 
en JO11-3 er goed voor stonden, maar nu kan 
melding worden gemaakt dat ze kampioen zijn 
geworden in de 2e fase. JO19-1 kende een goed 
slot en blijven ook de 2e seizoenshelft uitkomen 
in de landelijke 4e divisie. JO23-1 promoveert 
en kan zelfs ook nog kampioen worden, maar is 
hiervoor afhankelijk van Union. Verder vermel-

denswaardig zijn zaterdag 4 en ons damesteam.
Zij kunnen zich “herbstmeister” noemen. 
(klinkt toch beter dan herfst meester vind ik)    
Al met al een prima balans voor wat betreft de 
1e seizoenshelft en hopelijk geeft dat vertrou-
wen voor de 2e helft van het seizoen en kunnen 
we nog veel mooie dingen tegemoet gaan zien.

In dit nummer.
Het decembernummer is zoals gebruikelijk 
weer goed gevuld. Bij de rubriek “het eerste 
speelde” heeft Renzo Hendriks namens zondag 
1 een bijdrage geleverd. Gezien de hoeveelheid 
copy is Marcel Koolen niet gevraagd om dat 
voor zaterdag 1 te doen dus daar alleen wat 
cijferwerk. Ook om die reden is er deze maand 
geen schijnwerper, maar daarvoor in de plaats 
zijn Eugene Vissers, Sven Zegers, Joost Kersten 
en Lisa Konings gevraagd om een terugblik te 
geven op het afgelopen jaar. Ook een terugblik 
is er gegeven door Matthee Moons dit met zijn 
gebruikelijke jaaroverzicht in beeld middels 
een aantal collages. Ook is het weer tijd voor 
de jubilarissen. In dit nummer de gouden en 
robijnen jubilarissen te weten Jo Bleumink en 
Jos Haerkens (50) en Martin van het Klooster en 
Toon Janssen (40 jaar). De zilveren jubilarissen 
hebben we doorgeschoven naar het volgend 
nummer. Dat geldt ook voor de kampioensver-
slagen van de diverse teams. Alleen jo11-1 is 
nog wel opgenomen. Ook het interview bij de 
jeugd met Jick Barmentloo (jo12-3) is nog opge-
nomen en tot slot heeft ons voetbal plus team 
haar eerste wedstrijd gespeeld en daarover 
bericht coördinator Sonja Kat in dit nummer. 
Zoals gezegd een goed gevuld nummer met 
voldoende leesvoer voor de feestdagen.
Vanaf hier een fijne Kerst en goede jaarwisse-
ling toegewenst. En voor later een goede 2e 
seizoenshelft!

En voor nu veel leesplezier.
Red. F.vd L.
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Activiteitenkalender
vr  23-dec-22 Rikmiddag
zo 25-dec-22 1e Kerstdag
ma 26-dec-22 2e Kerstdag
za 31-dec-22 Oudjaarsavond
zo 1-jan-23 Nieuwjaar
za 7-jan-23  Juliana’31 vrijwilligers vanaf 17.30 uur, Jubilarissen +/- 19.30 uur  

nieuwjaarsfeest voor alle leden vanaf 20.30 uur
vr 13-jan-23 Rikmiddag
za 14-jan-23  Inleverdag Rommelmarkt van 10.00 uur tot 13.30 uur. Ook inleveren oud 

ijzer.
zo 22-jan-23 Juliana ‘31 zo 1- AWC 1;
vr 27-jan-23 Rikmiddag
zo 29-jan-23  Longa ‘30  1- Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Bataven 4; Trekvogels VR5- Juliana 

‘31 VR1 
za 4-feb-23 WAVV za 1- Juliana ‘31 za 1
zo 5-feb-23  Orion 1- Juliana ‘31 zo 1; sv Waalstad 2- Juliana ‘31 2; Treffers VR1- Juliana ‘31 

VR1 
vr 10-feb-23 Rikmiddag
za 11-feb-23 Juliana ‘31 za 1- Advendo’57 za 1
zo 12-feb-23  Juliana ‘31 zo 1- Nuenen 1; Juliana ‘31 2- Orion 5; Juliana ‘31 VR1- Eendracht 

‘30 VR1 
zo 19-feb-23 Juliana ‘31 zo 1- evt. inhaal 
vr 24-feb-23 Rikmiddag , Begin Voorjaarsvakantie regio Zuid
zo 26-feb-23 Halsteren 1- Juliana ‘31 zo 1 
za 4-mrt-23 Veenendaal za 1- Juliana ‘31 za 1
zo 5-mrt-23  Juliana ‘31 zo 1- Kampong 1; Juliana ‘31 2- OSC 3; Beun.boys VR4- Juliana ‘31 

VR1 
vr 10-mrt-23 Rikmiddag
za 11-mrt-23  Juliana ‘31 za 1- ESA za 1; Juliana ‘31 JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1; Juliana ‘31 

JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 
JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1

zo 12-mrt-23  HVCH 1- Juliana ‘31 zo 1; Trekvogels 3- Juliana ‘31 2; Juliana ‘31 VR1- Kolping 
Dynamo VR1
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De najaarscompetitie is al weer bijna afge-
lopen. Hopelijk heeft iedereen veel plezier 
gehad in deze competitie welk resultaat 
er ook is gehaald. Van 24 december tot en 
met 8 januari zal het sportpark gesloten zijn 
voor een korte winterstop. Na de winterstop 
starten op 9 januari de trainingen weer en in 
februari begint de jeugd weer aan een nieuwe 
competitie, de kampioenen kunnen kijken 
hoe het hen vergaat in een hogere klasse, 
anderen komen wellicht in dezelfde of lagere 
klasse uit. Ook de senioren gaan in februari 
verder met hun competitie. Behalve ons zo-1 
team dat op 22 januari al weer klaar moet zijn 
voor hun eerste wedstrijd en dus ook eerder 
begint met trainen. Naast zo-1 zullen wellicht 
ook nog enkele andere teams in de maand 
januari in actie moeten komen en dus wat 
eerder beginnen aan de 2e seizoenshelft. We 
wensen iedereen veel plezier en succes toe!
De eerste activiteit in 2023 is onze traditionele 

nieuwjaarsreceptie met huldiging van de 
jubilarissen. Echter dit keer in een ander jasje. 
Op 7 januari organiseren we een groot nieuw-
jaarsfeest voor alle leden van 18+.
Voorafgaand hieraan het buffet voor de 
vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn inmiddels 
uitgenodigd voor een lekker buffet, inloop is 
om 17.30 uur, buffet opent om 18 uur voor 
degenen die zich daarvoor hebben aange-
meld. Heb je geen uitnodiging ontvangen 
meld je dan bij het secretariaat.
Om 19.30 worden onze jubilarissen gehuldigd 
op traditionele wijze. De bar zal dan tijdelijk 
sluiten en we vragen dan kort aandacht voor 
onze 7 jubilarissen. Iedereen die daarbij wil zijn 
is van harte welkom. Daarna gaat het vanzelf 
over in het nieuwjaarsfeest. De dJ is al geboekt 
en we hopen dat veel leden aanwezig zullen 
zijn om er een mooi feest van te maken.

Het bestuur

Van het bestuur
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2023 toe!
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Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303      6603 BN  Wijchen     024-6422524

*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

WOONBOULEVARD WIJCHEN

Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303      6603 BN  Wijchen     024-6422524

*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

WOONBOULEVARD WIJCHEN

* 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

Oproep!
Nogmaals een oproep voor vrijwilligers: 
• oud papier inzamelaars, met vergoeding
• wedstrijd coördinatoren, voor ontvangst  
van de tegenstanders in de bestuurskamer  
op zaterdag.

Dus vind je het leuk om iets voor de club 
te doen laat het dan weten, je bent altijd 
welkom en je zal zien dat het doen van vrijwil-
ligerswerk ook voor jezelf veel voldoening 
geeft! 
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Weg door Jonkerbos 10
6532 SZ Nijmegen
Tel 024-3515253

nijmegen@henkscholten.nl
www.henkscholten.nl

STEUN UW  
VOETBALCLUB

Breng uw bedrijf onder de 
aandacht bij de leden. 

Neem voor informatie  
contact op met Twan Konings

sponsorcommissie
Tel. 06 - 4826781
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Hoi, ik ben Jick Barmentloo, ik ben 11 jaar oud 
en ik speel bij de JO12-3.

Waar zit je op school?
In de eerste van het Canisius College in 
Nijmegen.

Wat vind je het leukste vak?
Gym en Techniek.

Wat zou je later willen worden?
Weet ik nog niet.

Waarom ben je gaan voetballen?
Veel vrienden deden het en het leek mij een 
heel leuke sport. 

Hoelang voetbal je al en in welke teams 
heb je gespeeld?
JO7-3, JO8-3, JO9-3, JO10-3, JO11-3 en ik zit 
nu in de JO12-3.

Vertel eens iets over je team?
Ik heb leuke teamgenoten maar we winnen 
niet veel, omdat er veel nieuwe mensen zijn. 
Maar het gaat steeds beter.

Wie vind je de beste speler uit je team?
Ik vind iedereen goed, alleen Noud vind ik 
het beste, omdat hij een goed schot heeft en 
omdat hij snel is.

Op welke plaats speel je?
Spits of keeper. 

Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt: spelinzicht
Zwakke punt: verdedigen

Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de 
training?
Het leukste. Partijtje
Het minst leuke. Rondje rennen om het 
veld

Wat vind je goed en minder goed bij Juli-
ana?
Goed: De kunstgrasvelden 
Minder goed: Er zijn een paar heel 
slechte velden

Heb je nog andere hobby’s naast voetbal-
len?
Gamen, buiten spelen en afspreken met 
vrienden.

Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Ja, soms naar mijn vrienden.

Wat vind je een stomme bezigheid?
Huiswerk maken.

Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Intervjoewtje 

Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Dit WK slecht, maar meestal goed.

Wat vind je van het WK en wie gaat er vol-
gens jou winnen?
Ik vind de uitslagen van het WK anders dan 
verwacht, ik denk dat Portugal gaat winnen.

Wat vind je van het Ministadion en de 
Mini-Championsleague?
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Ik vind het Ministadion leuk en de Mini-Cham-
pionsleague ook.

Van welke trainer heb je veel geleerd?
Hamid en Bas.

Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om 
te vertellen?
Ik mocht pas geleden mee op het veld lopen 
met een N.E.C speler.

Wat zou je nog graag bij Juliana willen 
zien?
Een goed grasveld.

Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: N.E.C
Buitenlandse voetbalclub: Chelsea
Speler: Neymar jr
Eten: spaghetti
Tv-programma: nu het WK
Boek: Woodwalkers
“Computerspel”: Fortnite
Film:  alles van Marvel en 

Star Wars
Muziek: Rap/Hip-Hop
Huisdier:  Ik heb twee  

konijnen
Snoep: spekjes
Vrien(dinnetje): Sil, Sebas, Teun en 
Thomas

 red. F.v.d.L.
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Terugblik op 2022 met …….
Eugene Vissers al ruim 40 jaar lid en momenteel nog actief bij de supporterscommissie.
En uiteraard bekend als supporter van NEC.

1.Wat vond jij de/het beste of mooiste...
Voetballer   Jan Vissers
Sportman   Max Verstappen
Sportvrouw   Irene Schouten
Zanger   Benny Jolink
Muziekgroep   Normaal
Schrijver   Guus Kuijer
paard van de stal   Pap en mam
liefste schat m/v   Ilona
televisie-persoon   Andre van Duijn
televisieprogramma   Hunted
acteur/ filmster   Frank Lammers
de leukste thuis   Timo
man/vrouw   Timo
Juliana man/vrouw   Jan Vissers

2. de/het slechtste of lelijkste...
Politicus   Rutten
grootste teleurstelling    Dat NEC veen kampi-

oen is geworden 
grootste ergernis   Milieuactivisten
krant/weekblad   Parool
televisie-persoon   Martin Meijland
televisie-programma   Chateau Meiland
Man   Brusselmans
Vrouw   Femke Halsema
meest onzinnige sport   Klaverjassen

3. ook nog...
de grootste pechvogel  Jasper Cillisen
de grootste bofkont  Louis van Gaal
de roddel van het jaar  Ronaldo naar NEC
de grootste afgang  Duitsland en Belgie
jammer dat hij/zij weg is  Opa en Oma
wie kan wel weg?   Rutten

Wat had in 2022 verboden moeten worden?
Vitesse

Het beste dat Nederland in 2022 is overkomen?
Louis van Gaal 

Goede voornemens voor 2023
Ik wens iedereen een goed leven toe
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Terugblik op 2022 met …….
Joost Kersten, voorzitter van de commissie veiligheid & Arbo en steward bij de thuiswed-
strijden van zondag 1. Momenteel ook zitting genomen in de kascommissie.  

1.Wat vond jij de/het beste of mooiste...
Voetballer Lasse Schöne
Sportman Abdi Nageeye
Sportvrouw Femke Bol
Zanger Michael Kiwanuka
Muziekgroep Imagine Dragons
Schrijver Lionel D.
paard van de stal Moos
liefste schat m/v Madelijn
televisie-persoon Ewout Genemans
Televisieprogramma Over Grenzen
acteur/ filmster Tom Hardy
de leukste thuis onbeslist
man/vrouw Irene Schouten
Juliana man/vrouw Koos

2. de/het slechtste of lelijkste...
Politicus  Thierry Baudet
grootste teleurstelling Dat we geen nieuwe 
steward hebben kunnen werven…..vacature 
staat nog open
grootste ergernis Thierry Baudet
krant/weekblad geen
televisie-persoon Wilfred Genee
televisie-programma Urk
Man Thierry Baudet
Vrouw Thierry Baudet
meest onzinnige sport Schaakboksen

3. ook nog...
de grootste pechvogel Verantwoordelijke 
datalek gemeente Heumen
de grootste bofkont Andries Noppert
de roddel van het jaar geen idee
de grootste afgang Ajax tegen Napoli….
jammer dat hij/zij weg is Ten Hag
wie kan wel weg? Alfred Schreuder

Wat had in 2022 verboden moeten worden?
Wisseling tussen zomer/winter tijd

Het beste dat Nederland in 2022 is overkomen?
We kunnen weer na/met Corona 

Goede voornemens voor 2023
Meer op reis.
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Gouden jubilaris
Tijdens de algemene ledenvergadering van 
2008 werd Jo benoemd tot erelid van de 
vereniging. Voor al zijn vrijwilligerswerk in 
het bijzonder bij de supporterscommissie. 
Jo Bleumink met 50 jaar lidmaatschap een 
gouden jubilaris.

Jo 50 jaar lid, maar volgens mij is Jo ook 
daarvoor al geruime tijd lid geweest.  Gebo-
ren naast het café Heumensoord kwam Jo 
als 13 jarige bij Juliana’31 dat was dus al in 
1956. De jeugd bestond toen uit één B-jun. 
En één A-jun. Er werd nog gespeeld op het 
weiland aan de Rijksweg, terwijl het douchen 
bestond uit het wassen vanuit een teiltje 
achter de Blokhut. En dan lees je regelmatig 
dat de jeugd van nu de kleedkamers niet 
zo best vindt? Als A-speler mocht Jo in een 
oefenwedstrijd tegen de Treffers onder de lat 
bij het eerste. Dat verliep niet zo best, want 
hij brak zijn pols. De jaren erop speelde hij in 
het derde met o.a. Theo Poos, Jan en Henk 
van den Broek, Wim en Henny van Duren, Wil 
Dado, Harry Schraven, Tiny Janssen en broer 
Piet. En dat allemaal onder leiding van Bertus. 
In het jaarverslag van 1960 staat de naam van 
Jo ook al bij de jeugdafdeling genoteerd en 
in mijn archief staat dat hij zeker van 1960 tot 
1964 als jeugdleider actief moet zijn geweest. 
Er volgde een onderbreking naar Brakken-
stein en ja dan verdwijn je uit de ledenadmi-
nistratie van Martien Kloosterman, in die tijd 
was dat nog handmatig en op papier. Jo was 
in 1961 ook bij de oprichting van tafelten-
nisvereniging de Kroon waar hij later nog 6 
jaar voorzitter van is geweest.  Op 1 juli 1972 
is Jo weer opnieuw aangemeld als lid en dat is 
dus ruim 50 jaar geleden. Als keeper in het 5e 
elftal maakte hij zijn comeback op het groene 
veld. Dat heeft hij nog lange tijd gedaan, 
zeker tot aan het seizoen 1992-1993, Jo was 
inmiddels 50+.  Daarna heeft hij ook nog eni-
ge tijd bij de veteranen meegedaan. Jo was 
overigens niet alleen speler bij het 5e team 
maar samen met Peter Latta was hij daar ook 

de leider van. Naast het voetbal is Jo tot aan 
de dag van vandaag één van die grote groep 
vrijwilligers die Juliana’31 gemaakt heeft tot 
wat het nu is. Begin deze eeuw was Jo, inmid-
dels met pensioen, samen met Hans Zegers sr. 
een vaste waarde in de buitendienst. Vooral 
bij reclameborden, maar ook voor andere be-
zigheden kon een beroep worden gedaan op 
Jo. In 1989 bij de start van de supporterscom-
missie was Jo één van de oprichters. Later in 
1997 werd hij voorzitter van die club en trad 
vanuit die functie toe tot het hoofdbestuur. 
Daarin heeft hij 11 jaar tot 2008 gezeten. De 
boog bij de ingang van ons sportcomplex die 
er komend jaar al weer 25 jaar staat en welke 
afgelopen week na reparatie door de huidige 
buitendienst weer is teruggezet was één van 
Jo’s pronkstukken.  maar de supporterscom-
missie heeft natuurlijk veel meer gedaan.  Ook 
was Jo in 1992 een van de medewerkers bij 
het tot stand komen van het materiaalhok. In 
het seizoen 1993-1994 werd hij gekozen tot 
Julianaman/vrouw van het jaar en 5 jaar later 
in 2008 bij zijn afscheid van het hoofdbestuur 
werd hij zelfs benoemd tot erelid van de ver-
eniging.  Ook voor het clubblad heeft Jo zijn 
waarde en is hij al meer dan 25 jaar vaste be-
zorger van de Schietschijf.  Al met al hebben 
we met Jo Bleumink een vrijwilliger pur sang 
binnen onze club en is hij als ex voorzitter van 
de supporterscommissie natuurlijk nog steeds 
trouw supporter van ons eerste elftal. Een lid 
om trots op te zijn! 
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Gouden jubilaris
Zo’n vrijwilleger die eigenlijk alleen maar 
ja kan zeggen, als (jeugd)leider maar voor-
al ook als mederwerker bij het clubblad is 
hij al jarenlang van dienst bij de club. 
Jos Haerkens met 50 jaar lidmaatschap een 
gouden jubilaris.

Op 1 november 1972, ruim 50 jaar geleden 
besloot Jos Haerkens op tien jarige leeftijd zich 
aan te melden als lid van Juliana’31. Daarvoor 
speelde Jos al wel voetbal, maar dat was dan het 
zogenaamde (Jachthuis)straatvoetbal met o.a. 
Maarten van Heijnsbergen, Lex Melissen, Frank 
Duyghuisen, Frank van Leeuwen en broer Mario. 
In 1972 kwam Jos terecht in de D1 pupillen o.l.v. 
Peter van den Broek. Via de C2-jun.  en de B2-jun. 
kwam Jos in 1977  terecht in de B1-jun. met Hans 
Pouwels en Piet van Dreumel als leider/trainer. 
In de A1-junioren o.l.v. Wiel Verhoeven trainde 
de A-jeugd regelmatig mee met de selectie. 
Tijdens een oefenwedstrijd van Juliana’31 1 
tegen Nijmeegse Boys ging Jos als 17 jarige als 
toeschouwer naar die wedstrijd kijken. Toen door 
blessures te veel spelers uitvielen werd hem 
gevraagd om zijn kleren te gaan halen om de 
2e helft mee te doen. Dat was met o.a. Herman 
Straten, Bennie Sanders en Rob Oetelaar, het 
werd zijn debuut in het eerste waarin hij ook 
tegelijk een doelpunt wist te maken. Daarna 
heeft hij nog slechts in de voorbereiding een 
paar keer meegedaan in wat oefenwedstrijden. 
Jos kwam in het 3e elftal terecht met daarin o.a. 
Johan Beelen, Theo Beelen, William Bouman, 
Johnny Duijghuisen, Jos Haerkens, Eric Jacobs, 
Flip Jacobs, Henry Jansen, Frans Jochems, André 
Latta, Vincent Lemmen, Ferrie van de Logt, Paul 
Reintjes, Anton Rutgers en Jan Theunissen. Niet 
veel later werd Jos  gevraagd om in het 6e mee 
te gaan spelen. Daar heeft hij een groot deel 
van zijn actieve senioren periode in gespeeld 
en daarmee is hij ook diverse keren kampioen 
geworden. Zoals dat seizoen waar de laatste 2 
wedstrijden tegen Bemmel moesten worden 
afgewerkt. Niet alleen de spelers van Juliana’31 
hebben toen te diep in het glaasje gekeken. 

Spelers in die periode met het zesde elftal waren: 
Janwillem Ariaans, Theo Bleumink, Frans Bosch, 
Jo Broekman, Jan de Bruijn, Leo de Bruijn, Chris 
Drayer, Piet van Dreumel, Marcel Geurts, Jos Hae-
rkens, Eric Jacobs, Martin van ‘t Klooster, Twan 
Konings, Cees Moons, Geert Nicolasen, André 
Pouwels, Jan Theunissen, Niek Thijssen, John 
Welzen, Theo de Wildt en Bert Willems. Jos is tot 
+/- 2002, dus zo’n 30 jaar op het veld actief ge-
weest, maar naast het veldvoetbal heeft Jos ook 
nog jarenlang in de zaal gespeeld waar hij in de 
jaren negentig naast speler ook leider was. Ook 
hier werd het kampioenschap een keer binnen-
gehaald. Naast zijn actieve carrière als speler is 
Jos ook lange tijd leider geweest. Zoals gezegd in 
de zaal, maar ook al op jongere leeftijd was daar 
het leiderschap van Jos. Op twintig jarige leeftijd 
werd hij samen met Peter van den Broek leider 
van de D1-pupillen (jo13-1) enkele spelers uit die 
tijd waren onder meer Koen Akkers, Conrad van 
den Broek, Jorrit Hertsenberg, Vincent Peters, Wil-
lem van Wees en Marco Witte. Die laatste 3 zijn 
momenteel, zo’n 40 jaar later, nog wel bekend 
binnen de club. Jos heeft dat zo’n 10 jaar gedaan 
tot 1990. Een stuk later in 2009 is Jos opnieuw 
enkele jaren jeugdleider geweest, maar nu was 
dat omdat zijn zoon Daan ging voetballen. 
Ook voor het clubblad heeft Jos zijn sporen ruim-
schoots verdiend. Vanaf 1984 is Jos bezorger van 
het clubblad en daarmee een van de trouwste 
bezorgers. In de beginjaren moest het clubblad 
ook nog worden vergaard en ook hier was Jos 
jarenlang een vaste medewerkers. D.m.v. rondjes 
om de tafel (bij Piet van Dreumel thuis) werd dan 
het blad vergaard. Jos is zo’n vrijwilliger die vaker 
ja dan nee gebruikt als je hem iets vraagt.
Juliana’31 heeft met hem dan ook al meer dan 
50 jaar lang een geweldig lid. Eentje met een 
gouden rand
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Ditjes & Datjes
Nieuwjaarsfeest
De eerste activiteit in 2023 is onze traditionele 
nieuwjaarsreceptie met huldiging van de 
jubilarissen. Echter dit keer in een ander jasje. 
Op 7 januari organiseren we een namelijk een 
groot nieuwjaarsfeest voor alle leden van 18+. 
Voorafgaand hieraan er er een buffet voor de 
vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn inmiddels 
uitgenodigd voor een lekker buffet, inloop is 
om 17.30 uur, buffet opent om 18 uur voor 
degenen die zich daarvoor hebben aange

meld. Heb je geen uitnodiging ontvangen 
meld je dan bij het secretariaat.
Om 19.30 worden onze jubilarissen gehuldigd 
op traditionele wijze. De bar zal dan tijdelijk 
sluiten en we vragen dan kort aandacht voor 
onze 7 jubilarissen. Iedereen die daarbij wil zijn 
is van harte welkom. Daarna gaat het vanzelf 
over in het nieuwjaarsfeest. De dJ is al geboekt 
en we hopen dat veel leden aanwezig zullen 
zijn om er een mooi feest van te maken.



Op het kinderprinsenbal bij Juliana is op 4 
november jl. de nieuwe jeugdprins Timo 
den 1e onthuld. Timo Poos is jeugdlid van 
Juliana en speelt in de JO12-1. Hij staat op 
de foto met oud Juliana-lid prins Timo de 1e 

Winterstop
De winterstop is van 24 december tot en met 
8 januari 2023.
We wensen iedereen fijne feestdagen en een 
gezond en sportief 2023 toe!

Nieuwe trainingsmaterialen voor pupillen
In het oude ballenhok waar alle ballenccontai-
ners van de pupillen staan is een nieuw schap 
gemaakt door de buitendienst waar allerlei 
nieuwe trainingsmaterialen staan voor de 
pupillen.
Deze zijn aangekocht uit de opbrengst van 
de Grote Club Actie, die dit jaar dankzij onze 
pupillen weer een geslaagde opbrengst 
had, daarover later meer. Trainers die deze 

materialen willen gebruiken kunnen deze 
hier pakken, let er wel op dat deze door de 
trainers zelf op dezelfde plek weer worden 
teruggelegd! Deze materialen mogen dus niet 
in containers terecht komen of ergens anders 
in het ballenhok. Op deze manier houden we 
het alles bijeen en kan de volgende trainer er 
ook gebruik van maken. 
Veel plezier ermee!

die dit jaar prins blijft. Zijn nieuwe hofdames 
zijn de Juliana leden Renske Peters en Romy 
Verkaart. Al met al een hoog Juliana gehalte! 
Wij wensen ze veel plezier in de komende 
carnavalstijd, Alaaf!

Jeugdprins Timo speelt bij Juliana’31 JO12-1
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Rikavonden
Ook voor het komend seizoen 2022-2023 
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: 

13 jan 2023 27 jan 2023
10 febr 2023 24 febr 2023
10 maart 2023 24 maart 2023
14 april 2023 28 april 2023
12 mei 2023 26 mei 2023 

Een en ander is 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 infor-
meren of evt meedoen.  Meer informatie bij 
Ans Broekman, (tel. 024-3581108)

Inleverdag Rommelmarkt
Zaterdag 14 januari 10.00 -13.30 uur
Let op !!! Zaterdag 14 januari is ook inleverdag 
voor oud ijzer.

Jaaroverzicht 2022
Zoals gebruikelijk in het decembernummer 
maakt Matthee een aantal collages over het 
afgelopen jaar en zorgt daarmee voor een 
jaaroverzicht in beeld. De afgelopen 2 coro-
najaren had dat niet zoveel zin, maar gelukkig 
is dat dit jaar weer door Matthee opgepakt. 
Vaak werden die collages met wat woorden 

begeleid, maar dat is ditmaal niet gebeurd. 
Ook helemaal niet nodig overigens want de 
beelden spreken voor zich.
We kennen in Nederland niet voor niets het 
gezegde: “Beelden zeggen meer dan woor-
den”. Kijk en geniet!
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Inleverdag Rommelmarkt
Zaterdag 14 januari 2023

Sportpark de Broeklanden
Broekkant 39 te Malden
Van 10.00 tot 13.30 uur

De Rommelmarkt zal plaatsvinden op 
zondag 2 juli 2023

De jeugd van Juliana rekent op u !
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S k i -  e n  w a n d e l S p o r t  S p e c i a l i S t

Austria Sport, Rijksweg 209

6581 EK Malden 

024 - 323 60 37

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

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.

een passende uitrusting voor zomer en winter

Diervoeding

Dierverzorging

Tuingereedschappen

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

Wissel uw winterbanden nu 
naar zomerbanden bij Jan Broekman.

Ook voor opslag van uw banden!

schokdempers •
onderhoud •

trekhaken •
remmen •
uitlaten •
banden •

AUTO EN BANDENSERVICE

JAN BROEKMAN

Tel. (024) 358 6681

De Hoge Brug 37
6581 AJ Malden
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Robijnen jubilaris
Martien was/is ondanks zijn drukke werk-
zaamheden op de zaterdagen met zijn ei-
gen autobedrijf “garage auto Martin” toch 
veelvuldig te vinden op de Broeklanden.
Martin van het Klooster met 40 jaar lid-
maatschap een robijnen jubilaris.

Martin is ruim 60 jaar geleden geboren in 
Roermond en ging al op 8 jarige leeftijd bij 
het korfballen?
Dat had te maken met zijn ouders die beheer-
ders waren van het clubhuis van de korfbal-
club. Twee jaar later werd toch besloten om 
te gaan voetballen bij Fc Victoria waar hij in 
zijn jeugdjaren heeft gespeeld. Het korfbal-
len heeft toch ook wel zijn uitwerking gehad, 
want Martin kwam al snel in het doel terecht 
en daar was dat balvangen bij het korfballen 
een goede leerschool voor. In 1976 werd de 
oversteek naar Malden gemaakt, maar Martin 
ging hier niet meteen bij het voetballen, 
omdat hij in eerste instantie werd geïnfec-
teerd met het racevirus. Als jongste bakkenist 
van Nederland samen met Henk Doeleman 
in de zijspan 2e eindigend bij het nationaal 
kampioenschap.  Het jaar erop gevraagd door 
Hein Verdrie werd Martin nationaal kampioen. 
Maar goed in 1982 dus bij Juliana’31 aange-
sloten (volgens Martin zelfs al in 1979!) en nu 
dus 40 jaar lid. Begonnen in het 9e elftal heeft 
hij alle eigenlijk wel in alle elftallen gespeeld, 
zelfs als reservedoelman bij een vriendschap-
pelijke wedstrijd van het 1e .
Kampioen in het seizoen 1984-1985 met het 
8e elftal, maar de leukste tijd is denk ik zijn 
periode in het 6e elftal waar hij ook het langst 
onder de lat heeft gestaan met als medespe-
lers o.a.: Theo Bleumink, Frans Bosch, Chris 
Brayer, Jo Broekman, Jan de Bruijn, Leo de 
Bruijn, Piet van Dreumel, Marcel Geurts, Jos 
Haerkens, Eric Jacobs, Martin van ‘t Kloos-
ter, Ferrie van de Logt, Twan Konings, Cees 
Moons, André Pouwels, Niek Thijssen, John 
Welzen en Theo de Wildt. Ook heeft Martin in 
de jaren 90 vorige eeuw nog een aantal jaren 

in de zaal gespeeld met o.a. Arnoud Broek-
man, Erwin Hendriks, Martin van ‘t Klooster, 
Oscar Nillissen, Vincent Peters, Pedro Straten, 
Peter Tax, Rene Tax en Eugene Vissers. Maar 
vooral ook in de zaal met het zaalteam van 
café de Molen.
Naast al dat actieve voetbal is Martin ook een 
aantal jaren leider en trainer geweest. Toen 
zoon Luc en later ook dochter Gina bij Juli-
ana’31 terecht kwamen, was Martin ondanks 
zijn drukke werkzaamheden op zaterdagen 
vrijwel altijd te vinden op sportpark Broeklan-
den als leider of als trainer op doordeweekse 
avonden. Naast leider en trainer was/is Martin 
ook veelvuldig te zien geweest als scheids-
rechter en dan niet alleen bij de wedstrijden 
van Luc en/of Gina. Zoals gezegd speelde ook 
dochter Gina van 2013-2018 bij de meisjes 
en later nog een jaar bij de dames. Zoon Luc 
speelde al vanaf zijn 6-7 jaar bij Juliana en 
is inmiddels aan zijn 12e seizoen bezig en 
zit momenteel bij de senioren in het team 
JO23-1 wat het momenteel bijzonder goed 
doet. Gina is dus gestopt, maar toch staan er 
3 van het Kloosters in de ledenlijst, want ook 
zijn vrouw Hedwig is lid van de vereniging 
geworden. Zij zit al weer zo’n 5-6 jaar bij de 
supporterscommissie en is op de zaterdag-
middagen vaak te vinden als barvrijwilligster. 
Zo zie je dat de club met Martin een jubilaris 
in haar midden heeft die zijn sporen meer dan 
verdiend heeft en waar we hopelijk nog lang 
plezier van kunnen beleven.
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Robijnen jubilaris
4 jaar geleden nog benoemd tot lid in de 
orde van Oranje Nassau vooral voor zijn 
vele werk bij volleybalclub VCM maar toch 
ook voor zijn bijdragen bij Juliana’31.
Toon Janssen met 40 jaar lidmaatschap een 
robijnen jubilaris.

Naast 40 jaar lid van s.v.Juliana’31 zit Toon 
ook al zo’n kleine 40 jaar in de gemeentelijke 
politiek. Daarnaast is hij voor de Maldense 
volleybalclub VCM al jarenlang van onschat-
bare waarde.
Bij Juliana’31 is het allemaal begonnen in de 
Veldschuur waar hij als keeper, maar ook als 
speler van het 4e zaalvoetbalteam vanaf het 
seizoen 1982-1983 de kleuren van Juliana’31 
verdedigde. Dat zaalvoetballen heeft hij ruim 
20 jaar gedaan en was ook al die tijd leider 
van het team. Absoluut hoogtepunt was 
natuurlijk het behaalde kampioenschap, maar 
ook de interland in Praag zal in de herinnering 
blijven. Medespelers in de zaalperiode waren 
o.a. Peter Bakker, Arnold van den Broek, Eric 
Jacobs, Toon Janssen, Ferrie van de Logt, An-
dré Peters, Jacques Reuvers, Rob Rühl, Geert 
Smits, Raymond Toonen, Rene Wijsman, Hans 
de Wildt en Willie van Zonsbeek waarbij Henk 
Jacobs vaak als coach fungeerde. Op het veld 
heeft Toon bij Juliana’31 feitelijk niet gespeeld 
met uitzondering dan bij de jaarlijks door 
Peter & Peter georganiseerde onderlinge toer-
nooien waar hij altijd acte de présence gaf. 
Naast zijn actieve voetballoopbaan heeft Toon 
toch ook in de organisatie een actieve rol 
gespeeld.  Dat begon in 1992 toen zoon Freek 
bij het voetbal ging. Gedurende de gehele 
jeugdtijd van Freek was Toon daar als leider 
bij betrokken dat was zo’n 11 jaar. Daarbij zelfs 
ook een jaar als trainer. Freek zat in een best 
goed team, want hij is, met Toon als leider, 
kampioen geworden in de C1, B1 en gepro-
moveerd met de A1-jun. Toon is een echte 
verenigingsman. Vooral het volleybal heeft 
hem veel bezig gehouden, maar dat gold/
geldt ook bij Juliana’31. Want naast zijn leider-

schap heeft Toon ook nog een viertal jaren als 
penningmeester in het hoofdbestuur gezeten. 
Ook was hij in die periode de vaste verslag-
gever voor Juliana’31 in de Regiodiek. Vanaf 
het jaar 2000 tot nu is hij ook de coördinator/
wedstrijdsecretaris in de zaal. Ook is Toon 
vanaf 2000 een vaste medewerker van de 
jaarlijkse rommelmarkt.  Vanaf 2005 is hij ook 
actief in de toernooicommissie. Dat was dan 
vooral bij het scholentoernooi wat de laatste 
jaren helaas niet meer wordt georganiseerd. 
En uiteraard bij het beachvolleybaltoernooi. 
Al met al een zeer verdienstelijke inbreng bij 
de club, een vrijwilliger die gekoesterd kan 
worden lijkt me.
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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/

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

Koop bij onze Juliana sponsoren
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Hoofdsponsoren S.V. Juliana ‘31

Telefoon (024) 373 78 33

verzekeringen hypotheken pensioenen bankzaken bedrijfs�nancieringen bedrijfsadvieze n

Telefoon (024) 358 07 56

Grote Loef 1, 6581 JE Malden Postbus 59, 6580 AB Malde n

ww w.cornelissegroep.n l

CENTRUM VOOR FINANCIËLE DIENSTEN MALDE N

Aankoop Verkoop Verhuur Huur Taxatie s

Telefoon (024) 358 51 81

Aankoop Verkoop Verhuur Huur Taxatie s

Telefoon (024) 358 51 81

dede
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Team van de maand

Vriendinnenelftal met veel succes 
(in de derde helft)
Dames 1 of dames 2… we weten nog steeds 
niet zo goed hoe we onszelf moeten noemen, 
maar officieel zijn we dames 1! De meeste 
meiden uit dit team voetballen al jaren met 
elkaar, sommige zijn later ingestroomd vanuit 
verschillende richtingen. De afgelopen jaren 
stond ons team bekend als een echt vriendin-
nenelftal, dat voornamelijk won in de derde 
helft. Een zeldzame keer wonnen we ook 
daadwerkelijk op het veld. Op de ranglijst 
vond je ons dus voornamelijk onderaan, maar 
bij ieder feestje stonden (en staan) we nog 
vaak vooraan. Echt kampioen zijn de meeste 
van ons nog nooit geworden, daarom vonden 
we het in 2018 tijd voor een kampioensfeest-
je. Kampioen in de derde helft is ook kampi-
oen, toch?! Maar dit jaar willen we het heel 
graag anders doen! 

Succes door samenwerking
Dit seizoen zijn er namelijk 6 dames uit 
het samengestelde team AWC/Juliana vr 1 
overgestapt naar ons team Juliana vr 1. De 

samenwerking tussen de twee clubs was des-
tijds nodig omdat ze allebei niet voldoende 
speelsters hadden voor een heel team. 
Toen we als team hoorden dat ze graag bij ons 
wilde voetballen, waren wij natuurlijk erg blij. 
Wat wij misten - zoals scorend vermogen en 
speelsters die de rust kunnen bewaren - had-
den zij in overvloed. Met ons “nieuwe” team 
komt iedereen beter naar voren en wordt het 
voetballen veel leuker. Dat betekent natuurlijk 
niet dat wij ineens bij minder feestjes aanwe-
zig zullen zijn. Juist niet, we komen alleen met 
iets meer dames! 

Veel mannen versleten
De afgelopen jaren hebben de dames al flink 
wat mannen versleten. Daarmee bedoelen we 
dan vooral onze trainers, want dat zijn er een 
hoop geweest. Allemaal probeerden ze er het 
beste van te maken, maar helaas zonder 
succes (dit vooral door onszelf natuurlijk) Als 
je nooit wint zou je denken dat we allemaal 
geen bal kunnen raken, maar niets is minder 
waar. Er zitten meiden bij die al meer dan 20 
jaar voetballen. Misschien dat al die feestjes 



Schietschijf   SV Juliana ‘31 Malden     |      31

op zaterdagavond hier ook niet bij hielpen.. 
regelmatig hadden sommige dames erg veel 
moeite om fit op zondagmorgen te verschij-
nen (kuch, Chantal ).

Een succesvol jaar
Dit jaar is alles anders. Wij zijn namelijk niet 
alleen met “nieuwe” dames gestart, ook een 
nieuwe trainer was hierbij nodig. Elske is 
iemand waarvoor dit op haar lijf geschreven 
is. Dit jaar dus een vrouwelijke trainer wat tot 
nu toe erg goed werkt. 
Op het moment van schrijven zijn we na-
melijk nog onverslagen. Hopelijk blijft dit zo 
en kunnen we in het voorjaar van 2023 ons 
echte kampioensfeest gaan vieren. Iedereen 
die dit leest: jullie zijn welkom op ons kampi-
oensfeestje! Waar we dit succes aan danken 
weten we zelf ook nog niet precies. Waarschijn-
lijk vooral door de goede teamsamenstelling 
en onze nieuwe trainster die onze mindset 
heeft kunnen veranderen. Op naar de winst!
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Juliana jo11-1kampioen 2e fase
Op een ijskoude zaterdag 3 december 2022 
speelde de JO11-1 hun kampioenswedstrijd. 
We hadden nog twee wedstrijden te spelen 
maar hadden nog maar 1 puntje nodig om op 
de 1e plek te eindigen. Door onze top suppor-
ters en betrokken ouders was al een kampi-
oensfeestje georganiseerd en het enige wat 
we moesten doen was dat ene puntje binnen 
hengelen. Wat toch iets moeilijker bleek dan 
we dachten.
We zouden om 9:45 tegen de Trekvogels 
JO11-1 spelen, in Nijmegen. De boys waren 
erg zenuwachtig maar vooral gefocust toen 
we verzamelden. Na de tactische wedstrijd-
bespreking in de kleedkamer zochten we een 
veld op om warm te lopen en daar hebben 
we een uitgebreide warming-up gedaan. Om 
9:45 waren wij er helemaal klaar voor en lie-
pen we gezamenlijk naar het veld. Daar bleek 

dat het veld dubbel geboekt was en er geen 
plek voor ons was om te voetballen. Uiteinde-
lijk konden we pas om 10:05 beginnen op een 
ander deel van het veld. Dit zorgde voor veel 
onrust bij de spelers en de focus was voor een 
deel verdwenen.
We startten de wedstrijd ook erg slordig. Er 
was gebrek aan concentratie waardoor we 
niet zuiver voetbalden en uiteindelijk na 10 
minuten al 2-0 achter stonden. We kwamen 
steeds meer aan ons eigen voetbal toe en 
gingen het laatste kwart in met een 4-3 ach-
terstand. Ik moest de boys op scherp stellen 
en duidelijk maken dat het nu alles of niets 
was. We beloofden elkaar dat iedereen 100% 
zou geven voor het team en de tientallen sup-
porters die met een prachtig spandoek langs 
de kant stonden en ik heb de jongens nog 
nooit zo hard zien werken. De wedstrijd kan-
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telde totaal om en in een kwartier tijd kwam 
het ene doelpunt na de ander waardoor we 
de wedstrijd uiteindelijk met 4-6 wonnen en 
kampioen waren!
zodra het fluitsignaal werd gegeven stormden 
we met zijn allen het veld op en de vreugde 
spatte ervanaf. We kregen een groot applaus 
van de vele supporters, maakten een team-
foto en gingen daarna snel de kleedkamer in 
voor de nabespreking. 
Eenmaal aangekomen op Juliana stonden 
onze supporters ons op te wachten met 
gele en rode fakkels toen we in de polonaise 
richting de kantine gingen. Daar werden de 
jongens één voor één gehuldigd met een 
medaille. vervolgens hebben we nog een 
feestje gebouwd op de klassieker ‘’we are the 
champions’’ en we sloten de dag af met een 
lekker frietje. 
Een week later, op zaterdag 10 december 
hebben we nog een super leuk teamuitje 
gehad bij Planet Awesome in Nijmegen. Daar 

hebben we gelasergamed en gebowld met 
als afsluiter friet met wat lekkere snacks en 
een persoonlijke speech van de trainer voor 
de jongens.
Ik ben ontzettend trots op wat we allemaal in 
zo’n korte periode bereikt hebben en ik vind 
het super om te zien dat we in 4 maanden 
tijd al zo’n hecht team zijn geworden dat 
voetballend erg veel stappen heeft gemaakt 
en steeds meer blijft groeien. 3 maanden ge-
leden verloren we nog van DIO’30 met 7-0 en 
hadden we ook niet veel te zeggen. 3 weken 
geleden speelden we een ontzettend goede 
wedstrijd tegen hun waardoor we 5-3 won-
nen en opeens kampioen konden worden.
Boys, ik ben super trots op jullie allemaal en 
ik kijk heel erg uit naar het volgende seizoen 
kwart waar we nu zwaar verdiend lekker in de 
hoofdklasse gaan knallen.

Jullie trainer, Lisa Konings.
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Voetbal Plus team speelt haar eerste wedstrijd!
Wedstrijd plusteam Juliana tegen Beuningse Boys 8-1

De eerste wedstrijd van de kleine competitie 
voor het plusteam van Juliana is een leuke, 
gezellige pot geworden!

Voor de rust scoorde Rens maar liefst 3 keer 
voor Juliana! 
Stan en Sjors zorgden samen voor nog twee 
extra goals en met een eigen doelpunt van de 
tegenpartij gingen de teams met een stand 
van 6-0 de rust in. 
In de tweede helft scoort Lucas zijn eerste 
doelpunt, krijgt Juliana de eerste tegen en 
scoort Stan zijn tweede goal!

Na het nemen van de penalty’s en een 
groepsfoto, wat gebruikelijk is na elke wed-
strijd, ging iedereen, gewonnen of verloren, 
voldaan naar huis. 

Het enthousiasme van alle spelers, ouders én 
trainers maakte het weer een top wedstrijd. 
En fijn om te zien dat er van elk team 5 trai-
ners aanwezig waren om te zorgen dat alles 
voor iedereen weer goed verliep. 

Wat een samenwerking bij beide teams! En 
wat een goede sfeer!

Sonja Kat, Coördinator Voetbalplus Juliana ‘31
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Recycle! Goed voor het milieu en goed voor Juliana
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 misschien 
nog bruikbaar, maar ja…waar vind je 
die persoon? 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” ge-
worden. En de clubkas profiteert 
daar elk seizoen weer opnieuw van 
waardoor mooie projecten gereali-
seerd 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, verlich-
ting, tuingereedschap, aanhangwagens, etc. 
Naast bruikbare spullen zamelen we ook an-
dere spullen in. Bij onze fietsenstalling staat 
een vetcontainer voor gebruikt frituurvet. 
Met de hoge olie-prijzen levert dat een aardig 
zakcentje op tegenwoordig. Daarnaast staat 
een kledingcontainer voor oude kleding, 

schoenen en stoffen.
Verder zamelen we ook oud-ijzer in en dan 
bedoelen we eigenlijk niet alleen ijzer maar 
alle metalen. Zoals roest vrij staal, aluminium, 

koper, messing, lood en zink. Er zijn 
echter ook zaken die we niet kun-

nen gebruiken zoals witgoed. 
Voor meer info zijn we te berei-

ken op oudijzerjuliana@gmail.
com of 0622013693.

Bij voorbaat dank !!

Op 14 januari 2023 is er weer 
een speciale inzamelactie van 10-

15 uur op ons sportpark. Dan kunnen 
de bruikbare spullen voor de rommelmarkt 
en tevens het oud ijzer worden gebracht. Oud 
ijzer wordt ook aan huis opgehaald als het 
te zwaar of groot is om te komen brengen. 
Neem hiervoor contact op via bovenstaande 
mail of telefoonnummer. We zijn ook nog op 
zoek naar iemand die de oud-ijzer inzameling 
wil regelen bij Juliana. Heb je interesse om 
mee te helpen laat het ons weten!
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Terugblik op 2022 met …….
Lisa Konings, al een aantal jaren een bekend gezicht op sportpark de Broeklanden als 
trainster en als coach van het team JO11-1 en van MO20-1.   

1.Wat vond jij de/het beste of mooiste...
Voetballer:   Lionel Messi
Sportman:   Max Verstappen
Sportvrouw:   Sarina Wiegman 
Zanger:   Post Malone.
Muziekgroep:   Chase Atlantic.
Schrijver:   Mel Wallis de Vries.
paard van de stal:   mijn teams de JO11-

1 en MO20.
liefste schat m/v:   mijn kat Sandy.
televisie-persoon:   Ruben Nicolai.
Televisieprogramma:   ESPN.
acteur/ filmster:   Tom Holland.
de leukste thuis:   ik  
man/vrouw:   Frenkie de Jong.
Juliana man/vrouw:   Dayne Koopman. 

2. de/het slechtste of lelijkste...
Politicus:    Thierry Baudet. 
grootste teleurstelling:   dat ik afgelopen 

Juni geen kampioen 
ben geworden met 
de JO11-1 wegens 
vervelende omstan-
digheden die wij 
zelf niet in de hand 
hadden.

grootste ergernis:   onsportieve tegen-
standers.

krant/weekblad:   de telegraaf.
televisie-persoon:   Johan Derksen.
televisie-programma:   GTST.
Man:   Donald Trump.
Vrouw:   geen idee.
meest onzinnige sport:   schaken.

3. ook nog...
de grootste pechvogel:   Lobke Jansen.
de grootste bofkont:   Jonas Oost die tot 

nu toe de meeste 
snoepzakjes heeft 

verdiend door een 
penalty in de krui-
sing te scoren.

de roddel van het jaar:   dat ik geen bier 
drink.

de grootste afgang:   verliezen met 7-0 
van DIO met mijn 
huidige JO11-1. Maar 
2 maanden later wel 
weer met 5-3 win-
nen waardoor het 
kampioenschap erg 
dichtbij is.

jammer dat hij/zij weg is:   Remco Bicentini. 
wie kan wel weg?   Niemand, ik ben blij 

met iedereen op 
onze top club.

Wat had in 2022 verboden moeten worden? 
De oorlog in Oekraïne. 

Het beste dat Nederland in 2022 is overkomen? 
Deelnemen aan het WK.

Goede voornemens voor 2023: 
vaker naar de sportschool gaan.
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Terugblik op 2022 met …….
Sven Zegers, veelvuldig als scheids te vinden bij zondag 2, maar ook als supporter bij 
Ruben en Joost. Vrouw monique is dan weer te vinden achter de bar. 

1.Wat vond jij de/het beste of mooiste...
Voetballer  Frenkie de Jong.
Sportman  Max Verstappen.
Sportvrouw  Annemiek van Vleu-

ten.
Zanger  Mijn vader.
Muziekgroep  Son Mieux.
Schrijver  Marcel van Roosma-

len.
paard van de stal  Onze zonen Ruben 

en Joost.  
liefste schat m/v  Mijn vrouw Monique.
televisie-persoon  Johan Derksen.
Televisieprogramma  Down the road.
acteur/ filmster  Al Pacino.
de leukste thuis  Ikzelf, maar daar zijn 

de meningen thuis 
over verdeeld.

man/vrouw  Jochem Myjer. 
Juliana man/vrouw  Lianne Muller.

2. de/het slechtste of lelijkste...
Politicus  Gideon van Meijeren 

van FvD.
grootste teleurstelling  De oorlog van 

Rusland tegen de 
Oekraïne.

grootste ergernis  De politiek. 
krant/weekblad  Fake news.
televisie-persoon  Gordon
televisie-programma  The Masked Singer.
Man  Vladimir Poetin.
Vrouw  Ghislaine Maxwell.
meest onzinnige sport  Sjoelen. 

3. ook nog...
de grootste pechvogel  Jasper Cillessen. 
de grootste bofkont  Andries Noppert.
de roddel van het jaar  Dat Juliana ’31 gaat 

verhuizen. 
de grootste afgang  De rellen na wedstrij-

den van Marokko op 
het WK. 

jammer dat hij/zij weg is  Peter R. de Vries.
wie kan wel weg?  Thierry Baudet. 

Wat had in 2022 verboden moeten worden?
Russische invasie van de Oekraïne.

Het beste dat Nederland in 2022 is overkomen?
Opheffing van de Corona maatregelen.

Goede voornemens voor 2023
Leuke dingen doen met leuke mensen. 
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Het 1e speelde
De winterstop is bijna aangebroken en dat 
betekent dat het eerste gedeelte van het 
seizoen er alweer op zit. Dit eerste seizoens-
helft is anders gelopen dan ik had verwacht. 
We begonnen dit seizoen heel sterk met een 
aantal mooie winsten in de voorbereiding. 
Ook de eerste competitiewedstrijd uit tegen 
AWC wisten we mooi met 0-3 te winnen, maar 
na deze overwinning is er iets gebeurd wat 
ik niet echt kan verklaren. De rest van het 
seizoen hebben we er alles aan moeten doen 
om een aantal punten bij elkaar te sprokke-
len. We wisten zelf niet het net te vinden en 
kregen ze soms heel flauw wel tegen, waaron-
der: penalty’s, eigen doelpunten, balletjes die 
precies goed vallen voor de tegenstander, etc.  
Wat ook niet heeft meegeholpen is het aantal 
blessures dat we hebben in het team, waaron-
der ik zelf. Afgelopen zondag stonden we nog 
uit tegen v.v. Moerse Boys met 5 á 6 eigen 
spelers. Gelukkig heeft Juliana’31 een aantal 
goede spelers bij zaterdag 1 en in de jeugd 
lopen die bereid zijn om op dit soort momen-
ten deze plekken op te vullen. Dit hebben ze 
tot nu toe heel goed gedaan en dat belooft 
dus ook nog wat voor de toekomst. Daarnaast 
is het goed om te zien dat de jongens die 
geblesseerd zijn er alles aan doen om zo snel 
mogelijk fit te worden door goed te trainen 
tijdens zowel trainingsdagen als daarbuiten. 
De winterstop zal ons even heel goed doen. 
Iedereen kan even goed rust nemen en her-
stellen. Vlak na de winterstop gaan we met de 
groep ook een aantal dagen naar Sevilla, wat 
niet alleen geweldig is, maar ook natuurlijk 
goed voor de groep. Na deze korte periode 
van herstel verwacht ik dat we weer sterk aan 
het tweede seizoenshelft kunnen beginnen 
met eerst een leuke oefenwedstrijd tegen s.v. 
O.S.S. ’20 en daarna thuis tegen s.v. AWC.
Ik denk dat wij als team het tweede seizoens-
helft het echt goed kunnen doen. Als ik kijk 
naar onze spelersgroep moeten wij echt veel 
beter kunnen. Neem bijvoorbeeld de wed-
strijd uit tegen Unitas’30, waar we binnen 30 

min met 3-0 achter staan, in de 80e min nog 
met 4-2 achter staan en de wedstrijd uiteinde-
lijk met 4-6 winnen. Dat is niet voor elk team 
weggelegd. De strijd die we toen hebben 
geleverd is geweldig.  
Ik denk dat we ons nog niet al te druk moeten 
maken over onze stand in de ranglijst. Ik ga 
met volle vertrouwen het tweede seizoens-
helft tegemoet en ik hoop dat iedereen ook 
vertrouwen in ons blijft hebben. 
Voor iedereen, fijne feestdagen en een geluk-
kig nieuwjaar!

Met vriendelijke groet, 
Renzo Hendriks
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Vervolg competitieprogamma zondag 1
ronde datum wedstrijd ronde datum wedstrijd

16 22-jan-23 Juliana ‘31 zo 1- AWC 1 23 26 mrt-23 Juliana ’31 – Meerssen

17 29-jan-23 Longa ‘30  1- Juliana ‘31 zo 1 24 2 apr-23 RKZVC - Juliana ‘31

18 5-feb-23 Orion 1- Juliana ‘31 zo 1 25 16 apr-23 Juliana ’31 - Silvolde

19 12-feb-23 Juliana ‘31 zo 1- Nuenen 1 26 23 apr-23 SV Venray - Juliana ‘31

20 26-feb-23 Halsteren 1 -Juliana ’31 zo 1 27 7 mei-23 Juliana ‘31-Unitas’30

21 5-mrt-23 Juliana ’31 zo 1 – Kampong 1 28 14 mei-23 Hoogland-Juliana ‘31

22 12-mrt-23 HVCH 1 - Juliana ‘31 zo 1 29 21 mei-23 Juliana ‘31-Moerse Boys

Long AWC EVV Moer Hoog Unit Venr Silv Rkzv Meer Hvch Kamp Hal Nuen Julia Orio

Longa’30 2-0 3-0 4-1 2-0 0-2 0-2 1-1

AWC 0-2 2-2 3-3 1-0 1-0 0-3 4-1

EVV 1-2 3-1 3-2 2-3 0-0 1-1

Moerse B. 1-2 4-3 4-1 2-3 1-1 2-0

Hoog-
land 4-3 1-1 2-2 0-2 0-0 2-0

Unitas’30 2-3 2-1 3-1 3-0 1-3 2-0 4-6

Venray 1-1 0-2 1-3 1-1 2-1 3-0 3-0

Silvolde 0-3 2-1 0-0 0-0 2-1 1-2 4-1

RKZVC 0-1 4-2 0-2 2-3 1-2 0-4 2-3

Meerssen 3-0 4-1 2-0 0-0 1-1 2-2 2-0 2-2

HVCH 0-3 2-1 2-1 1-1 2-0 0-3 1-0 0-1

Kampong 1-2 0-0 0-2 2-0 3-1 4-1 4-0 3-2

Halsteren 0-1 1-1 1-1 3-1 3-0 0-2 1-1

Nuenen 0-1 3-1 2-0 2-0 0-0 3-1 0-1

Juliana’31 0-1 3-1 4-1 1-3 2-0 1-1 1-1

Orion 1-0 4-3 4-1 1-0 1-1 1-0 3-2

Alle uitslagen 3e klasse a zaterdag seizoen 2022-2023
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Stand topscoorders in de 4e divisie B zondag seizoen 2022/23
Cem Unal Meerssen 8 Boy Visser AWC 4

Jop van Lith Juliana’31 zo 7 Bjorn Stassen EVV 4

Niek Versteegen Venraij 7 Marc Visser Kampong 4

Jorn Reuvers AWC 6 Daan van den Broek Moerse B. 4

Fren Stevens AWC 6 Sam Huismans Orion 4

Delano Esseboom Hoogland 6 Tijn Jellema Orion 4

Merijn Muskens Kampong 6 Bram Vievermans Venraij 4

Thom Berendsen Longa 6 Daan Pauwels AWC 3

Thomas Kerperien Longa 6 Jeroen Meijers Juliana’31 zo 3

Bob Vankan Meerssen 6 Sjoerd Freriks Orion 3

Rick Geenen EVV 5 Maarten Bosch Juliana’31 zo 2

Bob Nijsten EVV 5 Ezra Edwards Juliana’31 zo 2

Milan Raijmaekers HVCH 5 Thomas Loning Juliana’31 zo 2

Joey Vissers HVCH 5 Rick Stuurwold Juliana’31 zo 2

Bart van den Broek Moerse B. 5 Carlito de Zeeuw Juliana’31 zo 2

Cas van den Broek Moerse B. 5 Vincent van Beek Juliana’31 zo 1

Matt Bolhuis Nuenen 5 Jesper Eigenhuijsen Juliana’31 zo 1

Sid Hermans Orion 5 Owen Mbila Juliana’31 zo 1

Stan Kersten Venraij 5 Dirk Pijnenburg Juliana’31 zo 1
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Stand 4e divisie B zondag
# Team Gesp W GL V P + -

1 Longa ‘30 15 9 3 3 30 26 14

2 AWC 15 9 2 4 29 28 20

3 Orion 15 8 4 3 28 24 19

4 Kampong 15 8 3 4 27 26 12

5 SV Meerssen 15 7 6 2 27 27 16

6 Nuenen 15 7 3 5 24 18 14

7 HVCH 15 7 3 5 24 19 18

8 SV Venray 15 6 5 4 23 27 23

9 EVV Echt 15 5 4 6 19 21 21

10 Halsteren 15 4 6 5 18 17 19

11 Hoogland 15 4 6 5 18 25 28

12 Juliana ‘31 15 5 3 7 18 24 28

13 Unitas’30 15 5 2 8 17 24 28

14 Sportclub Silvolde 15 3 5 7 14 12 19

15 Moerse Boys 15 3 2 10 11 23 34

16 RKZVC 15 1 1 13 4 12 40

Zaterdag 1 speelde
Deze keer geen bijdrage van Marcel voor 
deze rubriek, maar dat ligt meer aan de 
redactie. 
Met meer dan voldoende copy is Marcel 
hier niet om gevraagd en volstaan we met 
het cijferwerk.

F.vd L. 
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Marc de Winter Juliana’31 za 6(7) Luuk Kerkhof Juliana’31 za 0(1)

Gijs Beuving Juliana’31 za 3(8) Jesper Koppers Juliana’31 za 0(1)

Tjemme Fisscher Juliana’31 za 2(6) Sjors Poelen Juliana’31 za 0(1)

Giel Straten Juliana’31 za 1(3) Paul Roosen Juliana’31 za 0(1)

Joep Schols Juliana’31 za 1(2) Mees Swinkels Juliana’31 za 0(1)

Jip Bertisen Juliana’31 za 0(1) Niels Tils Juliana’31 za 0(1)

Timo Siroen Juliana'31 za 2 Niels Tils Juliana'31 za 1

topscoorders zat 1 seizoen `22/23 

(tussen haakjes de doelpunten incl oefen en beker)

# Team Gesp W GL V P + -

1 ESA 1 11 11 0 0 33 27 4

2 VVA Achterberg 1 11 7 2 2 23 26 15

3 SKV 1 11 5 2 4 17 23 19

4 WAVV 1 11 5 2 4 17 21 18

5 Veenendaal 1 11 3 5 3 14 16 13

6 ONA ‘53 1 11 3 4 4 13 17 18

7 Advendo ‘57 1 10 3 3 4 12 18 15

8 JVC Cuijk 1 11 3 3 5 12 15 24

9 Blauw Geel ‘55 1 11 3 3 5 12 20 30

10 Renswoude 1 11 1 6 4 9 13 16

11 SV De Braak 1 11 2 3 6 9 19 32

12 Juliana ‘31 1 10 1 3 6 6 13 24

Stand 3e klasse A zaterdag Oost

Vervolg competitieprogamma zaterdag 1
ronde datum wedstrijd ronde datum wedstrijd

12 4-feb-23 WAVV za 1 - Juliana ‘31 za 1 17 25-mrt-23 Juliana ‘31 za 1- ONA’53 za 1

13 11-feb-23 Juliana ‘31 za 1- Advendo’57 za 1 18 1-apr-23 Achterberg za 1- Juliana ‘31 za 1

14 4-mrt-23 Veenendaal za 1- Juliana ‘31 za 1 19 15-apr-23 Juliana ‘31 za 1- Sv de Braak za 1

15 11-mrt-23 Juliana ‘31 za 1- ESA za 1 20 22-apr-23 JVC Cuijk za 1- Juliana ‘31 za 1

16 18-mrt-23 Blauw Geel za 1- Juliana ‘31 za 1 22 13-mei-23 Juliana ‘31 za 1- SKV za 1
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SKV Julia JVC Braa Acht ONA Bl G ESA Veen Adve Wavv Rens

SKV 3-2 5-1 2-0 0-1 4-1 3-2

Juliana’31 2-2 1-1 1-2 1-1 0-1 1-2 1-5

JVC 1-0 5-2 2-2 0-2 1-0

Sv de Braak 1-3 1-3 3-2 2-1

Vva Achtenberg 3-1 3-2 2-1 0-2 2-2

ONA’53 2-3 4-3 3-3 1-1 3-1

Blauw Geel 5-2 4-0 0-5 1-5 1-5

ESA 5-1 3-0 1-0 1-0 3-1 2-0

Veenendaal 3-3 4-0 2-2 2-0 0-2 0-0

Advendo’57 17/12 3-3 0-1 1-2 3-0 1-1

WAVV 0-0 4-1 3-2 5-1 1-1 3-1

Renswoude 2-2 1-1 0-2 0-0 1-1

Alle uitslagen 3e klasse a zaterdag seizoen 2022-2023.
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pl was team aan gew gel ver pnt gem voor tegen saldo

1 1 jo17-1 12 12 0 0 36 3,00 50 9 41

2 2 Sen vr1 7 7 0 0 21 3,00 26 2 24

3 3 jo13-1 11 10 1 0 31 2,82 35 11 24

4 4 zSen vet 7 6 1 0 19 2,71 31 9 22

5 5 Sen 4 za 7 6 1 0 19 2,71 22 5 17

6 7 jo19-2 12 10 1 1 31 2,58 38 7 31

7 10 jo23-1 10 7 3 0 24 2,40 35 9 26

8 11 zaal 2 9 6 1 2 19 2,11 44 24 20

9 13 jo13-2 11 7 2 2 23 2,09 36 18 18

10 16 jo11-1 12 8 0 4 24 2,00 60 44 16

11 8 jo17-2 12 7 3 2 24 2,00 31 17 14

12 17 zaal 1 9 6 0 3 18 2,00 31 21 10

13 6 Sen 02 8 5 1 2 16 2,00 21 14 7

14 9 Sen 2 za 9 5 2 2 17 1,89 31 15 16

15 20 jo11-3 12 7 1 4 22 1,83 68 33 35

16 14 jo17-3 11 6 1 4 19 1,73 28 19 9

17 18 jo15-3 11 6 1 4 19 1,73 32 25 7

18 12 jo12-1 13 7 0 6 21 1,62 63 31 32

19 22 jo15-1 12 5 2 5 17 1,42 23 42 -19

20 15 jo11-2 13 6 0 7 18 1,38 63 55 8

21 24 jo19-1 11 3 6 2 15 1,36 25 21 4

22 21 Sen 3 za 6 2 2 2 8 1,33 19 18 1

23 19 jo15-2 10 4 1 5 13 1,30 24 40 -16

24 23 Sen 04 10 4 0 6 12 1,20 36 20 16

25 28 Sen 01 15 5 3 7 18 1,20 24 28 -4

26 25 MO20-1 12 4 2 6 14 1,17 30 32 -2

27 30 jo15-4 10 2 3 5 9 0,90 12 40 -28

28 26 jo12-3 12 3 1 8 10 0,83 41 71 -30

29 27 jo12-2 12 2 2 8 8 0,67 46 57 -11

30 31 Sen 03 9 2 0 7 6 0,67 15 28 -13

31 29 Sen 1 za 10 1 3 6 6 0,60 13 24 -11

32 32 Sen 5 za 8 0 0 8 0 0,00 5 36 -31

33 33 jo23-2 7 0 0 7 0 0,00 7 69 -62

Onderlinge stand o.b.v. competitie & beker

In deze onderlinge stand zijn ook de resultaten van de bekerwedstrijden meegenomen bij de jeugd, 
omdat die ook doorgaan als de resultaten uit fase 1 Bij de senioren en JO19-1 alleen de competitieduels.
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Wie is er jarig in..

januari
1   Milan van der Wielen
2  Joost Zegers, Bas Willems, Bjorn 

Janssen, Herco Anema
3  Joyce Rozendal, Mathias Andres
4  Melle Den Dekker, Jiem Lieftink, Rick 

Stoffelen
5  Chris Michiels, Jop van den Broek
6  Sam Mateman
7  Jacco Stolk
8  Mila Cornelissen, Aron Omar, Maik 

de Keijzer, Geert Frederix, Jos van 
der Wielen

9  Loet Kokshoorn
11  Tom Beukema, Juul Schraven, Ma-

noli Sopassoudakis
12  Jules Vas, Thomas Storer
14  Wouter Arts, Roy Eggenhuizen, Loet 

Eissing
15  Thijs Koolen, Roxy Hetharia, Jo van 

Doorn
16  Bas de Boer
17  Stijn Willemsen, Hans Nicolasen, Piet 

Janssen
18  Daniël Thoonen, Tijn van Rij, Gijs 

Derks, Batuhan Murat
19  Wout Laracker, Matthijs Bouman, 

Stan van Aken, Jep van Dijck
21  Stef Pijnappel, Colette Eissing-Jan-

sen, Henny Vissers, Krijn Otten
23  Timo Siroen, Frans Thijssen
24  Django Willems, Daan van Hoorn, 

Sven Zegers, Paul v.d. Heijden, Henk 
Willems

26  Thijs Brussee
27  Luuk Souren, Joël Tijssen
28  Pjotr Evers, Stijn Eerden, Cornè Vleu-

gels, Kaylee Geurts
29  Shayden Cotino
30  Frank Duijghuisen
31  Guus De Vries, Omar Sefati, Stijn van 

Winkel, Teun Eltink

februari
1  Luuk Kerkhof, Patrick Bronstijn
2  Noud Hemmelder, Eric Meuleman, 

Mohamed Ali Kersit
3  Denco Leming, Loet Schoenmakers, 

Marco Wildenbeest
4  Martien Arts
5  Luka Hopman, Thijs Hendriks
6  Sven van de Ven, Guy Clairbois, 

Michel ten Barge, Wil Dado
7  Maevi Heijnen, Jack Janssen
8  Ryan van Haren, Guus Eissing, Elske 

de Wildt, Ties de Wildt, Dayne Koop-
man, Arnoldus Eijkhout

9  Steven de Roos
10  Koen Bennaars
11  Niek Derksen, Sam Kleij, Hans van 

der Wielen, Hans Teunissen
13  Daan Meij, Luuk Lemain, Lennart 

van Melis, Ermin Tabakovic
14  Noah Westrik
15  Joris Melssen
16  Wessel Bouman, Quinten Bouman, 

Mels van den Biggelaar
17  Alex Storer, Mathijs Brussen, Femke 

van Tongeren, Fabienne Cremers, 
Adrie van Roosmalen, Peter Zwartjes

18  Niels Linders, Dik Hagenbeek
19  Lorenzo Hendriks, Hans Saedt
20  David Koks, Remko Bicentini
21  Sanne van Megen, Indy Peters, Peter 

Bosman
22  Kay Sewalt, Sebas van Dam
23  Daan Romkes, Rob Artz, Wouter Tax, 

Maurice de Mandt
24  Divano van Susteren, Maarten 

Bosch, Twan Konings
25  Marty Suijkerbuijk
26  Manon Bouman, Arnoud Broekman
27  Camiel Brosens, Roy Vissers
28  Yannieck Bleumink
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Teleinfo
SV Juliana ‘31 
Sportpark De Broeklanden 
Broekkant 39, 6581 AC Malden
024 3581924

BESTUUR Telefoon:
Voorzitter vacant 
Secretaris Lianne Muller 06 22013693
Penningm. Peter van Heijnsbergen 06 10275254
Facilitaire zaken Patrick Bronstyn 06 19669223
Voetbalzaken Joost Heijnen 06 39447344

Commissie- voorzitters
Veiligheid & Arbo Joost Kersten 06 57573071
Communicatie  vacant 
Supporters & act. Elske de Wildt 06 46666432
Sponsor Twan Konings 06 48267812
Vrijwilligers Johan Kerkhof 06 50911480
Welkom Veronique Slenders 06 19482203
Buitendienst Henry Jansen 06 53676535
Clubhuis  Frans Janssen  06 51502821
Vierdaagse  vacant
Rommelmarkt Frans Janssen 06 51502821
Kleding  Harm van Duren 06 54301284
Voetbalzaken Harald van Hoorn 06 51389678
Wedstrijdzaken Ron Remers 06 21821305
Fair Play Mariel Verhees 024 3551031
Scheidsrechters Joost Heijnen 06 39447344
Toernooien uit Carl de Vries 024 3551031
Zaalvoetbal Toon Janssen 06 55390040

Commissie voetbalzaken  
Voorzitter  Harald van Hoorn 06 51389678
Coörd. Senioren Patrick Bronstyn   06 19669223
Coörd. JO19   Roy Eggenhuizen 06 27446881
Coörd. JO17   Roy Eggenhuizen 06 27446881
Coörd. JO15  Roy Vissers 06 19624505
Coörd. JO13  Roy Vissers 06 19624505
Coörd. JO11/12 Maurice de Mandt 06 25085782
Coörd. JO8/9/10 Maurice de Mandt 06 25085782
Coörd. JO 6,7 Nadir Omar 06 55993366
Coörd. Vr/M  Patrick Bronstyn 06 19669223
Coörd. VoetbalPlus  Sonja Kat 06 14899413
Peter de Bruijn (coörd. Oldstars) 06 21404428
Techn. Jeugdc Sebastiaan van Bon 06 52083031

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 
NL29RABO 0131649000
IBAN vereniging
NL06RABO 0131604503

TRAINERS:
Zo1 Ton Kosterman 06 53882175
Zo1 Ivo de Bruijn (2e trainer) 
Keep Niek Wijers 06 30609825
Za1 Rob Janssen 06 28756955
Za1 Pim Poelen (2e trainer) 06 16446224
Vr1 Elske de Wildt 06 46666432
Jo23-1 

LEIDERS: SENIOREN
Zo1 Paul Leverington 06 30499028
Zo1 Verzorger Rick Stoffelen 06 46104099
Zo1 Fysio Guido Souren 06 28344179
Zo2 Vincent Peters 06 22440639
Zo2 Maik van de Broek 06 46635874
Zo3 Mike Orth 06 27624609
Zo4 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 Mike Janssen 06 51968584
Za4 Richard Theunissen 06 51999284
Za5 Jordi Barsch 06 43576643
Vr1 Romy Verkaart  06 58914859
Vr1 Kayleigh van Loveren 06 54660035
vet Jan Hock 06 46153903
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Ambachtsweg 7   6581 AX Malden
024 - 358 30 94

info@DMprintmedia.nl
www.DMprintmedia.nl
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