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Redactioneel

Laatste clubblad van het seizoen, maar het nieuwe seizoen staat al weer voor de boeg
Afgelopen weekend stond in het teken van de jaarlijkse rommelmarkt. Een absoluut hoogtepunt in het verenigingsseizoen van Juliana’31. De rommelmarkt vond dit jaar onder geweldige
omstandigheden plaats.
Van heinde en ver kwamen de bezoekers, het waren er evenveel als vorig jaar en ook het resultaat was met vorig jaar te vergelijken. Wat het tot absoluut hoogtepunt maakt is de saamhorigheid die op deze dagen door alle vrijwilligers wordt getoond. Een succesvolle editie dus
maar helaas net te laat om dat nog in dit clubblad mee te nemen. We komen daar in het eerste
nummer van het nieuwe seizoen ongetwijffeld nog op terug. Zoals gezegd het laatse nummer
van dit seizoen, want de volgende schietschijf zal pas eind augustus uitkomen. Toch lijkt het dit
jaar erop dat het seizoen geruisloos overgaat in het nieuwe seizoen. Het eerste zondag traint
nog tot half juli, om vrijdag 15 juli om 20.00 uur te spelen tegen Etzella Ettelbruck, een Luxemburgse ploeg uit de nationaldivisioun met ook echte Europese ervaringen. Een week later zal
het sportpark getransformeerd zijn in een heuse camping voor zo’n 180 vierdaagselopers. En ja
een week later staan al weer de eerste trainingen op het programma, maar zoals gezegd neemt
het clubblad een aantal weken rust om pas eind augustus opnieuw te verschijnen.
		

In dit nummer

Geen rommelmarkt dus , maar wat vindt u wel allemaal terug in dit nummer. In de schijnwerper
staat niemand minder dan Piet Wijnakker, één van onze Old Stars en een van de belangrijkste
personen uit de geschiedenis van voetbalclub Sv Heumen, die dit jaar hebben afgesloten met
een promotie waarvoor vanaf deze plaats een felicitatie.
Maar ook bij Juliana’31 zijn er kampioenen te vermelden. Bij de jeugd was dat JO12-2 en bij de
senioren waren dat zondag 3 en zaterdag 1. Daarover valt in dit nummer meer te lezen. Ook
zaal 2 is do. 30 juni kampioen geworden, maar hierover zal pas in het volgend nummer kunnen
worden bericht. Matthee heeft weer zijn best gedaan met het maken van een 2-tal collages
over het wederom geslaagde internationaal toernooi en het eveneens geslaagde mini WK en
Mini Champions League die op dezelfde dag werden afgewerkt als het Beachvolleybaltoernooi
waarover ook in dit nummer verslaglegging is gedaan. In het intervjoewtje voor de jeugd staat
Gijs Rosken uit het team JO11-1.
Verder zijn er nog bijdragen van Harry Smits van de Old Stars die het Old Stars uitstapje naar
het Belgische Genk verder belicht. Naast het stuk van Marcel Koolen, waar hij alle spelers van
zaterdag 1 de revue laat passeren, heeft Rick van Beijnen een groor stuk aangeleverd vanuit
zondag 1, hoe jammer dat hij gaat!
Al met al dus wel voldoende leesvoer en hopelijk even zoveel leesplezier. Wellicht tot vrijdag 15
juli en anders vanaf deze plaats eenieder een fijne vakantie toegewenst en tot volgend seizoen
op sportpark “de Broeklanden”, de beste locatie voor een voetbalclub uit Malden!
Red. F.vd L.
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In Memoriam
André Overman

Op 26 juni jongstleden kwam het bericht binnen dat
André Overman op 83 jarige leeftijd is overleden.
Voor vele wellicht een onbekende, maar voor de wat
oudere leden was André eind jaren 80 en in de jaren
90 een zeer vertrouwd gezicht op ons sportpark.
André was in de periode 1986-1996 actief in de buitendienst, voornamelijk in de rol als terreinmeester.
Goedlachs, zoals hij altijd was, is hij in die rol jarenlang het visitekaartje geweest voor de club.
De foto is al uit 1995, maar zo zal hij door de meeste
nog het best worden herkend.
Wij condoleren de familie en wensen hen veel
sterkte toe bij dit verlies.
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6/31-jul-22
9-jul-22
12-jul-22
14-jul-22
15-jul-22
18/22-jul-22
23-jul-22
31-jul-22
6-aug.
9-aug.
13-aug.
17-aug.
20-aug.
20 of 21-aug.
21-aug-22
23-aug.
25-aug.
28-aug.
28-aug.
31-aug.
3-sep-22
4-sep-22

EK voetbal vrouwen
Begin zomervakantie region midden
training zo 1 nieuwe selectie 19.30 uur
training zo 1 nieuwe selectie 19.30 uur
Juliana’31-Etzella Ettelbruck 20.00 uur
Week Nijmeegse Vierdaagse
Begin zomervakantie region zuid
Hervatting traingen zo 1
Hervatting traingen za 1
AWC – Juliana’31 (zo) 20.00 uur onder voorbehoud gezien het comp schema.
DVOL (zo)-Juliana’31 (za) 12.00 uur, Juliana’31 (zo) – DUNO 17.00 uur
Juliana’31 (zo) – Bemmel (toernooi Germania) 19.00 uur
Juliana’31 (zo) – Theole (toernooi Germania) 17.30 uur
Oefenwedstrijd Juliana’31 (za) tegen Victoria (Afferden)
Einde Zomervakantie regio midden
Treffers - Juliana’31 20.00 uur
Heyen 1-Juliana’31 (za) Albo toernooi Milsbeek 19.00 uur
Start competitie AWC - Juliana’31 1 14.00 uur
de Zwaluw-Juliana’31 (za) Albo toernooi Milsbeek 12.00 uur
Achilles’29 - Juliana’31 20.00 uur
Start bekercompetities
Einde Zomervakantie regio zuid
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Van het bestuur
Het seizoen 2021-2022 is ten einde. Op
1 juli is het nieuwe seizoen 2022-2023 al
weer begonnen. Op verschillende fronten
zijn we al met de voorbereidingen bezig.
De teams zijn ingeschreven bij de KNVB.
De teamindelingen zijn gepubliceerd. De
kleding is ingenomen en is weer gesorteerd voor het nieuwe seizoen.
Het bestuur heeft de contributie vastgesteld.
Voor het 2e jaar op rij heeft het bestuur besloten om deze niet te verhogen. Juliana heeft
op dit moment een gezonde financiële positie
en dat maakt het niet nodig om de contributie te verhogen. Met de hoge inflatie van dit
moment is het wel noodzakelijk om de prijzen
in het clubhuis aan te passen. Na de zomervakantie zullen de nieuwe prijzen zichtbaar zijn
achter de bar en in de keuken.
In onderstaande tabel is de basiscontributie te
zien voor het komend seizoen. Daarbij komt
voor alle spelende leden €15 huur voor de wedstrijdkleding. Voor de prestatie- en/of A-categorie teams komt er een toeslag bovenop van €10
tot €30 afhankelijk van de leeftijdscategorie.
Senioren
Junioren JO19 tm JO15
Pupillen JO13 tm JO8
Pupillen JO7, JO6
KNVB lid
Lid met functie
Niet-spelend lid

€ 224,€ 206,€ 186,50
€ 163,50
€ 10,€ 50,€ 80,-

Tabel 1: Basiscontributie seizoen 2022-2023
We hebben in de laatste maanden veel activiteiten gehad, zoals enkele toernooien en de
rommelmarkt. Eind juli is de laatste activiteit:
dan wordt het sportpark verandert in een
grote vierdaagse-camping die open is van 1623 juli. In augustus beginnen de trainingen
alweer. Wij zijn voornemens om het clubhuis
op de donderdagavond gewoon open te

houden, in het weekend zal het gedurende
de zomer gesloten zijn. De poort van het
sportpark is overdag open dus er kan door
gevoetbald worden, voorwaarde is wel dat er
alleen op de kunstgrasvelden wordt gespeeld.
Verder staan er prullenbakken en statiegeldbakken genoeg, dus is er geen reden om
rommel achter te laten. Alle andere plekken
van het sportpark zijn verboden terrein.
Tot slot wensen wij alle leden een fijne zomervakantie toe en alvast veel voetbalplezier in
het nieuwe seizoen.

Nieuws van de kledingcommissie
De kledingcommissie van Juliana is weer druk
bezig geweest om alle kleding in te nemen.
De teamtassen liggen al weer klaar voor het
volgend seizoen! Als iemand nog wedstrijdkleding, shirt of broekje, thuis heeft liggen
geef dat dan nog af in het clubhuis. Ook alle
coachjassen willen we terughebben zodat we
alle trainers en leiders volgend jaar weer kunnen voorzien van een mooie SKOR jas.
Voor vragen over kleding kan je het gehele seizoen terecht bij Harm van Duren,
0654301284. Ook voor de SKOR sokken kun
je bij hem terecht. Wij hebben bij Juliana een
voorraad sokken liggen van SKOR die wij
verkopen aan onze leden. Dat is praktischer
dan elke keer
bestellen via
de webshop
en scheelt de
verzendkosten.
Kosten zijn 10
euro per paar,
af te rekenen
bij onze kassa’s.
Bel Harm om ze
klaar te leggen
of vraag Patrick
of Lianne in het
clubhuis.
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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In de Schijnwerper
Piet Wijnakker
Zoals afgesproken kwam Piet op de afgesproken tijd bij mij thuis. Het was eerst
bijpraten over vroeger met mijn man Ben.
Ze kennen elkaar van de Jozefschool en
natuurlijk van het voetbal.
Piet is in september 1952 geboren in Haren
bij Oss als 2e kind uit het gezin Wijnakker. Piet
heeft 2 zussen en 3 broers. Na drie jaar is het
gezin Wijnakker verhuisd naar de Rijksweg in
Heumen. Op de locatie waar nu autobedrijf
Roelofs is gevestigd. Zijn vader de markante
Jan Wijnakker heeft op die locatie eveneens
een autohandel gehad. Vader Jan Wijnakker
zat jarenlang bij een lokale partij in de plaatselijke politiek. Bij de verkiezingen stuntte
hij altijd. Zoals een keer met het optreden in
Malden van de toen beroemde Swiebertje
met Bromsnor en Saartje.
Piet ging naar de kleuterschool aan de Kloosterstraat in Malden. Deze kleuterschool zat
aan de achterkant van het klooster en werd
geleid door de nonnen van dit klooster. Alle
jongens en meisjes uit Malden zaten in die tijd
op deze kleuterschool bij de nonnen.
Piet was toen erg klein voor zijn leeftijd en
kon zelf niet op- en ook niet van de fiets af
komen. Zijn moeder (van de Bruijn uit Malden) zette hem ’s morgens thuis op de fiets
en duwde hem flink aan. Het was een recht
fietspad van huis naar het klooster. Met de
nonnen was afgesproken dat iemand bij het
klooster zou staan om Piet van de fiets te tillen. Meestal ging dat goed. Maar die ene keer
stond er geen non op kleine Piet te wachten.
Piet fietste toen maar door tot het huidige
McDonald (toen Hotel Charlemagne) en liet
zich uiteindelijk maar omvallen.
Na de kleuterschool zat Piet in Malden op de
lagere jongensschool St. Jozef. In die tijd was
8

| Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden

er maar één sport en dat was voetbal. Piet
deed daar heel actief aan mee. Ieder vrij moment werd er op het veld achter het oude gemeentehuis gevoetbald. Zeer fanatiek en nat
bezweet kwam hij dan de klas binnen, waar de
leerkracht het niet altijd prettig vond, vertelde
Piet. Na de lagere school ging Piet eerst een
jaar naar het Gabrielcollege in Mook.
Daarna heeft hij op de Ulo aan de Akkerlaan
in Nijmegen gezeten. Na het behalen van Ulo
B diploma heeft Piet de MTS gedaan.
Na de MTS is Piet eerst gaan werken bij
autobedrijf Bosch en Jansen. Daarna is hij als
administrateur gaan werken bij de CVD in Nijmegen. De CVD werd in 1996 geprivatiseerd
en stapte Piet over naar het Stadsvervoer.
Daar is hij tot zijn 55e jaar werkzaam geweest.
Piet heeft 1 jaar bij s.v. Juliana’31 gevoetbald
bij de B pupillen. Een onderbreking van een
jaar op een kostschool was er de oorzaak
van dat Piet van zijn 11e tot zijn 17e jaar niet
gevoetbald heeft.
Wel werd Piet erg goed in het biljarten. Bij
zijn vader werkte in die tijd Tiny Wijnen als

autoverkoper. Tiny Wijnen was Nederlands
biljartkampioen. Hij leerde Piet biljarten. Piet
was in de jaren 1965-1966 zelfs jeugdkampioen van Nijmegen. Maar het actievere voetbal
werd toch gemist.
Zijn oom Leo IJzendoorn was voorzitter van
Heumen en haalde Piet naar Heumen. Eerst
voetballen bij de B junioren, daarna in de
A-jeugd en vervolgens 7 seizoenen in het 1e
elftal. In 1982 kwam Piet in het bestuur van
Heumen en werd jeugdsecretaris. Piet bleef
daarnaast actief als voetballer in lagere elftallen bij Heumen. Piet is 16 jaar jeugdsecretaris
geweest. Voor al zijn werk bij s.v. Heumen is
Piet bij die club benoemd tot erelid.
Als vrijwilliger bij de KNVB heeft Piet samen
met Piet Hubers (werkzaam bij de KNVB) de
pupillen zaalvoetbal competitie opgezet.
Hij was o.a. van 1985 tot 2019 medeorganisator van de kerstzaalvoetbaltoernooien
in Wijchen. Toen stopte de eigenaar van de
OLYMPIC hal in Wijchen vanwege de corona
met de sportbestemming. De hal heeft nu
een andere bestemming gekregen.
In 1996 heeft Piet tijdens een vakantie in Sint
Petersburg zijn vrouw Larissa ( een Russische
vrouw) leren kennen. Na regelmatige bezoeken en ook een aantal keren de feestdagen
met Kerst en Pasen in Holland gevierd te
hebben besloot Larissa om bij Piet te komen
wonen. Ze verhuisden naar een woning aan
de Rijksweg en werden de buren van de
voormalige secretaris van Juliana Martien
Kloosterman. Piet en Larissa zijn in 1998 getrouwd. In het begin was Engels de voertaal.
Maar al gauw leerde Larissa de Nederlandse
taal bij het R.O.C. Nijmegen. Larissa is tot haar
zwangerschap gaan werken als coupeuse bij
Pompo in Nijmegen.

De jaarlijkse zomervakanties gaan veelal
naar Italië en naar de stad Sint Petersburg
in Rusland.
Larissa doet nu vrijwilligerswerk op het
buitencentrum van St. Walrick in Overasselt.
Iedere dinsdag- en vrijdagmorgen helpt ze
daar de vluchtelingen uit Oekraïne.
Piet regelt inmiddels al 40 jaar het internationale voetbaltoernooi in Heumen. Dit jaar in
het Pinksterweekend voor de 39e keer. Twee
jaar op rij is het toernooi door covid-19 een
jaar uitgesteld.
Dit jaar komen de teams uit Duitsland, België en
Nederland. De Engelse teams ontbreken dit jaar.
Er komen 106 teams in alle leeftijdsgroepen.
Ze slapen in tenten achter de kantine op het
sportcomplex en in het dorpshuis. De hulp van
leden uit de vereniging is grandioos zegt Piet.
Toen Piet 65 jaar was werd hij gevraagd om
bij walking football te komen bij NEC. In die
tijd was er flink wat geld beschikbaar om dit
walking football te promoten. Aan buitenlandse toernooien en verre wedstrijden werd
meegedaan. Keurig georganiseerd en bijna
alles werd betaald.
Als tegenprestatie werd van je verwacht dat je
je ging inzetten om het walking football ook
Herman straten was ambtenaar van de burgelijke
stand en voltrok het huwelijk van Piet en Larissa.

Piet en Larissa hebben 1 dochter Nina. Nina
heeft na de basisschool in Molenhoek het
Stedelijk Gymnasium gedaan. Ze is inmiddels
20 jaar, woont op kamers en studeert rechten
aan de universiteit van Nijmegen.
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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bij andere verenigingen op poten te zetten.
En deze tegenprestatie leverde Piet!
Jules Abbenhuis benaderde Piet om te
komen voetballen bij de Old Stars in Malden.
Juliana is zelf in 2018 gestart met het walking
football en Piet is er vanaf het begin bij. Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is men
om 09.30u aanwezig.
Er wordt begonnen met een kopje koffie en
als afsluiting een drankje. Dat wordt in de
kantine verzorgd door Henny Vissers (dinsdagochtend) en Jan en Lucy Vissers (donderdagochtend).
De groep walking football bij Juliana is 30
man groot. Ze komen niet allemaal. Vaak zijn
er blessures of is men verhinderd.
Afhankelijk van de opkomst wordt er 6 tegen
6 of 4 tegen 4 gespeeld.
Op vrijdagochtend speelt Piet walking football
bij de voetbalvereniging Eendracht uit Mook.

Piet samen met zijn dochter Nina vlak voor de
wedstrijd België-Frankrijk in 2018.

Piet met de old stars tijdens toernooi de Graafschap met o.a. oud internationals.

10
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In Mook zijn te weinig deelnemers, zodat spelers van Juliana zorgen voor aanvulling.

Tenslotte nog de vraag aan Piet, wat hij mooi
vindt bij s.v. Juliana ’31?

Regelmatig wordt deelgenomen aan toernooien. Helaas kan dan niet iedereen mee, omdat
er maar 6 spelers in 1 team opgesteld kunnen
worden. Door om beurten mee te mogen proberen “we” het ieder naar zijn zin te maken.

Piet vindt dat bij Juliana alles goed georganiseerd is en geniet van de onderlinge sfeer bij
de wandelvoetballers. Het kunstgras is ook
heel fijn voor het walking football.

We hopen in oktober dit jaar met 2 teams
naar Engeland (Liverpool) te kunnen. Eerdere
plannen konden niet doorgaan door covid-19. In het weekend van 11 juni wordt
met 2 teams van Juliana meegedaan aan een
toernooi in Genk in België.

We sluiten af en natuurlijk kom ik graag een
keer kijken naar jullie walking football.
Veel succes met de organisatie van het
internationale toernooi in Heumen en bij
de Old stars.
Red: Loes Thijssen.

Piet in 1966 jeugdkampioen biljarten van Nijmegen

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Mei/juni stonden bol van activiteiten
De maanden mei en juni stonden weer bol
van activiteiten die allen werden gehouden op sportpark “de Broeklanden”.
Was er op 15 mei de traditionele grote
Julianadag, op vrijdag 20 mei was er het 7-7
toernooi voor 35 plussers die van een 3e helft
houden en op za/zo 28-29 mei was er het
grote internationale toernooi.
In juni was het vooral te doen op zaterdag 11
juni. Maar liefst 3 grote activiteiten stonden gepland. Het mini WK, de mini champions league
en het beachvolleybal toernooi. Matthee heeft
van het internationaal toernooi en van van het
mini WK en mini champions league 2 fraaie
collage gemaakt en die zeggen clichématig natuurlijk weer meer dan woorden. Maar er was
op 12 juni dus ook het beachvolleybal. !n 1979
al organiseerde Peter van den Broek samen
met Peter Latta het onderlinge voetbaltoernooi wat jarenlang een succesformule bleek.
Tegen de eeuwwisseling bleek de magie
hiervan toch uitgewerkt te raken en besloot
Peter van den Broek om hiervoor in de plaats
een Beachvolleybal toernooi te organiseren.
Het bleek/blijkt een gouden formule. In 2001,
tijdens het 70-jarig bestaan, was er een eerste
editie. Nu in 2022 zitten we inmiddels aan

12
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het 20e toernooi (20 ? 2001-2022 telt toch 22
jaren, maar ja toen was er corona!)
Hoewel wat minder druk dan voorgaande
jaren werd het opnieuw een geweldig succes.
De foto’s geven daarvan al een impressie.
De winnaars waren in poule 1 Brullende kat
en in poule 2 MHC hou het simpel 1, maar ja
eigenlijk kent het toernooi alleen maar winnaars. Peter had alles weer prima voor elkaar.
De fysieke ondersteuning was naast
Peter van den Broek ook van Theo Spanbroek,
Frans Poelen, Ferrie van de Logt,
Theo Teunissen en Frans en Gerard Janssen.
De toernooiorganisatie lag bij Helga Dijkstra,
Diana Eijpe, Thera Theunissen en Toon Janssen zij werden ondersteund door de scheidsrechters Els Pouwels. Boudewijn Jansen, Paul
Verweij, Ron Remers en Toon Janssen en
uiteraard ook door het barpersoneel.
Mei en juni dus bol van activiteiten, maar we
gaan in juli gewoon weer door. Op 3 juli de
rommelmarkt, van 18 tot 22 juli de vierdaagseweek en vanaf 31 juli hervat zondag
1 al weer haar trainingen, na eerst op vrijdag
15 juli al een wedstrijd te spelen tegen Etzella
Ettelbruck. Hoezo zomerstop?
Red. F.v.d.L.

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Zondag 3 kampioen
Zondag 29 mei 2022: Dag des oordeels.
Een ontspannen sfeer op De Broeklanden
wanneer Juliana 3 zich in de ochtend verzamelt om zich tot kampioen te kronen. Op
het programma: Ewijk op verplaatsing. Een
gelijkspel bij de nummer 9 van de competitie Ewijk is voldoende voor het kampioenschap. Binnen de selectie van Juliana 3 was
er geen twijfel over het wel of niet kampioen worden. Dit was terug te zien aan
de voorbereidingen die hadden plaatsgevonden. Met feest Dj Matthew, een zanger,
een bus, vuurwerk en een enorme grote
opkomst aan opgetrommelde supporters
liet Juliana 3 er geen gras over groeien.
Eenmaal met de bus aangekomen in Ewijk
was het tijd voor een kelderklassiaanse
warming-up waarbij iedereen iets anders
doet en niemand iets tegelijk. Hierdoor liet
coach Gabrica meteen duidelijk weten dat
vandaag op dezelfde manier benaderd werd
als alle andere wedstrijden. Het strijdplan was
simpel: snel scoren en genieten. Nog voordat
de scheidsrechter voor de eerste keer op zijn
fluit geblazen had waren er vuurwerk knallen
te horen en stond het veld al blank van rood
gele rook. Deze taferelen, die je normaliter
alleen in Zuid-Amerika ziet, zal de normale
Ewijker dan ook niet snel vergeten.

Juliana 3 begon gespannen aan de wedstrijd,
ballen werden ingeleverd, ballen werden mis
getrapt of ze werden verkeerd getimed. Het
was een wedstrijd waarin Juliana 3 het 16
meter gebied van de tegenstander de eerste 20
minuten van de wedstrijd bijna niet heeft gezien. Er was toch sprake van spanning en druk
bij de spelers en dit was zichtbaar in het spel
dat op de mat werd gelegd. Het goed voorbereide Ewijk strafte dit dan ook genadeloos af
door de 1-0 te scoren. Verder dan een kop-kans
van niet erkend kopper Kruitwagen kwam Juliana 3 in de eerste helft niet. Er voltrok zich een
ramp en een flashback aan de bijna verjaarde
traumatische ervaring bij VDZ in ArnhemNoord, waar het kampioenschap jaren geleden
werd verspeeld, flitste in gedachten voorbij.
Er moest ingegrepen worden. In de rust werd
er klinkklare taal gesproken door coach Gabrica. Als men kampioen wil worden moet het
anders. Door de tactische bespreking werd
er teruggegaan naar het totaalvoetbal waar
Juliana 3 dit seizoen bekend om is geworden. Het totaal voetbalwaar gegenpressing,
overlappen en kantelen vanzelfsprekendheden waren, moest leiden tot een beter spel
en daarmee beter resultaat. De tweede helft
startte dan ook anders en het was duidelijk
hoe de wedstrijd zich zou gaan ontwikkelen.
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Juliana 3 ging aanvallen en Ewijk ging verdedigen en counteren. De supporters, inmiddels
ook gespannen, zweepte onder aanvoering
van capo Antoinette Föllings het team op.
Een goal kon dan ook niet lang uitblijven. Een
opgezette aanval die leidde tot een voorzet van
de wingback Verrips werd door Tijn Houwen
op goal gekopt en door de centrale verdediger
van Ewijk in eigen goal gewerkt. Een zucht van
verlichting voor een ieder die aanwezig was.
Het duurde daarna niet lang tot de verlossende
1-2 van Mike Orth op aangeven van Draufgänger Thijssen zorgden voor een ontploffing van
emoties. De spelers wisten het, de supporters
wisten het, het kampioenschap was binnen.

schap met de vele meegereisde supporters
zal niet snel meer vergeten worden. Met een
traditionele douche voor de coach en een hoge
frequentie van alcoholische versnapering verplaatste het feest zich van de wonderbaarlijke
heel gebleven kleedkamer naar de bus die richting Juliana ging. Het ontvangst comité dat gesteund werd door fakkels en supporters zorgde
voor een warm onthaal. De kampioensschaal
werd uitgereikt en namens de spelersvrouwen
werden er geschenken gedaan. Keeper Jort de
Wildt, ook wel het slangenmens van Juliana 3,
kreeg de prijs van speler van het jaar uitgereikt
en technisch directeur Mike Orth had een mooi
woordje klaar voor iedere speler.

In de laatste minuten van de wedstrijd kreeg de
match een extra dimensie doordat de Messi van
de Broeklanden aka Marcus Lommen binnen de
lijnen werd gebracht. De man die zijn enkel brak,
kruisband afscheurde en een schouderblessure
had nam als speler afscheid van het voetbal.
Gezien het op de mat gelegde spel van meneer
Lommen die met kort draaiwerk en splijtende
steekballen ons terugbracht naar vroeger wordt
er hierbij hardop afgevraagd of het wel het
juiste besluit is geweest om te stoppen….
Eenmaal afgefloten was er tijd voor champagne, bier en gejuich. Een lach en een traan
van geluk bij het vieren van het kampioen-

Tijdens het feest dat door Koert Westerman
omschreven zou worden als “Episch” werd er
door familie Gabrica gezorgd voor authentieke
Albanese lekkernijen. De Stoof die door Feest
Dj Matthew naar een ander niveau werd getild
bleef nog lang onrustig. Hoe het feest verder is
verlopen hebben veel betrokkenen van Juliana
3 geen actieve herinnering meer aan.

16
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Tot slot wil Juliana 3 graag de club, alle supporters en de vrijwilligers bedanken voor de
onvergetelijke dag. Bedankt!
Wouter Hendriks

Kom meedoen met VoetbalPlus!

Voetbal in een speciaal team met nét dat stukje extra aandacht.
Op dinsdag 24 mei j.l. was het dan zover,
de eerste wedstrijd van het Juliana plus
team is een feit!
Daar stonden ze dan, tegen een “ervaren “
team van Oranje Blauw uit Nijmegen.
En wat deden ze het goed! Anders dan bij
een regulier team, die misschien balen als ze
verliezen, kent het Plus team dat niet. Dat ze
verloren hebben met 7-4 maakt niet uit, het
plezier dat ze uitstraalde is 100x meer waard.
En de manier van “vriendschappelijk” spelen in
een wedstrijd is zo belangrijk voor deze teams!
Voor herhaling vatbaar dus! Op naar nieuwe
wedstrijden tegen andere teams uit de regio
zal ze nog meer zelfvertrouwen geven..
Uiteraard dank aan alle goede begeleiders,
scheidsrechter en Oranje Blauw.
Mocht jij iemand kennen in jouw omgeving die
ook heel graag mee zou willen doen? Laat hem of
haar dan een keer komen kijken naar de training.
Wij trainen op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Voor wie?
Iedereen die door bijv. een vorm van autisme
of een (licht) verstandelijke beperking beter

tot zijn/haar recht komt in een speciaal voetbalteam.
Wanneer?
Elke dinsdag van 17.30-18.30 uur bij sv Juliana’31 in Malden (de Broeklanden)
Meer weten?
Coördinator Sonja Kat van VoetbalPlus bij
sv Juliana’31 vertelt je graag meer over de
mogelijkheden.
Sonja is bereikbaar via 06-14899413 of via de
mail: voetbalplusjuliana@hotmail.com zoekt
overigens nog steeds begeleiders!
Het VoetbalPlus team is nog steeds op zoek
naar extra begeleiders voor de trainingen.
De belangrijkste voorwaarde is dat je enthousiast bent om mee te helpen en enige affiniteit hebt met mensen met een beperking.
Weet je niet zeker of het iets voor je is?
Kom gerust eens langs of neem contact op.
Niet wachten gewoon doen!
Sonja Kat,
Coördinator Voetbalplus Juliana ‘31
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Daphne Beissel rent tegen kanker
Hallo ik ben Daphne Beissel en speelster van
het damesteam van Juliana’31.
Ik ren tegen kanker tijdens de TCS Amsterdam Marathon 2022
Iedereen heeft of krijgt er wel mee te maken!
Deze ziekte heeft ook bij mij en mijn (schoon)
familie veel verdriet veroorzaakt!
Ik doe mee aan de TCS Marathon om geld op
te halen voor kankeronderzoek. Dit geld is heel
hard nodig, want nog steeds krijgt 1 op de 3
mensen in Nederland de diagnose kanker.
Sponsor mij en help KWF met de financiering
van belangrijk onderzoek naar kanker.
Namens mij en KWF: dankjewel!
Daphne

*
*
*
*
*
*

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

*

De koffie staat klaar !

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL
Stelumi Verlichting
Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

WOONBOULEVARD WIJCHEN

Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

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

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

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

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Weggooien is geen optie!
Beste leden, ouders, verzorgers en familieleden,
Er zijn van die momenten dat je iets in je handen hebt waarbij je denkt: ”Zelf gebruik ik het
eigenlijk nooit, maar weggooien is echt zonde”.
Voor een ander is het nog bruikbaar, maar ja…
waar vind je die persoon? En om nou allerlei
vreemde mensen aan huis te hebben, dat liever
ook niet. En daar schiet Juliana te hulp! Met de
ervaring opgedaan met de jaarlijkse rommelmarkt en de Marktplaats verkopen is onze club
met haar vrijwilligers een succesvolle “spullen
makelaar” geworden. En de clubkas profiteert
daar elk seizoen weer opnieuw van waardoor
mooie projecten gerealiseerd kunnen worden!
De club is dus altijd op zoek naar bruikbare
spullen die je niet meer nodig hebt en die je

de club zou willen schenken. Dat kan van alles
zijn zoals fietsen, kleine meubelen, verlichting,
tuingereedschap, aanhangwagens, etc. Denk
bijvoorbeeld ook aan onze club in situaties
waarbij door omstandigheden een hele garage
of woning leeg gehaald moet worden. Dat
regelen wij, een echte win-win! Heb je iets wat
een mooie bijdrage voor de club kan opleveren,
maar is het voor jou te groot en/of te zwaar om
in te leveren?
Graag even een belletje naar Paul Reintjes
(06-26729142) of Lianne Muller (06-22013693)
dan komen we het ophalen. Twijfel je of iets wel
interessant genoeg is? Stuur even een foto naar
één van de genoemde 06-nummers. Dan hoor
je zo snel mogelijk iets terug. Ook namens alle
clubleden ontzettend bedankt!

Glimmend staal, roestig ijzer van al het metaal
worden we financieel wijzer
Door het succes van deze actie in de afgelopen
jaren wordt er ook dit jaar bij Juliana nog steeds
ijzer ingezameld. Het heeft de vereniging in de
afgelopen tijd al vele duizenden euro’s opgeleverd en het is daarom ook een stimulans om
er mee door te gaan. We hopen dan ook in de
komende tijd nog veel ijzer te mogen ontvangen en gaan dan ook gestaag door met het
inzamelen. Wellicht ligt er bij u in de schuur of
in de achtertuin nog interessant spul.
We denken bijvoorbeeld aan fietsen, radiatoren, kachels of tuinhekken, maar ook
elektrisch gereedschap, een heggenschaar,
computers, goten, verwarmingen en
convectoren, verwarmingsketels, boilers,
plaatwerk, autodeuren, autovelgen (staal en
lichtmetaal),spatborden, stalen balken, buizen
en kokers, wasmachines, afwasmachines,
drogers, een hamer, hang- en sluitwerk, elektrische kabels of snoeren, accu’s etc.
U kunt ze altijd brengen of gratis laten opha20
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len. Het hoeft overigens niet perse oud ijzer
te zijn,want juist ook andere metalen zijn voor
ons zeer welkom. Met name aluminium, koper,
kabel, messing, zink, lood of RVS (roest vrij
staal), maar ook alle andere metalen nemen
wij graag in ontvangst. Wat we echter niet
willen hebben zijn diepvriezers, koelkasten,
beeldschermen, tv’s en gasflessen!
Wilt u meer info of een afspraak voor het
ophalen dan even
een belletje naar Paul Reintjes (06-26729142)
Bij voorbaat dank !!

Diervoeding
Dierverzorging
Tuingereedschappen

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

schokdempers
onderhoud
trekhaken
remmen
uitlaten
banden

AUTO EN BANDENSERVICE

JAN BROEKMAN
De Hoge Brug 37
6581 AJ Malden

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

www.austriasport.nl
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Ik ben Gijs Rosken, ik ben 10 jaar en ik woon
in Malden.
Waar zit je op school?
Ik zit op de vuurvogel in het Heksenkruid. Na
de vakantie ga ik naar groep 7.
Wat vind je het leukste vak?
Geschiedenis, dat is lekker kort. En gym.
Wat zou je later willen worden?
Iets met computers.
Waarom ben je gaan voetballen?
Omdat het leuk is. Ik wilde al voetballen toen
ik 2 jaar was.
Hoelang voetbal je al en in welke teams
heb je gespeeld?
Ik speel nu 4 jaar bij Juliana en heb gespeeld
in de JO7-2, JO8-2, JO9-1, JO10-1 en na de
zomer in de JO11-1.
Vertel eens iets over je team?
Het is een leuk team, ik vind het altijd leuk.
Wie vind je de beste speler uit je team?
We zijn als team samen goed!
Op welke plaats speel je?
Op het middenveld en verdediging.
Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt:
Hard en recht passen
Zwakke punt:
Penalty’s
Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de
training?
Het leukste:
Partijtje
Het minst leuke: Als ik naar huis moet.
Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:		
Dat weet ik niet
Minder goed:
22
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Wat vind jij van corona:
1 thuis i.p.v. op school?
Thuis
2 Toch trainen en voetballen bij Juliana’31 ?
Dat was heel fijn dat het wel doorging.
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Gamen en buiten spelen
(meestal ook voetballen)
Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Nee
Wat vind je een stomme bezigheid?
Me vervelen
Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
De eerste bladzijde.
Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Dat vind ik leuk om naar te kijken en
commentaar te leveren
Wat vind je van het Ministadion en de
Mini-Championsleague?
Weet ik niet
Van welke trainer heb je veel geleerd?
Van Bennie

Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om
te vertellen?
Ik ben pas naar een festival geweest en daar
gingen we ook kamperen.
Wat zou je nog graag bij Juliana willen
zien?
Fijne kleedkamers.
Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: Ajax
Buitenlandse voetbalclub: PSG
Speler:			Ronaldo
Eten:			Pannenkoeken
Tv-programma:		Ik kijk voetbalen Fortnite filmpjes op Youtube

Boek:			
Donald Duck
“Computerspel”:		
Fortnite
Film:			Avengers
Muziek:			
Super crazy frog
Huisdier:			Hond
Snoep:			Banaantjes
Vrien(dinnetje):		
Thomas, Stijn,
David, Tijn
red. F.v.d.L.
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Koop bij onze Juliana sponsoren
Aarnoutse Specialiteitenslagerij
Administratiemedewerkers VOF
Adviesburo Middelkoop bv
Albert Heijn Janssen
Arts Constructiebedrijf BV
Arts Elektro bv
Atana rijschool
Austria Sport
Autobedrijf Bart Ebben BV
Autobedrijf Rob Sengers
Autobedrijf Roelofs
Autobedrijf Theo Klaassen
Autobedrijf Van Bon
AutoMartin
Bakkerij ‘t Kraayennest
Bastyle
Beddenspecialist de Vries Malden
BikeLife/ Sjef van Bergen
Bisbee Flexonderwijs
Bistro de Bok
B-Logic
Blokhut
BOB Autowas
Bol Accountants
Casatronics
CCS Nederland BV
Claase Garantiemakelaars
Coffee@work
Communicatiekrachten
de Passage cafetaria
Dierencrematorium A-N
Dimitri’s Greek Foot
DM Printmedia
Eimers Metaal

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

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

ACTIE VAN DE MAAND

Koop bij onze sponsoren!
Heb jij al de sponsor actie van deze maand gezien?
Wilt u ook met uw bedrijf in de Schietschijf?
Neem contact op met Twan Konings, sponsorcommissie, tel 06 - 4826781
Bekijk deze artikelen de volgende keer dat je bij de club bent of ga direct naar de webshop:
https://juliana31.clubwereld.nl/
24
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Hoofdsponsoren

S.V. Juliana ‘31
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Team van de maand

Juliana JO12-2 trotse kampioen 4e kwart
De 9 spelers van JO12-2 spelen voor het
grootste deel al meerdere seizoenen met
elkaar samen. Het is een leuk team met
gemotiveerde jongens die zich afgelopen
seizoen enorm hebben ontwikkeld.
Het team is bereid voor elkaar te werken en
het positiespel is erg verzorgd geworden. Dit
heeft geresulteerd in het kampioenschap in
het 4e kwart van het seizoen. Ondanks dat
er geen wedstrijd is verloren, was het tot op
de laatste dag erg spannend. Er mocht in de
laatste wedstrijd niet verloren worden van
Overasseltse Boys JO12-1, de directe tegenstander om het kampioenschap.

Na eerder dit sezoen twee keer te hebben
verloren en eenmaal gelijk gespeeld te hebben, was het tijd voor een overwinning. En
dat gebeurde in een zeer spannend duel dat
na een 1-0 achterstand werd omgebogen in
een voorsprong.
De wedstrijd eindigde in 3 tegen 4 in ons
voordeel. De ontlading en vreugde waren
enorm en dat werd gevierd met gejuich, friet
en ranja in ons eigen clubhuis in Malden. Komend seizoen gaan deze jongens in JO13 11
tegen 11 spelen en zal dit team hoogstwaarschijnlijk worden opgesplits. Dit kampioenschap is een mooie afsluiter.

op de foto v.l.n.r. Rens Mulders, Mels van den Biggelaar, Stijn Bokkers, Aron Omar,
Daan van Lieverloo, Stein Traa, Daan de Mandt, Miguel Heijs en Tim Lokate. Met op de achtergrond
trainers Leon Mulders en Nadir Omar (Leider Joost van den Biggelaar niet op de foto)
26
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Welkom

De redactie heet onderstaande leden van harte welkom!
Tom Ariaans
Owen Mbila
Stian Cooiman
Jayden van der Meer
Thijs Cornelissen
Joep Melchers
Jurren Cuppen
Thorsten van Melis
Lisander Dauti
Wout Morsink
Melle Den Dekker
Mitchell Nguyen
Jep van Dijck
Dylan Oakes
Guus Eissing
Moritz Oost
Teun Eltink
Amir Ramadan
Gabriel Esposito
Amir Rramadan
Senne Franken
Rik Schlepers
Devyn Van Grunsven

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

11-11-1990
28-12-2000
19-10-2014
12-07-2014
18-11-2013
18-11-2002
17-10-2009
20-11-1994
13-04-2003
09-12-2016
04-01-2016
23-08-1999
19-01-2000
06-10-2016
08-02-2005
21-09-2016
31-01-2009
01-09-2014
15-09-2005
01-09-2014
27-04-2006
18-06-1982
30-04-2014

Justin Seeger
Lorenzo Hendriks
Atal Sefati
Duco Hoencamp
Hamza Sefati
Rifki Holla
Omar Sefati
Frenk Jansen
Alexey Semioshko
Aaron Janssen
Jesse Smulders
Cas Janssen
Joey Stevens
Rens Janssen
Gatlin Streng
Sam Janssen
Kevin Van Susteren
Jorick van de Kar
Maud Velthuis
Don Kersjes
Bjorn Venhuizen
Koen Leenders
Sander Warringa

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M

07-03-1998
19-02-1999
29-05-2010
12-05-1996
01-03-2015
29-06-1993
31-01-2012
03-05-1992
22-06-1981
14-05-2016
14-09-2016
02-11-2016
13-10-2003
02-05-2006
10-11-2005
03-08-2002
17-05-1989
19-12-2000
16-10-2003
11-05-2005
11-07-2003
20-09-1998
08-05-1984
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Old Stars nieuws

Old Stars on tour … in Genk
Senior Army KRC Genk, zo noemen onze
gastheren en –dames zich. De groep is
nauw verbonden met de gelijknamige betaald voetbal organisatie. Dat deze naam
toepasselijk is, blijkt uit de bijna militaire
precisie waarmee op 10 en 11 juni het
toernooi om de Senior Army walking football cup werd gehouden. Een strakke en
duidelijke organisatie met oog voor details
stond garant voor een prettig verloop van
het evenement.
Senior Army beschikte over de faciliteiten van
het hele sportcomplex. Dat was heel comfortabel. Zo konden we gebruik maken van het
speelplein, de kantine en kleedruimten van
de jeugdafdeling. (Een voetbalveld wordt in
België een plein genoemd.) Voor de lunches
weken we uit naar de eetzaal in het nabij
gelegen stadion.
De organisatie had maaltijden, hotelreserveringen en een bbq geregeld. Maar zij onderscheidde zich vooral door de gereserveerde
tafels met naambordje voor de deelnemende
teams, schijfjes sinaasappels die tijdens de
pauzes van de wedstrijden op grote schalen
werden aangeboden door hostesses en de
routebeschrijving van het stadion naar het
hotel voor de gasten.
Ons eerste team eindigde als beste buitenlandse deelnemer. Een minpunt was de onverdiend uitgedeelde rode kaart, die vlak voor
tijd van een wedstrijd bij een 0-5 stand aan
ons werd uitgereikt wegens vermeend hands.
Onze tegenstander en wij stonden verbijsterd
naar de scheidsrechter te kijken. Deze bleef
maar uitleggen dat hij volledig volgens de
regels handelde.
Afgezien hiervan waren er slechts hoogtepunten te noteren.
28
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De toegang tot het parkeerdek van het hotel
was vol hindernissen. Een zeer steile, smalle
oprit met halverwege een slagboom. uitzicht
op een blinde muur, gevolgd door een haakse
bocht vergden het uiterste van de rijkunst van

de chauffeurs. Het aantal parkeerplaatsen op
het dek was minstens een factor 10 kleiner
dan het aantal hotelkamers. Bovendien waren
de meeste plaatsen gereserveerd. De wedstrijd om de laatste vrije parkeerplekken werd
in ons voordeel beslist.
De avondsessie begon met een rit naar
een groot recreatiecomplex, Kattevennen
geheten, in de bosrijke omgeving van de stad.
Het aanbod varieert van sterren kijken tot
paardrijden en minigolfen.
Hier werd ons een bbq aangeboden.
De dag eindigde op een mooi terras in het
centrum van de stad niet ver van het hotel.
Het Belgische Hapkin blond bier is een aanrader. De ober was in uitstekende stemming.
Nadat hij een aantal rondes bediend had,
feliciteerde hij ons met zo’n geweldig ‘vrijgezellenfeest’. Waarom wij schaterlachend in een
deuk lagen, ontging hem.

Het hotel terugvinden ging goed. Het bereiken van de kamer was voor sommigen een
onverwacht obstakel.
De lift ging defect met een aantal oldstars nog
aan boord. Ipv omhoog te zijn gegaan bleek
de cabine in de parkeergarage te zijn beland.
Hier waren veel deuren. Bijna alle op slot.
Gelukkig bleek er een open te kunnen. Deze
leidde naar een andere ruimte onder een appartementencomplex met weer een lift. Van
hieruit was een uitgang naar buiten.
Niet voor iedereen! Na het tellen van de neuzen op het trottoir voor het hotel in donker
Genk werd één man gemist. Telefonische
oproepen hadden geen resultaat.
We stonden op het punt hulptroepen in te
schakelen toen uit het nachtelijk duister twee
figuren opdoken, onze man en Louis. Louis
was een zeer vriendelijke,behulpzame oude
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heer gekleed in pyjama en kamerjas, lopend
met stok, voeten gestoken in pantoffels.
Opgelucht na het weerzien van de vermiste
waren we heel benieuwd naar het verhaal van
het tweetal.
Onze man had in de ruimte onder het appartementencomplex de aansluiting met de
groep verloren. Uiteindelijk had hij op een
willekeurige bel gedrukt om hulp te vragen.
Tot zijn geluk had Louis opengedaan en hem
naar het hotel terug geleid.
Louis voelde zich zeer vereerd en content
toen hij uitvoerig bedankt werd. Wij benadrukten de moed die hij had om op zo’n
nachtelijk uur open te doen. Hij glunderde
van oor tot oor.
Of het nieuwsgierigheid, wie er bij hem
aanbelde, of hulpvaardigheid was, die hem er
toe bracht zijn deur te openen? Dat weten we
niet. Blij om zoveel dankbaarheid schuifelde
Louis terug naar zijn woning.
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Na een sobere, korte nachtrust en een rijkelijk,
uitgebreid ontbijt volgde de finale ronde
van het toernooi. Voor de lunch speelden
de teams één wedstrijd, erna nog 2. Voor de
lunch was maar liefst 2 uur uitgetrokken. Voor
de meeste deelnemers volstond een half uur.
Met als gevolg een lange wachttijd tot de
volgende wedstrijd.
Half vijf begon de prijsuitreiking. Onze
gastheer Jaak hield een lange toespraak,
deelde de prijzen uit en bedankte iedereen
uitgebreid.
Terug naar huis. Onderweg aangelegd bij ‘the
filling station’ in Lanaken, een Amerikaans
restaurant met een fantastische aankleding
in toepasselijke stijl. Alleen daarom al een
bezoek waard.
Na heerlijk ‘bijgetankt’ te hebben ging het
bestemming huiswaarts.
Harry Smits

Het 1e speelde
‘Rick wil je een stukje schrijven in de schietschijf vanwege je afscheid bij de club?’
Hoe kon ik hier nee op zeggen, natuurlijk wil
ik dat doen! Misschien dat ik op deze manier
wel kan vertellen waar ik tijdens mijn afscheid niet helemaal uit mijn woorden kwam.
Sorry voor als het wat te lang is geworden.
Voordat ik bij Juliana kwam heb ik bij verschillende clubs gespeeld. De laatste club waar ik
hiervoor speelde was AWC. Ik kwam net bij de
senioren en we speelden in de 1e klasse. Een
mooi niveau met een leuke groep. Mijn oude
trainer bij AWC ‘Frank Duijghuisen’ AKA ‘Donny’
vond het toch een goed idee om mij voor het
jaar erop naar Juliana te halen. Juliana speelde
2e klasse en er was een aardige twijfel of ik
dat moest doen. Echter maakte mijn vrienden
‘Huub Cremers, Twan Smits en Tim van der
Cruijsen die ook bij Juliana speelden het besluit wel makkelijker. Het bleek de beste keuze
op voetbalgebied die ik ooit heb kunnen maken. Onder leiding van Maurits Pol haalden we
promotie op promotie. Kampioenschappen,
platte karren, bordesscenes, het was genieten!
We hadden natuurlijk een hele goeie groep
maar ik moet toch nog even kwijt dat Maurits
één van de beste trainers is die ik ooit heb
gehad (en ik heb er best wat gehad).
Echter waren het niet alleen maar mooie
momenten en daarmee doel ik niet op jaren
dat we ook degradeerden maar hierbij doel
ik vooral op het verlies van mooie mensen
binnen de club. Het zijn er een aantal geweest
maar de twee die mij altijd zullen bij blijven
zijn Peter Latta en Rik van de Burg (Muntje).
Beide hebben ze besloten uit het leven te
stappen. In 2009 ‘Peter’ die mij wekelijks
onderhanden nam op de massagetafel met
zijn grote klauwen en brede glimlach. De
woorden ‘doe maar een beetje stevig’ kon je
beter niet hardop uitspreken tegen Peter. Hij
kon met 1 hand je hamstrings zo knijpen dat
ze nog net zo groot als je kuiten waren. Wat

een kracht! Wat een fijne persoonlijkheid en
voor sommige zelfs een vaderfiguur.
Hierop volgde een jaar later in 2010 onze
teamgenoot, sfeermaker, vrolijke koster,
prachtige mens maar vooral voor vele en ook
voor mij ons maatje Rik (Muntje). De dag dat
Frank mij belde om te vertellen dat we naar
Juliana moesten komen zal ik nooit meer vergeten. De liedjes en woorden op zijn uitvaart
staan tot de dag vandaag in mijn geheugen
gegrift. Zoals mijn vader in zijn woorden naar
de club en mij ook zei: die periode kwam je
er pas écht achter wat voor een teamspirit er
was, wat een fijne club Juliana is en hoe alle
mensen binnen de club er waren om mij en
elkaar steunen in die moeilijke tijd.
Dit genoemd te hebben volgde er nog 12
mooie jaren in het roodgele tenue. Hoe hou je
het dan 16 jaar in eerste van een club vol? Dit
komt door verschillende dingen en een aantal
van die dingen wil ik benoemen.
Het team. Jaar op jaar zorgde Frank ervoor dat
er een kwalitatief goed team stond maar ook
een team wat bij elkaar paste en ook naast het
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veld als vrienden door het leven gingen. Ik
kwam bij Juliana omdat er ook wat vrienden
speelde maar ik heb er door de jaren heen
zoveel mooie mensen ontmoet en vrienden
bijgekregen, dat had ik nooit willen missen.
Hierbij ook hoort ook de staff: denk aan de
verschillende trainers, die mij ook nog een
heel mooi aandenken hebben gegeven door
mijn shirt stuk voor stuk te signeren voor mijn
afscheid. Denk aan de leiders die wekelijks
voor ons klaar staan en zoveel regelen achter
en voor de schermen om ons als team van
alle gemakken te voorzien. Dit is niet niks en
wordt als speler soms als vanzelfsprekend
geacht maar dit is verre van waar. Ik wil
iedereen ook erop wijzen dat zij dit allemaal
doen uit vrijwilligheid, hun liefde voor de club,
het team en passie voor voetbal. Help ze mee
wanneer dat kan of bedank ze wat vaker, ze
zijn ook onderdeel van het team! Als laatste
zijn het de verzorgers: Zij waren het spil tussen
speler en trainer, wat vertelden ze wel en wat
vertelden ze niet. Ze werden vertrouwenspersonen binnen het team. Ik was er dan ook
wel vaak, zoveel rollen tape en massageolie is
er aan mij gespendeerd. Het hoorde erbij, 3x
in de week eerst even langs de verzorger. Al
was het maar voor de spieren los te maken,
een goed gesprek of even slap ouwehoeren.
Er was 1 ding dat er niet kon, en dat was een
scheetje laten in dat kleine hok. Daar stond
per direct rood op! Dit alles ga ik wel missen!
In het verlengde van onze verzorgers waren
er natuurlijk ook de fysiotherapeuten. Door
de jaren heen heb ik zoals vele van jullie
weten aardig wat blessures gekregen en
jaar in jaar uit, stonden Huub Cremers maar
vooral Guido steeds weer klaar om mij op te
lappen. De ene blessure nog onverklaarbaarder dan de andere maar keer op keer werd
er tot op de bodem uitgezocht wat er kon
zijn en hoe we het gingen aanpakken. Guid
vriend, nogmaals dank voor je geduld en alle
energie die je er keer op keer hebt ingestoken. Zonder jou had ik dit niet zeker niet 16
jaar volgehouden.
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De vrijwilligers: wat een fijne, hardwerkende,
lieve mensen met een groot Juliana hart
lopen er toch wekelijks bij Juliana hun stinkende best te doen voor ons allemaal. Het zijn
er te veel om bij naam te noemen maar jullie
weten allemaal over wie ik het heb en deze
mensen moeten gekoesterd worden.
Het bestuur: ik vind dat zowel voor de Jeugd
als voor de senioren alles erg goed geregeld is.
Er wordt veel georganiseerd en er wordt altijd
gezorgd voor stabiliteit. Hierin staat voor mij
wel 1 iemand centraal en dat is Lianne. Niks
dan lof over jou! Er hoeft maar iets geregeld
te worden binnen de club en jij bent er. Dag
en nacht sta je voor de club klaar en dat siert
je enorm. Zelfs ik persoonlijk kon bij je terecht
als er alleen maar een scheur in mijn trainingsbroek zat of ik als enige in het team met korte
i.p.v. lange mouwen wilde spelen. Jij regelde
het! Lianne je bent een held en verdient een
lintje. Denk ook een beetje aan jezelf goed.
De supporters: jaar in jaar uit stonden er meer
of minder supporters langs de lijn. Maar altijd
zijn wij als 1e elftal erg goed gesteund. Hierbij
doel ik natuurlijk ook over de vaste kern. Jullie
waren er altijd, in voor- en tegenspoed en
daar deed ik het ook voor. Na afloop van een
wedstrijd spraken we soms nog even na in de
kantine of jullie kwamen naar me toe langs het
veld om me nog te feliciteren of te vertellen
dat jullie het weer zo fijn vonden als ik weer
meedeed. Hier kon ik me echt aan optrekken
en waardeerde ik echt enorm. Heb me altijd
erg geliefd gevoeld en ondanks dat ik nooit de
meeste goeie voetballer was, wilde ik mezelf
wedstrijd op wedstrijd mede voor jullie voor
meer dan 100% inzetten. Bedankt daarvoor!
Franky D: je begon op mijn 17 jarige leeftijd als
mijn trainer bij AWC A1 en groeide uit tot een
vriend voor het leven. Klinkt sentimenteel maar
het is echt zo! 18 jaar lang kon ik bij jou terecht.
Zat ik ergens mee, speelde er iets binnen of
buiten het team, konden we elkaar helpen, het
maakte niet uit. Alleen de gesprekken voor het
komende nieuwe seizoen verliepen altijd redelijk

stroef. ‘We kunnen er wel lang over praten maar
als je weg gaat breek ik allebei je benen’.
Tja dan was het alweer duidelijk ;) Frank ik zal alle
details weglaten maar bedankt voor het mogelijk
maken van 16 fantastische jaren bij Juliana!
Mijn pa (voor vele mijn broer): zonder jou
was mijn hele voetballoopbaan niet mogelijk
geweest. Vanaf een jaar of 6 heb je mij week in
week uit overal naartoe gebracht. SCE, NEC, De
Treffers, AWC en Juliana. Dan vergeet ik nog de
ritjes voor de KNVB selectie. In het begin alleen
en later naar met Geert die niet ongenoemd
mag worden. 30 jaar lang heb je geen wedstrijd
overgeslagen en was je mijn vaste supporter.
Wat een kilometers, wat een momenten en wat
een gesprekken alleen al over het voetbal. ‘Is er
nog nieuws, hoe is het met die, kun je zondag
spelen’. Dit waren wekelijkse vragen. Voor het
fluitsignaal keek ik altijd eerst even naar rechts,
check! ‘We kunnen er tegenaan!’

Waarom benoem ik dit hier, omdat ik dit
waarschijnlijk zonder mijn pa ook niet 16 jaar
lang had gelukt.
Mega bedankt voor alle energie, moeite, kilometers en het samen delen van mijn mooie
en minder mooie momenten binnen het
voetbal. Het was een mooie rit!
Nou heel boekwerk geschreven en ik heb vast
mensen niet genoemd maar ik wil Juliana en
alle mensen die daarbij horen heel erg bedanken voor de geweldige 16 jaar bij jullie. Had
geen betere club kunnen wensen om mijn
voetbaljaren door te brengen.
Ik blijf supporter en hoop altijd onderdeel te
blijven van die Maldense lui in rode broek en
gele trui. Het gaat jullie goed en tot snel!
Rick van Beijnen
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Voorbereidingsprogramma s.v.Juliana’31 1 zondag
week dag

datum

activiteit

tijd

1

di

5-juli

Training

19.30 uur

do

7-juli

Training

19.30 uur

vr

8-juli

Training

19.30 uur

zo

10-juli

Training

11.00 uur

di

12-juli

training selectie

19.30 uur

do

14-juli

training selectie

19.30 uur

vr

15-juli

Juliana’31-Etzella Ettelbruck

20.00 uur

zo

31-juli

training selectie

11.00 uur

di

2-aug.

training selectie

20.00 uur

do

4-aug.

training selectie

20.00 uur

vr

5-aug.

training selectie

19.30 uur

zo

7-aug.

trainingsdag selectie

10.00 uur

di

9-aug.

AWC – Juliana’31

20.00 uur

wo

10-aug.

training selectie

20.00 uur

vr

12-aug.

training selectie

19.30 uur

za

13-aug.

Juliana’31 – DUNO

17.00 uur

ma

15-aug.

training selectie

20.00 uur

wo

17-aug.

Juliana’31 – Bemmel (toernooi Germania)

19.00 uur

do

18-aug.

training selectie

20.00 uur

za

20-aug.

Juliana’31 – Theole (toernooi Germania)

17.30 uur

di

23-aug.

Treffers - Juliana’31

20.00 uur

do

25-aug.

training selectie

20.00 uur

vr

26-aug.

training selectie

19.30 uur

zo

28-aug.

Start competitie Juliana'31 1

14.00 uur ?

di

30-aug.

training selectie

20.00 uur

wo

31-aug.

Achilles’29 - Juliana’31

20.00 uur

vr

2-sept.

training selectie

19.30 uur

zo

4-sept.

competitie Juliana'31 1

14.00 uur ?

2

3

4

5

6

7
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Stand Hoofdklasse B zondag na speeldag 24 van de 26 seizoen 2021-2022
#

Team

Gesp

W

GL

V

P

+

-

1

Baronie

26

19

3

4

60

53

21

2

OJC ROSMALEN

26

17

3

6

52

60

33

3

UDI'19/CSU

26

15

4

7

49

41

29

4

Orion

26

15

2

9

47

51

35

5

Halsteren

26

12

8

6

44

48

39

6

Juliana '31

26

12

5

9

41

45

38

7

Nuenen

26

11

4

11

37

36

31

8

AWC

26

10

3

13

33

49

50

9

SV Meerssen

26

9

6

11

33

40

45

10

Sportclub Silvolde

26

9

5

12

32

38

30

11

RKZVC

26

7

6

13

27

25

44

12

Moerse Boys

26

6

7

13

22

29

53

13

Longa '30

26

5

4

17

19

33

59

14

RKSV Minor

26

4

2

20

14

27

68

AWC bar. hal. Jul. long moe. nue. OJC orio min. rkzv silv meer UDI
AWC

1-0

4-1

1-4 2-5

4-3

1-1

5-1

3-1

4-0

2-2

1-0 1-2

2-1

3-1

1-0 4-1

2-0

1-2

3-1

1-0

2-1

4-1

1-0 5-0

2-2

1-3 1-1

3-0

0-0

1-2

3-0

5-2

0-0

1-0 3-3

2-1

2-2

4-1

2-0

3-3

1-3

1-0

4-1

0-1 3-0

0-1

3-1

0-3

1-2

1-3

1-0

0-1

0-3 1-3

0-2

0-4

0-0

2-1

2-1

4-2

0-0 0-2

0-0

0-2

0-2

0-1

2-0

2-2 2-1

1-2

1-2

5-0

2-0

2-0 3-1

1-2

4-2

0-1

0-3 3-1

4-0

5-2

1-1 2-1

1-2

1-4 2-0

1-2

1-1

0-2

Baronie

1-0

Halsteren

3-2

2-1

Juliana '31

2-1

1-3

0-0

Longa '30

0-3

1-2

2-3

1-4

Moerse Boys 2-2

2-2

0-1

1-1 2-1

Nuenen

3-2

0-3

1-1

1-2 2-0

5-1

OJC ROSM.

4-2

1-0

5-2

4-0 5-4

4-0

0-1

Orion

3-1

1-3

3-3

2-0 3-0

2-1

1-0

3-0

RKSV Minor 0-3

0-1

1-2

1-2 2-2

1-4

3-1

0-5

1-4

RKZVC

3-0

0-2

0-3

1-3 1-1

0-0

2-1

0-0

2-0

2-1

Silvolde

3-0

2-3

1-3

3-0 0-1

3-1

1-2

2-3

0-0

5-1

2-0

SV Meerssen 3-1

0-2

2-2

2-2 2-3

5-0

0-2

1-3

3-2

2-0

0-0

2-1

UDI'19/CSU 2-1

1-1

2-1

3-1 3-1

0-2

1-0

0-1

2-4

5-0

2-0

2-0 1-3
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Stand topscoorders Hoofdklasse B zondag Landelijk seizoen 21/22
Dennis Knuiman

OJC

21

Daan Pauwels

AWC

6

Jorn Reuvers

AWC

17

Noël de Graauw

Baronie

6

Fouad Idabdelhay

Halsteren

16

Jorik Mijnhijmer

Baronie

6

Safa Kizir

AWC

13

Daan van den Broek

Moerse B.

6

Carlito de Zeeuw

Juliana'31 zo

12

Jesse Mouws

Moerse B.

6

Wout Blasman

Silvolde

12

Matt Bolhuis

Nuenen

6

Zlatko Zejnilovic

Minor

11

Roy Olislagers

Nuenen

6

Joey Hellstern

OJC

11

Kevin Brands

OJC

6

Vincent Alberts

Orion

11

Saad Laazizi

OJC

6

Sam Huismans

Orion

11

Jens Wirix

Baronie

5

Jop van Lith

Juliana'31 zo

10

Nassim Asrih

Halsteren

5

Mustafa Mohammad

Baronie

9

Thomas Loning

Juliana'31 zo

5

Thom Berendsen

Longa

9

Rolf Kruip

Longa

5

Bob Vancan

Meerssen

9

Cas van den Broek

Moerse B.

5

Antoni Forner Cuenca

Nuenen

9

Wibe van Rooij

Nuenen

5

Roald van Hout

Udi'19

9

Jens Schutten

RKZVC

5

Jeroen van Schoonhoven Udi'19

9

Cem Köse

Silvolde

5

Yassine Mejres

Baronie

8

Jaouad Chraou

Udi'19

5

Jeroen Beerendonk

Halsteren

8

Paul Diesel

Juliana'31 zo

4

Jasper Waalkens

Halsteren

8

Jesper Eigenhuijsen

Juliana'31 zo

2

Cem Unal

Minor

8

Vincent van Beek

Juliana'31 zo

1

Jeroen Meijers

Juliana'31 zo

7

Denny van Luijk

Juliana'31 zo

1

Jordie van der Schoot

Meerssen

7

Dirk Pijnenburg

Juliana'31 zo

1

Tom Wijkmans

OJC

7

Jens Rossen

Juliana'31 zo

1

Tijn Jellema

Orion

7

Rick Stuurwold

Juliana'31 zo

1

Sjors Storkhorst

RKZVC

7

Amwar Tuithof

Juliana'31 zo

1

Daan Verlijsdonk

Juliana'31 zo

1

Red. F.v.d.L.
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Zaterdag 1 speelde
KAMPIOENEN !

Op zaterdag 21 mei was het dus zover dat
het team van Rob Jansen kampioen wist te
worden van de 4e klasse A KNVB Oost! Na afloop waren daar de woorden ban huldiging

Huldiging spelers Juliana 31 zaterdag 1
Bob Kuppen
Bob ook wel bekend als de Nijmeegse Neil
Diamond staat zelfverzekerd als keeper in het
doel. Op de lijn niet te passeren, maar hoge
ballen zijn wel eens een dingetje. Wat wil je
ook met de lengte van Kostas Lamprou.
Na afloop van de wedstrijd zorgt Bob regelmatig voor een zoete Flügel verrassing in
het kleedlokaal die je van de grond op kunt
drinken. Eén van Bobs meest wijze uitspraken is: met twee nul de rust in gaan is altijd
beter dan met één nul.

Een vader van één van de spelers van
zaterdag 1 zei: mijn grootste nachtmerrie is
wanneer mijn dochter iets krijgt met Bob en
dat ik hem ’s zondagsmorgens tegen kom op
de badkamer……
@Maurice: volgens mij kun jij ook nog wel een
half uur vollullen met anekdotes over Bob :)
Len van Megen
Len vond aan het begin van het seizoen dat
het tijd was voor een blessure. Een kruisband
blessure zorgt ervoor dat hij dit seizoen niet
kan spelen. Hij is er vanaf september als
voetballer niet meer bij maar hij onderscheidt
zich als zeer gemotiveerde assistent trainer.
Len volgt elke training op de voet behalve
wanneer Feyenoord moet voetballen Dat is
toch iets belangrijker. In de dug-out heeft Len
het grootste woord en moet, wanneer het
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spannend wordt, gecorrigeerd worden door
zijn collega staf.
Bij de Fuik hebben ze een nummer wat speciaal voor Len gecomponeerd is. Kunnen jullie
het refrein even zingen?
Tees van den Rijk
Bijnaam: de Taser. Aanvoerder van de 3e helft.
Na afloop van de wedstrijd is hij diegene die er
voor zorgt dat de pot gevuld is en gevuld blijft.
Wanbetalers worden streng aangesproken.
In het veld is hij het verlengstuk van de trainer
met gevleugelde uitspraken als: Lekker bezig
Jos! Het heeft wel even geduurd voordat
iedereen, inclusief Joep, wist wie Jos was. Voor
de wedstrijd heeft Tees de taak om kilometers
kinesiotape, pleister en leukoplast te plakken.
Tees moet het vooral van zijn snelheid hebben wanneer hij centraal achterin staat.
Joeri Hendriks
Bijnaam Klinker, al weet volgens mij niemand
meer waar die bijnaam nu vandaan komt.
Als Joeri niet geblesseerd is, dan is hij een
betrouwbare centrale verdediger. Maar ja die
hamstrings willen niet altijd meer. Joeri heeft
zijn gescoorde doelpunten in officiële wedstrijden verviervoudigd, en zelfs een kopgoal
staat nu op zijn trackrecord!
Niels Tils
Als linker centrale verdediger altijd zeer solide
zijn taak uitvoerend. Daarbij wordt het middel
tackle ook niet geschuwd, Volgens mij zijn je
knieën altijd voorzien van grote schaafwonden. In de verdediging zijn alle kopballen na
een schreeuw uit zijn mond van “voor Niels”
ook daadwerkelijk voor Niels. En de mooiste
kopgoals maak je wanneer je de avond ervoor
flink gezopen hebt….., immers ook met een
duf hoofd kun je koppen
Roel van Hassel
Bijnaam Walie. Zoals Breinburg bij NEC als
stofzuiger fungeerde, zo stofzuigt Roel voor
Juliana. De inworp van Roel is gevreesd, vanaf
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de zijkant haalt hij met gemak het doelgebied. Als Roel het veld op stapt gaat er een
knop om; waar hij normaal belangstellend en
vriendelijk is, staat hij op het veld te mopperen, te vloeken en te schelden. Toch zou mijn
oma zeggen: er zit geen kwaad in dat jong.
Roel zijn hobby is vrij worstelen, Jip Bertisen
weet precies hoe dat voelt….
Jip Bertisen.
Zoals gezegd, wel eens slachtoffer geweest
van Roels stoeipartijen. Jip is niet de meest
spraakzame speler, maar voor bier gaat de
mond altijd open! En datgene wat Jip zegt,
snijdt altijd hout! Jip is voor menig spits een
pain in the ass; in de verdediging blijft als een
schaduw achter je aan gaan en raak je hem
niet kwijt. En wanneer hij op de brommer de
aanval in gaat is hij niet bij te houden.
Sjors Poelen
Bijnaam Eppie. Aanvoerder van het team ,maar
ja de familie Poelen en achillespezen, dat is me
toch wat. Waar tweelingbroer Pim eerder door
uitviel, is dit seizoen toch wel een beetje het
probleem van Sjors. Toch is hij weer terug aan
het komen en dan staat die daar weer: in de
spits maakt hij zich sterk en er is geen verdediger die nog bij de bal kan. Een dubbele schaar
en de bal hangt weer in het netje! Volgend
seizoen het doelpuntenrecord van 26 stuks
in seizoen 2018-2019 weer verbreken? En wie
heeft nu de grootste bierbuik: Sjors of Pim?
Gijs Beuving
De spits die sjouwen, trekken en sleuren tot
kunst verheven heeft. Er zijn spelers met meer
techniek, maar toch heeft Gijs er dit jaar weer
een hele serie ingeprikt. Maar ja met schoenmaat 48 is het raken van de bal toch wat
simpeler dan met maat 41 nietwaar?
Marc de Winter
Bij afwezigheid van Sjors der Kapitän. Hard
rennen is niet Marc’s sterkste punt. En wanneer er gekopt moet worden trekt Marc zijn
hoofd in. Maar de balbeheersing en zijn
loepzuivere passes worden gewaardeerd door

teamgenoten maar gevreesd door de tegenstander. De mooiste goals maakt Marc vanuit
een volley, we hebben dit jaar heel wat mooie
exemplaren mogen aanschouwen.
Roy Klaassen
er zijn collega spelers die Roy alleen hebben
zien voetballen op videobanden uit de jaren
90. Toch wel jammer, want als hij in het veld
net zo gevat is als langs de kant, dan zouden
we heel veel mooie dingen zien. En omdat
Roy op zaterdag altijd een trainingsbroek aan
heeft, is hij de ideale reserve grensrechter
wanneer de scheidsrechter de spijkerbroek
van een enthousiaste vader afkeurt.
Tjemme Fisscher
Tjemme wordt ook wel de Frenkie de Jong
van Malden genoemd. Sterk aan de bal, lekker
pingelen en de meest bijzondere trucs uit
de kast halen dat is waar Tjemme op leeft.
Daarnaast leeft Tjemme op weddenschapen.
“Een Hattrick in 1 helft voor een kannetje bier
trainer?” En jawel hoor 45 minuten later liggen er 3 in het netje.

Mees Swinkels
Waar Tees aanvoerder van de 3e helft is, is
Mees de sleutelhouder van de Fuik, de Snapchat king en nachtburgemeester van Malden
en omstreken
Mees in het veld: loepzuivere traptechniek,
heerlijke mopperkont en meeverdedigen na een
mislukte aanvallende actie doen we liever niet :)
Paul Roosen
Wordt door trainer Rob als linksback opgesteld, maar och verdedigen is de belangrijkste
bijzaak. Immers als moderne back voetbal je
vooruit. Daarnaast is Paul huisgenoot van de
mascotte van Juliana; Topper. Mede dankzij
Paul en mascotte Topper iz zaterdag 1 kampioen geworden.
Loet Schoenmakers
Loet is in het veld soms niet te volgen. Loet
mist kansen die zelfs Marcel Koolen nog gemaakt zou hebben, maar scoort ballen, waar
zelfs Christiano Ronaldo nog zijn hoed voor
af zou nemen. Dus de ene week onzichtbaar
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en de andere week ongenaakbaar. Kun je
daar volgend seizoen een iets betere mix van
maken Loet?

nakijken met zijn techniek en beweeglijkheid.
Een goed gesprek met Luuk? Gooit U er dan
alstublieft een fust bier in?

Daarnaast Loet de regelaar van de bruine
fruitsschaal na afloop van de wedstrijd. En dat
lukt hem ook bij uitwedstrijden!,

Joep Schols
Of was het nu Jos?
Joep stoomt regelmatig op vanaf de rechterflank, maar ook rechts centraal in de verdediging gaat hem goed af als al die oudjes maar
weer eens zonodig geblesseerd moeten zijn.

Giel Straten
Synoniem voor Giel? Overal inzetbaar, menig
werkgever is jaloers op zo een veelzijdig
iemand. Naast speler is Giel ook jeugdtrainer.
De vraag is: hoe vaak is Giel kampioen geworden met zijn team? Of: wat is het maximale
aantal ongeslagen wedstrijden achter elkaar?
Volgens mij kan Giel nog niet tippen aan de
scores van Rob… En Giel: waarom was jij in
Coronatijd op zaterdag altijd op het veld; was
de trainster van …. (@Maurice: jij weet wie dit
is?) zo leuk?
Luuk Kerkhof
Klein van stuk, maar groots in daden. Geeft
bomen spelers van 2 meter in het vierkant het
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Joep heeft een fetish voor de jaren 80; is toch
heerlijk zo’n vlassig snorretje? In Movember
ben je met zo een schilderskwast onder je
neus toch helemaal het heertje en moet je de
meiden van je afslaan hè Joep?
Timo Siroen
Voor hem zijn de hekken om het veld gezet,
anders liep hij er uit. Altijd aan het rennen en
vliegen, menig verdediger krijgt er de zenuwen van. Niet altijd even zuiver in de bal aanname en het moet altijd vooruit! Wanneer
Timo op de bank zit zit hij vol adrenaline; bij

een wisselbeurt staat hij stuiteren langs de
lijn om te mogen invallen en moeten beide
leiders aan zijn armen hangen, anders loopt
hij zo het veld op!
Pim Poelen
Na een jaar assistent trainer had hij toch
weer behoefte aan de bal. Voetballen gaat
niet meer, dan maar keepen. En daarmee is
zaterdag 1 gezegend; menig tegenstander is
jaloers op zo een 2e keeper. Overigens vindt
mam Jacqueline het maar helemaal niks wanneer Pim op goal staat.
Zijn er dan geen minpunten; natuurlijk wel:
heeft hij nou de grootste bierbuik van de
tweeling? En wie stuurt hem naar huis wanneer het eigenlijk al veel te laat is?

Rob Janssen
Bereid elke wedstrijd tot in de puntjes voor,
niets aan het toeval over laten!
Is er trots op dat hij de afgelopen anderhalf
jaar slechts 1 officiële wedstrijd verloren heeft;
ik zou zeggen Rogier Meier let op je stekkie!
Na de overwinning bij zijn cluppie Woezik
(rob is daar al 35 jaar lid!) vindt Rob het helemaal niet erg om in zijn Juliana kloffie achter
de bar te kruipen om bier te tappen; hup
Juliana! Volgens mij zijn we al zo ver dat hij
Juliana leuker vindt dan Woezik.
Onder hoge spanning gebeuren er rare dingen op het magneetbord hè Rob? Zelfs Timo
kan je dan niet meer volgen. Gelukkig helpt
Sjors je altijd uit de brand.
Marcel Koolen
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Wie is er jarig in..augustus?
1
Luc van ‘t Klooster, Marcus Lommen, Rolf Kruitwagen, Frans Jansen
3
Rivano van de Vosse, Sam Janssen, Peter de Bruijn
4
Gijs Kerkhof
5	Morris Schindler, Hugo Warlé, Emrah Ozkan, Ruben Poos, Remco Eversen,
Alfredo Spiero
6
Ilay Wallé, Giel Straten
7
Roel van Hassel
8
Lars Bokkers, Robert Langes, Frans van Leeuwen
9
Isaac Scheepers, Sven Janssen, Loïsa Dreier, Max Klaassen, Wim Derks
10
Koen Willems, Marco Witte, Sjaak Wijnakker
11
Amber Muis, Raymond Toonen
13
Mano van der Mark, Tim Laracker
14
Milan Nguyen, Niek Smulders, Zoran Borojevic
15
Tom Beuving, Chantal de Bruin, Geert Schoenmakers
16
Paul Roosen, Tom de Bruijn, Henk Abbema
17
Rens van den Bogaard, Dirk van Lin, Bas Schaaij, Lex van de Water
18
Noud Teunissen, Sebastiaan van Bon
19
Milan Schepel, Baer Janssen, Flip Jacobs, Ferrie van de Logt
20
Bram Kock, Max Verploegen, Joost Kersten
23
Daniël van Zoggel, Luuk Cuppen, Mitchell Nguyen, Mick Jans
24
Johan Willems
25	Sjors van Duren, Omar Alfaouri, Tygo Koers, Sem Vissers, Jesper Koppers, Matthijs
Nijenhuis, Sven Zinken, Rubin van Dreumel
26
Peter Barsch, Richard Teunissen
27
Oskar Mooren, Joshua van Beek, Roy Roodenburg, Kosse Stegman
28
Wietse Kuiper, Valentino Wesley Meijers Kruyzen
29
Sven de Goede, Paul Spaan, Arjan Winters, Ron Remers
30
Robin Schierboom, Pierrega Leverington-kilkens, Peter Soethoudt
31
Geert Thoonsen, Henny Schoenmakers-van Haaren
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Stand 4e klasse A zaterdag Oost bijgewerkt t/m 24-05-2022
#

Team

Gesp

W

GL

V

P

+

-

1

Juliana '31 1

26

23

2

1

71

99

20

2

De Paasberg 1

26

20

1

5

61

91

41

3

De Treffers 1

26

17

4

5

55

70

36

4

Woezik 1

26

15

3

8

48

82

46

5

Kolping-Dynamo 1

25

14

1

10

43

56

39

6

Alverna 1

26

13

3

10

42

55

42

7

Oranje Blauw 1

26

12

3

11

39

54

56

8

AWC 1

26

10

3

13

33

48

73

9

Beuningse Boys 1

25

9

3

13

30

54

59

10

SC Valburg 1

26

9

2

15

29

43

53

11

A.S.V. Zuid Arnhem 1

26

6

1

19

19

30

66

12

Quick 1888 1

26

6

4

16

19

41

90

13

Elistha 1

26

5

3

18

18

52

102

14

SVHA 1

26

3

5

18

14

42

94

Alle uitslagen 4e klasse a zaterdag seizoen 2020-2021
Arnh Alv AWC Beu Paas
A.S.V.Z.Arnh.1

Tref Eli

Jul Kol O.Bl Qui Valb SVH Woe

0-1 0-3

2-0 1-8

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

4-1

6-3 1-0

1-2 3-2 0-2 3-2 1-3 5-1 1-2 7-0 2-2

5-1 0-5

0-4 4-2 0-4 2-5 0-3 5-2 3-2 4-2 2-4

0-5

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

Alverna 1

2-1

AWC 1

0-5

1-1

Beun. Boys 1

0-1

0-0 3-1

De Paasberg 1

3-0

1-2 4-2

2-0

De Treffers 1

2-0

3-1 6-0

0-5 3-0

Elistha 1

3-2

4-1 2-3

6-6 2-5

2-1

Juliana '31 1

8-0

4-1 5-1

2-0 6-0

1-1 8-2

Kolping-Dyn. 1

1-0

2-0 1-2

1-2

Oranje Blauw 1

1-4

3-2 1-0

5-6 3-6

1-3 6-0 0-0 1-4

Quick 1888 1

1-0

1-5 3-3

2-2 2-4

2-2 1-7 0-4 1-4 0-2

SC Valburg 1

3-0

1-3 1-2

1-2 1-2

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

SVHA 1

1-5

0-2 2-2

5-4 2-2

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

Woezik 1

7-0

1-0 1-2

2-1 2-6

3-2 2-1 1-3 5-2 6-0 4-2 3-1 7-3
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3-1 5-2 2-4 3-1 4-1 9-1 3-0 5-2 2-1
6-1 2-1 1-0 2-2 1-3 3-2 7-1 3-3
1-8 1-5 2-2 1-5 0-2 2-4 1-10
2-0 4-2 7-1 5-1 3-1 2-1

1-5 4-1 1-2

6-1 0-4 0-0 5-0 1-0
2-0 3-0 3-1 0-2
0-4 3-2 3-3
3-2 3-0
0-6

Stand topscoorders Zaterdag 1 seizoen 20/21
Gijs Beuving

Juliana'31 za

19

Sjors Poelen

Juliana'31 za

5

Marc de Winter

Juliana'31 za

19

Joeri Hendriks

Juliana'31 za

3

Tjemme Fisscher

Juliana'31 za

15

Giel Straten

Juliana'31 za

3

Loet Schoenmakers

Juliana'31 za

13

Luuk Kerkhof

Juliana'31 za

2

Timo Siroen

Juliana'31 za

9

Joep Schols

Juliana'31 za

2

Niels Tils

Juliana'31 za

8

Voorbereidingsprogamma zaterdag 1.
week dag

datum

activiteit

tijd

1

za.

6 aug.

trainen

13.00 uur

ma.

8 aug.

trainen

20.00 uur

do.

11 aug.

trainen

20.00 uur

za

13 aug

Oefenwedstrijd DVOL (zo)-Juliana’31

12.00 uur

ma.

15 aug.

trainen

20.00 uur

do.

18 aug.

trainen

20.00 uur

2

3

4

5

6

7

za/zo. 20/21 aug.

Oefenwedstrijd tegen Victoria (Afferden)

ma.

22 aug.

trainen

20.00 uur

do.

25 aug.

Heyen 1-Juliana’31 Albo toern. Milsbeek

19.00 uur

zo.

28 aug.

de Zwaluw-Juliana’31 Albo toern. Milsbeek

12.00 uur

ma.

29 aug.

trainen

20.00 uur

do.

1 sep.

trainen

20.00 uur

za.

3 sep.

beker (nog onbekend)

ma.

5 sep.

trainen

20.00 uur

do.

8 sep.

trainen

20.00 uur

za.

10 sep.

beker (nog onbekend)

ma.

12 sep.

trainen

20.00 uur

do.

15 sep.

trainen

20.00 uur

za.

17 sep.

beker (nog onbekend)

ma.

19 sep.

trainen

20.00 uur

do.

22 sep.

trainen

20.00 uur

za.

24 sep.
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Teleinfo
SV Juliana ‘31
Sportpark De Broeklanden
Broekkant 39, 6581 AC Malden
024 3581924
		
BESTUUR
Voorzitter vacant.
Secretaris Lianne Muller
Penningm. Peter van Heijnsbergen
Facilitaire zaken Patrick Bronstyn
Voetbalzaken Joost Heijnen
		
Commissie- voorzitters
Veiligheid & Arbo Joost Kersten
Communicatie Inge van Dreumel
Supporters & act. Elske de Wildt
Sponsor Twan Konings
Vrijwilligers Johan Kerkhof
Welkom Veronique Slenders
Buitendienst Henry Jansen
Clubhuis Frans Janssen
Vierdaagse
Rommelmarkt Frans Janssen
Kleding Harm van Duren
Voetbalzaken Harald van Hoorn
Wedstrijdzaken Ron Remers
Fair Play Mariel Verhees
Scheidsrechters Joost Heijnen
Toernooien uit Carl de Vries
Zaalvoetbal Toon Janssen
		
Commissie voetbalzaken
Voorzitter Harald van Hoorn
Coörd. Senioren Patrick Bronstyn
Coörd. JO19 Patrick Bronstyn
Coörd. JO17 Harold van Hoorn
Coörd. JO15 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO13 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO11/12 Roy Vissers
Coörd. JO8/9/10 Maurice de Mandt
Coörd. JO 6,7 Maurice de Mandt
Coörd. Vr/M Patrick Bronstyn
Coörd. VoetbalPlus Sonja Kat
Peter de Bruijn (coörd. Oldstars)
Techn. Jeugdc Sebastiaan van Bon
46

Telefoon:
06 22013693
06 10275254
06 19669223
06 39447344
06 57573071
06 46666432
06 48267812
06 50911480
06 19482203
06 53676535
06 51502821
vacant
06 51502821
06 54301284
06 51389678
06 21821305
024 3551031
06 39447344
024 3551031
06 55390040
06 51389678
06 19669223
06 19669223
06 51389678
06 27446881
06 27446881
06 19624505
06 25085782
06 25085782
06 19669223
06 14899413
06 21404428
06 52083031
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Techn. Jeugdc. pup Henry Jansen
06 53676535
Scout selectie Zo Frank Duijghuisen 06 14108680
Coörd. Za1/Zo1 Loek Heijnen
06 44136576
		
Ledenadministratie & contributie
Ledenadministratie Matthee Moons 06 20666420
Contributie Ron Remers
06 21821305
Rekeningnummer contributie NL29RABO0131649000
IBAN vereniging
NL06RABO0131604503
		
TRAINERS:
Zo1 Ton Kosterman
06 53882175
Zo1 Adrie Rosmalen (2e trainer)
06 22469677
Keep Niek Wijers
06 30609825
Za1 Rob Janssen
06 28756955
Za1 Pim Poelen (2e trainer)
06 16446224
Vr.awc/jul Asoka Groen
06 22202522
Vr1 Henk Koopman
06 48361671
		
LEIDERS: SENIOREN
Zo1 Paul Leverington
06 30499028
Zo1 Jordi Barsch
06 43576643
Zo1 Verzorger Rick Stoffelen
06 46104099
Zo1 Fysio Guido Souren
06 28344179
Zo2 Vincent Peters
06 22440639
Zo3 Mike Orth
024 3450630
Zo4 Maik van de Broek
06 46635874
Zo4 Luc te Riele
06 18668040
Zo5 Joep Artz
024 3582825
Za1 Marcel Koolen
06 22389128
Za1 Kai Renwarin
06 18427976
Za2 Dirk Arts
06 29448738
Za3 Sjors Gommers
024 3580113
Za3 Bas Prudon
06 83973450
Za4 Hans Zegers
06 83796140
Za4 Tjebbe van de Wielen
06 53846478
Za5 Mike Janssen
06 51968584
Za5 Richard Theunissen
06 51999284
Za6 Jordi Barsch
06 43576643
Vr1 Romy Verkaart
06 58914859
Vr1 Kayleigh van Loveren
06 54660035
vet Jan Hock
06 46153903

Juliana31-Gasten
code: laatonsjuichen
mede mogelijk gemaakt door:

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Hoofdsponsoren

S.V. Juliana ‘31

CENTRUM VOOR FINANCIËLE DIENSTEN MALDE N

verzekeringen

hypotheken

pensioenen

bankzaken

bedrijfsfinancieringen

Telefoon (024) 358 07 56

Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

bedrijfsadvieze n

nl

Taxatie s

Telefoon (024) 358 51 81

Telefoon (024) 373 78 33

de
Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

Taxatie s

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

Postbus 59, 6580 AB Malde n

ww w.cornelissegroep.n l

