
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

nlnl

JULIANA schietschijf omslag 2009.indd   1 12-03-09   12:33

O�cieel orgaan 
SV Juliana’31
Malden



Ambachtsweg 7   6581 AX Malden
024 - 358 30 94

info@DMprintmedia.nl
www.DMprintmedia.nl

Juliana31-Gasten
code: laatonsjuichen

mede mogelijk gemaakt door:



Schietschijf   SV Juliana ‘31 Malden     |      3

Nummer 1
februari 2021

jaargang 47

Kopie inleveren vóór 10 maart 2021 bij een van de redactieleden, of in de brievenbus bij 
de Stoof. Datum van verschijnen volgende Schietschijf +/-24 maart 2021   onder voorbehoud.

Schietschijf
Officieel orgaan van sv Juliana’31, Malden
Nummer 1, februari  2021 jaargang 47;
Oplage: 700
  
Redactie:  
Ferrie vd Logt    024-3580212
Matthee Moons  06-20666420
Loet Eissing:      06-36528833

Adres kopie: brievenbus Stoof 
Adres e-mail: fvdlogt@hetnet.nl 
Lay-out: info@DMprintmedia 
Druk: DMprintmedia  024-3583094  
 

Belangrijke adressen en telefoonnummers: 
Sv Juliana’31: sportcomplex De Broeklanden, 
Broekkant 39, 6581AC te Malden. 
Tel: 024-3581924 
Internet: www.svjuliana31.nl/ www.knvb.nl 
 
Voorzitter: Carla Goossens, tel. 06-11331527
Secretaris: Lianne Muller, tel: 06-22013693 
Penningmeester: Tanja zwaag, tel. 024 3582812
Postadres s.v.Juliana’31: 
Merellaan 24 (6581CH) Malden
Ledenadministratie: 
Matthee Moons tel. 06-20666420 
IBAN vereniging Juliana: NL06RABO0131604503 
 

Colofon 

Inhoud

5 Redactioneel
6 Van het bestuur
13  Activiteitenkalender
14 Intervjoewtje: Gijs Anema
18  Zilveren jubilaris: Patrick Wanschers 
20 Zilveren jubilaris: Henk Wienen
22 Intervjoewtje: Isa Lucassen
24 Ditjes & Datjes
26 Zilveren jubilaris: Frank Snippert
30 Kom meedoen met VoetbalPlus!
31 Weggooien is geen optie!
32 Zilveren jubilaris: Gerard Janssen
34 Zilveren jubilaris: Robin Schierboom
36 Zilveren jubilaris: Rob Hoogakker
38 Het 1e zat/zondag speelde
39 Verjaardagskalender
42 Teleinfo

Ambachtsweg 7   6581 AX Malden
024 - 358 30 94

info@DMprintmedia.nl
www.DMprintmedia.nl

Juliana31-Gasten
code: laatonsjuichen

mede mogelijk gemaakt door:



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

Schoenmakerij

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

 

www.arts-elektro.nl
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Redactioneel
De routekaart voor de schietschijf.
Het is een populair begrip geworden “routekaart”. Het kabinet heeft haar routekaart op 2 
februari j.l. afgegeven waarin werd duidelijk gemaakt welke coronamaatregelen wellicht in de 
komende periode mogelijk zullen worden gaan versoepeld, maar we hebben allemaal al wel 
gezien dat een en ander per week al weer kan worden bijgesteld. De KNVB heeft echter na aan-
leiding hiervan op 3 februari haar routekaart afgegeven welke we ook hebben opgenomen in 
de rubriek “het eerste speelde”. Voor de Schietschijf geldt ook zo’n routekaart. Door gebrek aan 
voetbalactiviteiten en voetbalnieuws hebben we bij de drukker al aangegeven dat het maart-
nummer zéér waarschijnlijk zal komen te vervallen omdat er gewoonweg te weinig te melden 
is. Maar ook hier geldt dat wanneer er op zeer korte termijn versoepelingen plaatsvinden en 
er toch weer wat mogelijk wordt op sportpark “de Broeklanden” dit besluit heroverwogen kan 
worden. Maar daar ziet het dus niet naar uit, zeker niet nu ook koning winter zich weer eens ge-
meld heeft. Na 10 jaar te zijn weggeweest is hij nu toch weer op bezoek, zodat momenteel ook 
zelfs de jeugd wordt geweerd van het sportpark. Koning winter is voor mij wel een eyeopener 
om maar weer eens een extra woord van dank uit te brengen aan onze bezorgers die in deze 
moeilijke omstandigheden toch uw bus hebben weten te vinden.  

Jubilarissen
Zoals in de vorige Schietschijf al was aangekondigd is er in dit nummer opnieuw aandacht voor 
onze jubilarissen.
Was er in de vorige editie aandacht voor de 40, 50  en 60-jarige jubilarissen dit keer komen de 
6 zilveren jubilarissen (25 jaar) aan de beurt te weten: Rob Hoogakker, Gerard Janssen, Robin 
Schierboom, Frank Snippert, Patrick Wanschers en Henk Wienen. Ook nu weer is er bij iedere 
jubilaris wat archiefmateriaal en weer enkele oude foto’s bijeen gezocht. Het gaat toch over 
ruim 150 jaar Julianageschiedenis.  

Verder in dit nummer.
Ondanks de coronacrisis gebeuren er toch nog wel allerlei dingen bij onze club. Geen rom-
melmarkt, maar daarvoor in de plaats is er op het marktplaats font weer heel veel reuring. Paul, 
Koos, Lianne en Marco zijn er vrijwel dagelijks mee bezig. En ook de jeugd is in die afgelopen 
periode volop aanwezig geweest op ons sportpark 1 of 2 keer in de week trainen en dan za-
terdag vaak nog een onderlinge wedstrijd. En dan het nieuws m.b.t. de technische staf vertrek 
en aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer. Een en ander is al op de site vermeld, maar kunt u 
in ook dit nummer terugvinden. Verder zijn er deze keer zelfs 2 intervjoewtjes opgenomen Isa 
Lucassen (jo12-2) en Gijs Anema (jo12-1) omdat er verder maar weinig jeugdnieuws was. Ook 
is de verjaardagskalender deze keer voor 2 maanden. De schijnwerper is opnieuw niet opgeno-
men, omdat er al een 6-tal jubilarissen terug te vinden zijn die voor voldoende leesvoer zorgen! 
Namens de redactie veel leesplezier en hopelijk dat we elkaar dit seizoen toch nog een keer 
mogen treffen op sportpark “de Broeklanden”! 

Red. F.vd L.
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Van het bestuur
Bericht aan alle leden van het bestuur,
Het is inmiddels februari 2021 en we leven 
al ongeveer een jaar met corona.  Een jaar 
waarin we niet veel hebben kunnen voetbal-
len. Op dit moment is de competitie voor 
de B-cat teams al gestopt en is het voor de 
A-cat  zeer onzeker of er nog een competitie 
gespeeld kan worden. 

Senioren kunnen niet trainen, het clubhuis is 
dicht en alle activiteiten zoals de nieuwjaarsre-
ceptie met de huldiging van de jubilarissen, de 
rommelmarkt en de carnavalsavond bij Juliana 
zijn gecanceld of verplaatst. Net als iedereen 
hopen we dat we weer snel open kunnen gaan, 
maar we zullen geduld moeten hebben. 

Op dit moment wordt er door de jeugd volop 
getraind en worden er elke zaterdag onderlinge 
oefenwedstrijden gespeeld. De hekken van het 
sportpark zijn dagelijks open en we zien ook 
overdag veel jeugd bij ons op de kunstgrasvel-
den voetballen. We zijn er erg blij mee dat we 
onze jeugd de kans kunnen geven om dagelijks 
bij ons een balletje te komen trappen, zeker nu 
iedereen veel thuis moet zitten.

Net als de KNVB zouden we graag zien dat dit 
ook mogelijk wordt voor onze senioren. De 
KNVB is nog steeds bezig om daar een positief 
advies over te krijgen, maar tot nu toe is het al-
leen nog mogelijk om met zijn 2-en te voetbal-
len als senioren. Zodra het mogelijk is gaan de 
velden natuurlijk ook voor onze seniorenteams 
open. Jullie kunnen er vanuit gaan dat als ze 
open zijn ze net als in de zomer van 2020 nu 
ook in de zomer van 2021 gewoon open blijven 
voor trainingen en wedstrijden. Meer kunnen 
we jullie nu nog niet beloven.

Achter de schermen gebeurt er vanalles binnen 
onze vereniging. De buitendienst houdt het 
sportpark in prima staat. De Grote Club Actie is 
met veel succes georganiseerd. Trainingen en 

oefenwedstrijden worden ingepland, af en toe 
worden er lijnen op een grasveld getrokken. 
Trainers worden aangesteld voor het nieuwe 
seizoen. En we zijn op zoek naar vrijwilligers, 
zie verderop in deze schietschijf. Oud papier, 
oud ijzer en “rommel” wordt opgehaald en onze 
marktplaatsverkoop loopt goed. Op onze site 
staat een link naar onze marktplaatssite, het is 
zeker de moeite waard deze eens te bekijken. 
Het bestuur zorgt ervoor dat alle noodmaatre-
gelen die de overheid heeft voor sportvereni-
gingen worden aangevraagd. Velen worden 
toegekend en daarom maken we ons nu nog 
geen grote zorgen over onze financiële situatie, 
al is het moeilijk in te schatten hoe het in de 
toekomst zal gaan. 

Toch heeft het bestuur besloten om te investe-
ren in nieuwe LED verlichting op ons hoofdveld. 
De zeer oude lampen op de velden 3 en 7 
worden dan vervangen door de nog vrij nieuwe 
lampen die nu op veld 1 staan. Hiervoor hadden 
we al investeringssubsidie van de gemeente 
gekregen en deze willen we graag benutten. Te-
vens levert dit meteen energiewinst op en past 
het in het verduurzamen van ons sportpark.

Tot slot nog een bericht over de contributie. De 
tweede halfjaarlijkse termijn zal eind februari 
geïncasseerd worden, de preciese datum komt 
altijd vooraf op de site te staan. Veel leden 
hebben in het begin van het seizoen al voor het 
gehele jaar vooruit betaald en daarom zal deze 
halfjaarlijkse contributie ook gewoon geïnd 
gaan worden. We vragen hier jullie begrip voor. 
We zijn erg blij dat onze leden de vereniging 
steunen door de contributie te blijven betalen. 
We werken ondertussen aan een plan om onze 
senioren die al zo lang niet kunnen voetballen 
te compenseren. Hoe we dit gaan doen hangt 
met name af van hoe lang de beperkende 
maatregelen nog duren en onze financiële situ-
atie op het moment dat alles weer open kan.  

Blijf gezond, en hopelijk snel tot ziens op de 
Broeklanden.

Het bestuur.
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Vacatures
Voor volgend seizoen is het bestuur op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Enkele 
belangrijke functies komen vrij. 

In het bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Hieronder een bericht van 
onze huidige penningmeester hierover. Verder 
zal onze wedstrijdsecretaris aan het eind van 
het seizoen stoppen met zijn taken zodat hij 
zich helemaal kan richten op zijn bestuursfunc-
tie. Ook hiervan is een functie-omschrijving bij-
gevoegd. We zoeken ook per direct versterking 
in de sponsorcommissie, commissie Commu-
nicatie en in de commissie voetbalzaken. Hier 
zoeken we een coördinator voor de JO17-laag. 
Heb je interesse in een van de vacatures, wil 
je meer weten of ken je iemand waarvan je 
denkt dat het wel iets is voor diegene, laat het 
ons weten dan nemen wij contact op!  Stuur 
dan een mail naar info@svjuliana31.nl of bel 
0622013693.

Penningmeester:
Na 8 jaar de functie van penningmeester te 
hebben vervuld is het voor mij tijd geworden 
het stokje over te dragen aan een nieuwe pen-
ningmeester. De functie heb ik met ontzettend 
veel plezier vervuld en ik heb er heel veel van 
geleerd. Daarom zijn wij binnen het bestuur 
van sv Juliana ’31 m.i.v. seizoen 2021-2022 op 
zoek naar een nieuwe penningmeester. Met 
vriendelijke groet, Tanja Zwaag

Doel van de functie 
Als penningmeester ben je primair verant-
woordelijk voor het financiële beleid van de 
vereniging en alle financiële transacties die 
plaatsvinden. Je maakt deel uit van het bestuur 
van sv Juliana ’31 en je legt verantwoording af 
aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
De penningmeester communiceert met het 
bestuur en doet regelmatig verslag. Daarnaast 
geeft hij/zij leiding aan de commissie(s) m.b.t. 
de financiën. De penningmeester kan, indien 
gewenst, ondersteuning krijgen in zijn of haar 

taken van een medewerker die de boekhou-
ding/administratie verzorgt. 
Taken en verantwoordelijkheden :
•  Draagt, samen met overige bestuursle-

den, zorg voor het opstellen en uitvoeren 
van het verenigingsbeleid

•  Vergadert 1 x per maand met het bestuur
•  Verzorgt de financiële administratie van 

de vereniging
•  Begeleidt en beheert de financiën van 

alle commissies en heeft, indien nodig, 
incidenteel overleg met commissies die 
onder zijn of haar portefeuille vallen.

• Beheert de geldmiddelen
•  Maakt jaarlijks de balans, resultatenreke-

ning en begroting op t.b.v. de ALV
• Vraagt subsidies aan 
•  Verzorgt de contacten met het adminis-

tratiekantoor m.b.t. de salarisadministratie 

Dus, ben je flexibel, kan je beleidsmatig denken 
en zie je veranderingen als een uitdaging dan 
vinden wij het leuk als je ons bestuur komt 
versterken. 

Wedstrijdsecretaris:    
De Wedstrijdsecretaris valt onder de verant-
woordelijkheid van bestuurslid voetbalzaken 
Joost Heijnen en is nauw betrokken en krijgt 
ondersteuning van de commissie voetbalzaken 
en de commissie scheidsrechterszaken. 

Doel van de functie
Als wedstrijdsecretaris ben je verantwoordelijk 
voor het hele wedstrijd- en trainingsgebeuren 
en het coördineren van de indeling van de elf-
tallen en het tijdig inschrijven van de elftallen 
bij de KNVB. Hiervoor wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van het programma Sportlink en de 
verschillende KNVB app’s. 
Taken:
•  Publicatie, zowel intern als extern, van de 

door de KNVB vastgestelde wedstrijden, 
oefenwedstrijden en toernooien. 
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•   Zorg dragen voor de planning van alle 
wedstrijden en toernooien en verantwoor-
delijk voor de veldindeling, veldbelijning 
en kleedkamerindeling van wedstrijden 
op eigen terrein. 

•   Het doorgeven van alle wedstrijd- en trai-
ningsinformatie aan de trainers en leiders. 

•   Het werven en inplannen van wedstrijdco-
ordinatoren

•   Het tijdig doorgeven van wijzigingen en 
afgelastingen aan trainers, leiders, scheids-
rechters en de tegenpartij in overleg en 
samenwerking met de consul. 

•   In samenwerking met de trainers het 
trainingsschema samenstellen en een 
tele-info maken. 

•   Controleren en tijdig verzenden van de 
digitale wedstrijdformulieren en de even-
tueel bij te voegen strafrapporten. 

•   Toezien op de verplichtingen van de 
vereniging inzake strafzaken. 

Tijdsinvestering: 4-6 uur per week.

Des te eerder kunnen we weer het gewone 
leven oppakken.

Dus blijf zo veel mogelijk thuis en 
blijf gezond!

Het bestuur
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Juliana’31 en Bicentini ondanks hechte band uit elkaar
Na 4 seizoenen komt er een einde aan de 
samenwerking tussen Juliana’31 en trainer 
Remko Bicentini. De kans op een nieuwe 
internationale uitdaging als assistent 
bondscoach van Canada in combinatie met 
het volgen van de zeer intensieve oplei-
ding Coach Betaald Voetbal van de KNVB 
zijn simpelweg niet te combineren met het 
(hoofd)trainerschap bij Juliana’31. 

Dat was de voor de hand liggende uitkomst 
van de gesprekken die trainer en vereniging 
in de afgelopen periode gevoerd hebben naar 
aanleiding van de verschillende ontwikkelin-
gen.
 
We kunnen terugkijken op 4 bewogen jaren; 
een degradatie direct gevolgd door een 
kampioenschap en 2 door Corona beheerste 
seizoenen. Naast de succesvolle samenwerking 
op sportief gebied kijken we als vereniging 
ook met een grote glimlach terug op de unieke 
samenwerking met Remko. Deze ging namelijk 
veel verder dan alleen zijn hoofdtrainerschap. 
Met veel plezier denken we terug aan bijvoor-
beeld de gasttrainingen die Remko verzorgd 

heeft voor ons VoetbalPLUS-elftal, voor het 
dameselftal en voor onze jeugd. 
Daarnaast was Remko een graag geziene gast 
op de traditionele jaarlijkse rommelmarkt 
en hebben wij via zijn stichting (Fundashon 
Bicentini) kennis mogen maken met zijn maat-
schappelijke activiteiten voor ‘zijn’ Curaçao. 
Hierbij waren de trainingskampen i.c.m. het 
uitvoeren van verschillende maatschappelijke 
activiteiten voor de stichting op Curaçao voor 
alle betrokkenen onvergetelijke hoogtepun-
ten. Ook zijn optreden (in 2019) als ‘Sinterklaas’ 
in een volle Stoof was voor alle aanwezigen 
legendarisch en voor sommigen ‘onvergetelijk’.

 Vanaf het moment dat er weer gevoetbald 
mag worden, gaan we het seizoen en de 
samenwerking op een passende wijze (hopi 
bon!) afsluiten. Wij wensen Remko alle succes 
en plezier met zijn nieuwe uitdagingen. En 
Remko, verkleed of niet, weet dat je een graag 
geziene gast zal blijven op De Broeklanden!
 
Met sportieve groet, 

Het bestuur
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Juliana ’31 vindt in Ton Kosterman nieuwe hoofdtrainer
In het seizoen 2021-2022 staat het 1e 
zondag elftal van Juliana’31 onder leiding 
van Ton Kosterman. Hij neemt daarmee het 
stokje over van zijn dorpsgenoot Remko 
Bicentini, voor wie het niet mogelijk was 
zijn nieuwe uitdagingen als assistent 
bondscoach van Canada en de cursus 
Coach Betaald Voetbal te combineren met 
het trainerschap bij onze vereniging.

Intern was de vereniging al langer op de 
hoogte dat er voor het seizoen 2021-2022 
gezocht moest worden naar een nieuwe 
hoofdtrainer. Het was hierdoor mogelijk om 
begin van dit jaar, na de bekendmaking van 
het vertrek van Remko, direct het gesprek aan 
te gaan met onze voorkeurskandidaat: Ton 
Kosterman.

Ton heeft een jarenlange staat van dienst 
als hoofdtrainer in onze regio. Na periodes 

als trainer bij o.a. Woezik, Alverna, OSS’20 
heeft Ton de afgelopen 3 seizoenen aan het 
roer gestaan bij het Limburgse Wittenhorst. 
Zodoende is Ton zeker geen onbekende voor 
de vereniging en vice versa. In de contacten 
en gesprekken die hebben geleid tot deze 
samenwerking werden de positieve beelden 
en indrukken over en weer bevestigd. 

Het wederzijdse enthousiasme is groot, waar-
door het gelukt is om in een kort tijdsbestek 
tot overeenstemming te komen.

Zeker in deze onzekere en moeilijke tijden 
voelt het als een extra duwtje in de rug om 
met goed nieuws te kunnen komen. Ton, van 
harte welkom bij onze vereniging en heel veel 
succes! 

Wij kijken uit naar de samenwerking.
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Rob Janssen ook in nieuwe seizoen trainer Juliana Za-1
Ook in het seizoen 2021-2022 staan de 
beide eerste elftallen van onze vereniging 
onder leiding van een Wijchenaar. Waar bij 
Zo-1 Ton Kosterman dorpsgenoot Remko 
Bicentini opvolgt, wordt de samenwerking 
tussen Rob Janssen, als trainer van Za-1, en 
Juliana’31 gecontinueerd.

Het Za-1 elftal was weergaloos aan het sei-
zoen begonnen. Tot op de dag van vandaag 
heeft het elftal onder leiding van Rob al haar 
wedstrijden in zowel de beker als competitie 
weten te winnen. 

Helaas wachten we nog steeds op de herstart 
van het seizoen. De sportieve resultaten 
spreken voor zich, maar de keuze om de 
samenwerking te continueren komt ook 
zeer nadrukkelijk voort uit andere zaken 
dan de sportieve prestaties. Dit seizoen is er 
een groot contigent talentvolle spelers uit 
de JO19-1 overgestapt naar het Za-1 elftal. 
Hiermee is een lang gekoesterde wens vanuit 
de vereniging tastbaar geworden. Rob heeft 

hier een belangrijke rol in gespeeld en is er in 
geslaagd om vanaf dag 1 een hecht team te 
smeden van zijn selectie.

Het bestuur wens Rob in het restant van dit 
seizoen en het volgende seizoen heel veel succes 
en plezier!

Bas van Bon komend seizoen terug bij Juliana ‘31
Juliana is heel blij te kunnen melden dat 
we in Sebastiaan van Bon het nieuwe 
hoofd jeugdopleiding voor junioren voor 
het komend seizoen hebben gevonden. 

Bas is een oude bekende van Juliana, al 26 
jaar lang lid. Vele jaren actief geweest als spe-
lend lid, als keeper bij onze selectie-elftallen, 
enkele jaren spelend bij het Real Madrid van 
Juliana en nu als niet-spelend lid met functie. 
Bas is ook vele jaren actief geweest als trainer, 
tot en met de JO19-1 voordat hij aan de slag 
ging als trainer van het 1e elftal van Een-
dracht ‘30 in Mook. 
Wij zijn blij dat hij nu weer terugkomt bij zijn 
zo vertrouwde Juliana waar hij nu de trainers 

van de selectie-elftallen van de JO13 tot en 
met de JO19 gaat begeleiden en meehelpt 
om onze jeugdopleiding tot een hoger plan 
te brengen.

We wensen Bas 
veel plezier en 
succes toe in zijn 
nieuwe functie!
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Lockdown verlengd   
 

De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten  
zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

2 februari 2021

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
vanaf 8 februari open. 
 
 
Buitenschoolse opvang dicht. 
Noodopvang voor kinderen van ouders 
met cruciale beroepen en kinderen in 
een kwetsbare positie. 
 
 
Onderwijs op afstand voor vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten.  
Onder andere examens, praktijklessen 
en onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Publiek toegankelijke locaties

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten. Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok. 

Vervoer en reizen

Blijf zoveel mogelijk thuis.  
 
 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 
 
 
Blijf in Nederland en boek geen reis 
naar het buitenland in de periode 
t/m 31 maart. 

Onder andere musea, bioscopen en 
bibliotheken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht, 
bestellen bij restaurants mogelijk 
en evenementen verboden. 

Niet-essentiële winkels dicht.  
Afhalen van bestellingen vanaf 10 
februari mogelijk. 
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

 .
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Activiteitenkalender
do 25-02-21 Europa League zestiende finales
zo 28-02-21 Wielrennen Kuurne Brussel Kuurne
di 9-03-21 Champions League achtste finales
wo 10-03-21 Champions League achtste finales
do 11-03-21 Europa League achtste finales
do 18-03-21 Europa League achtste finales
wo 24-03-21 WK kwalificatie Turkije-Nederland
za 27-03-21 WK kwalificatie Nederland-Letland
di 30-03-21 WK kwalificatie Gibraltar-Nederland
di 6-04-21 Champions League kwartfinales
wo 7-04-21 Champions League kwartfinales
do 8-04-21 Europa League kwartfinales
zo 11-04-21 Juliana ‘31 zo 1 ???
di 13-04-21 Champions League kwartfinales
wo 14-04-21 Champions League kwartfinales
do 15-04-21 Europa League kwartfinales
zo 18-04-21 Juliana ‘31 zo 1 ???
zo 25-04-21 Juliana ‘31 zo 1 ???
di 27-04-21 Champions League halve kwartfinale
wo 28-04-21 Champions League halve kwartfinale
do 29-04-21 Europa League halve finales
zo 2-05-21 Juliana ‘31 zo 1 ???
di 4-05-21 Champions League halve kwartfinale
wo 5-05-21 Champions League halve kwartfinale
do 6-05-21 Europa League halve finales
zo 9-05-21 Juliana ‘31 zo 1 ???
zo 16-05-21 Juliana ‘31 zo 1 ???
zo 23-05-21 Juliana ‘31 zo 1 ???
wo 26-05-21 Europa League finale
za 29-05-21 Champions League finale
zo 13-06-21 EK Eindronde Nederland-Oekraïne
do 17-06-21 EK Eindronde Nederland-Oostenrijk
ma 21-06-21 EK Eindronde Noord-Macedonië-Nederland
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Intervjoewtje
Even voorstellen 
Ik ben Gijs Anema, 11 jaar.

Waar zit je op school? 
De Tovercirkel in groep 8 bij juf Saskia.

Wat vind je het leukste vak?
Gymmen en buitenspelen maar dat is niet 
echt een vak vind ik zelf. In de klas vind ik 
spelling ook wel leuk.

Wat zou je later willen worden? 
Ik zou graag profvoetballer willen worden 
maar dat is niet gemakkelijk

Waarom ben je gaan voetballen? 
Voor de fun maar ook om goed te worden.

Hoelang voetbal je al en in welke teams 
heb je gespeeld? 
Ik ben begonnen in de F13, daarna de F7 en 
toen de F3, daarna JO9-1, JO10-1, JO11-1 en 
zit ik in de JO12-1.

Vertel eens iets over je team? 
Ik heb een sterk en goed team met veel pas-
sie en we geven nooit op.

Wie vind je de beste speler uit je team? 
Tijn want hij is heel goed in alles.

Op welke plaats speel je? 
Ik word middenveld gezet maar ik vind spits 
veel toffer!

Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt:  scoren
Zwakke punt:  kaatsen dus naar 
de verdedigers terug passen.

Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de 
training?
Het leukste:  partijtje 
Het minst leuke:  sprinten

Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:   Mijn team haha
Minder goed:  de kleedkamers

Wat vind jij van corona:
1 thuis i.p.v. op school? 
Op school.
2 Toch trainen en voetballen bij Juliana’31? 
Zeker heel graag zelfs!

Heb je nog andere hobby’s naast voetballen? 
Chillen met vrienden!

Ga je wel eens bij andere teams kijken? 
Soms bij het eerste en soms bij mijn broer.

Wat vind je een stomme bezigheid? 
Kamer opruimen.

Wat lees je het eerst in de Schietschijf? 
Intervjoewtje.

Wat vind je van het Nederlandse elftal? 
Cool ze hebben echt goede spelers maar jam-
mer dat ze niet meededen aan het wereld-
kampioenschap.

Wat vind je van het Ministadion en 
de Mini-Championsleague? 
Cool maar je mag er te weinig op spelen.

Van welke trainer heb je veel geleerd? 
Marco en mijn vader Herco.
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Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om 
te vertellen? 
Dit intervjoewtje en we gaan verhuizen, 
gelukkig binnen Malden.

Wat zou je nog graag bij Juliana willen zien? 
Een Champions League beker haha

Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: FC Utrecht
Buitenlandse voetbalclub:  FC Barcalona  

ben er ooit ook 
een wedstrijd 
wezen kijken

Speler: Lionel Messi
Eten: pannenkoeken
Tv-programma: Wie is de mol?
Boek: weet ik ook niet
“Computerspel”: FIFA 21
Film: de Grinch
Muziek: rap
Huisdier: Jet en Mies katten
Snoep:  zure matten
Vrien(dinnetje):  Aca (Aleksandar)

Red. F.v.d.L.
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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

Gaat u online kopen: doe dat alstublieft eerst via de website van onze lokale sponsors.
Veel ondernemers moeten noodgedwongen hun winkels sluiten. Dat geldt ook voor een groot 
aantal van onze sponsors.

Is uw artikel bij hen niet te krijgen, probeer het dan s.v.p. bij de andere webshops via de Sponsor-
Klikpagina van sv Juliana’31. Zonder dat het je iets extra’s kost, lever je dan een financiële bijdra-
ge aan de clubkas van sv Juliana’31. Voor jou een kleine moeite, voor de club directe inkomsten 
die op dit moment zeer welkom zijn. Je blijft anoniem terwijl de club een commissie (percentage 
van aankoopbedrag) van de webwinkel krijgt. Installeer de gratis Sponsorkliks extensie om dit 
niet te vergeten. Voor je tablet of mobiele telefoon: Android of Apple.
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Weg door Jonkerbos 10
6532 SZ Nijmegen
Tel 024-3515253

nijmegen@henkscholten.nl
www.henkscholten.nl

STEUN UW  STEUN UW  
VOETBALCLUBVOETBALCLUB

Breng uw bedrijf onder de 
aandacht bij de leden. 

Neem voor informatie  
contact op met Bas Schaaij

Sponsors@svJuliana31.nl
Tel. 06-24570166



18     |      Schietschijf   SV Juliana ‘31 Malden

Zilveren jubilaris

Patrick Wanschers al lid vanaf 1 juli 1990
“Patrick ruim 30 jaar lid waarvan de eerste 
elf als speler van het 1e elftal.”

Patrick weet inmiddels waar de mosterd staat. 
Hij is afgelopen jaar in mei 50 geworden. En 
van die 50 jaar zit hij er inmiddels ruim 30 bij 
s.v.Juliana’31. De ledenlijst geeft dan wel aan 
dat hij pas vanaf 30 juli 1997 lid is geworden, 
maar dat kan niet kloppen, want hij speelde 
al vanaf het seizoen 1990-1991 in ons eerste 
elftal. In dat eerste jaar was dat met onder 
andere: Theo Beelen, Peter Bosman, Ruud 
van Burk, Jos Hendriks, Frans Janssen, Harold 
Klomp, Geert van de Logt, Patrick Peters, 
Frank Pouwels, Rolf Rouwhorst, Edwin van de 
Vegte, Werner Vonk, Patrick Wanschers, Maikel 
van Wees, Willem van Wees, Hans Zegers 

Jr. Patrick is in 1977 met voetbal begonnen 
bij DVE. In de jeugdjaren moest DVE echter 
steeds zijn meerdere erkennen in Quick’88 
en Patrick wilde ook wel eeWs een zilveren 
jubilaris met een goud randje. 

Begin jaren negentig van de vorige eeuw is er 
blijkbaar iets misgegaan met de ledenadmi-
nistratie. Dat had alles te maken met zaalvoet-
bal. Patrick heeft namelijk in de jaren 90 ook 
een aantal jaren in de zaal gespeeld. Toen hij 
daarmee is gestopt is hij blijkbaar opnieuw 
aangemeld volgens de administratie. Mijn ar-
chief laat echter zien dat hij vanaf het seizoen 
1990-1991 t/m het seizoen 2000-2001 11 jaar 
lang in het eerste heeft gespeeld. En hoewel 
Patrick vrijwel altijd achterin en op het mid-
denveld speelde heeft hij toch in die periode 
van 11 jaar maar liefst 32 keer het doel weten 
te vinden. 

Zijn eerste goal was in de thuiswedstrijd 
tegen WVW op 16 september 1990 die met 
3-0 werd gewonnen. In die periode in het 
eerste is hij 3 x gepromoveerd. Kampioen 
in 1991-1992 (na penalty’s tegen DVE) en 
in 1993-1994 en op miraculeuze manier 
gepromoveerd na het seizoen 1995-1996. In 
het seizoen 1992-1993 moest echter wel een 
stapje teug worden gemaakt!  

In 2000 werd dochter Demi geboren en 
besloot Patrick te stoppen met de selectie en 
ging hij naar het grote “Real van Malden”. Daar 
heeft hij nog zo’n 10 jaar actief in gespeeld, 
maar de knie werd een probleem. Wel is hij 
nog altijd lid van die club die inmiddels is uit-
gegroeid tot zo’n 50 man. In 2012, Demi was 
inmiddels 12 jaar, ging zijn dochter bij het 
meisjesvoetbal van Juliana’31. Patrick werd 
uiteraard leider/ trainer van die groep. Dat 
heeft hij toch wel zo’n 5 jaar gedaan totdat 
Demi ermee stopte.

Ook Marlies, de vrouw van patrick, werd actief 
binnen onze vereniging. Samen met Claudia 

 In 1996 wordt Patrick als aanvoerder van het 
eerste samen met trainer Marco Jacobs gefelici-
teerd door voorzitter Frans van Leeuwen op de 
receptie van het kampioenschap van het eerste 
elftal.



Schietschijf   SV Juliana ‘31 Malden     |      19

vd Broek, Bianca Peerenboom en zus Anita 
Duijghuisen organiseerden ze het 7x7 toer-
nooi wat een groot succes bleek.

Al met al is Patrick dus al ruim dertig jaar een 
actief lid binnen onze club en zullen we hem 
nog vaak gaan terugzien. 

Patrick zit/zat ook in het “Real van Malden”. In 2004 werd het 4e elftal kampioen. Patrick staat links 
op de foto naast Rob Hoogakker en voor Rob Bouwman. Blikvangers op de foto Mike Engelaar en 
Gerben van de Wielen staan natuurlijk centraal in het midden 

Patrick in het zaalvoetbalteam van “van Wees” in1990. Hij staat naast de sponsor Wim van Wees 
met  vrouw Thea en verder de overige spelers van het team, staand: Rene Rutten, Marco Witte, Frank 
Duijghuisen, Maikel Roelofs, Henri Jansen. Gehurkt:Maikel van Wees, Ron Aarts, Maarten van Heijns-
bergen en Willem van Wees. 



20     |      Schietschijf   SV Juliana ‘31 Malden

Zilveren jubilaris

Henk wienen lid vanaf 1 juli 1995
 “Als ik je zon niet mag wezen, mag ik dan 
je schaduw zijn”

Volgens de ledenlijst is Henk sinds 1 juli 1995 
lid van s.v.Juliana’31 en dus 25 jaar lid, maar 
Henk was in 1984 al lid van onze scheidsrech-
terscommissie en stond in december 1988 al 
in de schijnwerper van de Schietschijf. 
Ook in die periode was Henk dus al actief lid. 

Henk heeft in zijn jeugdjaren eerst gehockeyd 
bij ZOW om vervolgens via vrienden bij SCE 
in het 9e te gaan voetballen. Daar ook is hij 
een scheidsrechtercursus gaan volgen. Dat 
scheidsrechteren doet Henk nu al zo’n kleine 
50 jaar, alhoewel de laatste jaren wat minder! 
Vanaf het moment dat Henk bij s.v.Juliana’31 
terecht is gekomen is hij terug te vinden in 
een of andere commissie. In zijn beginjaren 
bij de club waren dat de jeugdcommissie en 
scheidsrechtercommissie. 

Ook was hij in die tijd nauw betrokken bij het 
dames en meisjesvoetbal waar hij jarenlang 
leider van is geweest. Henk kwam daarna ook 
al snel in aanraking met het bargebeuren. De 
laatste 20 jaar heeft hij dan ook zitting geno-
men in de clubhuiscommissie. En ja daarvan 
is Henk bij vrijwel iedereen natuurlijk bekend. 
Jarenlang was Henk een van de meest ge-
ziene gezichten achter de bar. In 2005 werd 
Henk gekozen tot Julianaman van het jaar. 

Daarnaast heeft Henk overigens ook nog in 
de feestcommissie gezeten en zit hij de laat-
ste jaren ook in de 4-daagsecommissie. Verder 
is hij bij vrijwel alle rommelmarkten als bar-
medewerker erbij geweest. Een bezig baasje 
dus die Henk. Naast s.v. Juliana’31 heeft Henk 
nog 2 grote hobby’s.  Zijn tuin is jarenlang 
helemaal volgebouwd geweest om zo’n 125 
parkieten te huisvesten. Een hobby die hem 
dagelijks toch wel 2 uur kosten. Een andere 
hobby van hem is de muziek en dan vooral 
de Nederlandstalige muziek. Henk heeft als 
zendpiraat jarenlang een eigen radiostation 
gehad: “Radio Bernadine” en daar hoorde ook 
een discotheek bij met de naam … inderdaad: 
“Bernadine”. Hij is ook de trotse bezitter van 
een heuse jukebox met daarin natuurlijk 100 
Nederlandstalige singeltjes.

Hij heeft er zo’n kleine 25.000 met onder meer 
het volledige repertoire van de Zangeres zon-
der Naam waaronder de single: “Als ik je zon 
niet mag wezen, mag ik dan je schaduw zijn” 

Henk is heel zijn verenigingsleven al actief 
geweest als scheidsrechter hier in 2009 samen 
op de foto met Theo Bleumink bij het 40 jarig 
bestaan van de veteranen.  
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een nummer wat volgens zijn zeggen ook op 
zijn begrafenis gedraaid moet gaan worden. 
We gaan er vanuit dat dat nog een hele tijd 

op zich zal laten wachten, want we hopen 
Henk nog een hele lange tijd in ons midden te 
houden om ons te voorzien van een natje.

Henk in 2015 als barvrijwilliger samen met Mientje van de Broek, Ans Broekman en Ans Pouwels Het 
was een vast gezelschap op heel veel zaterdagen. 

Henk in 1990. Een zeldzame foto van Henk met zonnebril op als speler i.p.v. scheidsrechter in het 
vrijwilligersteam van dat jaar.
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Isa Lucassen, 11 jaar oud en speel bij de J012-2.

Waar zit je op school?
Basisschool “De komeet” in Malden.

Wat vind je het leukste vak?
Gym

Wat zou je later willen worden?
Ik heb nog geen idee.

Waarom ben je gaan voetballen?
Mijn broer Sem zat al op voetbal en het leek 
mij leuk om ook te gaan voetballen. 
Het was een goede keuze.

Hoelang voetbal je al en in welke teams 
heb je gespeeld?
Dit is het 6de jaar en heb gespeeld bij F8, F4,  
JO9-4,  J010-2, J011-2 en nu bij J012-2.

Vertel eens iets over je team?
Iedereen in mijn team heeft zijn eigen kwa-
liteiten en daarom kunnen we goed samen 
spelen.

Wie vind je de beste speler uit je team?
Ik vind iedereen goed in het team.

Op welke plaats speel je?
Middenveld of spits

Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt: Conditie 
Zwakke punt: Keepen 

Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de 
training?
Het leukste: Partijtje 
Het minst leuke: Alles is leuk 

Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:  De voetbalvelden. 
Minder goed: De kleedkamers. 

Wat vind jij van corona:
1 thuis i.p.v. op school?
Ik had liever op school gezeten met mijn klas-
genoten, maar thuis gaat het ook goed.
2 Toch trainen en voetballen bij Juliana’31 ?
Ja, leuk dat ik nog kan trainen.

Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Buiten spelen en afspreken met vriendinnen.

Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Ja, bij mijn broer Sem. Hij speelt bij JO15/2.

Wat vind je een stomme bezigheid?
Huiswerk maken.

Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Het intervjoewtje

Wat vind je van het Nederlandse elftal? 
IK vind ze goed spelen en de vrouwen ook. 
Hopelijk gaat het EK toernooi door dit jaar.

Wat vind je van het Ministadion en de 
Mini-Championsleague?
Leuk om bij kinderen die je nog niet kent in 
een team te zitten. 

Van welke trainer heb je veel geleerd?
Mitchell Hermens en Lars Eggenhuizen. 
Ze waren erg betrokken met het team. 
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Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om 
te vertellen?
Ik ben samen met mijn team J010-2 kampion 
geworden. Als afsluiting van het seizoen gin-
gen we met het team BBQen bij de Mookerplas.

Wat zou je nog graag bij Juliana willen zien?
Nieuwe kleedkamers
Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: Ajax
Buitenlandse voetbalclub: Barcelona
Speler:  Messi
Eten:   Spaghetti en 

frites
Tv-programma:  Wie is de mol

Boek:   De boeken van 
Joshua Douglas

“Computerspel”:  niet
Film:  Bigfoot
Muziek:   Allerlei soorten 

muziek 
Huisdier:  mijn konijn Puck
Snoep:  Chocolade
Vrien(dinnetje):   Lisa,Emma, 

Noam, 
Nova,Sanne, Britt 
en Evi

Red. F.v.d.L
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GROTE CLUBACTIE
9 december was de landelijke trekking van 
de grote clubactie 2020. Ook dit seizoen 
deed Juliana volop mee. Een bijzondere 
editie, want door de coronamaatregelen 
was langs de deuren gaan om loten te 
verkopen niet vanzelfsprekend. 

Tegelijkertijd zijn inkomsten uit de loten-
verkoop voor een vereniging als Juliana ook 
zeer welkom in deze tijd. Daarom zijn we 
ook zo blij dat onze jeugdleden zich hebben 
overtroffen.Via social media, internet en ook 
de vertrouwde verkoopboekjes zijn ruim 
meer loten verkocht dan voorgaande jaren. 
Jeugdleden bedankt voor jullie inzet voor de 
grote clubactie!

We hopen dan ook snel (waarschijnlijk in 
maart) de prijsuitreiking te kunnen laten 

plaatsvinden om de welverdiende prijzen 
voor de meest verkochte loten uit te reiken. 
Kleding- en materiaalsponsor SKOR heeft en-
kele mooie prijzen in het vooruitzicht gesteld. 

Tevens worden dan ook de winnende teams 
van de voetbalclinic door het eerste elftal 
bekend gemaakt en zullen de prijsjes voor 
de verkopers van meer dan 10 loten worden 
vergeven. 

Commissie Verenigingswerk sv Juliana ‘31

Rommelmarkt verplaatst naar zondag 4 juli 2021 
In verband met de corona ontwikkelingen is 
besloten om de rommelmarkt te houden op 
zondag 4 juli 2021. Informatie over de inleverda-
gen volgt later. 

De rommelmarktcommissie.  

Welkom
De redactie heet de volgende leden van 
harte welkom!

Hamed Kanaan M 7-10-2013 
Teun Kramer M 21-11-2013
Cernal Selcuk M 9-11-2014
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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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Zilveren jubilaris

Frank Snippert lid vanaf 1 augustus 1995
“Veel vrijwilligerswerk bij Juliana’31, maar 
toch zeker ook bij de Dwarsliggers.”

Frank staat al sinds 1 augustus 1995 in onze 
ledenlijst. Dat heeft alles te maken met zijn 2 
zonen Bart en Freek die respectievelijk in 1995 

en 1997 bij s.v.Juliana’31 zijn gaan voetballen.
Frank zijn eigen voetbalcarrière is niet zo 
heel indrukwekkend. “Ik ben bij SCE in de E7 
begonnen en gestopt!”. Vanwege bronchitis 
moest hij daar al vrij snel mee stoppen. Later 
heeft hij via zijn werk nog wel een aantal jaren 
in de zaal gespeeld bij Digital. Zoals gezegd 
werd Frank lid toen zijn kinderen gingen voet-
ballen. Vanaf het moment dat zijn kinderen bij 
het voetbal kwamen dook de naam van Frank 
dan ook op in de teleinfo. 

Vaak zelfs meerdere malen. Bij zowel Bart als 
Freek was hij dan leider maar meestal ook nog 
eens trainer van de elftallen waarin Bart en 
of Freek speelde. Ook nam Frank vanaf 1995 
meteen zitting in de jeugdcommissie. Eerst 
nog als jeugdcoördinator maar later ook als 
jeugdvoorzitter. Dat laatste was overigens al 
na 2010 toen Bart en Freek de jeugd inmid-

In 1998 de jeugdcommissie op de foto met v.l.n.r. Geert Reijnen, Edwin van de Vegte, Jan Verweij, 
Frank Snippert, Koos Papeleu, Ferrie van de Logt en Martien te Riele.  
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Foto uit 2003. Prins Frank samen met jeugdprins 
Thijs en burgemeester Franz Grienberger. 

dels al lang hadden verlaten. 
Naast leider en trainer is Frank ook veel als 
fluitist op de velden te zien. Eerst natuurlijk bij 
de wedstrijden van Bart en Freek, maar eigen-
lijk al direct ook bij veel andere wedstrijden. 
Dat fluiten doet hij nu dus nog steeds. Ik denk 
dat hij alle lagere seniorenelftallen wel een of 
meerdere keren heeft gefloten. 

Dus vaak als scheidsrechter op het veld, maar 
ook als lid van de scheidsrechterscommissie. 
Vanaf 2012 heeft Frank ook zitting geno-
men in de fairplay  commissie. Verder is hij 
natuurlijk veelal ook aanwezig geweest bij de  
rommelmarkten en heeft hij tijdens de Sinter-
klaastijd altijd een bijzondere rol te vervullen. 
Naast het voetballen is er nog een vereniging 

waar Frank zijn ei wel kwijt kan. Carnavalsver-
eniging “de Dwarsliggers”. In 2002 werd Frank 
als “Prins Frank den eerste” zelfs heerser van 
het Dwarsliggerrijk. Maar daarna heeft hij 
daar nog jarenlang als voorzitter gefunctio-
neerd. 

Met zekerheid dat de Dwarsliggers met hem 
een hele goede prins en later dus ook een 
goede kracht hebben binnengehaald. Al met 
al een bezig mannetje dus die Frank die naast 
dit alles ook nog graag tijd vrijmaakt voor 
kampeervakanties en wat motortripjes. S.v. 
Juliana’31 heeft met Frank een gouden kracht 
binnen haar gelederen en hoopt na deze 
uitreiking van de zilveren speld nog lang van  
zijn aanwezigheid te mogen genieten.

 Frank in 2014 als voorzitter van de Fairplay 
commissie samen op de foto met topscheids-
rechter Eric Braamhaar.
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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 Bas Schaaij, sponsorcommissie, tel 06-24570166

Bekijk deze artikelen de volgende keer dat je bij de club bent of ga direct naar de webshop:
https://juliana31.clubwereld.nl/

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

Koop bij onze Juliana sponsoren
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Leden
Arts Constructiebedrijf BV
Arts Elektro
Auto martin
Autobedrijf Rob Sengers
Autobedrijf Roelofs Malden
Autobedrijf Theo Klaassen
Bastyle Reclame
Betuwe-Express
Café de Blokhut
CCS Nederland BV
Coffee@work
Computron
Fieldturf Tarket B.V.
Fysio Novio
Hanos
Hofmans Catering
Hofmans@home
HSI Reclame

Jacobs wonen
Jac. Bongers Dranken
Jupiler
KlokTotaalonderhoud BV
Konings & Meeuwissen Accountants & Belasting-
adviseurs
Lucassen elektro
PF Janssen BV
Rabobank Rijk van Nijmegen
SV. Juliana’31
TeLo personeelsbemiddeling B.V.
Transportbedrijf Van Wees Malden
Van Benthum Haarden
Van Bruggen Adviesgroep Nijmegen Malden
Van der Valk Hotel de Molenhoek
Van Eldijk Grondverzet
van Eldik van Eldik Notarissen
Zegers Letseladvies 
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Kom meedoen met VoetbalPlus!
Voetbal in een speciaal team met nét dat 
stukje extra aandacht.

In beweging zijn, plezier beleven, samen met 
anderen op het veld voetballen, zoals dat bij 
jou past.

Dat zijn de uitgangspunten van dit voor sv 
Juliana’31 nog vrij nieuwe team, speciaal voor 
jongeren en volwassenen met een beperking. 
Alle deelnemers zijn van harte welkom om te 
komen kijken en een aantal proeftrainingen 
mee te doen. 

Vooraf gaan we kort in gesprek om je talenten 
en uitdagingen door te nemen, zodat je op 
jouw manier mee kunt doen met de training. 
S.v. Juliana’31 zorgt voor de juiste faciliteiten 
en aangepaste trainingsvormen om voetbal 
voor iedereen mogelijk te maken.

Voor wie?
Iedereen die door bijv. een vorm van autisme 
of een (licht) verstandelijke beperking beter 
tot zijn/haar recht komt in een speciaal voet-
balteam.

Wanneer?
Elke dinsdag van 17.30-18.30 uur bij sv Juli-
ana’31 in Malden (de Broeklanden)

Meer weten?
Coördinator Sonja Kat van VoetbalPlus bij 
sv Juliana’31 vertelt je graag meer over de 
mogelijkheden. 
Sonja is bereikbaar via 06-14899413 of via de 
mail: voetbalplusjuliana@hotmail.com 

zoekt overigens nog 
steeds begeleiders!

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

Niet wachten gewoon doen!

Sonja Kat, 
Coördinator Voetbalplus Juliana ‘31 
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Glimmend staal, roestig ijzer van al het metaal 
worden we financieel wijzer
Door het succes van deze actie in de afge-
lopen jaren wordt er ook dit jaar bij Juliana 
nog steeds ijzer ingezameld. Het heeft de 
vereniging in de afgelopen tijd al vele dui-
zenden 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 heg-
genschaar, 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, elek-
trische kabels of snoeren, accu’s etc.
De container staat altijd klaar bij de fietsen-

stalling, daar kunnen alle metalen worden 
ingedaan. U kunt ze altijd brengen of gratis 
laten ophalen. Het hoeft overigens niet perse 
oud ijzer te zijn, want juist ook andere metalen 
zijn voor ons zeer welkom. Met name alumi-
nium, 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 diep-
vriezers, 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!

Weggooien is geen optie!
Beste leden, ouders, verzorgers en familiele-
den, 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 heb-
ben, 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 projec-
ten 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!
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Zilveren jubilaris

Gerard Janssen, opnieuw lid vanaf 1-9-1995
“Eerst als speler toen keeperstrainer en nu 
vooral veel als (bar)vrijwilliger.

Gerard is op 10 mei 1950 geboren in Hatert 
waar hij ook zijn eerste 15 jaar heeft ge-
woond. In zijn jeugdjaren heeft Gerard nog 
bij de s.v. Hatert gespeeld, maar toen in 1965 
werd verhuisd naar Malden is hij vrijwel direct 
lid  geworden bij s.v.Juliana’31. Dat is dus 
eigenlijk 55 jaar geleden, maar Gerard is een 

hele tijd gestopt geweest. In 1993 ging Gerard 
weer actief voetballen als keeper in het 5e 
zaalvoetbalteam. In de ledenlijst echter wordt 
gemeld dat hij pas op 1 september 1995 
opnieuw lid is geworden waardoor hij nu dus  
wordt gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. 
Gerard heeft in zijn eerste periode bij s.v. 
Juliana’31 ook actief gevoetbald. Eerst in de 
jeugd met o.a.  Benny, Frans en Peter Thijssen, 
Johnny Dubbers, Chris van Steenveldt en 
Piet van Dreumel. Bij de senioren heeft hij 
vooral gespeeld in het 3e elftal met o.a. Piet 
van Dreumel, Sjaak Arts, Koos Groenen, Ignas 
Poelen, Chris Arts, Frans en Toon van de Logt, 
Pieter de Wildt, Arnold van den Broek en Wim 
Gommers. Hij heeft in die periode zelfs ook 
een invalbeurt gekend in het eerste elftal, 
maar dat is bij een éénmalige gebeurtenis 
gebleven. 
In die eerste periode bij s.v. Juliana’31 is 
hij ook een flink aantal jaren jeugdleider 
geweest. Eerst bij de C2 maar later een aantal 
jaren samen met Piet van Dreumel bij de B1-

In 1982 (ja ook voor 1995 is Gerard al lid 
geweest!) als speler bij het afscheid van Joop 
Klaassen. Op de achtergrond ook trainer Pedro 
Koolman.

In 2002 tijdens het beachvolleybal toernooi 
met de familie Janssen. Op de foto ook o.a. zijn 
vrouw (onze barvrouw) Annie.
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junioren. In het seizoen 1986-1987, Henri van 
Raaij was trainer, is Gerard zelfs een poosje 
leider geweest bij het eerste elftal. Na een 
loepzuivere hattrick van Vincent Lemmen in 
de uitwedstrijd tegen ZOW, mocht Gerard 
hem de wedstrijd erop thuis tegen Overas-
seltse Boys namens de trainer mededelen dat 
hij op de bank mocht beginnen. Ja trainers 
zijn niet altijd even goed te volgen. In die 
periode is Gerard vooral ook bezig geweest 
met de keepers. Hij verzorgde de keeperstrai-
ningen. Eerst bij de jeugd maar daarna ook bij 
het eerste elftal met o.a. Frank van Leeuwen, 
Sjaak Hissing, Maikel Bouten, Ronnie Aarts en 
Martin Viveros uit Columbia. Die laatste was 
wel de beste hij was dan ook Colombiaans 
international en stond tijdens een interland 
tegen Argentinië gewoon samen op de 
groepsfoto met Diego Maradona. 

Dat Gerard een tijd is gestopt bij s.v. Juli-
ana’31 zal alles te maken hebben gehad met 
zijn grootste hobby: de muziek. Ook nu nog 
is muziek zijn eerste passie, maar inmiddels is 
er weer volop ruimte gekomen voor s.v. Julia-
na’31. Hij heeft de afgelopen periode het trai-

nen van de keepers weer opgepakt. Gevraagd 
door Maud Reintjes en Elske de Wildt heeft hij 
een aantal jaren de keepers van de meisjes en 
damesteams onder zijn hoede genomen. Ook 
is Gerard altijd als fanatiek medewerker te 
vinden bij de jaarlijkse rommelmarkten en wel 
bij het huishoudelijk elektrisch. 
De laatste jaren is Gerard ook weer opnieuw 
vaste supporter geworden van het eerste 
elftal. Gold dat een aantal jaren geleden nog 
voor de thuiswedstrijden, de laatste paar jaar 
gaat hij ook regelmatig mee met de uitwed-
strijden, maar dat alleen als de barbezetting 
dat toelaat. De laatste jaren is Gerard, maar 
vooral ook Annie vaste barmedewerker 
geworden. Annie is op vrijwel alle zondagen 
wel achter de bar te vinden en is voor de 
vaste Stoofganger inmiddels al wel een heel 
bekend gezicht geworden. Maar ook Gerard 
laat zich, als de muziekverplichtingen het toe-
laat, regelmatig achter de bar zien. Het mag 
duidelijk zijn dat s.v.Juliana’31 met Gerard (en 
uiteraard ook Annie) een zeer goede vrijwil-
liger heeft en het is dan ook te hopen dat de 
familie Janssen nog lang aan s.v. Juliana’31 
verbonden zullen blijven. 

In 1996 kampioen met het zaalvoetbal op de foto v.l.n.r. Frans Poelen, André van Mérode, Gerard 
Janssen, JanBernard Gommers, leider Harry Ewals. Gehurkt: Henri Jansen, Geert van de Logt, Jos 
Haerkens en Ruud van Burk.
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Zilveren jubilaris

Robin Schierboom Lid vanaf 1-10-1995.
“Beginnend in de zaal later op het veld en 
nu vooral als scout en toeschouwer”.

Robin is eigenlijk van oorsprong een wester-
ling en afkomstig uit Vlaardingen. Voordat hij 
uiteindelijk op de Hoef in Malden terecht is 
gekomen is hij ook nog een tijdlang woon-
achtig geweest in Nijmegen. Zijn jeugdjaren 
als voetballer heeft hij dan ook doorgebracht 
bij SCE uit Nijmegen. 

En nog steeds is Robin met het Nijmeegse 
voetbal begaan. Zo heeft hij al jaren een sei-
zoenkaart van Nijmegen Eendracht Combina-
tie een kaart waaraan je dit jaar overigens niet 
zoveel plezier aan beleefd, want door corona 
kan er niet tot nauwelijks gebruik van worden 
gemaakt. Tegenwoordig is Robin dus woon-
achtig op de Hoef in Malden en weten de zoe-
tekauwen onder ons wel wat zijn werkzaam-
heden zijn. Samen met zijn vrouw Wendy runt 

hij een Z & Z snoepzaak in het winkelcentrum. 
Op 1 oktober 1995 is hij lid geworden van 
onze vereniging, althans volgens de adminis-
tratie, want in het seizoen 1993-1994 speelde 
Robin volgens mij al in het 5e zaalvoetbal-
team? In eerste instantie dus lid als zaalvoet-
baller en was het thuishonk niet de Stoof maar 
de Veldschuur. Medespelers in de zaal waren: 
Michel ten Barge, Richard Bitter, Jos Covacs, 
Tommy Covacs, Frank Kersten, Frenk Kosman, 
Antoinne van Oss , Guido Verbeek, Sven 
Zegers en Robin zelf natuurlijk. Volgens mijn 
gegevens heeft dat team zo’n 10 jaar samen-
gespeeld voor s.v. Juliana’31. De eerste jaren 
was Robin daarin speler/leider maar de laatste 
jaren beperkte zich dat vooral tot het leider-
schap. Beginnend als 6e zaal, maar daarna een 
4-tal jaar als 2e zaal en de laatste paar jaar zelfs 
als eerste zaalvoetbalteam. 

Beginnend dus in de zaal maar niet lang 
daarna toch ook op het veld. Volgens mijn 
informatie heeft Robin in die periode o.a. 
samengespeeld met Clemens de Grunt; 
Dick van de Logt; Edwin van de Vegte; Frenk 
Kosman; Hans Köpp; Harm Schraven; Jos Hen-
driks; Maik van den Broek; Maikel Derksen; 
Maikel Roelofs; Maikel van lWees; Marco Witte; 
Martijn van Ooijen; Michel ten Barge; Oscar 
Nillissen; Patrick Peters; Patrick van Luijk; Peter 
Bosman; Peter Hendriks; Rene Rutten; Rob 
Hoogakker; Ron Aarts; Sven Zegers; Twan 
Konings; Werner Vonk en Willem van Wees. 

Ook hier was Robin samen met Rene Rutten 
leider van het team. En als we ons niet vergis-
sen heeft hij zelfs ook nog even deel uitge-
maakt van de selectie. Een vermeldenswaar-
dige gebeurtenis bij s.v. Juliana’31 is natuurlijk 
zijn verkiezing tot Julianaprins van het jaar in 
2009 nu al weer zo’n 12 jaar geleden. Momen-
teel is Robin echter nog steeds veel te vinden 
in de weekenden op de Broeklanden. Maar 
ook op veel andere accommodaties, want hij 
gaat vaak samen met Frank Duijghuisen op 
pad om als scout wedstrijden en spelers te 

In 2008 werd Robin Prins van Juliana Op de foto 
met zijn vrouw Wendy en zijn pages.
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bekijken. Bij s.v. Juliana’31 is hij momenteel 
leider en trainer van de A2-junioren of beter 
gezegd jo19-2. Robin is ook hierbij bloedfana-
tiek en kan ook slecht tegen verlies, dat zijn 

voor het voetballen overigens wel de juiste 
eigenschappen! We gaan Robin de komende 
jaren ongetwijfeld nog vaak terugzien op ons 
sportcomplex.  

In 1997 kwam het eerste zaterdagteam tot stand. Zondag 1-8 en zaterdag 9 In dat elftal zaten o.a. 
Ron Aarts, Michel ten Barge, Maik van den Broek, Clemens de Grunt, Jos Hendriks, Peter Hendriks, 
Henny Jacobs, Twan Konings, Hans Köpp, Dick van de Logt, Oscar Nillissen, Patrick Peters, Rene 
Rutten, Robin Schierboom, Harm Schraven, Albert Teunissen, Edwin van de Vegte, Maikel van Wees, 
Willem van Wees en Marco Witte, 

In 1998 speelde Robin in het 3e zaalvoetbalteam. Op de foto v.l.n.r. Michel ten Barge, Marco van 
Schaick, Robin Schierboom, Leny de Rijk, Peter van Steenveldt en gehurkt: Jerry Iflé, Oscar Nillissen en 
Emiel Hendriks.



36     |      Schietschijf   SV Juliana ‘31 Malden

Zilveren jubilaris

Rob Hoogakker komt  op 1-6-1995 bij 
s.v.Juliana’31
“Doelpunten maken, doelpunten maken 
en nog eens doelpunten maken!”

In oktober 1967 geboren te Nijmegen. Op dat 
moment was het nog niet bekend, maar het 
Waterkwartier had er weer een echt voet-
baldier bij gekregen. In Nijmegen start hij 
zijn loopbaan bij Nijmeegse boys als keeper, 
maar via de positie “laatste man” wordt hij al 
snel naar de spitspositie doorgeschoven. Een 
goede keuze want hij weet vanaf dat moment 
en vanaf die plaats de nodige doelpunten 
voor zijn rekening te nemen. Via het C-team 
van NEC kwam hij op 20-jarige leeftijd 

terecht in het 1e van Noviomagum. Na nog 
een jaartje Kraayenhof is hij uiteindelijk via 
Werner Vonk en Jan Aarts in beeld gekomen 
bij s.v.Juliana’31. Dat is uiteindelijk voor beide 
partijen een hele goede keuze geweest. Rob, 
die gemakkelijk veel vrienden maakt, had het 
hier prima naar zijn zin. En ook zijn vrouw Bi-
anca, die overigens zelf nog heeft gevoetbald 
bij Orion en Trekvogels, kon in Malden prima 
uit de voeten. Bij s.v. Juliana’31 was behoefte 
aan een nieuwe doelpuntenmaker. Peter Bos-
man besloot in 1992 een uitstapje naar Rood 
Wit (gelukkig was dat maar voor 1 jaar) dus 
was er behoefte aan een andere goalgetter. 
En Rob was er zo een. 

In het eerste jaar werd hij al direct topscoor-
der, maar zijn 9 doelpunten waren niet 
genoeg. 1992-1993 was een slecht seizoen 
voor s.v. Juliana’31 en na het kampioen-
schap het jaar ervoor degradeerde het weer 
terug naar de 1e klas afd. Nijmegen. Voor de 
rekenaars onder ons 1992, maar dan is Rob 
toch al 28 jaar lid? Nee toch niet, Rob is na 
dat 1e jaar weer even weggeweest om in het 
seizoen 1995/1996 definitief te kiezen voor 
s.v. Juliana’31. 

Ook in de seizoenen 2001/2002 en 2002/2003 
was Rob de absolute topscoorder. Vooral het 
doelpunt in de allerlaatste wedstrijd van het 
seizoen 2001/2002 uit tegen Woezik zal in 
de herinnering blijven. Het betekende het 
kampioenschap en voor het eerst ging s.v. 
Juliana’31 naar de derde klasse! In totaal komt 
de doelpuntenproductie van Rob voor s.v. 
Juliana’31 1 uit op 49 waarmee hij op een 6e 
plaats staat bij de topscoorders aller tijden. 

Peter Bosman is daar met 134 doelpunten 
nummer 1 voor Bas Schaaij met 87. Maar als 
we vervolgens de 39 doelpunten van Daley 
(in de periode 2013-2019) erbij betrekken dan 
zou de familie Hoogakker met 88 doelpunten 
toch op een 2e plaats terecht komen! Vanaf 
2003 is Rob zijn heil gaan zoeken in het “Real 

Rob tijdens het beachvolleybal in 2003. Rechts 
op de foto naast Patrick Wanschers en Peter 
Bosman.
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van Malden”. Uiteraard ging de doelpunten-
machine hier vrolijk verder, maar dat is verder 
allemaal niet meer geregistreerd. Toen zoon 
Daley ging voetballen was Rob er natuurlijk 
wel bij. Rob was in vrijwel alle wedstrijden 
wel van de partij een aantal jaren zelfs ook als 
leider het eerste jaar bij de F-pup. maar ook 
later In 2007 en 2008 bij de c-jeugd In dat jaar 
werd Rob tijdens de carnaval ook gekozen als 
Juliana prins. Rob is nog altijd een populaire 
en geziene gast binnen onze vereniging en 
zal dat vermoedelijk nog wel een lange tijd 
blijven. We mogen Werner en Jan dan ook 
bedanken dat de contacten met Rob tot 
stand zijn gekomen. Het is al meer dan 25 jaar 
een goede combinatie s.v.Juliana’31 en Rob 
Hoogakker.

Op de kampioensreceptie van het 1e elftal in 
1996 wordt Rob gefeliciteerd door de toenma-
lige terreinmeester André Overman. Verder op 
de foto Jacqueline Poelen, Richard van Luijck, 
Erwin Hendriks  en Ron Aarts.

 In het seizoen 2004-2005 Is rob leider van de E1, het team waarin zoon Daley speelt. Op de foto 
naast Rob en daley ondermeer ook leider Gé Lommen en trainer Rob Watson en als speler o.a. 
Marcus Lommen. 
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Het 1e zat/zondag speelde
Routekaart amateurvoetbal voor restant van het seizoen.
Hoewel het er wel naar uitziet dat ook dit voetbalseizoen verloren gaat houdt de KNVB 
nog een slag om de arm voor de competities uit de A-categorie. (zondag 1&2, zaterdag 
1&2, jo19-1, jo17-1, jo15-1)
Vanaf de KNVB site is hieronder de huidige stand van zaken opgetekend. 

Nadat het kabinet dinsdag 2 februari de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresen-
teerd, heeft de KNVB dit een dag later opgevolgd met een routekaart voor het amateurvoetbal. 
Hierin speelt de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus de hoofdrol. Veel 
scenario’s zijn hierdoor eerder al gesneuveld, maar het doel van de KNVB blijft om opties open 
te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) kan. Sportiviteit blijft 
de leidraad.

Hervatting competitie wellicht nog mogelijk
Alleen voor de categorie A* is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen 
te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. In dat geval geeft het 
sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn 
promotie en degradatie nog mogelijk. In de routekaart van het kabinet staat dat volwassenen 
vanaf het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) weer volledig mogen trainen met maximaal een 
elftal. Hierdoor blijft de optie – ondanks alle onzekerheden – bestaan dat de competities voor 
de categorie A dit seizoen alsnog afgerond kunnen worden.
We willen het liefst het seizoen met een competitieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal 
leren of dat mogelijk is.
De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in categorie A een uiterste startdatum in 
het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder 
beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder 
beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Voor de jeugd uitkomend in 
de categorie A is de uiterste startdatum van de competities in het speelweekend van 17 en 18 
april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kunnen 
trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode van 2-3 weken. Alle jeugdteams 
(incl. O19) moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen.

Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afge-
schaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle competities in de categorie 
A definitief niet meer hervat.

Niet onnodig uitsluiten
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “De routekaart van het kabinet geeft per-
spectief aan volwassenen om bij een eerstvolgende versoepeling weer zonder beperkingen 
te kunnen trainen. Ondanks alle onzekerheid, blijven we daarom de optie openhouden voor 
onze hoogste amateurteams om dit seizoen alsnog af te ronden. We willen niet onnodig opties 
uitsluiten, zeker als dit de eerdere sportieve prestaties teniet doet en we voor het tweede 
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achtereenvolgende jaar geen promotie/degradatie hebben. We willen het liefst het seizoen met 
een competitieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal leren of dat mogelijk is.”

KNVB Regio cup
Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie A 
door naar de aangekondigde KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale competities die 
door de KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen 
dit toelaten. Medio februari start de KNVB met een inventarisatie onder de clubs in de categorie 
A over mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup.
Alle teams in de categorie B** veld en zaal en pupillen gaan al over naar de KNVB Regio Cup.

Hieronder de mogelijke speeldata waarbij de eerste 3 wellicht al te vroeg zijn.

Ferrie vd Logt (red)

28-mrt-2021 WD1? 25-apr-2021 WD6? 30-mei-2021 WD11?

3-apr-2021 WD2? (za) 2-mei-2021 WD7? 6-juni-2021 WD12

5-apr-2021 WD3? (ma) 9-mei-2021 WD8? 13juni-2021 WD13?

11-apr-2021 WD4? 16-mei-2021 WD9? 20juni-2021 WD14?

18-apr-2021 WD5? 23-mei-2021 WD10? 27-juni-2021 WD15?
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Wie is er jarig in maart...?
1 Jo Bleumink
2 Luuk Smeekens; Julian Thoonen; Dion van Oss
3 Thijs Reintjes
4 Rieks Dikkers; Wouter Janssen; Gijs Rosken; Kyan Koers, Mike De Haas; Mika Hopman
5 Mientje van den Broek-Groenen; Jeroen Jansen; Oskar Lasek
6 Jan Bernhard Gommers; Tobias Cremers; Eva Nas
7 Dennis Wijnaerts; Sander Hamels
8 Koos Ubbink; Theo de Wildt; Mike Orth; Bowie Zegers; Giovanni Schepel
9 Bas Prudon; Aris Ala’i
10 Ron Aarts; Kai Renwarin; Ties Arts; Rick Eijkhout; Merijn Duchatteau
11 Arjen Zwaag; Henry Jansen; Guus Adriaans; Rick Stuurwold
12 Paul Sas; Simon van der Crommert
14 Max Buis; Dani Cornelissen
15 Hadi Jalalvand; Imke Langendijk; Koen Willems
16 Luuk Thoonsen
17 Mick Gulikers
20 Henk van den Broek; Thomas Buciarski
21 Marc Janssen; Daan de Mandt
22 Henk Wienen; Jort de Wildt
23 Gerard Poelen; Harry Smits; Anne Robben; Joeri Hendriks
24 Benjamin van Triest; Kai Witte; Keano Hugen
25 Martin Morsink; Joris van der Jagt
26  Gerda de Bruijn-v.d. Logt; Henk Laracker; Tjebbe van der Wielen;  

Daan Theunissen; Chiel Theunissen
27 Laura Spee; Sam Roskamp
28 Sven Jansen; Simon Polhaupessy; Gijs Verploegen
29 Wouter Hendriks; Tim Schreiber
31 Ronald Pouwels
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Wie is er jarig in april...?
1 Jan Gommers; Romy Verkaart
2 Senn Strous; Caspar van Woerkom
3 Thomas Heijs
4 Jan Vissers;Tijn v.d. Kooij; Daan Brons
5 Joost Heijnen; Guido van Schie; Niels Tils; Jens van de Vegte; Matien Hessari; Jill Heumink
6 Julian de Jong
7 Marc de Winter
8 Ruben van der Wielen; Migiel Zeller; Rouzbahani Askari
9 Paul Welzen; Jules Clairbois; Koen Bouten
10 Tom Keukelaar; Eva Thomassen; Rowdy Bosveld; Klaas Pol
11 Theo Spanbroek; Linda Orth; Paul Tillman; Jochem Roelofs; Phyllon Boersma
12 Roy van Leeuwen; Kevin de Bruin; Robin van Well
13 Joost Michiels
14 Theo Teunissen; Stan van Gelder; Daan Gilissen; Roland Pennings
15 Harald van Hoorn
16 Dave Goudt; Lars Heessen
17 Friso Dölle
18 Vincent Lemmen; Yemuël Lucas
19 Jeroen Meijers; Nyo de Leur; Maikel Roelofs
20 Ronnie Geurts; Bram Bennaars; Huy Trinh; Jipp Janssen
21 Kasper van Leeuwen
22 Rick Janssen; Robin van Druten; Roan Kusters
23 Theo Leenders; Abdul Gharairi; Mathijs Roelofs; Jalke Kooij
24 Ellen Te Riele; Stan Derksen; Dennie van Luijk
25 Thomas van der Meulen; Semih Uzun
26 Olaf Martens; Ties Montanus; Sem Omar
27 Dennis van der Sanden; Erwin Spitsbaard
28 Rene v.d. Ven; Lisa Toenhake; Daan Toenhake; Koen Schonk; Hidde Beems; Stijn Bokkkers
29 Janny van de Logt-Paau
30 Sem Thijssen; Isa Lucassen
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Teleinfo
SV Juliana ‘31  
Sportpark De Broeklanden  
Broekkant 39, 6581 AC Malden 024 3581924
  
BESTUUR Telefoon:
voorzitter Carla Goossens 06 11331527
secretaris Lianne Muller 06 22013693
penningmeester Tanja Zwaag 06 52529416
Facilitaire zaken Patrick Bronstyn 06 19669223
Voetbalzaken Joost Heijnen 06 39447344
 
Commissie- voorzitters 
Veiligheid & Arbo Joost Kersten 06 57573071
Supporters & act. Elske de Wildt 06 46666432
Sponsor Twan Konings 06 48267812
Vrijwilligers Johan Kerkhof 06 50911480
Welkom Harald van Hoorn 06 51389678
Buitendienst Henry Jansen 06 53676535
Clubhuis  Frans Janssen  06 51502821
Vierdaagse vacant 
Rommelmarkt Frans Janssen 06 51502821
Kleding  Harm van Duren 06 54301284
Voetbalzaken 
Wedstrijdzaken Joost Heijnen 06 39447344
Fair Play Mariel Verhees 024 3551031
Scheidsrechters Arjan Winters 
Scheidsrechters Marty Suykerbuijk 06 26760268
Toernooien thuis Geert vd Logt 024 3584494
Toernooien uit Carl de Vries 024 3551031
Zaalvoetbal Toon Janssen 06 55390040
  
Commissie voetbalzaken  06 50681958
Voorzitter  
Coörd. senioren  Patrick Bronstyn   06 19669223
Coörd. JO19 A  Patrick Bronstyn 06 19669223
Coörd. JO17 B  
Coörd. JO15 C  
Coörd. JO13 D  Roy Eggenhuizen 06 27446881
Coörd. JO12/11 Roy Vissers 06 19624505
Coörd. 10/9/8  
Coörd. JO 6,7 Maurice de Mandt 06 25085782
Coörd. dames/meisj. Tosca Stevens 06 40883798
Onderst. Vr/M  Janneke Eversen 06 13298550
 Coörd. VoetbalPlus  Sonja Kat 06 14899413

Peter de Brijn (coörd. Oldstars) 06 21404428
Jules Abbenhuis (coörd. Oldstars) 06 53708401
 Techn. Jeugdc 
 Techn. Jeugdc. pup Henry Jansen 06 53676535
 Scout selectie zo Frank Duijghuisen 06 14108680
 Loek Heijnen za1 zo1 06 44136576
 Ledenadministratie & contributie 
 Ledenadministratie Matthee Moons 06 20666420
 Contributie Ron Remers 06 21821305
 Rekeningnummer contributie  NL29RABO0131649000
 IBAN vereniging  NL06RABO0131604503
  
TRAINERS: 
1e Remko Bicentini 06 41426655
1e  Maurits Pol (res.) 06 52680636
Keep Niek Wijers 06 30609825
Za1 Rob Janssen 06 28756955
V.awc/jul Asoka Groen 06 22202522
Vr1  n.n.b. 
Walk. Jules Abbenhuis (old stars) 06 53708401
  
LEIDERS: SENIOREN 
1e Mike Janssen (teammanager) 06 51968584
1e  Paul Leverington 06 30499028
1e  Verzorger Rick Stoffelen 06 46104099
1e  Fysio Guido Souren 06 28344179
1e  Fysio Huub Creemers 06 53225057
2e  Vincent Peters 06 22440639
3e  Mike Orth 024 3450630
4e  Maik van de Broek 06 46635874
4e  Luc te Riele 06 18668040
5e  Joep Artz  024 3582825
Za1 Marcel Koolen 06 22389128
za2 Dirk Arts 06 29448738
za3 Sjors Gommers 024 3580113
za3 Bas Prudon 06 83973450
za4 Hans Zegers 06 8379 6140
za4 Tjebbe van de Wielen 06 53846478
Za5 n.n.b. 
za6 Wendy Martens 06 36000498
Vr1 Astrid Verkaart 024 3781469
vet Geert vd Logt 024 3584494
vet Jan Hock 06 46153903
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