
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



Schietschijf   SV Juliana ‘31 Malden     |      3

Nummer 5
november 2021

jaargang 47

Kopie inleveren vóór 16 december 2021 bij een van de redactieleden, of in de brievenbus bij 
de Stoof. Datum van verschijnen volgende Schietschijf +/- 23 december 2021, onder voorbehoud!

Schietschijf
Officieel orgaan van sv Juliana’31, Malden
Nummer 5, november  2021 jaargang 47;
Oplage: 700
  
Redactie:  
Ferrie vd Logt    024-3580212
Matthee Moons  06-20666420
Loes Thijssen:      024-3580527

Adres kopie: brievenbus Stoof 
Adres e-mail: fvdlogt@hetnet.nl 
Lay-out: info@DMprintmedia.nl 
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: Peter van Heijnsbergen 
06 10275254
Postadres s.v.Juliana’31: 
Merellaan 24 (6581CH) Malden
Ledenadministratie: 
Matthee Moons tel. 06-20666420 
IBAN vereniging Juliana: NL06RABO0131604503 
 

Colofon 

Inhoud

3 INHOUD
5 REDACTIONEEL
6 ACTIVITEITENKALENDER
7 VAN HET BESTUUR
8 INTERVJOEWTJE
10 DITJES & DATJES
12 HANS HUISBERS
13 VOETBALPLUS
13 DWARSLIGGERS SONGFESTIVAL
18 IN DE SCHIJNWERPER
22 ROMMELMARKT
23 WIE IS ER JARIG
23 WELKOM
24 OLD STAR NIEUWS
26 HET 1E SPEELDE
30 ZATERDAG 1 SPEELDE
34 TELEINFO

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     |      5

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

Redactioneel
Toch weer corona.
Het is al weer het derde jaar op rij dat de 
sportcompetities in de wintermaanden 
worden geteisterd door de corona pandemie. 
Hoewel de voetbalcompetities, in tegenstel-
ling tot de voorbijgaande twee jaar, nog 
niet zijn stilgelegd lijkt het een kwestie van 
tijd alvorens dat ook dit seizoen weer gaat 
gebeuren. Wellicht somber gedacht, maar 
als ik bijvoorbeeld het afgelopen weekend 
bekijk dat er in de hoofdklasse B op zondag 
van de 7 wedstrijden liefst zes i.v.m. corona 
worden afgelast dan zitten we daar toch 
wel dicht bij. Vaak wordt er gezegd dat de 
Nederlander te weinig discipline heeft en dat 
de genomen maatregelen te weinig worden 
nageleefd waardoor we het noodlot over 
onszelf afroepen, maar als ik over de lands-
grenzen heen kijk zie ik in veel andere landen 
toch ook zeer strenge regelgeving vaak zelfs 
nog strenger dan hier. Laten we hopen dat we 
een en ander toch onder de knie gaan krijgen. 
Ik denk nog steeds dat hier het toverwoord 
“VACCINEREN” is.

De feestmaand staat al weer voor de deur.
Als u dit leest is het waarschijnlijk de laatste 
week van november of wellicht al december. 
Met andere woorden de feestmaand staat 
weer voor de deur. Maar hoe feestelijk gaat 
het allemaal worden? Het Sinterklaasfeest is 
in ieder geval al goed geraakt door het corona 
verhaal. Veel is al afgeblazen, maar ter gerust-
stelling voor de jongste lezers onder ons schat 
ik in dat hij op 5 december toch gewoon weer 
op de daken terug te vinden zal zijn. 
Laten we hopen en er vanuit gaan dat het 
met de kerstdagen en het oud en nieuw ge-
beuren weer wat beter zal gaan, alhoewel het 
traditionele vuurwerkspektakel bij oudjaar 
al weer aan banden is gelegd. Dat vuurwerk 
wordt nu al volop door gajes in de lege 
stadions gebruikt. Dat gajes is er volgens mij 
wel de reden van dat het sportgebeuren nu 
zonder publiek moet worden afgewerkt. 

Hoe stom en idioot kan men zijn? En is hier 
geen rol weggelegd voor de ouders van die 
gajes jongeren?? Of horen zij daar zelf ook bij? 

Stand van zaken.
Ondanks de vele afgelastingen zijn we toch 
al een aardig eind op weg in deze competitie. 
Zaterdag 1 had afgelopen weekend al de 
eerste periode binnen kunnen halen tegen 
SC Valburg, maar de wedstrijd werd helaas 
afgelast. U raadt het al: corona. Ze staan met 
21 punten uit 7 wedstrijden wel nog steeds 
ongeslagen bovenaan, maar met het even-
eens ongeslagen Treffers toch wel vlak op de 
hielen. Zondag 1 heeft er inmiddels al weer 
tien wedstrijden op zitten. Na de 2-1 gewon-
nen derby tegen AWC staan ze met negentien 
punten op een fraaie 3e plaats. Al met al kan 
Juliana’31 tevreden zijn over de stand van 
zaken van de selectieteams bij de senioren.

In dit nummer.
Het novembernummer is traditie getrouw 
altijd een wat dunner nummer geworden. Zo 
ook dit jaar. 
Loes Thijssen heeft de schijnwerper deze 
maand gericht op Dayne Koopman, speler 
van zaterdag 2 en trainer van jo15-1. Bij de 
jeugd staat Timo Dahrs uit het team jo11-2 in 
het intervjoewtje. Naast een aantal gebrui-
kelijke rubriekjes is er ook een inzending van 
“oud lid” Hans Huibers. De kersverse voorzitter 
van het landelijk CDA heeft n.a.v. het stukje 
van afgelopen maand zelf een stukje aangele-
verd, waarvoor uiteraard hartelijke dank. Ook 
Piet Wijnakker, namens de Old stars, heeft 
weer een bijdrage geleverd. Bij de rubriek 
“het eerste speelde” hebben Marcel Koolen 
namens zaterdag 1 en Daan Verlijsdonk 
namens zondag 1 voor de copy gezorgd. Al 
met al is het toch wel weer de moeite waard 
om te lezen. 
Daarom vanaf hier een fijne feestmaand toe-
gewenst en voor nu veel leesplezier.

Red. F.vd L.
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Activiteitenkalender
vr 26-nov-21 Rikavond; Tsjechië – Nederlands vrouwenelftal WK kwalificatie
za 27-nov-21 Quick’88 -Juliana ‘31 za 1; Juliana ‘31 JO19-1-SV Venray JO19-1;  
   Bataven JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- AWC JO15-1
zo 28-nov-21 Juliana ‘31 zo 1- Orion; Juliana ‘31 2- Millingen SC 3; Groesbeekse  
   Boys VR1- Juliana ‘31 VR1; Spero Vr 1-AWC/Juliana Vr 1
za 4-dec-21  Juliana ‘31 za 1-ASV Zuid Arnhem; Exelsior ‘31 JO19-1-Juliana ‘31  
   JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Beuningse boys JO17-1; 
   OSC JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
zo 5-dec-21  SV Meerssen- Juliana ‘31 zo 1; NSVV FC Kunde 3- Juliana ‘31 2;  
   Juliana ‘31 VR1- Overasseltse Boys VR1; AWC/Juliana Vr 1-OSC Vr 2
di 7-dec-21  UEFA Champions League groepswedstrijden MD6
wo 8-dec-21  UEFA Champions League groepswedstrijden MD6
do 9-dec-21  UEFA Europa/Conference League groepswedstrijden MD6
za 11-dec-21 Kolping Dynamo-Juliana ‘31 za 1; Juliana ‘31 JO19-1-SML JO19-1;  
   Union JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Bemmel  
   JO15-1
zo 12-dec-21 Longa ‘30 - Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Orion 5; Kolping-Dynamo  
   VR1- Juliana ‘31 VR1; Leones Vr 1-AWC/Juliana Vr 1
za 18-dec-21 Bennekom JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-
   AWC JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Jonge Kracht JO15-1
vr 24-dec-21 Begin Kerfstvakantie
za 25-dec-21 1e Kerstdag
zo 26-dec-21 2e Kerstdag
vr 31-dec-21 Oud jaar
za 1-jan-22  Nieuwjaarsdag
ma 10-jan-22  Einde Kerstvakantie
za 22-jan-22  Juliana ‘31 za 1-De Treffers; Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1;  
   Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31  
   JO15-1
zo 23-jan-22  AWC/Juliana Vr 1-Beuningse Boys VR2
za 29-jan-22  Juliana ‘31 za 1-Oranje Blauw; Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1;  
   Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Juliana  
   ‘31 JO15-1
zo 30-jan-22  Nuenen- Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Kolping-Dynamo 2; NSVV  
   FC Kunde VR4- Juliana ‘31 VR1; WVW Vr 1-AWC/Juliana Vr 1
vr 4-febr-22  4-20 februari Olympische Winterspelen Beijing

Van het bestuur

coronamaatregelen op ons sportpark zoals die sinds 13 november gelden.
De besmettingen in Nederland lopen op. 
Volgens de KNVB kan er nog steeds veilig 
worden gesport, daarom ziet de KNVB 
vooralsnog geen reden om de geplande 
wedstrijden niet door te laten gaan. Sv 
Juliana ‘31 zal in deze altijd de richtlijnen 
van de KNVB volgen. 

Als er in een team een speler positief getest 
is op corona, meldt dit dan bij de teammana-
ger en de jaarlaagcoördinator. Zij zullen dan 
samen met de wedstrijdsecretaris bekijken of 
de wedstrijd verplaatst moet worden.

Op KNVB Assist staat hierover het volgende:
  
Over het algemeen verblijven sporters tijdens 
een wedstrijd of training niet meer dan 15 mi-
nuten binnen 1,5 meter van een andere persoon 
en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet 
nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat 
geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar 
moeten hun gezondheidssituatie goed in de 
gaten houden en thuisblijven zodra een van de 
door de overheid genoemde klachten optreedt.

Beste leden, Bij brengen hier nogmaals de 
basismaatregelen waaraan iedereen zich 
moeten houden:

• heb jij of een huisgenoot corona: blijf 
dan thuis

• heb je klachten: blijf thuis en laat je 
testen

• neem de gebruikelijke veiligheids- en 
hygiëneregels in acht

• en het meest belangrijk: gebruik je ge-
zonde verstand!

Op zaterdag 13 november jl. om 18 uur gin-
gen de volgende maatregelen in:

• Publiek is niet meer welkom op het 
sportpark bij trainingen en wedstrijden.

• Op het sportpark geldt zowel binnen 
als buiten het dringende advies om 1,5 
meter afstand te houden.

• Kleedkamers zijn alleen toegankelijk met 
een coronatoegangsbewijs. 

• De sportkantine en het terras zijn toe-
gankelijk met een  coronatoegangsbe-
wijs. In de sportkantine en op het terras 
gelden vaste zitplaatsen en de sluitings-
tijd is 20.00 uur.

Zie ook de website van NOCNSF en de  Rijks-
overheid voor alle maatregelen.

Het bestuur van Juliana roept iedereen op om 
zich aan de regels te houden. Zorg voor elkaar 
en let op elkaars gezondheid. We willen onze 
leden een zo veilig mogelijk omgeving bie-
den om te kunnen voetballen. Dus help elkaar 
bij het naleven van deze maatregelen. 

Wij rekenen op jullie begrip, verantwoorde-
lijkheid en medewerking! 

Alvast veel dank.
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Ik ben Timo Dahrs en ik ben bijna 10 jaar.
Ik woon samen met mijn vader, moeder  en 
mijn broer Stijnop het Haam in malden.

Waar zit je op school?
Ik zit in groep 7 van basis school De Komeet 
in Malden.

Wat vind je het leukste vak?
Gym en rekenen

Wat zou je later willen worden?
Ik weet niet nog niet wat ik later wil worden. 

Waarom ben je gaan voetballen?
Ik vind voetbal leuk en mijn broer en een aan-
tal van mijn vrienden zaten ook op voetbal.

Hoelang voetbal je al en in welke teams 
heb je gespeeld?
Ik ben begin januari 2018 op voetbal gegaan. 
Ik ben gestart bij J07-1/2.

Daarna J08-2, JO9-2, JO10-2 en nu in de 
JO11-2

Vertel eens iets over je team?
Ik speel nu in de JO11-2. Het is leuk en spor-
tief team met een goede trainer en leider.
Ik train twee keer per week.

Wie vind je de beste speler uit je team?
Dat laat ik aan de trainer over maar ik zelf 
denk Frans

Op welke plaats speel je?
Spits of middenveld

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

Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de 
training?

Het leukste:  alles is leuk
Het minst leuke:  ik vind eigenlijk  
   alles wel leuk

Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:   goede velden

Minder goed:  de fietsenstalling 
( de fietsen worden overal neer gezet) en de 
kleedkamers zijn verouderd.

Wat vind jij van corona: ik vind corona stom

1 thuis i.p.v. op school?
Ik vond het niet fijn dat we niet naar school 
konden maar door het mooie weer kon ik wel 
vaker met vrienden buitenspelen

2 Toch trainen en voetballen bij Juliana’31 ?
Ik vond het fijn dat we gewoon konden 
blijven voetballen en in beweging konden 
blijven.

Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Buitenspelen

Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Nu minder omdat mijn broer niet meer 
voetbalt.

Wat vind je een stomme bezigheid?
Ik vind toetsen leren niet leuk.

Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Intervjoewtje/ wie is er jarig in...

Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Ik vind ze goed spelen zeker nu Louis van Gaal 
ze weer coacht 

Wat vind je van het Ministadion en de Mini-
Championsleague?
Het Ministadion is een goed veld maar kunst-
gras vind ik fijner.

Ik vind het Mini-Championsleague leuk want 
je leert anderen kinderen kennen.

Van welke trainer heb je veel geleerd?
Ik heb verschillende trainers gehad. Ik heb 
van iedereen wat anders geleert maar van 
Jordy leer ik het meest.

Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om 
te vertellen?
Ik heb twee keer een clinic gewonnen met de 
hoofdtrainer van het 1ste met de loterij actie 
en dat vond ik leuk.

Wat zou je nog graag bij Juliana willen 
zien?
Een trapveldje buiten Juliana (bijvoorbeeld op 
de parkeerplaats) want als Juliana gesloten is 
kan je dan gewoon voetballen.

Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: PSV
Buitenlandse voetbalclub: Paris Saint-Germain
Speler: Kylian Mbappé
Eten: pizza
Tv-programma: Deal or no deal
Boek: Oma boef
“Computerspel”: Fifa 22
Film: Huisdieren
 geheimen
Muziek: alles van Snelle
Huisdier: parkieten

Snoep: chocolade
Vrien(dinnetje): Timo P, Joost,  
 Andy, Jonas, 
 Daniël, Mariëlle 
 en Julian

Red. F.v.d.L.
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Weg door Jonkerbos 10
6532 SZ Nijmegen
Tel 024-3515253

nijmegen@henkscholten.nl
www.henkscholten.nl

STEUN UW  
VOETBALCLUB

Breng uw bedrijf onder de 
aandacht bij de leden. 

Neem voor informatie  
contact op met Twan Konings

sponsorcommissie
Tel. 06 - 4826781

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

Ditjes & Datjes
Rikavonden bij sv Juliana’31 aanvang 
20.00 uur.

Ook voor het komend seizoen 2021-2022 wor-
den er natuurlijk weer Rikavonden gepland 
op de vrijdagen.

Dit zullen in de meeste gevallen de laatste 
vrijdag van de maand zijn. En dat geldt dan 
voor de periode van september 2021 tot 
en met mei 2022. Vanwege corona is het 
verplicht om uiterlijk de donderdag voor de 
speelavond 20.00 uur aan te melden via on-
derstaand telefoonnummer. Zo weten wij wie 
er komt en kunnen we zorgen voor tafels van 
exact vier personen, op onderlinge afstand.

Blijf a.u.b. thuis bij corona gerelateerde klach-
ten!  Graag ook afmelden op onderstaand 
telefoonnummer in verband met de indeling 
van de tafels.

Meer informatie bij Ans Broekman, 
(tel. 024-3581108)

De speeldata voor dit seizoen zijn:

26 november 2021 * 17 december 
2021 * 28 januari 2022 25 februari 2022
25 maart 2022 22 april 2022  
27 mei 2022
* 3e vrijdag
In de zaal zijn desinfectiemiddel en hand-
schoenen aanwezig.

Een en ander is overigens nog wel onder 
voorbehoud, want corona is nog steeds niet 
voorbij en kan zomaar weer roet in het eten 
gooien.

Opgeven kan dus telefonisch gebeuren 
bij Ans Broekman,De Haspel 19 (tel: 024-
3581108). 
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Rooie broek en gele trui, dat zijn de Maldense lui!
Dat zongen we als we weer eens een wed-
strijd of een toernooitje hadden gewon-
nen. Of langs de kant op het sportpark aan 
de Broekkant.

Ik was leuk verrast dat in de laatste Schiet-
schijf het bericht was opgepikt dat ik op 11 
december landelijk voorzitter van het CDA 
word, met als opdracht het CDA weer een ver-
nieuwende, maar ook stabiele middenpartij in 
het hart van de samenleving te maken. Daar is 
dringend behoefte aan!

Ik ben al bijna veertig weg uit Malden, maar 
houd warme herinneringen aan mijn jeugd 
bij Juliana. Opgegroeid aan de Hatertseweg 
in het ouderlijk huis waar nu nog mijn broer 
woont. Dus af en toe ben ik nog op het thuis-
honk! Ik begon als voetballertje op mijn 7e, 
maar was vervolgens jarenlang jeugdcoach 
onder de bezielende leiding van Harrie van 
Dreumel, was scheidsrechter uiteindelijk tot 
aan de Hoofdklasse en – inderdaad – heb 
jarenlang de Schietschijf in mijn eentje op een 
brommertje rondgebracht. 

Ook toen al was Ferry van der Logt de grote 
man achter dit blad (hulde!!) en was Huub 
van Mérode eindredacteur. Toen ik weg was 
uit Malden kon ik de band niet makkelijk 
opzeggen. Ik bleef nog jarenlang lid en kreeg 
dus tot een paar jaar geleden steeds trouw de 
Schietschijf toegezonden, met dank aan het 
secretariaat.  

Ik heb dus ook de geweldige ontwikkeling 
meegekregen van een kleine dorpsclub naar 
een superprofessionele (top)amateurclub in 
de Hoofdklasse. En uit de Schietschijf berich-
ten kan ik opmaken dat deze professionalise-
ring gepaard kan gaan met het vasthouden 
van de lokale warme banden in de club.

Inmiddels woon ik al 30 jaar in Nibbixwoud in 
Westfriesland. Ben 32 jaar getrouwd met 

Caroline en we hebben twee dochters, die 
beide Eredivisie handbal hebben gespeeld bij 
Westfriesland SEW. Ik was 10 jaar voorzitter 
van deze handbalvereniging, maar was ook 
jarenlang clubscheidsrechter bij de voetbaltak 
SEW (bloed kruipt waar het niet gaan kan!), 
dorpsvereniging in de derde klasse West I. 

Maar inderdaad, bloed kruipt waar het niet 
gaan kan! Op 11 december word ik landelijk 
voorzitter van het CDA. Ik ben voormalig 
Kamerlid en ik denk dat de “oude garde” bin-
nen Juliana niet verbaasd zal zijn door deze 
stap. Ik zie er naar uit om ergens een keer 
weer de banden aan te halen. Bijvoorbeeld 
als Juliana weer eens een kampioenschap te 
vieren heeft!!

Ik wens jullie vereniging alle goeds en veel 
succes. Het verenigingsleven is het cement 
van de samenleving. Dat mogen ze in de poli-
tiek nóóit vergeten!! Ik zal daar in ieder geval 
altijd een ambassadeur voor zijn.

Hartelijke groet, 

Hans Huibers

Dwarsliggers organiseren weer een songfestival!
Beste songfestival vrienden,

Wij zijn als vereniging enorm blij dat we weer 
van alles mogen organiseren zo ook het wel-
bekende Songfestival van De Dwarsliggers. 
Wát hebben we dáár zin in en wij hopen jullie 
ook...!!!!

Op zaterdagavond 22 januari 2022 gaan we 
weer los in onze residentie Maldensteijn in 
Malden, doen jullie mee?  Trommel je vrienden 
op en zing samen een lied, schlager of levens-
lied. Alleen mag natuurlijk ook als het maar 
een zelfgeschreven tekst is op een zelf gecom-
poneerde melodie of bestaande melodie. 

Meld jezelf of je groep snel aan want er is een 
max aan het aantal deelnemers wat we een 
podium kunnen bieden. Na aanmelding ont-
vang je van ons het reglement, een formulier 
waarop je alle act informatie kan vermelden 
en alle andere zaken die van belang zijn.
Doen jullie mee? Het enige wat je dan nu 
hoeft te doen is via volgend mail opgeven:
songfestival@dwarsliggers.nl

We hopen jullie allemaal snel weer te zien!

Hartelijke groeten, John, Cees, Ronnie en 
Thera
Songfestival commissie van De Dwarsliggers

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

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 affini-
teit 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!
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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 MaldenGlimmend 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 opge-
leverd 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 ontvan-
gen 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, radi-
atoren, 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, elek-
trische kabels of snoeren, accu’s etc.
U kunt ze altijd brengen of gratis laten opha-

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 !!

Weggooien is geen optie!
Beste leden, ouders, verzorgers en familieleden,

Er zijn van die momenten dat je iets in je han-
den 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 rommel-
markt 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!
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ACTIE VAN DE MAAND
Koop bij onze sponsoren!

Heb jij al de sponsor actie van deze maand gezien?

Wilt u ook met uw bedrijf in de Schietschijf?
Neem contact op met Twan Konings, sponsorcommissie, tel 06 - 4826781

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

Aarnoutse Specialiteitenslagerij
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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In de Schijnwerper

Dayne Koopman

Dayne is vaak te vinden op de velden van 
Juliana.
Hij is trainer coach bij jeugd JO15-1 en zelf 
voetballer bij Zat-2. Zeer gemotiveerd en 
kritisch op zichzelf, het kan namelijk altijd 
beter. 

Dayne is 31 jaar en heeft in zijn jeugd altijd 
in Malden gewoond bij zijn ouders Henk en 
Dini en zijn jongere broer Sean. Vanaf 2017 is 
Dayne woonachtig in het dorp Heumen, waar 
hij een eigen huis heeft.

Zijn jeugdjaren bracht hij door op de Vuurvo-
gel. Eerst 1 en de laatste jaren op Vuurvogel 2. 
Vervolgens is hij naar het Montessori College 

gegaan. 2 jaar in Nijmegen en daarna 2 jaar in 
Groesbeek, waar hij een technische opleiding 
heeft gevolgd. Na het behalen van zijn mid-
delbare school diploma ging hij verder met 
studeren op het ROC in Nijmegen en heeft 
zich daar gevormd tot een allround technicus. 

Hij werkt nu sinds kort bij Van Wamel BV in 
Beneden Leeuwen waar Fruit- en groentema-
chines worden gebouwd en waar Dayne met 
een vast team van 12 personen zijn eigen spe-
cialisme kan uitvoeren als elektrotechnicus.

Zijn voetbalgeschiedenis ligt natuurlijk bij s.v. 
Juliana ’31. Als 6-jarige is Dayne begonnen in 
de F7-F5-E7-E5-D7-D4-C4-C3-B4-B3 en daarna 
1 jaartje bij de A2. In de C4 en B4 is hij kampi-
oen geworden.

Zijn laatste jaar jeugdvoetbal is Dayne bij 
s.v. Heumen in de A1 gaan voetballen. Na 
een jaar in de A1 ging hij naar de senioren 
om daar voor 8 jaar in het 1e elftal te spe-
len. Dayne speelde daar meestal als linker 
vleugelverdediger (lekker stomen langs de 
zijlijn), maar ook als middenvelder of soms als 
spits. In deze jaren speelde hij in de 4e en 5e 
klasse van het senioren voetbal en hij heeft 
veel geleerd van deze periode. Elke dinsdag 
en donderdag trainen om op zondagmiddag 
te presteren.  In de 8 jaren in het eerste van 
s.v. Heumen heeft hij 4 x een nacompetitie 
gewonnen.

In de winter van 2016 werd op een koude 
zaterdagavond in de caravan het contract 
getekend en zou hij het seizoen 2016-2017 
terugkeren naar Juliana Za2. In het eerste 
seizoen bij dit “vriendenteam op niveau” 
zoals Dayne het noemt werd meteen de titel 
gepakt in de derde klasse en promoveerde 
ze naar de 2e klasse. Hier spelen ze nu al vier 
jaar en doordat er veel kwaliteit in de ploeg 
zit kunnen ze zich prima staande houden in 
de 2e klasse.
 
Bij het 5e zondagselftal,  waar zijn beste vrien-
den in spelen voetbalt hij ook wel eens mee.  
Daar maakt hij graag vrij voor, als ze daar een 
speler tekort hebben. Als Dayne niet voetbalt 
is hij toch altijd bezig. In de zomer vindt hij 
het lekker om te wielrennen en sinds 3 jaar 
doet hij ook fitnessen bij de Veldschuur.

Op twintigjarige leeftijd is Dayne  in Heumen 
begonnen als jeugdtrainer. Begonnen bij de 
bambino’s (jo06) tot de jo15 van sv Heumen. 
In deze jaren zijn we nooit kampioen gewor-
den, omdat de uitdaging altijd hoger ligt. 
Voor Dayne was het kampioenschap dat ze 
in de 2e klasse meekonden en zelf 2e werden 
achter Juliana E2. Maar wel later dat jaar het 
toernooi bij Juliana wonnen (foto hieronder).

In het seizoen 2017-2018 is Dayne benaderd 

door Juliana om de jo15-2 te gaan trainen en 
heeft dit 1 jaar gedaan. In het seizoen daarop 
ging de trainer van de jo15-1 naar de jo19-1 
en heeft Juliana Dayne aangesteld voor deze 
functie. Dayne is nu voor het 3e seizoen trai-
ner-coach van JO15-1. Twee keer in de week 
trainen en ‘s- zaterdags coachen tijdens de 
wedstrijden. Zijn missie is om het team 15-1 
op een hoger niveau te krijgen, terug naar de 
divisie. Dit wil hij bereiken door de spelers bij 
de trainingen zoveel mogelijk met de bal te 
laten werken en wedstrijd echt te trainen. 

Ook dit jaar is het doel te promoveren naar de 
divisie, maar de weg is nog lang. Een lastige 
uitdaging, maar we blijven ervoor gaan tot 
het eind. Die “Winnaars mentaliteit” heeft hij 
zelf en wilt hij graag overdragen op zijn spe-
lers.  Dayne heeft in 2020 de opleiding KNVB 
Uefa C. Youth gevolgd en succesvol afgerond. 

Bij het afronden van deze opleiding ‘’Trainer 
Coach” heeft hij de bevoegdheid behaald om 
senioren in de 4e en 5e klasse te trainen en 
trainer coach te zijn bij de jeugdteams.

Dayne heeft het op dit moment prima naar 
zijn zin bij de jeugd en ziet zichzelf niet snel 
senioren trainen. Bij de jeugd kun je ze echt 
iets leren in 2 jaar. In deze 2 jaar zie je spelers 
beter worden en daar haalt hij voldoening uit.  
Bij Juliana voelt Dayne zich thuis, alles is- en 
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wordt goed geregeld. De club denkt mee en 
ideeën die hij heeft, worden samen bespro-
ken. Hij vindt het een warme en gezellige 
vereniging en er wordt voor jong en oud veel 
georganiseerd. Dayne vindt het een fijne 
accommodatie met veel mogelijkheden. Het 
ligt op een mooie plek en hij zou het liefst 
hebben dat dit sportpark niet verplaatst gaat 
worden. Het ligt centraal en voor iedereen 
binnen 10 minuten te bereiken. “Deze club is 
van en voor iedereen”, aldus Dayne.

Met een grote groep mensen hebben ze het 
afgelopen jaar veel energie gestoken om 
alle spelers toch te kunnen laten voetballen 
tijdens deze barre tijd van de corona. Zo was 
Dayne samen met een grote groep vrijwil-
ligers verantwoordelijk voor de koningsspe-
len tijdens Koningsdag 2021. Dit werd goed 
bezocht door de jeugdleden.

Voor Dayne is NEC zijn club, gaat soms naar 
De Goffert voetbal kijken en anders lekker 
thuis voor de buis. Als Dayne naar NEC gaat 
kijken zoekt hij in het stadion een rustig 
plekje op. 
Hij heeft een hekel aan al dat geschreeuw van 
het publiek.
Bij NEC geeft hij op zondagochtend ook 
trainingen bij de voetbalschool en verzorgt 
onder de naam van NEC voetbalkampen. 

Wegens corona staat zijn vakantie nog niet 
gepland, misschien volgend jaar skiën of een 
tripje naar de zon, maar dat hangt helemaal af 
van de coronamaatregelingen. 

Hij kijkt ook graag sport op tv, zoals onlangs 
bij de Olympische spelen. Echt genieten om 
bijvoorbeeld de roeiers daar in de vroege och-
tend kampioen te zien worden, aldus Dayne. 
Op maandag en vrijdagavond zit hij altijd 
voor de tv en kijkt hij naar Veronica inside met 
Johan Derksen.

Met de vraag : ‘Wie is voor jou de beste 
voetballer’? antwoord Dayne: “Mijn favoriete 

voetballer is toch echt Michael Owen uit En-
geland. Voormalig speler van Liverpool, Real 
Madrid, Newcastle United, Manchester United 
en Stoke City”.

Tot slot nog een paar steekwoorden met 
reacties:

Muziek: “vind ik veel mooi. Van Nederlands-
talig tot Techno, House en Top 40. Ligt er ook 
aan in welk gezelschap ik me dan vertoef”.

Politieke voorkeur: “VVD! alles beter dan Wil-
ders of Baudet. In deze moeilijke tijden vind ik  
Rutte zo slecht nog niet”.

Schietschijf: “Ik blader er snel doorheen, lees 
wel wat , maar niet alles”.

Mijn beste eigenschappen: “eigenwijs” “altijd 
het hoogst haalbaar willen bereiken” “eerlijk 
te zijn”.

Dayne, dit vind ik mooie eigenschappen en 
hierbij wil ik dit interviewtje afsluiten.
Bedankt dat je even een uurtje hebt vrijge-
maakt na je donderdagavondtraining en ik 
wens je alle goeds voor de toekomst.     

Red: Loes Thijssen
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Wie is er jarig in december
1 Jos van Gessel, Willy Geurts, Alex Joosten, Teun Morsink, Wen Le Schiffelers
2 Gerben van der Wielen
3 Robin Barsch, Nick van der Blom, Teun Janssen, Alexander Markoutsas, Kim Peters,  
 Theo Theunissen
4 Niek Thijssen
5 Xiliyano Coenders, Loek Heijnen
6 Tije Pas
7 Bajram Gabrica, Gijs Linnenbank
8 Joep Schols
9 Wout Peelen, Dennis Romp
10 Rowan van Assema, Thibault de Vetter, Tjeu van de Wiel
11 Theo Beelen, Mateja Borojevic, Qasim Shaalan, Ben Thijssen
12 Jayden van der Mee
13 Anwar Tuithof
14 Dirk Arts, Roy Geurts, Jop van Lith, Stein Traa
15 Daniël Heemskerk, Kayleigh van Loveren, Marijn van Mourik, Peter Wilting
18 Leo de Bruijn, Rayden Cotino, Timo Dahrs, Vincent Peters
19 Yaniek Van Boxtel, Robbij de Bruijn, Frans Janssen, Beau Leenders, Tom van de Logt
21 Oscar Nillissen, Liz Reintjes, Ger Janssen
22 Koen van Heijnsbergen, Jelle Meij, Lex Melissen
23 Rens Derksen, Daan Haerkens, Jochem Lourens, Mathis van Schie
24 Sjoerd Martens, Stijn van der Roest
26 Tineke Sjoerdsma- Rutgers, Seth de Wildt
27 Max Fliervoet, Martin van ‘t Klooster
28 Niek Jaspers
29 Geert Akkers, Micha Bleumink, Jordy Nieuwenhuis, Stan Reintjes
31 Gert-Jan de Bruyn, Marco Jacobs, Paul Reintjes

Welkom
De redactie heet onderstaande leden van harte welkom!

Mika Heijnen M 24-10-2021
Cansu Ozturk V 25-9-2009
Jelani Hogewoning M 22-6-2007
Elin van Riel V 24-9-2011
Ger Janssen M 21-12-1956
Elke Straten V 8-9-2006
Michael van Koolwijk M 9-5-1983
Stan Verhaegh M 8-5-2001
Henk Koopman M 23-3-1961

 

 

 
 
 

Inleverdag voor de 
Rommelmarkt 
ZATERDAG 18 DECEMBER 

 
Sportpark de Broeklanden 

Broekkant 39 te Malden 
Van 10.00 tot 15.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Rommelmarkt zal plaatsvinden in de zomer van 2022, 

de definitieve datum volgt nog. 
 
 
 
 

De jeugd van Juliana rekent op u ! 
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Old Stars nieuws

ROC Regio Toernooi

De OldStars van Juliana’31 uit Malden namen 
woensdag 10 november deel aan het ROC Re-
gio toernooi op de Quick velden in Nijmegen.

Het stelde twee ROC-sport en bewegen stu-
denten in staat om hun examenopdracht, het 
voorbereiden en uitvoeren van een evene-
ment, af te ronden. Er namen tien studenten 
teams en zes OldStars teams deel. De organi-
satie was anders als de OldStars gewend zijn. 
Geen centrale Warming Up en op ieder 

veld een verschillend set doeltjes en meer 
van die vreemde randzaken. Wel werd 
er sportief gevoetbald volgens een strak 
schema.

In de ochtend poule waren de wandelvoet-
ballers van Juliana’31 ingedeeld bij drie 
studenten teams. Voetbaltechnisch was 
de jeugd veel beter, maar de OldStars van 
Juliana’31 waren efficiënter. De kleinere goals 
was er de oorzaak dat het bij iedere wedstrijd 
spannend bleef. De eerste twee wedstrijden 
beide 2-1 voor de routiniers.

In de laatste ochtend wedstrijd was er een 
hele sterke tegenstander met een fabuleuze 
techniek, wederom een spannende wed-
strijd met als uitslag 2-2, hierbij de pech voor 
de Maldenaren met twee afgekeurde goals.

Na de lunch werden de Juliana’31 OldStars 
ingedeeld met allemaal OldStars teams. 
Dat werd als prettig ervaren. In de eer-
ste wedstrijd was Juliana’31 veel te sterk 
voor N.E.C. (4-0). Het was duidelijk dat de 
tweede middagwedstrijd heel belangrijk 
werd voor de uiteindelijke eindklassering.                                                                                       
Ondanks een duidelijk overwicht vielen in 

die wedstrijd tegen het bevriende Orion 
geen doelpunten (0-0). In de laatste wed-
strijd de derby tegen Eendracht’30, maar 
de Mookenaren waren niet bij machte om 
het de Rood Gelen lastig te maken (5-1). Bij 
de prijsuitreiking bleek dat de wandelvoet-
ballers van Juliana’31 de 2e plaats hadden 
bereikt. Een prestatie van formaat. 

Jos van der Wielen, wie anders, haalde de 
beker op. De eerste plaats was voor het 
studententeam BOS 1.

Piet Wijnakker
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Het 1e speelde
Beste supporters (aanverwante) van Juliana’31, 
Mij werd gevraagd of ik een stukje wilde 
schrijven voor het magazine van Juliana 
‘31, ‘schietschijf’ genoemd. Als nieuweling 
binnen de club wil ik van deze gelegenheid 
dan ook gebruik maken om mezelf voor te 
stellen. 

Daan Verlijsdonk

Zelf ben ik woonachtig samen met mijn 
vriendin Lilian in Hegelsom, een klein pit-
toresk dorpje vlakbij Horst (Noord-Limburg). 
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor 
het hartelijke ontvangst bij deze club, met 
sympathieke en betrokken mensen! Eind 
vorig seizoen werd ik gebeld door Frank met 
de vraag of ik eens wilde komen praten. Op 
dit aanbod ben ik dan ook ingegaan. Na een 
leuk gesprek met Frank en een aantal weken 
twijfelen heb ik de keus gemaakt om over te 
stappen naar Juliana. Destijds een moeilijke 
keus voor mezelf, ik voetbalde immers 

ongeveer acht jaar bij RKSV Wittenhorst in het 
dorp waar ik ben opgegroeid. Een stap ho-
gerop voor mezelf en een aantal mutaties bij 
W’horst heeft mij geholpen met deze keuze. 
Na een behoorlijke voorbereiding van 
ongeveer twee maanden voelde ik me al 
snel onderdeel van het team. We oefende er 
behoorlijk op los, gezien de coronajaren was 
dit ook meer dan welkom om conditioneel 
weer op peil te geraken. Vanuit mijn beleving 
zag ik een gemotiveerde groep die op een 
goede manier met elkaar omgaan, zowel op 
als naast het veld. 

Onze eerste competitiewedstrijd stond op 
29 augustus jl. op de agenda, namelijk tegen 
EHC / Heuts. In deze wedstrijd mocht ik de 
openingsgoal voor mijn rekening nemen, een 
moment om niet snel te vergeten natuurlijk. 
Vervolgens kwam EHC op gelijke hoogte en 
was het Jop van Lith die voor ons de overwin-
ning bezorgde! 
Het tweede competitieduel speelde we thuis t
tegen UDI ‘19 / CSU, helaas werd deze wed-
strijd verloren met 0-1, geen goed begin 

voor de eerste thuiswedstrijd. Ook sloeg voor 
mij het noodlot toe tijdens deze wedstrijd, 
een hamstringblessure werd me fataal. Dit 
betekende een lange absentie voor mezelf... 
Zeker nadat het voor mij een prima begin was 
bij Juliana. 

Desalniettemin behaalde we in de 3e 
competitiewedstrijd uit bij titelkandidaat 
Halsteren een geweldige overwinning. On-
danks meerdere blessure gevallen aan onze 
kant. In totaal hebben we nu 10 wedstrijden 
gespeeld in de Hoofdklasse B. Met knappe 
overwinningen tegen Minor, RKZVC, Nue-
nen en AWC. Helaas verloren we nog tegen 
Baronie (titelkandidaat) en Sportclub Silvolde. 

Daarnaast speelde we nog onfortuinlijk gelijk 
tegen Moerse Boys. Op dit moment hebben 
we 19 punten, met als resultaat een knappe 
gedeelde 2e plaats. 

Echter is er voor ons ook nog ruimte voor ver-
betering. We hebben een solide defensie en 
slaan regelmatig toe op offensief vlak. Maar 
gezien onze potentie denk ik dat we nog 
meer gebruik kunnen maken van ons veldspel 
(positiespel) om de tegenstander meer onze 
wil op te leggen. De komende wedstrijden 
voor de winter mogen we dit hopelijk nog als 
extraatje aan het publiek laten zien, mits er 
publiek mag komen natuurlijk. 

Zelf ben ik gelukkig ook weer op het veld te 
vinden en heb ik mijn minuten weer mogen 
maken. Ondanks mijn blessure ben ik blij met 
de overgang naar Juliana en voel ik me hier 
zeer welkom! 

Extra.... 
Favoriete voetbalclub(s): Arsenal (gelukkig 
heb ik met Jens een persoon gevonden die 
dezelfde club support), 

Borussia Mönchengladbach (samen met mijn 
vader ging ik vanaf jongs af aan naar het 
befaamde stadion de Bökelberg)

VVV-Venlo (elke thuiswedstrijd ga ik kijken, 
voor mij is dit nostalgie. De berg op naar de 
Koel)

Idool: Thierry Henry

Muziek: Alle soorten muziek kan ik van genie-
ten. Maar het meest van muziek uit de jaren 
80’ (Engelstalig) en Irish Folk. 

Artiest: Rowwen Hèze (hun reportaire is 
gebasseerd op Irish Folk, dit in combinatie 
met de Limburgse taal maakt het voor mij 
bijzonder)

Hobby’s: Voetbal en mooie Geografische/His-
torische plaatsen bezoeken of erover lezen. 

Favoriete saus: De Curry bij Juliana in de kanti-
ne (gelukkig deel ik deze passie met Maarten, 
Vincent en Jeroen). Dus mensen proef eens 
goed deze curry, werelds! 
Kan er genieten van...: De vastelaovend of 
zoals ze hier zeggen carnaval. 

Trots op: Dat ik me Limburger mag noemen. 
Ik word regelmatig door mijn teamgenoten 
voor de gek gehouden met mijn accent. Nu 
moet ik zeggen dat jullie ook een bijzonder 
mooi accent hebben, jullie houden de G-toon 
namelijk behoorlijk lang vast (Nijmegggen of 
Gggeneeskunde). Op de terugweg naar huis 
kan ik hier dan ook nog smakelijk om lachen, 
haha.. 

Tot slot, ik heb de fans allemaal weer snel 
op het sportpark te mogen begroeten. Maar 
uiteraard gaat gezondheid boven alles, ook 
deze rare tijd!

Hopelijk tot gauw! Hajje wâh

Daan Verlijsdonk
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Stand Hoofdklasse B zondag
# Team Gesp W GL V P + -
1 Baronie 10 9 1 0 28 28 8
2 Halsteren 10 7 1 2 22 27 14
3 Juliana '31 10 6 1 3 19 17 11
4 UDI'19/CSU 10 6 1 3 19 14 11
5 Orion 9 5 1 3 16 16 12
6 OJC ROSMALEN 8 5 0 3 15 20 8
7 Nuenen 10 5 0 5 15 13 11
8 SV Meerssen 9 4 2 3 14 13 12
9 Sportclub Silvolde 9 4 1 4 13 12 10
10 Longa '30 9 3 0 6 9 16 20
11 AWC 9 2 1 6 7 15 21
12 RKZVC 8 1 3 4 6 6 15
13 RKSV Minor 8 2 0 6 6 8 21
14 Moerse Boys 10 0 4 6 4 4 19
15 EHC/Heuts 7 0 2 5 2 5 21

Alle uitslagen Hoofdklasse B zondag Landelijk seizoen 2021-2022
AWC Bar EHC Hal Jul Lon Moe Nue OJC Ori RKS RKZ Spo SV UDI

AWC 2-5 2-2 1-2 2-1
Baronie 3-3 4-1 2-0 3-1 4-1
EHC/Heuts 0-2 1-2 0-3 0-6
Halsteren 3-2 1-3 3-0 3-0 5-2
Juliana '31 2-1 1-3 2-0 4-1 0-1 0-1
Longa '30 4-0 2-3 3-1 1-2 0-3
Moerse B. 1-1 1-1 0-4 0-2 0-0
Nuenen 3-2 0-3 2-0 0-2 0-1
OJC Rosm. 0-1 5-0 2-0 1-2
Orion 1-3 2-0 3-0 4-2
RKSV Minor 0-3 0-1 1-2 2-1
RKZVC 0-3 0-0 2-0
Silvolde 3-0 1-3 3-1 0-0
Meerssen 0-2 2-2 1-3 0-0 2-1
UDI'19/CSU 2-1 1-0 2-4 2-0 2-0 1-3

Fouad Idabdelhay Halsteren 11 Jeroen Beerendonk Halsteren 4
Mustafa Mohammad Baronie 8 Rolf Kruip Longa 4
Thom Berendsen Longa 7 Jordie van der Schoot Meerssen 4
Jasper Waalkens Halsteren 6 Zlatko Zejnilovic Minor 4
Dennis Knuiman OJC 6 Antoni Forner Cuenca Nuenen 4
Jop van Lith Juliana'31 zo 5 Vincent Alberts Orion 4
Kevin Brands OJC 5 Jaouad Chraou Udi'19 4
Wout Blasman Silvolde 5 Roald van Hout Udi'19 4
Safa Kizir AWC 4 Thomas Loning Juliana'31 zo 3
Daan Pauwels AWC 4 Jeroen Meijers Juliana'31 zo 3
Jorn Reuvers AWC 4 Carlito de Zeeuw Juliana'31 zo 3
Jorik Mijnhijmer Baronie 4 Paul Diesel Juliana'31 zo 1
Jens Wirix Baronie 4 Amwar Tuithof Juliana'31 zo 1
Nassim Asrih Halsteren 4 Daan Verlijsdonk Juliana'31 zo 1

Stand topscoorders Hoofdklasse B zondag Landelijk seizoen 21/22

Vnr Datum Tijd Thuis Uit

13 5-12-2021 14:30 SV Meerssen Juliana '31

14 12-12-2021 14:00 Longa '30 Juliana '31

15 30-1-2022 14:30 Nuenen Juliana '31

16 6-2-2022 14:00 Juliana '31 RKSV Minor

17 13-2-2022 14:00 RKZVC Juliana '31

18 20-2-2022 14:00 Juliana '31 EHC/Heuts

19 13-3-2022 14:00 Baronie Juliana '31

20 20-3-2022 14:00 Juliana '31 OJC ROSMALEN

21 27-3-2022 14:00 Orion Juliana '31

22 10-4-2022 14:00 Juliana '31 Halsteren

23 16-4-2022 18:00 Juliana '31 Longa '30

24 24-4-2022 14:00 Silvolde Juliana '31

25 1-5-2022 14:00 Juliana '31 Moerse Boys

26 15-5-2022 14:00 AWC Juliana '31

27 22-5-2022 14:00 Juliana '31 SV Meerssen

28 29-5-2022 14:00 UDI'19/CSU Juliana '31

25 1-5-2022 14:00 Juliana '31 Moerse Boys

26 15-5-2022 14:00 AWC Juliana '31

27 22-5-2022 14:00 Juliana '31 SV Meerssen

28 29-5-2022 14:00 UDI'19/CSU Juliana '31

Competitieprogramma Hoofdklasse B zondag Landelijk 2021-2022

Speeldag 10 van de 30 van het competitie seizoen 2021-2022
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# Team Gesp W GL V P + -
1 Juliana '31 1 7 7 0 0 21 25 5
2 De Treffers 1 7 6 1 0 19 22 6
3 Quick 1888 1 7 4 1 2 13 17 11
4 De Paasberg 1 7 4 0 3 12 21 14
5 Woezik 1 8 4 0 4 12 20 13
6 Kolping-Dynamo 1 8 4 0 4 12 21 19
7 AWC 1 8 4 0 4 12 10 17
8 Oranje Blauw 1 8 4 0 4 12 16 24
9 Beuningse Boys 1 7 3 0 4 9 16 22
10 Alverna 1 8 3 0 5 9 18 17
11 A.S.V. Zuid Arnhem 1 8 3 0 5 9 12 18
12 SC Valburg 1 7 2 1 4 7 13 14
13 Elistha 1 7 1 1 5 4 13 28
14 SVHA 1 7 0 2 5 2 8 24

Zaterdag 1 speelde
Juliana zaterdag 1 dendert door

Voorafgaand aan de wedstrijd op 23 oktober 
tegen Alverna, waren er nog 2 teams die het 
maximaal aantal punten hadden. Dat waren 
de Treffers en de mannen van zaterdag 1.
Alverna is een ploeg met veel ervaring en 
spelers die het klappen van de zweep wel 
kennen. Een tegenstander die het iedereen 
wel moeilijk kan maken. Vol enthousiasme 
werd er richting Sportpark Bospad in Alverna 
getogen. Om 14:30 uur startte de wedstrijd, 
maar na 5 minuten lag het spel stil door een 
blessure… 

Scheidsrechter Peters was getroffen door een 
zweepslag en hij kon de wedstrijd niet voort-
zetten. Gelukkig wist Alverna scheidsrechter 
de Jong te strikken. De heer de Jong was net 
klaar met een wedstrijd op het naastgelegen 
sportpark de Wichert van AWC. Hij was bereid 
om de wedstrijd verder te begeleiden. Dat 
deed de goede man met verve. Het spel werd 
hervat, na 9 minuten werd Loet Schoenma-

kers gevloerd in de 16. De daarop volgende 
penalty werd binnengeschoten door Marc de 
Winter.  Het bleef lang spannend, Juliana had 
dan wel de voorsprong, maar Alverna bleef 
aandringen. Het duurde tot in de blessuretijd 
voordat de verlossing kwam. Alverna beging 
weer een overtreding in de 16 , ditmaal en op 
Gijs Beuving, en Marc de Winter scoorde ook 
de 2e penalty van deze middag. Na afloop 
van de wedstrijd kwam het bericht binnen dat 
de Treffers punten had laten liggen bij Quick, 
zaterdag 1 kwam voor de eerste keer alleen 
bovenaan de 4e klasse! Ik heb nog gepro-
beerd een foto te maken van de stand op 
Teletekst, helaas is dat niet gelukt….

Op 30 oktober kwam SVHA (Sportvereniging 
Herveld Andelst) op bezoek op sportpark de 
Broeklanden. SVHA heeft dit jaar de overstap 
gemaakt van het zondagvoetbal naar het 
zaterdagvoetbal. SVHA stond op de laatste 
plek in de competitie, maar als koploper is on-
derschatting je grootste vijand. De wedstrijd 
stond onder leiding van scheidsrechter Gavri-
lov, waar kennen we die nog van??? Dat deze 

man het spelletje zeer serieus neemt, bleek 
wel toen hij het tenue van assistent-scheids-
rechter Schols afkeurde… Gelukkig was Roy 
Klaassen bereid om het stokje over te nemen. 
Het duurde tot de 28e minuut voordat Juliana 
via Marc de Winter op een 1-0 voorsprong 
kwam. De mannen van Rob Janssen wa-
ren duidelijk wel beter, maar er werden te 
weinig echte kansen gecreëerd. In de 2e helft 
scoorde Gijs Beuving de 2-0, even later werd 
Gijs gewisseld voor Sjors Poelen. Sjors heeft al 
een hele tijd niet gescoord, daarom eiste hij in 
de 72e minuut de penalty op en scoorde de 
3-0. Vlak voor het eindsignaal brengt SVHA de 
eindstand op 3-1.

Zoals gezegd: zaterdag 1 is in de laatste wed-
strijden wel de betere ploeg, maar overtuigt 
vaak niet. Rob en de spelers hebben er in de 
voorbereiding van de wedstrijd op 6 novem-
ber tegen Elistha goed over gesproken. En dat 
had resultaat! Binnen 1 minuut na het eerste 
fluitsignaal kopt Niels Tils de 0-1 binnen uit 
een corner. Vervolgens scoren Sjors Poe-
len, Loet Schoenmakers, Joep Schols (in de 
verkeerde goal....) en wederom Niels Tils voor 
rust. Na rust is Gijs Beuving  als eerste aan 
de beurt. En dan na 66 minuten gebeurt wat 

velen al voor onmogelijk hadden gehouden. 
Uit een corner van Paul Roosen kopt Joeri 
Hendriks de bal tegen de touwen! Spelers 
die al jaren met Joeri spelen konden zich niet 
heugen wanneer Joeri voor de laatste keer 
gescoord had. Ga zo door Joeri!!! Na de 1-6 
van Joeri maken Gijs Beuving en Timo Siroen 
er uiteindelijk 1-8 van . Door scherp te zijn 
van minuut 1 tot minuut 90 kan een dergelijk 
resultaat geboekt worden.

Tot 6 november leek er niets aan de hand en 
zou Juliana zaterdag 1 op 20 november op 
een uitverkocht Sportpark de Broeklanden 
de 1e periode kunnen pakken. Maar helaas, 
tijdens de persconferentie van 12 november 
werd er door de regering besloten dat er 3 
weken zonder publiek moet worden ge-
voetbald. Erg jammer voor de spelers, maar 
zeker ook voor de grote groep supporters die 
zaterdag 1 ondertussen heeft. Zij zullen de 
wedstrijd moeten volgen vanuit de kantine 
of via Twitter. Laten we hopen dat de mannen 
ook zonder de steun van de supporters de 
periodetitel kunnen binnenhalen; ze hebben 
het verdiend!

Marcel Koolen



Alle uitslagen 4e klasse A zaterdag bijgewerkt t/m 20-10-2021.
A.S Alv AWC Beu De Tr Eli Jul Kol Ora Qui SC SVH Woe

A.S.V. Z. Arnh.1 1-8 1-2 4-1 0-4
Alverna 1 6-3 0-2 1-3 7-0
AWC 1 0-5 5-1 0-4 0-4
Beun. Boys 1 0-1 2-1 4-2
De Paasberg 1 1-2 2-4 4-1
De Treffers 1 2-0 3-1 3-0 3-2
Elistha 1 4-1 1-8 1-5 1-5
Juliana '31 1 2-0 3-1 2-1
Kolping-Dyn. 1 1-2 1-5 6-1 0-4
Oranje Blauw 1 1-0 5-6 2-0 3-1
Quick 1888 1 1-0 2-4 3-2
SC Valburg 1 1-2 1-2 4-2 3-0
SVHA 1 3-3 0-4 1-1
Woezik 1 1-0 1-2 5-2 6-0

Vnr Datum Tijd Thuis Uit

10 4-12-2021 15:00 Juliana '31 1 A.S.V. Zuid Arnhem 1

11 11-12-2021 14:00 Kolping-Dynamo 1 Juliana '31 1

12 22-1-2022 15:00 Juliana '31 1 De Treffers 1

13 29-1-2022 15:00 Juliana '31 1 Oranje Blauw 1

14 5-2-2022 15:00 Valburg 1 Juliana '31 1

15 12-2-2022 15:00 Juliana '31 1 Elistha 1

16 5-3-2022 16:00 SVHA 1 Juliana '31 1

17 12-3-2022 15:00 Juliana '31 1 Alverna 1

18 19-3-2022 15:15 De Treffers 1 Juliana '31 1

19 26-3-2022 15:00 Juliana '31 1 Quick 1888 1

20 2-4-2022 14:30 A.S.V. Zuid Arnhem 1 Juliana '31 1

21 9-4-2022 14:00 Woezik 1 Juliana '31 1

22 23-4-2022 15:00 Juliana '31 1 Kolping-Dynamo 1

23 30-4-2022 15:00 Juliana '31 1 Paasberg De 1

24 14-5-2022 15:00 Beuningse Boys 1 Juliana '31 1

25 21-5-2022 15:00 Juliana '31 1 AWC 1

26 28-5-2022 14:30 Oranje Blauw 1 Juliana '31 1

pl was team aan gew gel ver pnt gem voor tegen saldo
1 1 zaal 2 5 5 0 0 15 3 59 9 50
2 5 Sen 05 6 6 0 0 18 3 32 7 25
3 4 Sen 1 za 7 7 0 0 21 3 25 5 20
4 3 jo19-2 5 5 0 0 15 3 23 5 18
5 6 jo12-3 9 8 1 0 25 2,8 50 16 34
6 2 zSen vet 7 6 1 0 19 2,7 22 8 14
7 9 AWC/Jul vr1 7 6 0 1 18 2,6 19 10 9
8 11 Sen 03 5 4 0 1 12 2,4 12 7 5
9 10 jo17-1 5 4 0 1 12 2,4 11 8 3
10 7 jo15-1 9 5 3 1 18 2 25 8 17
11 12 Sen 01 10 6 1 3 19 1,9 17 11 6
12 23 jo13-2 7 4 0 3 12 1,7 21 18 3
13 13 jo13-3 6 3 1 2 10 1,7 16 10 6
14 8 jo19-1 5 2 2 1 8 1,6 7 6 1
15 15 jo12-1 8 4 0 4 12 1,5 30 44 -14
16 18 Sen 02 5 1 3 1 6 1,2 13 12 1
17 19 Sen 5 za 5 2 0 3 6 1,2 9 13 -4
18 20 jo13-1 6 2 1 3 7 1,2 9 15 -6
19 14 Sen 3 za 7 2 2 3 8 1,1 11 23 -12
20 24 jo11-2 8 3 0 5 9 1,1 25 51 -26
21 16 jo12-2 10 3 2 5 11 1,1 36 52 -16
22 29 jo17-3 7 2 0 5 6 0,9 13 26 -13
23 26 Sen vr1 6 1 2 3 5 0,8 6 13 -7
24 25 jo15-2 7 1 2 4 5 0,7 10 19 -9
25 17 Sen 2 za 6 1 1 4 4 0,7 17 19 -2
26 21 jo11-3 9 2 0 7 6 0,7 28 41 -13
27 22 jo11-1 10 2 0 8 6 0,6 26 56 -30
28 28 jo17-2 7 1 1 5 4 0,6 7 15 -8
29 30 MO19-1 6 0 2 4 2 0,3 9 23 -14
30 32 jo19-3 6 0 1 5 1 0,2 8 29 -21
31 27 Sen 04 5 0 0 5 0 0 11 19 -8
32 34 Sen 4 za 2 0 0 2 0 0 3 20 -17
33 31 zaal 1 5 0 0 5 0 0 9 27 -18
34 33 Sen 6 za 6 0 0 6 0 0 7 34 -27
35 35 jo15-3 6 0 0 6 0 0 7 60 -53

onderlinge stand o.b.v. competitie & beker. 

Gijs Beuving Juliana'31 za 5 Sjors Poelen Juliana'31 za 2
Marc de Winter Juliana'31 za 5 Joep Schols Juliana'31 za 2
Tjemme Fisscher Juliana'31 za 3 Timo Siroen Juliana'31 za 2

Niels Tils Juliana'31 za 2 Loet Schoenmakers Juliana'31 za 1
Joeri Hendriks Juliana'31 za 1 Giel Straten Juliana'31 za 1
Luuk Kerkhof Juliana'31 za 1
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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
 Penningm. Peter van Heijnsbergen 06 10275254
 Facilitaire zaken Patrick Bronstyn 06 19669223
 Voetbalzaken Joost Heijnen 06 39447344
  
 Commissie- voorzitters 
 Veiligheid & Arbo Joost Kersten 06 57573071
 Communicatie  Inge van Dreumel 
 Supporters & act. Elske de Wildt 06 46666432
 Sponsor Twan Konings 06 48267812
 Vrijwilligers Johan Kerkhof 06 50911480
 Welkom Veronique Slenders 06 19482203
 Buitendienst Henry Jansen 06 53676535
 Clubhuis  Frans Janssen  06 51502821
 Vierdaagse  vacant
 Rommelmarkt Frans Janssen 06 51502821
 Kleding  Harm van Duren 06 54301284
 Voetbalzaken Harald van Hoorn 06 51389678
 Wedstrijdzaken Ron Remers 06 21821305
 Fair Play Mariel Verhees 024 3551031
 Scheidsrechters Joost Heijnen 06 39447344
 Toernooien thuis Geert vd Logt 024 3584494
 Toernooien uit Carl de Vries 024 3551031
 Zaalvoetbal Toon Janssen 06 55390040
  
 Commissie voetbalzaken  
 Voorzitter  Harald van Hoorn 06 51389678
 Coörd. Senioren Patrick Bronstyn   06 19669223
 Coörd. JO19  Patrick Bronstyn 06 19669223
 Coörd. JO17  Harold van Hoorn 06 51389678
 Coörd. JO15  Roy Eggenhuizen 06 27446881
 Coörd. JO13  Roy Eggenhuizen 06 27446881
 Coörd. JO11/12 Roy Vissers 06 19624505
 Coörd. JO8/9/10 Maurice de Mandt 06 25085782
 Coörd. JO 6,7 Maurice de Mandt 06 25085782
 Coörd. Vr/M  Patrick Bronstyn 06 19669223
 Coörd. VoetbalPlus  Sonja Kat 06 14899413
 Peter de Bruijn (coörd. Oldstars) 06 21404428

 Techn. Jeugdc Sebastiaan van Bon 06 52083031
 Techn. Jeugdc. pup Henry Jansen 06 53676535
 Scout selectie Zo Frank Duijghuisen 06 14108680
 Coörd. Za1/Zo1 Loek Heijnen 06 44136576
  
 Ledenadministratie & contributie 
 Ledenadministratie Matthee Moons 06 20666420
 Contributie Ron Remers 06 21821305
 Rekeningnummer contributie 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 Geert vd Logt 024 3584494
vet Jan Hock 06 46153903
vet Jan Hock 06 46153903

Ambachtsweg 7   6581 AX Malden
024 - 358 30 94

info@DMprintmedia.nl
www.DMprintmedia.nl

Juliana31-Gasten
code: laatonsjuichen

mede mogelijk gemaakt door:
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