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Redactioneel
Goed voorbeeld
Het is wel al weer een paar weken geleden, maar 
ik wil er hier toch nog even op terugkomen.
De wedstrijd Ajax-PSV van 6 november j.l. Al 
tijdens de wedstrijd, maar vooral erna ont-
spoorde het toch aanzienlijk op het veld. De 
aanklager van de KNVB vond het echter niet 
nodig om een onderzoek in te stellen of actie 
te ondernemen. Ik denk dat bij willekeurige 
andere clubs dat wel was gebeurd en er een 
aantal schorsingen zouden zijn gevolgd. Ik 
denk dan ook dat er hier echt sprake is van 
klassenjustitie. Van een goed voorbeeld is in 
ieder geval geen sprake en ik hoop dan ook dat 
onze Julianajeugd hier geen voorbeeld aan zal 
nemen. Vorige maand nog stond er een stuk in 
de Schietschijf vanuit de fairplay commissie. Die 
zouden hier hun handen aan vol hebben gehad 
lijkt me. Ik kan alleen maar zeggen foei KNVB. 

De feestmaand staat al weer voor de deur.
Met nog enkele dagen november voor de 
boeg kunnen we ons al weer gaan opmaken 
voor de feestmaand.
In die feestmaand sluiten we ook al weer de 
eerste helft van het seizoen af. Bij za1 en zo1 
gaat het nog niet echt voorspoedig, maar 
wellicht dat zij daar de komende maand nog 
verbetering aan kunnen brengen. Wel goed 
gaat het met zaterdag 4, zondag 2 en het 
damesteam, die staan op het moment van 
schrijven er zeer kansrijk voor. Bij de jeugd 
hebben we het over de 2e fase. Hier zijn er 
veelbelovende noteringen te vinden voor: 
jo23-1 (nou ja eigenlijk geen jeugd meer), 
jo19-2, jo17-1, jo17-2, jo15-1, jo15-3, jo13-1 en 
jo11-1. Zij hebben allen nog goede uitzichten 
op een topklassering, want ze staan op het 
moment van schrijven op een 1e of 2e plaats 
en kunnen zich wellicht over enkele weken 
kampioen 2e fase gaan noemen om op die 
manier de feestdagen met een fijn gevoel in 
te gaan. Maar daarvoor zal eerst de Sint op 30 

november nog een bezoekje gaan brengen 
aan onze club en ja er is in Qatar ook het een 
en ander aan de gang natuurlijk. Wellicht dat 
van daar uit ook een verrassing voor de voet-
balliefhebber wordt binnengehaald. 

In dit nummer.
Dit nummer is weer goed gevuld. Bij de 
rubriek “het eerste speelde” hebben Marcel 
Koolen namens zaterdag 1 en Owen Mbila 
namens zondag 1 een bijdrage geleverd. In 
de schijnwerper staat niemand minder Henk 
Willems.
Vreemd eigenlijk dat hij in het verleden nooit 
eerder hiervoor is gevraagd, want hij heeft 
in zijn 50 jaar lidmaatschap toch een aardige 
staat van dienst bijeen gespeeld. Bij de jeugd 
werd het weer eens tijd om een meisje te 
vragen. Eva Nas uit het team jo10-3 staat in 
het intervjoewtje. Verder hebben we het team 
jo23-1 gevraagd als team van de maand en 
zijn er inzendingen binnen van jo13-1 en 
jo11-1. Tot slot hebben ook de Old Stars weer 
wat ingezonden n.a.v. hun toernooi in Bo-
chum en zijn er nog de nodige mededelingen 
en uitnodigingen te vinden in dit nummer. Al 
met al dus voldoende leesvoer.
Vanaf hier een fijne feestmaand toegewenst. 
Voor de jongere onder ons is dat eerst een 
fijne Sinterklaas.
We hopen voor de Kerst overigens nog uit te 
komen met het decembernummer. Voor nu 
veel leesplezier.

Red. F.vd L.
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Activiteitenkalender
vr 25-nov-22 Rikmiddag; Nederland - Ecuador 17.00 uur
za 26-nov-22  Juliana ‘31 za 1- JVC za 1; Juliana ‘31 JO23-1-VDZ JO23-1; Woezik JO19-1-Juli-

ana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Spero JO17-1; J.Kracht JO15-1- Juliana ‘31 
JO15-1

zo 27-nov-22  Juliana ‘31 zo 1- Hoogland 1; SCE 2- Juliana ‘31 2; Juliana ‘31 VR1- NSVV Fc 
Kunde VR1 

di 29-nov-22  Nederland - Qatar 16.00 uur
wo 30-nov-22  Pietentraining en Sinterklaas in de Stoof vanaf  15.30 uur 
za 3-dec-22  Juliana ‘31 za 1 – Renswoude za 1; Juliana ‘31 JO23-1-TEC JO23-1; Juliana ‘31 

JO19-1-Spero JO19-1; Exelsior Z. JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-
1- Dio JO15-1 
WK 2022 Achtste Finales 16.00 uur / 20.00 uur

zo 4-dec-22  Moerse boys 1- Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Kolping Dynamo 2; Woezik 
VR2- Juliana ‘31 VR1 
WK 2022 Achtste Finales 16.00 uur / 20.00 uur 

ma 5-dec-22 WK 2022 Achtste Finales 16.00 uur / 20.00 uur
di 6-dec-22 WK 2022 Achtste Finales 16.00 uur / 20.00 uur
vr 9-dec-22 Rikmiddag; WK 2022 Kwart Finales 16.00 uur / 20.00 uur
za 10-dec-22  SKV za1- Juliana ‘31 za 1; DVV JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1; VRC JO19-1-Juliana 

‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-SCE JO17-1; Blauw Wit JO15-1- Juliana ‘31 
JO15-1 
WK 2022 Kwart Finales 16.00 uur / 20.00 uur

zo 11-dec-22  Juliana ‘31 zo 1- EVV Echt 1; NSVV Fc Kunde 3- Juliana ‘31 2; Juliana ‘31 VR1- 
Germania VR1 

di 13-dec-22 WK 2022 Halve Finales 20.00 uur
wo 14-dec-22 WK 2022 Halve Finales 20.00 uur
za 17-dec-22 WK 2022 Finale 16.00 uur
zo 18-dec-22 Juliana ‘31 zo 1- evt. inhaal
vr 23-dec-22 Rikmiddag
zo 25-dec-22 1e Kerstdag
ma 26-dec-22 2e Kerstdag
za 31-dec-22 Oudjaarsavond
zo 1-jan-23 Nieuwjaar
za 7-jan-23 Juliana’31 nieuwjaarsfeest vanaf 20.30 uur
za 14-jan-23 Inleverdag Rommelmarkt van 10.00 uur tot 13.30 uur
zo 22-jan-23 Juliana ‘31 zo 1- AWC 1;
Za 28-jan-23  Juliana ‘31 JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1; Juliana ‘31 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; 

Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
zo 29-jan-23  Longa ‘30  1- Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Bataven 4; Trekvogels VR5- Juliana 

‘31 VR1 
za 4-feb-23  WAVV za 1- Juliana ‘31 za 1; Juliana ‘31 JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1; Juliana ‘31 

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

zo 5-feb-23  Orion 1- Juliana ‘31 zo 1; sv Waalstad 2- Juliana ‘31 2; Treffers VR1- Juliana ‘31 
VR1
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Bedankt sponsor!!!
JO11-1 bedankt Henk en Sophie van HSD Bouwtotaal voor het leveren van onze mooie 
trainingspakken en hele warme jassen. 

Dit zal zeker bijdragen aan een mooi en sportief voetbalseizoen.

Sem, David, Stan, Gijs, Roan, Omar, Nio, Jonas, Dyace, Omar, Sjors en Lisa.
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Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303      6603 BN  Wijchen     024-6422524

*Gratis lichtadvies, indien gewenst gewoon bij u thuis

*Wij beschikken over een eigen montage-team

*Maatwerk mogelijk


*Al 13 jaar dé verlichtingsspecialist van de Woonboulevard 
Wijchen


*Volop gratis parkeergelegenheid

*Een eerlijk advies op maat

*De koffie staat klaar !

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL

WOONBOULEVARD WIJCHEN

Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303      6603 BN  Wijchen     024-6422524

*Gratis lichtadvies, indien gewenst gewoon bij u thuis

*Wij beschikken over een eigen montage-team

*Maatwerk mogelijk


*Al 13 jaar dé verlichtingsspecialist van de Woonboulevard 
Wijchen


*Volop gratis parkeergelegenheid

*Een eerlijk advies op maat

*De koffie staat klaar !

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL

WOONBOULEVARD WIJCHEN

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

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL

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

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

nijmegen@henkscholten.nl
www.henkscholten.nl

STEUN UW  
VOETBALCLUB

Breng uw bedrijf onder de 
aandacht bij de leden. 

Neem voor informatie  
contact op met Twan Konings

sponsorcommissie
Tel. 06 - 4826781
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Ik ben Eva Nas ben 9 jaar en speel bij de 
jo10-3

Waar zit je op school?
In groep 6 van basisschool De komeet

Wat vind je het leukste vak?
Rekenen

Wat zou je later willen worden?
Weet ik nog niet 

Waarom ben je gaan voetballen?
Het leek me wel een leuke sport 

Hoelang voetbal je al en in welke teams 
heb je gespeeld?
Dit is mijn 2 de seizoen. Ik heb in de jo9-3 
gespeeld en zit nu in de jo10-3

Vertel eens iets over je team?
Ik zit met 8 mensen in een team en vind het ook 
leuk dat er nog 2 andere meisjes in het team 
zitten.

Wie vind je de beste speler uit je team?
Iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten. 
Er is niemand de beste

Op welke plaats speel je?
We hebben nog geen vaste plaatsen spelen 
overal wel eens

Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt: spits
Zwakke punt: keeper

Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de 
training?
Het leukste. partijtje
Het minst leuke  warming up

Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed: leuke kanti-

ne 
Minder goed: weet ik 
niet  

Heb je nog andere hobby’s naast voetbal-
len?
Turnen  en knutselen

Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Nee nooit

Wat vind je een stomme bezigheid?
Kamer op ruimen

Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Intervjoewtje

Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Best goed

Wat vind je van het Ministadion en de 
Mini-Championsleague?
Weet ik niet want ik speel er nooit

Van welke trainer heb je veel geleerd?
Van mijn eerste train Robert en nu natuur-
lijk van Harald

Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is 
om te vertellen?
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Als het kan ga ik graag mee met papa naar 
een thuiswedstrijd van NEC

Wat zou je nog graag bij Juliana willen 
zien?
Nog meer meisjes

Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: NEC 
Buitenlandse voetbalclub:  Paris Saint German
Speler: heb ik niet
Eten: pasta salade
Tv-programma: The Masked Singer
Boek:  Het leven van een 

aller beste vriend 
grappige griezels

“Computerspel”: fifa
Film: padding-
ton 
Muziek: flemming
Huisdier: hond Kato
Snoep: alles is lekker
Vrien(dinnetje): Glenn en Eva B

 red. F.v.d.L.
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In de Schijnwerper
Henk Willems
Vaak weet ik niet wie er achter de naam zit 
waar ik een interview ga afnemen. Maar van-
daag was het bij onze vrienden Henk en Loes 
Willems. Henk is 67 jaar en al vele jaren lid van 
s.v.Juliana’31. Henk heeft vele jaren in het 1e 
elftal gespeeld vanaf juli 1973. Volgend jaar 
zal Henk gehuldigd worden voor zijn 50 jaar 
lidmaatschap. 

Henk is in Malden geboren aan de Rijksweg 
136, langs de kerk wat het Tolhuis werd 
genoemd. Henk ging als 4 jarige 2 jaar naar 
de kleuterschool aan de rijksweg bij de non-
nen en daarna 6 jaar naar de toenmalige St. 
Jozefschool aan de Raadhuisstraat. Henk heeft 
een fijne jeugd gehad. Zijn Pa, Piet Willems en 
Martien Martens gingen vaak jagen en Henk 
mocht regelmatig mee met jagen in Malden 
en omgeving. Als 11 jarige is Henk in 1966 

lid geworden bij s.v.Juliana’31 bij de pupillen 
waar Theo Bleumink leider en trainer van was. 
Henk heeft bij Juliana in verschillende jeugd-
teams gespeeld. En voor het eerst op 16 jarige 
leeftijd in het 1e elftal van Juliana gespeeld. 
Op 17 jarige leeftijd is Henk 2 jaar naar NEC 
gegaan, werd daar gevraagd om in de A jeugd 
te komen spelen en daarna in een B. elftal on-
der leiding van Leen Looyen. Henk had talent, 
en het Voetbalblad “Goal” kwam naar Malden 
om Henk en Frans Thijssen te interviewen 
voor dit blad. Frans voetbalde toen al bij NEC 
bij trainer Wiel Curver. Henk heeft helaas nooit 
hoger gespeeld bij NEC dan bij de amateurs in 
het betaalde B-elftal (reserves) van NEC. Henk 
had wel in de gaten dat het moeilijk zou wor-
den om nog hogerop te kunnen voetballen. 
En geen 2e Frans Thijssen zou worden. (zie 
foto uit sportblad Goal Henk en Frans) Henk 
werd ook geselecteerd bij de Nederlandse 
jeugdelftal als 14 jarige van de KNVB 14/15 
jarige en 16/17 jarige. Deze interlands werden 
door heel Nederland gespeeld. Ik ging zelf 
dan vanuit Malden met de bus naar station 
Nijmegen en pakte de trein naar Seist en van 
daaruit met de bus gezamenlijk weer naar de 
wedstrijden door het land, En ‘s avonds weer 
terug naar Malden. Dit waren lange dagen, Goal (sportblad) Henk en Frans interview
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maar ontzettend mooi om dit mee te mogen 
meemaken. (zie krantenknipsel) Henk heeft 3 
jaar bij de selectie van de KNVB gevoetbald. 

 In zijn schaarse vrije tijd ging Henk in de 
weekenden een extra centje bijverdienen bij 
de rijdende winkel de SRV van de fam. Tim-
mermans aan de Raadhuisstraat. Nadat Henk 
de LEAO heeft afgerond ging Henk daarna 5 
jaar naar de handelsavondschool. Als 17 jarige 
ging Henk al werken bij de Internationale 
transportbedrijf in Nijmegen op de afdeling 

logistiek. Daar heeft Henk gewerkt tot zijn 21 
jaar en tussentijds de Militaire Dienstplicht 
nog vervuld in Amersfoort en Arnhem als tank 
chauffeur, die tank heette de AMX voertuig. 
Daarna is Henk terecht gekomen in Malden 
bij een bedrijf in grondstoffen branche als 
levering sier in bouwmaterialen voor weg- en 
waterbouw en naderhand gespecialiseerd in 
vulkanische bouwstoffen. Bij regelmaat ging 
hij dan een paar dagen naar o.a. IJsland, Sici-
lië, Frankrijk en Duitsland , waren mooie jaren. 
Henk heeft 43 jaar mogen werken met veel 
plezier bij dezelfde werkgever. Begonnen als 
administratie medewerker en later onderdeel 
van het MT. 

Henk woonde nog steeds bij zijn ouders en 
leerde Loes Kersten uit Wijchen kennen in 
1972. Als 18 jarige kwam Henk weer terug 
naar Malden voetballen in 1973 en werd weer 
opnieuw lid van s.v. Juliana ‘31. Henk werd 
gelijk opgenomen in de selectie van het 1e 
elftal van s.v. Juliana’31. Mooie voetbaljaren 
volgden, kampioenschap in 1974 ( zie foto) 
onder leiding van trainer Pedro Koolman. An-
dere trainers waren in die jaren nog Herman 
Laurensen, Clemens Hermans en Pattipeiluhu, 
bij allen veel plezier onder beleefd. En in de 
voorbereidingen van het voetbalseizoen de 
thuiswedstrijden tegen het 1e van NEC. En de 
verschillende derby’s. Bij belangrijke wedstrij-
den zondags voor de wedstrijden vaak soep 
en broodjes, bij o.a. Joop Klaassen (Leider) of 
bij de aanvoerder Ben Thijssen of bij de trainer 

A-Jeugd s.v. Juliana. Links boven : (Leider) Marinus Visser, Piet 

v. dreumel, Gerrie Remmers, Tonnie Janssen, Andre Peters, 

Chris v. Steenveldt, Rinus Arts, Frans Thijssen. Links  Zittend:  

Clemens Poelen, Clemens Hubers, Hans Pouwels, Ben Thijssen, 

Sjon Dubbers, Henk Willems.

< Krantenknipsel van het Neder-

lands Jeugdelftal.

> Kampioenselftal 1974 met: 

Linksboven:   Ignas Poelen, 

Willem v. Leerdam, Jan Arts, Jan 

Eeren, Thé Poelen (grensrechter) 

Harrie v. Dreumel, Midden links: 

Chris v. Steenveldt, Gerrie Rem-

mers, Herman Straten, Peter v.d. 

Broek, Joop Klaassen (leider) 

Pedro Koolman (Trainer)  Links 

gehurkt: Henk Peters, Humphrie 

v. Blommenstein, Henk 

Willems, Ben Thijssen, Henk 

Ceelen(Keeper).
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thuis. Door vervelende blessures moest Henk 
stoppen met voetballen, 3 meniscussen, knie- 
en enkelbanden gescheurd, einde voetbal in 
de selectie. Na het 1e elftal nog een aantal ja-
ren in het 3e vriendenelftal gespeeld, daarna 
nog een half jaartje bij de Veteranen, maar de 
pijn kwam terug, dus toen definitief gestopt.
In 1977 trouwden Henk met zijn Loes en 
kwamen te wonen in Maldens veld in de 
Dopheide, 1 jaar gewoond daarna verhuisd 
naar de Bongerd daar zijn hun 2 dochters 
geboren. Nicolle in 1982 en Lisette in 1985. In 
die jaren is Henk ook nog leider/trainer van 
de B en C jeugd geweest. De vakanties in hun 
verkeringstijd begonnen in een pup-tentje in 
Nederland en Duitsland. Toen de 2 dochters 
waren geboren Nicolle en Lisette werd het 
pup-tentje ingeruild voor een vouwwagen en 
gingen ze naar de omgeving Bodensee een 
verrassend stukje Duitsland en Zuid-Frankrijk. 
Na 1 jaar van héél slecht weer ging de vouw-
wagen eruit en de caravan erin. In het jaar 
2000 is de familie verhuisd naar de Hoef 83 
waar ze nog steeds wonen. De 2 dochters zijn 
uitgevlogen. Oudste dochter Nicole woont in 
Malden en is getrouwd met Harm van Duren, 

Harm ook actief is binnen de vereniging bij s.v. 
Juliana. Samen hebben ze 2 zonen Pepijn en 
Sjors. Nicolle is kinderfysiotherapeut. Lisette 
woont in Duiven samen met Martijn en heb-
ben 1 dochter Nina en hopen in December 
verblijd te worden met de geboorte van hun 
2e dochter. Lisette heeft een eigen praktijk 
aan huis bij haar ouders in De Hoef 83 als Re-
medial Teaching en geeft daarnaast ook nog 
les op een basisschool in Wijchen. Henk en 
Loes zijn dus opa en oma van een mooi gezin.

Henk was inmiddels gestopt met voetballen, 
maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en ging het vorig jaar nog eens proberen bij 
Walking Football maar ook dat was van korte 
duur. Dus heeft Henk zijn 2e passie weer 
opgepakt ”Jagen”! Kleinzoon Pepijn heeft ook 
het DNA-jachtinstinct van opa Henk meege-
kregen en gaat ook regelmatig mee (zie foto) 
. Kleinzoon Sjors voetbalt bij s.v. Juliana in de 
Jo11-1 Henk gaat iedere week de uit- en thuis-
wedstrijden kijken bij Sjors en de trainingen 
2x in de week. In oktober begint het jachtsei-
zoen tot eind januari dus dan mist Henk wel 
een paar wedstrijden, aangezien het jagen 

Huldiging 40 jaar lidmaatschap in januari 2014 Henk en Loes
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ook op de zaterdagen zijn. Henk is inmid-
dels met pensioen en geniet nu van zijn 
vrije tijd, maar blijft lekker bezig met zijn 
hobby’s op de velden of in het bos.

Wat wil je nog kwijt Henk?
Ik hoop dat ik later langs de lijn kan gaan 
kijken naar mijn kleinzoon als Sjors over 
jaren zondags in het 1e elftal speelt, net als 
mijn pa deed toen ik in het 1e speelde. 
Tja, iets wat meerderen vertellen hier, en ik 
ook. Het is een geweldige mooie vereni-
ging. Ik heb daar vele jaren gelopen, en nu 
weer , als ik dan terugdenk aan die tijden, 
bestuurslid secretaris Martien Kloosterman 
die er altijd was en aan Marinus Visser, Thé 
Poelen en Harrie en Piet van Dreumel. Nu zie 
ik bestuurslid secretaresse Lianne Muller die 
er nu ook altijd is, mensen die de vereniging 
dragen. Diep respect voor alle vrijwilligers 
ook op de velden, zonder vrijwilligers kan er 
immers niets. Destijds kenden we iedereen 
persoonlijk, maar inmiddels is de vereniging 
zo groot geworden dat dit haast niet meer 
mogelijk is. 
Ik draag graag mijn steentje bij en heb het af-
gelopen jaar de tent en kramen mee opgezet 
en afgebroken bij de rommelmarkt. 
Met de vraag , zou je nog meer willen doen 
nu als vrijwilliger bij s.v. Juliana’31? Ach ja, ik 
ben er nu regelmatig en als er iets gedaan 
moet worden mogen ze altijd een beroep op 
mij doen. Het fijne van mijn vrije tijd nu is: 
Alles mag en niets moet!

Henk en Loes bedankt voor jullie gastvrijheid 
en fijn dat jullie beiden nog zo gezond zijn, 
want dat is het allerbelangrijkste. Volgend jaar 
1 juli 2023 ben je 50 jaar lid Henk, de gouden 
speld zal dan aan je uitgereikt worden op een 
later tijdstip met alle anderen jubilarissen. Ik 
wens je nog veel sportplezier langs de lijn en 
met het jagen, jouw Passie….

Red: Loes Thijssen. 

Kleinzoon Pepijn met opa Henk mee met de jacht.

Kleinzoon Sjors met papa Harm en opa Henk.
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Recycle! Goed voor het milieu en goed voor Juliana
Er zijn van die momenten dat je iets in je 
handen hebt waarbij je denkt: ”Zelf gebruik 
ik het eigenlijk nooit, maar weggooien is echt 
zonde”. Voor een ander is het misschien nog 
bruikbaar, maar ja…waar vind je die persoon? 
Daar schiet Juliana te hulp! Met de ervaring 
opgedaan met de jaarlijkse rommelmarkt en 
de Marktplaats verkopen is onze club met 
haar vrijwilligers een succesvolle “spullen 
makelaar” geworden. En de clubkas profiteert 
daar elk seizoen weer opnieuw van waar-
door 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. 
Naast bruikbare spullen zamelen we ook 
andere spullen in. Bij onze fietsenstalling staat 
een vetcontainer voor gebruikt frituurvet. 
Met de hoge olie-prijzen levert dat een aardig 
zakcentje op tegenwoordig. Daarnaast staat 
een kledingcontainer voor oude kleding, 
schoenen en stoffen.

Verder zamelen we ook oud-ijzer in en dan 
bedoelen we eigenlijk niet alleen ijzer maar 
alle metalen. Zoals roest vrij staal, aluminium, 
koper, messing, lood en zink. Er zijn echter 
ook zaken die we niet kunnen gebruiken zoals 
witgoed. 

Voor meer info zijn we te bereiken op oudij-
zerjuliana@gmail.com of 0622013693.
Bij voorbaat dank !!

Op 14 januari 2023 is er weer een speciale 
inzamelactie van 10-15 uur op ons sportpark. 
Dan kunnen de bruikbare spullen voor de 
rommelmarkt en tevens het oud ijzer worden 
gebracht. Oud ijzer wordt ook aan huis 
opgehaald als het te zwaar of groot is om te 
komen brengen. Neem hiervoor contact op 
via bovenstaande mail of telefoonnummer. 
We zijn ook nog op zoek naar iemand die de 
oud-ijzer inzameling wil regelen bij Juliana. 
Heb je interesse om mee te helpen laat het 
ons weten!
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Kom meedoen met VoetbalPlus!
Mogen wij even voorstellen, onze fantastische stagiaires van het Voetbalplus team;

Hoi, ik ben Sammy 17 jaar, kom uit Nijmegen, voetbal zelf ook bij 
Blauw wit bij de Mo20-1. Ik loop stage bij het plus team van Juliana 
vanuit het CIOS, sport opleiding in Arnhem. Via Mark Tillmann ben ik 
bij dit team terecht gekomen.

Ook hij loopt hier stage, en wij volgen het zelfde profiel.
Ik vind het zelf heel leuk om deze groep te laten sporten, en merk dat 
je veel waardering terug krijgt vanuit de kinderen en hun ouders. Mij 
lijkt het vooral leuk om nieuwe dingen te leren aan de kinderen. 

Hoi, ik ben Mark Tillmann, 19 jaar, kom uit Malden, en speel zelf in de 023-
1 hier bij Juliana. Ik loop dit seizoen stage bij het plus team van Juliana, dit 
is mijn stage voor het profiel wat ik gekozen heb. De opleiding die ik volg 
is sport en bewegen op het CIOS. 

Ik vind het leuk om deze groep te laten voetballen. Er zit vooral veel 
energie en plezier in.

Deze kinderen wat bij leren over voetbal is mijn doel dit seizoen.

Ken jij iemand die op zoek is naar een 
ontzettend leuk Voetbalplus team?
Een team waar je gewoon jezelf kunt zijn? 
Wanneer extra hulp nodig is, meerdere 
trainers aanwezig zijn?
Dan ben je bij ons aan het goede adres en 
meer dan welkom! Kom lekker meetrainen!

Voetbal in een speciaal team met nét dat 
stukje extra aandacht.

Sonja Kat, Coördinator Voetbalplus Juliana ‘31
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Juliana JO13-1 kampioen fase 1.

Boven: Steven de Roos, Rens Mulders,  Floris Slenders, Mels van den Biggelaar, Keano Hugen, Wout Pol, Wessel Bouman, Thijs van Zuijlen, Luuk 

Thoonsen, Julian Paardenkoper. Onder: Jelle Polle, Tygo Koers, Emrah Ozkan, Quinten Bouman, Niels Linders, Stijn Traa, Jelle Meij, Aron Omar.

Maar niets is minder waar: pas eind juni kwa-
men ze voor het eerst bij elkaar. Een verzame-
ling van gemotiveerde spelers uit de JO12-1, 
2 en 3 kwam samen en werd direct ontgroend 
op het grote veld. De loopafstanden werden 
twee keer zo groot, de keeper paste ineens 
twee keer in het doel en is de bal uit? Dan moet 
het spel hervat worden met twee handen.
Bal in de nek, twee voeten op de grond en 
gooien maar. Het levert elke week weer ver-
baasde scheidsrechters op: want ja, wat moet 
je ermee als vrijwel iedereen het verkeerd 
uitvoert? Bij de JO13-1 worden de spelers ook 
nog wel eens teruggefloten, maar eigenlijk 
werd al het nieuwe bijzonder snel en goed 
opgepakt. Het team stond elke training weer 
klaar om te leren. Als je wil leren heb je plezier 
en die twee factoren samen leiden altijd tot 
resultaat. Soms niet direct, maar bij deze 
ploeg viel het kwartje al snel de juiste kant op. 
In juli werden de eerste twee oefenwedstrij-
den dan wel kansloos verloren tegen ploegen 
die al langer op groot veld speelden, sinds 
de zomer is het team ongeslagen in officiële 
wedstrijden. Alleen op bezoek bij DIO ’30 (af-
trap 8:30) ging de wekker te laat. Drie goals na 
de rust bleken niet genoeg de slappe eerste 

De JO13-1 speelt als een team dat al jaren samen is
helft te compenseren: 3-3. 
Een ongeslagen JO13-team in het voetbal is 
niet heel gebruikelijk. Het is een jaarlaag waar 
de wisselvalligheid vaak onvatbaar is. Voor 
spelers én voor trainers. Maar dit team kent 
eigenlijk geen wisselvalligheid. De ondergrens 
ligt hoog en dat is de basis voor succes. In de 
eerste fase werd er doorgebekerd en in fase 2 
voert het team nog altijd de ranglijst aan op 
het moment van schrijven. Op het moment 
van lezen zou er zomaar een achtste finale be-
reikt kunnen zijn. En wie weet wat nog meer…
Waarschijnlijk zul je daar dan wel wat van 
meekrijgen, want dit team schroomt niet 
iedereen te laten weten wanneer er iets te 
vieren valt. De muziekbox van Keano gaat 
dan op standje maximaal, Wessel en Wout 
zorgen voor zelfgebakken taarten en Thijs en 
Luuk staan te springen om hun vrienden via 
Snapchat in te lichten. Zie je Jelle met een 
glimlach van oor-tot-oor 
over straat lopen? 
Ook dan is er - 
waarschijnlijk - weer 
gewonnen!

Groet Leon
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S k i -  e n  w a n d e l S p o r t  S p e c i a l i S t

Austria Sport, Rijksweg 209

6581 EK Malden 

024 - 323 60 37

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

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

een passende uitrusting voor zomer en winter

Diervoeding

Dierverzorging

Tuingereedschappen

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

Wissel uw winterbanden nu 
naar zomerbanden bij Jan Broekman.

Ook voor opslag van uw banden!

schokdempers •
onderhoud •

trekhaken •
remmen •
uitlaten •
banden •

AUTO EN BANDENSERVICE

JAN BROEKMAN

Tel. (024) 358 6681

De Hoge Brug 37
6581 AJ Malden
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Ditjes & Datjes

Welkom
De redactie heet onderstaande leden van harte welkom!

Mathias Andres M 03-01-2013
Sil van Beek M 27-04-2016
Siem Habtom berhe M 05-10-2004
Luka Hopman M 05-02-2006

Wilbert Laurant M 30-12-1970
Mason Nguyen M 11-04-2017
Oscar Scheepers M 31-03-2016
Henri Strootman M 26-03-1946

Rikavonden
Ook voor het komend seizoen 2022-2023 
worden er natuurlijk weer Rikamiddagen 
gepland op de vrijdagen.

Dit zullen in de meeste gevallen de 2e en de 
4e vrijdag van de maand zijn. Aanvang is om 
13.30 uur en de eindtijd is +/- 17.00 uur. En 
dat geldt dan voor de periode van septem-
ber 2022 tot en met mei 2023. Wellicht dat 
bij een aantal maanden daarvan zal worden 
afgeweken in verband met kerst of om andere 
redenen. 

De data zoals ze tot nu gepland staan zijn: 

25 november 2022
9 december 2022

23 december 2022

Een en ander is dus nog wel onder voorbe-
houd, want wijzigingen zijn eventueel altijd 
nog wel mogelijk.
Opgeven voor iedere middag kan altijd nog 
tot een dag voor de geplande kaartmiddag. 
Dit moet dan telefonisch gebeuren bij Ans 
Broekman, De Haspel 19 (tel: 024-3581108). 

Maar je kunt zelfs ook nog gewoon op de 
kaartmiddag zelf even langskomen en infor-
meren of evt meedoen. 

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

Al meer dan 35 jaar zit hij inmiddels bij de 
redactie van het clubblad waarin hij als een 
van de belangrijkste taken ziet het aanleveren 
van mooie foto’s en collages om het blad te 
illustreren. Maar Matthee is ook al zo lang een 
vaste deelnemer aan hardloopwedstrijden 
zoals o.a. de bosloop die jaarlijks wordt ge-
organiseerd door de Pedaleurs. Loes Thijssen 
wist onze Matthee op de gevoelige plaat vast 
te leggen.

Matthee loopt weer mee
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plaats op het sportpark van FC Gerthe Bochum. 

Gelukkig was het inmiddels droog. Juliana’31 
was met twee teams present en ook de gasthe-
ren brachten twee teams op de been. 
Omdat het een uitwisseling betrof kwamen we 
met twee gelijkwaardige teams uit. Afgesproken 
was dat de teams twee keer tegen elkaars teams 
uit kwamen. 
Het krachtsverschil was nihil, van de acht uiterst 
sportieve wedstrijden eindigden er liefst zes in 
een gelijkspel, Juliana’31 1 won twee keer en 
speelde twee keer gelijk, Juliana’31 2 speelde alle 
wedstrijden gelijk. Eindstand : 
1. Juliana’31 WF OldStars 1 8 punten 
2. Juliana’31 WF OldStars 2 4 punten 
3. Kultclub Vfl. Bochum 2 3 punten 
4. Kultclub Vfl. Bochum 1 3 punten 

Na afloop werden we getrakteerd op schnit-
zels en gehaktballen. Daar hadden we niet op 
gerekend, want onze laatste activiteit was een 
Italiaans restaurant in het centrum van Bochum. 
In Trattoria Momo hebben we heerlijk gegeten 
en deze voortreffelijk dag afgesloten. Een dank 
aan Vfl. Bochum voor de goede organisatie.

Succesvolle uitwisseling met Vfl. Bochum 
De wandelvoetballers van Juliana’31 hebben 
op donderdag 17 november een succesvolle 
trip naar Bochum gemaakt. 

Het was ’s-morgens heel nat weer, een gure dag 
leek er aan te komen, maar de wandelvoetballers 
van Juliana’31 maakten er een mooie dag van. 
Om 12.30 uur vertrokken 14 leden van onze 
vereniging richting het Roergebied. Door files 
duurde de reis iets langer, maar dat kon de pret 
niet drukken. 
Als eerste stond op het programma een rondlei-
ding in het Vonovia Ruhrstadion van Vfl. Bochum. 
De gids was een man met veel anekdotes over 
de Vfl. Bochum. 
Allereerst het oprichtingsjaar: 1848. Toen was 
er nog geen voetbal. Op een weiland, waar nu 
het stadion staat, is de turnvereniging Bochum 
opgericht. Rond 1920 werd er gefuseerd met 
twee voetbalverenigingen, maar de clubkleu-
ren, naam, plek en oprichtingsjaar bleven Vfl. 
Bochum. Momenteel spelen ze weer in de 
Bundesliga. Twee keer werd de bekerfinale 
gehaald, beide keren verloren. Voor de rest dus 
heel weinig aansprekende resultaten. Maar ze 
houden van hun club en kwamen met enkele 
opmerkelijke feiten. 
In het sportblad Bild staat regelmatig een lijst 
met daarop de stadions die de beste Curryworst 
verkoopt. En je raadt het al: Bochum staat op die 
lijst vaak op nummer 1. Ook tevreden zijn ze met 
de grasmat, die wordt beschouwd als een van 
de beste van Duitsland. Ook is de rivaliteit met 
Schalke’04 een heikel punt. Die naam wordt niet 
uitgesproken, maar aangeduid als die andere 
blauw-witten. Daarnaast zijn de Bochum fans al 
meer dan vijftig jaar heel goed bevriend met de 
Bayern fans. 
Trots zijn ze er op dat in Bochum het Ruhrstadion 
staat, daarmee troeven ze Dortmund, Gelsenkir-
chen, Essen etc. af. 
Ondertussen moet de rondleiding beëindigt 
worden, want de volgende activiteit stond op 
het programma : Voetbaluitwisseling met de 
Kultclub Vfl. Bochum. Deze wedstrijden vonden 
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Inleverdag Rommelmarkt
Zaterdag 14 januari 2023

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

De Rommelmarkt zal plaatsvinden op 
zondag 2 juli 2023

De jeugd van Juliana rekent op u !
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Team van de maand

sv Juliana’31 JO23-1
Dit seizoen is er een nieuw elftal ontstaan bin-
nen de vereniging Juliana’31, namelijk de JO23-
1. Dit elftal is een mix tussen spelers die vorig 
seizoen nog in de JO19-1 of JO19-2 speelden. 
Hoewel de leeftijdscategorie onder 23 jaar is is 
de oudste speler binnen het elftal pas 20 jaar. 

Naast dat het een nieuw gevormd team is, 
moesten er ook trainers komen. Na een zoek-
tocht door de HJO kwam de club terecht bij Rifki 
Holla en Justin Seeger, destijds nog trainers bij 
Union JO15-1. Na een goed en fijn 1e gesprek, is 
er een 2e gesprek gekomen met enkele spelers 
erbij, het gevoel was aan beide kanten goed en 
binnen een paar dagen was alles rond. 

Ongeveer 3 weken voorafgaand aan de 1e 
bekerwedstrijd is de groep begonnen met trai-
nen, tijdens deze periode zijn er ook oefenwed-
strijden gespeeld. Niet alles werd gewonnen 
maar dat was natuurlijk ook maar bijzaak. Voor 
de trainers is dit een mooi moment om te zien 
waar de spelers staan, op conditioneel vlak 
maar ook zeker ook op tactisch gebied. 

Begin september begonnen we dan eindelijk 
aan de competitie, helaas is het maar een 
competitie van 6 ploegen doordat er 2 ploe-
gen zich hebben teruggetrokken en lager zijn 
gaan voetballen. De 1e wedstrijd was tegen 
TEC JO23-2 in Tiel. Wat het niveau van de 
competitie zou zijn, wisten we op voorhand 
nog niet. Dat TEC een goede ploeg had was te 
danken aan het groot aantal spelers die van 
de JO23-1 meededen. Ondanks TEC toch een 
aantal ‘leenspelers’ had hebben de jongens 
van Juliana een prima pot voetbal gespeeld 
en stond na 90 minuten de 1-1 stand op het 
scorebord en werden de punten gedeeld. 

VDZ was de volgende tegenstander, wederom 
een uitwedstrijd. Deze wedstrijd verliep wat 
soepeler dan de vorige wedstrijd, er werd dan 
ook ruim gewonnen met 1-5. Al had de score 
wat hoger mogen uitvallen, werden de 3 
punten mee in de tas genomen naar Malden. 
Een week later stond de Maldense Derby op 
het programma, ditmaal mocht Union op 
sportpark de Broeklanden te gast zijn. Union 
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dat na 3 wedstrijden spelen al 9 punten had 
behaald en zo de ranglijst aanvoerde had in 
deze wedstrijd helemaal niets te vertellen. Dat 
na 90 minuten de brilstand nog steeds op het 
scorebord stond was dan ook wonderbaarlijk 
te noemen. De ene na de andere kans werd 
gemist en zo werden de punten gedeeld. Voor 
de trainers was dit resultaat balen, aangezien 
zij beide een verleden hebben bij Union.

In de maand oktober stonden er niet heel veel 
wedstrijden op het programma, doordat dus 
2 ploegen er uit zijn. Maar de maand oktober 
was wel succesvol voor de mannen van de 
JO23-1, zo werd er in deze 2 wedstrijden die 
op de planning stonden de volle buit gehaald. 
6 punten kon de JO23-1 bijschrijven op haar 
conto. Zo werd er gewonnen met duide-
lijke cijfers van SKV Wagenomen met 0-7 en 
werd MASV aan de kant geschoven met een 
5-2 overwinning. Doordat oktober dus een 
rustige maand was met wedstrijden was er 
de ideale gelegenheid om het teamuitje in te 
plannen.
Dat het een avond zou worden om niet te 
vergeten zal menig persoon kunnen beamen, op 
de planning stond een avondje bowlen en gour-
metten met een heerlijke versnapering erbij.

De maand november is aangebroken en hier 
staat  als eerste de kraker Union – Juliana’31 
op het programma, ditmaal op sportpark de 
Kluis. Geen onbekend terrein voor Rifki en 
Justin, die daar respectievelijke 8 jaar en 6 jaar 
hebben rondgelopen. Voordat de wedstrijd 
begon speelde nog eerste de JO19-1 een 
wedstrijd tegen Union, deze wed helaas 
verloren door de mannen van Chris. Union, 
de nummer 1 in de ranglijst op dat moment 
kwam dus Juliana’31 tegen, de nummer 2 van 
de ranglijst. De supporters vanuit Juliana zijde 
waren in grote getalen gekomen en kregen 
ook een leuke wedstrijd voorgeschoteld. 
Beide ploegen deelden wederom de pun-
ten, gezien het wedstrijdverloop enigszins 
terecht echter waren de betere kansen voor 
Juliana’31.

Nog voor dat dit schrijven heeft plaats-
gevonden speelde Juliana’31 tegen SKV 
Wageningen, de heenwedstrijd werd met 
duidelijke cijfers gewonnen dus moesten we 
waken voor onderschatting. Je weet immers 
niet met welk elftal zij richting de Broeklan-
den komen. Wederom had Juliana’31 in deze 
wedstrijd het betere veldspel en de betere 
kansen en kwam het al snel 1-0 voor, daarna 
kwam er wat gemakzucht en vergaten wij 
ons te belonen, zo kwam SKV ook terug 
tot 1-1. Echter gezien de kwaliteiten die 
Juliana’31 JO23-1 heeft liepen ze nog vrij 
eenvoudig over de tegenstander heen en 
stond er aan het eind een 6-1 overwinning 
op het wedstrijdformulier. 

Met nog 3 wedstrijden te gaan in deze kleine 
competitie ligt alles nog open. Mocht Union 
nog één keer verliezen en Juliana’31 wint 
alles, dan zullen wij als kampioen promove-
ren naar divisie 3. Indien dit niet het geval is 
zullen wij als 2e eindigen, maar niet getreurd 
want dan zullen wij alsnog promoveren naar 
divisie 3. De 1e 2 ploegen promoveren name-
lijk naar een divisie hoger.

Alle steun is dus welkom aan onze jongens!
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ACTIE VAN DE MAAND
Koop bij onze sponsoren!

Heb jij al de sponsor actie van deze maand gezien?

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

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

Aarnoutse Specialiteitenslagerij        
Administratiemedewerkers VOF
Adviesburo Middelkoop bv
Albert Heijn Janssen                    
Arts Constructiebedrijf BV
Arts Elektro bv
Atana rijschool
Austria Sport
Autobedrijf Bart Ebben BV
Autobedrijf Rob Sengers
Autobedrijf Roelofs
Autobedrijf Theo Klaassen
Autobedrijf Van Bon 
AutoMartin
Bakkerij ‘t Kraayennest
Bastyle
Beddenspecialist de Vries Malden
BikeLife/ Sjef van Bergen
Bisbee Flexonderwijs
Bistro de Bok
B-Logic
Blokhut
BOB Autowas
Bol Accountants
Casatronics
CCS Nederland BV
Claase Garantiemakelaars
Coffee@work
Communicatiekrachten
de Passage cafetaria
Dierencrematorium A-N
Dimitri’s Greek Foot
DM Printmedia
Eimers Metaal

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

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

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

Telefoon (024) 373 78 33
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Telefoon (024) 358 07 56

Grote Loef 1, 6581 JE Malden Postbus 59, 6580 AB Malde n
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Aankoop Verkoop Verhuur Huur Taxatie s
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Aankoop Verkoop Verhuur Huur Taxatie s
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Het 1e speelde
De eerste periode zit erop en het is al een 
tijdje geleden dat wij punten gepakt hebben. 
Om verder te gaan bij het vorige stuk van 
Rick zit het de afgelopen tijd inderdaad niet 
bepaald mee. We krijgen knullige penalty’s en 
ongelukkige eigengoals tegen. Ondanks deze 
tegenslagen leeft het wel binnen de groep 
om punten te gaan pakken. Het vertrouwen 
is er alleen komt het er niet altijd uit. De 
eerstvolgende wedstrijd op het programma 
is RKZVC, wat een goed voetballende ploeg 
is, maar zij hebben net als ons moeite met het 
pakken van punten. Voor ons een belangrijke 
wedstrijd om te winnen. Het eerste half uur 
van de wedstrijd was moeizaam, maar daarna 
pakte we het goed op. We lieten de bal steeds 
meer van voet tot voet gaan en er werd hard 
gewerkt door het team. Eindelijk zat het een 
keer mee. Jop speelt de bal langs de keeper 
en wordt neergehaald, PENALTY! schreeuwt 
iedereen op en om het veld. Deze keer krijgen 
we ‘m ook. Onze aanvoerder gaat achter de 
bal staan en schiet deze bal zuiver binnen 1-0. 
Hierdoor kregen wij steeds meer grip op de 
wedstrijd en werd er beter gevoetbald. Een 
aantal minuten later liet Carlito de bal goed 
vallen op Denny en hij gaf de bal met veel 
gevoel op Jop. Hij maakte de welbekende 
actie naar binnen en scoorde 2-0. Dit gaf het 
vertrouwen een boost en hierdoor gingen we 
beter voetballen. Na de rust hielden wij het 
overwicht, alleen werd er niet meer gescoord. 
Wel kreeg RKZVC nog een rode kaart na een 
onbesuisde actie, maar dat zou vast frustratie 
zijn. Eindelijk een overwinning, wat ons goed 
doet. Deze wedstrijd laat toch zien dat wij het 
wel kunnen. 

De week erop speelde we op het beruchte 
grasveld in Silvolde. Vol goede moed afge-
reisd naar de achterhoek om het resultaat 
van vorige week door te pakken. Ook al liep 
het aantal blessures op hadden wij alsnog 
vertrouwen dat wij deze wedstrijd zouden 
winnen. We begonnen sterk, we hadden veel 

druk op de tegenstander, alleen was het creë-
ren van kansen lastig. Uiteindelijk kregen wij 
een vrije trap randje 16, die fantastisch werd 
binnengeschoten door Jeroen. Een tijdje later 
kregen we ongeveer op dezelfde plek weer 
een vrije trap. De keeper van de tegenstan-
der zette zelfs een speler op de doellijn om 
de bal weg te koppen als hij er niet bij kon. 
Deze keer ging die er helaas niet in. Vanaf dat 
moment ging het bergafwaarts en kregen 
wij nog vier goals tegen in de rest van de 
wedstrijd. Het is jammer, omdat dit niet had 
gehoeven. Deze goals waren vooral persoon-
lijke fouten die onnodig waren. De wedstrijd 
eindigde in 4-1. 
Deze tegenslag moesten we verwerken. 
Uiteindelijk hebben we besloten om weer 
het 3-5-2 systeem te gaan spelen en hierin 
dominant in proberen te zijn. Zo hebben wij 
tegen Venray gespeeld en begonnen we weer 
sterk. Er werd hard gewerkt en we scoorde 
al vrij vroeg door een goed uitgespeelde 
goal die goed afgemaakt werd door Carlito. 
Uiteindelijk wordt er onterecht een penalty 
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gegeven en is de stand 1-1. Weer hebben wij 
het overwicht maar komen wij niet echt tot 
kansen. Vervolgens valt de 1-2 wat weer een 
tegenslag is, maar de rest van de wedstrijd 
zijn wij de aanvallende partij. De bal wil er niet 
in en dan krijgen wij alsnog de 1-3 tegen. Een 
geflatteerde uitslag, want er had meer in ge-
zeten. Wij moeten onszelf meer gaan belonen, 
want we kunnen heel goed voetballen. 
Desondanks de mindere resultaten en mijn 
blessure heb ik het naar mijn zin dit seizoen. 
Juliana ’31 is een gezellige club met leuke 
mensen. Nu is het taak om onszelf, maar ook 
de fans te belonen met goede resultaten. De 
blessures stapelen zich op, maar wij blijven 
vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. Wij 
moeten plezier krijgen in ons spel en hard 
werken voor elkaar. Wanneer dit gebeurt weet 
ik zeker dat wij goede resultaten neer gaan 
zetten en in een flow terecht gaan komen. 
Groetjes, Owen Mbila, , speler eerste selectie 
sv-Juliana’31

Vervolg competitieprogamma zondag 1
ronde datum wedstrijd ronde datum wedstrijd

13 27-nov-22 Juliana ‘31 zo 1- Hoogland 1 20 26-feb-23 Halsteren 1 -Juliana ’31 zo 1

14 4-dec-22 Moerse boys 1- Juliana ‘31 
zo 1 21 5-mrt-23 Juliana ’31 zo 1 – Kampong 1

15 11-dec-22 Juliana ‘31 zo 1- EVV Echt 1 22 12-mrt-23 HVCH 1 - Juliana ‘31 zo 1

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

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

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

19 12-feb-23 Juliana ‘31 zo 1- Nuenen 1 26 23 apr-23 SV Venray - Juliana ‘31
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Long AWC EVV Moer Hoog Unit Venr Silv Rkzv Meer Hvch Kamp Hal Nuen Julia Orio

Longa’30 4-1 2-0 0-2 0-2 1-1

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

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

Moerse 
Boys 1-2 4-3 4-1 2-3 1-1

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

Unitas’30 2-3 2-1 3-1 3-0 1-3 4-6

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

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

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

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

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

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

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

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

Juli-
ana’31 0-1 1-3 2-0 1-1 1-1

Orion 4-1 1-0 1-1 1-0

Alle uitslagen 3e klasse a zaterdag seizoen 2022-2023

Stand topscoorders in de 4e divisie B zondag seizoen 2022/23
Cem Unal Meerssen 7 Milan Raijmaekers HVCH 3

Jorn Reuvers AWC 6 Marc Visser Kampong 3

Merijn Muskens Kampong 6 Berend Witteveen Kampong 3

Thom Berendsen Longa 6 Mitchell Paul Baptist Unitas’28 3

Niek Versteegen Venraij 6 Jan Bos Unitas’28 3

Delano Esseboom Hoogland 5 Danny Lauwen Unitas’28 3

Joey Vissers HVCH 5 Papito Puriel Unitas’28 3

Bart van den Broek Moerse B. 5 Danny Pelzer Venraij 3

Cas van den Broek Moerse B. 5 Maarten Bosch Juliana’31 zo 2

Fren Stevens AWC 4 Ezra Edwards Juliana’31 zo 2

Boy Visser AWC 4 Jop van Lith Juliana’31 zo 2

Rick Geenen EVV 4 Thomas Loning Juliana’31 zo 2
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Stand 4e divisie B zondag
# Team Gesp W GL V P + -

1 AWC 12 8 2 2 26 24 15

2 Kampong 12 7 3 2 24 24 7

3 Orion 12 7 3 2 24 18 11

4 SV Meerssen 12 6 4 2 22 23 13

5 Longa '30 12 6 3 3 21 19 13

6 HVCH 12 6 2 4 20 15 15

7 SV Venray 12 5 4 3 19 22 19

8 Nuenen 12 5 3 4 18 13 11

9 EVV Echt 12 4 4 4 16 17 16

10 Hoogland 12 3 5 4 14 21 23

11 Halsteren 12 3 5 4 14 13 15

12 Juliana '31 12 3 3 6 12 17 24

13 Unitas'30 12 3 2 7 11 20 26

14 Sportclub Silvolde 12 2 4 6 10 10 16

15 Moerse Boys 12 2 2 8 8 20 28

16 RKZVC 12 1 1 10 4 9 33

Bob Nijsten EVV 4 Jeroen Meijers Juliana’31 zo 2

Bob Vancan Meerssen 4 Rick Stuurwold Juliana’31 zo 2

Daan van den Broek Moerse B. 4 Carlito de Zeeuw Juliana’31 zo 2
Matt Bolhuis Nuenen 4 Vincent van Beek Juliana’31 zo 1

Sid Hermans Orion
4

Owen Mbila Juliana’31 zo
1

Stan Kersten Venraij 4 Dirk Pijnenburg Juliana’31 zo 1

Zaterdag 1 speelde
Een kast vol complimenten
Naar 026
Na 2 wedstrijden en één afgelasting stonden 
de mannen van zaterdag 1 nog op 0 punten 
toen er op 15 oktober mocht worden aange-
treden tegen de koploper. ESA uit Arnhem 
bekleedt vanaf wedstrijddag 1 de kopposi-
tie in de 3e klasse A, en voor mij zijn zij DE 

kandidaat voor het kampioenschap. Het is 
een ploeg met ervaring en talent. Een aantal 
spelers hebben een verleden bij hoog aange-
schreven clubs als Achilles ’29 en RKHVV. ESA 
is in het seizoen 2017-2018 gedegradeerd uit 
de 2e klasse en heeft de seizoenen daarna in 
de top 5 van de 3e klasse gebivakkeerd.
Toch vertrok de equipe vol goede moed 
richting 026, er was zelfs iemand die voor het 
betreden van de kantine zong: “weer trekken 
wij ten strijde voor rood zwart en groen….” . 
En de 1e helft was ook goed; de wedstrijd 
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ging gelijk op al scoorde ESA al in de 5e mi-
nuut met een omhaal, waarvan de speler van 
ESA nog steeds niet weet hoe hij dat voor el-
kaar kreeg. Na een half uur scoort Joep Schols 
de 1-1, en dat is gezien de spelverhoudingen 
volledig terecht. Maar op slag van rust komt 
ESA toch op 2-1. En als direct na de rust de 
3-1 valt is de weerstand gebroken. Zaterdag 1 
probeert nog wel, maar het geloof is er uit. De 
eindstand wordt 5-1, maar dat mag toch als 
enigszins geflatteerd worden beschouwd.
Na afloop van de wedstrijd krijgt Rob de 
complimenten van de tegenstander voor het 
team; we zijn de sterkste tegenstander voor 
ESA tot op dat moment geweest.

Ketchup….
Op 22 oktober stond de eerste wedstrijd in 
de knock-outfase van de districtsbeker op 
het programma. Tegenstander Rood Wit uit 
Groesbeek speelt op zondag in de 3e klasse D. 
Het is hier middenmoter, maar we weten on-
dertussen wel dat het niveau in de zaterdag 
3e klasse hoger is dan op zondag. Rood Wit 
is een bonte verzameling spelers die tegen 
vergoeding speler zijn bij deze club, clubliefde 
is dan, naar mijn mening, ver te zoeken. 
Voorafgaand aan de wedstrijd spraken de spe-
lers over de ketchup theorie. De ketchup-theorie 
is een theorie van Ruud van Nistelrooij die heeft 
aangegeven, dat als een spits eenmaal een doel-
punt heeft gemaakt, de rest er vanzelf komen. 
Het belangrijkste is dat je een doelpunt maakt.
Citaat: “als de eerste goal eenmaal valt, dan 
komt de rest er als ketchup uit.”
Tijdens de wedstijd werd deze mooie theorie 
bewaarheid. Al na 8 minuten opent Giel Stra-
ten de score en na 15 minuten maakt Marc de 
Winter de 2-0. Het verzet van de Groesbekena-
ren is dan al gebroken. Nog voor rust scoren 
Jip Bertisen en Tjemme Fisscher de 3-0 en 4-0, 
en na rust bepaalt Gijs Beuving de eindstand; 
5-0. Na de loting blijkt dat we in de 2e ronde 
het op 22 november thuis mogen opnemen 
tegen Blauw Geel ’55 uit Ede. En laat dat nou 
de tegenstander zijn op 29 oktober.

Het drieluik Blauw Geel deel 1
Zoals gezegd kwam Blauw Geel uit Ede op 29 
oktober op visite op sportpark de Broeklan-
den. Daar waar de staf van zaterdag 1 bestaat 
uit 4 personen (en dan tel ik gelegenheids-
grensrechter Len hier even bij), kwam de staf 
van Blauw Geel met minstens 7 mensen de 
bestuurskamer binnen wandelen. Er dreigde 
een koffie tekort. Eén van de stafleden 
van Blauw Geel riep voorafgaand aan de 
wedstrijd: “we komen hier even de dubbel 
binnenhalen”, reden te meer om de huid maar 
eens duur te verkopen. Toch loopt het team al 
na 12 minuten in hetzelfde mes waar het dit 
seizoen al een paar in is gelopen. Na een fout 
wordt er gecounterd door Blauw Geel en de 
eerste kans is meteen raak; 0-1. Alweer wordt 
er tegen een achterstand aan gekeken. Maar 
in de 16e minuut wordt de stand weer gelijk 
getrokken doordat de corner genomen door 
Giel Straten door een speler van Blauw Geel in 
eigen doel gewerkt wordt. Juliana is de betere 
ploeg en lokale media uit Ede schrijven in 
het wedstijdverslag: Blauw Geel ’55 ‘wint’ een 
punt bij Juliana’31. Een aantal citaten uit het 
artikel:…. “Met een punt komen we goed weg 
bij een goede ploeg”, aldus trainer Marcel van 
der Hoop.  …,,Ik heb in de rust bewust niet 
gewisseld…. Je geeft ze vertrouwen maar dat 
is in de tweede helft echt niet beloond”, trilde 
Van der Hoop na. Hij zag de thuisclub conti-
nue gevaar stichten en vele corners forceren. 
Aan het einde van deze wedstrijd houdt zater-
dag 1 een puntje en een doos vol complimenten 
over. Gelukkig zorgt het spel voor vertrouwen, 
maar met 1 punt doen we onszelf weer tekort.

Met ziel en zaligheid
Met het opgebouwde vertrouwen gaat het 
team op 6 november op pad naar Wagenin-
gen op bezoek bij Ona ’53. Ontspanning na 
Arbeid, opgericht in…. 1953…. deelt het 
sportpark met klassegenoot WAVV. 
Het wedstrijdverslag op de site van Ona zegt: 
Het laaggeplaatste Juliana ’31 pakt haar 
punten.
Met 4 gespeelde wedstrijden bezette Juliana 
’31 tot dan met 1 punt de laatste plaats op 
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de ranglijst. ONA had er 5 gespeeld en stond 
in de middenmoot met 6 punten. Vandaag 
moest het dus gebeuren en zou Juliana het 
erg moeilijk moeten krijgen. Al vanaf het be-
gin van de wedstrijd was daar niet zoveel van 
te bemerken, want Juliana gaf aardig partij. 
Het was in de 22e minuut dat Kay van Kuilen-
burg ONA op voorsprong bracht, maar goed 8 
minuten later werd de stand weer gelijk (doel-
punt Marc de Winter).  Met nog een goede 
minuut te spelen in de eerste helft bracht 
Juliana de stand op 1-2 (doelpunt Tjemme Fis-
scher). Dit duurde echter maar heel kort, want 
vanaf de aftrap van de spelhervatting brak 
ONA door en was het Bjorn van den Brink die 
de gelijkmaker verzilverde. Ruststand dus 2-2.
Na een wat betere start in de 2e helft was 
het toch weer Juliana die in de 7e minuut de 
stand op 2-3 bracht (Gijs Beuving). Bij ONA 
werd er nadien nog wat gewisseld en werd er 
nog een tandje bijgezet, maar ondanks enkele 
fraai uitgespeelde kansen die niet werden be-
nut bleef de stand in het voordeel van Juliana 
’31. Eindstand dus 2-3.
Het verslag uit Wageningen vermeldt niet 
hoeveel inzet, strijdlust en een beetje geluk (Jip 
haalt een bal van de doellijn) kan doen. Eindelijk 
valt het kwartje de goede kant op en kunnen de 
3 punten mee naar Malden genomen worden.

Na zoet komt zuur
De overwinning zorgt er voor dat de positieve 
vibe er weer is. Met vertrouwen wordt op 12 
november VVA uit Achterberg ontvangen. 
VVA Achterberg is in het seizoen 2021-2022 
kampioen in de 4e klasse I in de regio West 1. 
In de eerste 10 minuten van de eerste elftal 
krijgen beide teams wat kansen, maar het vi-
zier staat aan beide zijden nog niet op scherp. 
Juliana’31 hanteert een opportunistische 
strijdwijze met veel beweging in de ploeg en 
daar heeft VVA Achterberg moeite mee.
Na de rust voert zaterdag 1 de druk op, maar komt 
niet tot scoren. VVA komt onder druk te staan en 
de keeper van VVA moet handelend optreden. 
Na ruim een uur spelen brengt VVA Rick 
Degenaar in het veld. Rick heeft een verleden 
bij 2e klasser Lunteren en 1e klasser SCD 

Putten. Hij is minstens 15 kilo te zwaar, maar 
door zijn techniek, inzicht en sluwheid, is hij 
een pain in the ass voor elke tegenstander. Hij 
scoort gemiddeld elk half uur een doelpunt. 
Bij zijn eerste balcontact is er gevaar en 
moet Bob Kuppen handelend optreden. In 
de 70e minuut komt VVA Achterberg op een 
0-1 voorsprong. Rick Degenaar schiet de bal 
tegen de onderkant van de lat en bij het weg-
werken van de bal door Juliana’31 komt de 
bal bij Joris Kuipers terecht die vanaf 20 meter 
weergaloos en onhoudbaar de bal in het doel 
schiet. Vier minuten later maakt zaterdag 1 de 
terechte 1-1. Via een assist van Tjemme Fis-
scher scoort Marc de Winter.
In de slotfase gaan beide partijen voor de 
winst. In de 87e minuut krijgt VVA een penalty, 
maar Bob Kuppen redt, met een aantal stapjes 
naar voren. Ook de rebound wordt gekeerd.
Maar in blessuretijd trekt VVA aan het langste 
eind; het is toch Rick Degenaar die op miracu-
leuze wijze de bal binnenkomt. Juliana krijgt 
nog wel een kans, maar komt niet tot scoren. 
Wat een vies bittere nederlaag is dit zeg. En 
wat lees je dan op de site van VVA?
VVA Achterberg wint dus weer. Krijgt het hier-
mee teveel? Misschien wel, maar de individu-
ele kwaliteiten gaven ook vandaag weer de 
doorslag. Een zure nederlaag voor Juliana’31 
die we moeten complimenteren met hun spel 
waar VVA Achterberg het lastig mee had.
Zoals gezegd een kast vol complimenten. Leuk 
om die na afloop van een wedstrijd te ontvan-
gen, maar je koopt er uiteindelijk niets voor.
Misschien kunnen we de komende weken 
maar beter geen complimenten krijgen en de 
punten pakken, daar hebben we meer aan. 
Toch zijn de verschillen op de ranglijst klein, 
en met een paar overwinningen maak je met-
een stappen naar de middenmoot.

Marcel Koolen, leider zaterdag 1 
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Marc de Winter Juliana'31 za 5(4) Jip Bertisen Juliana'31 za 1

Gijs Beuving Juliana'31 za 7(2) Luuk Kerkhof Juliana'31 za 1

Tjemme Fisscher Juliana'31 za 5(1) Jesper Koppers Juliana'31 za 1

Giel Straten Juliana'31 za 3(1) Sjors Poelen Juliana'31 za 1

Joep Schols Juliana'31 za 2(1) Paul Roosen Juliana'31 za 1

Loet Schoenmakers Juliana'31 za 2 Mees Swinkels Juliana'31 za 1

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

# Team Gesp W GL V P + -

1 ESA 1 8 8 0 0 24 19 3

2 VVA Achterberg 1 8 7 0 1 21 20 8

3 SKV 1 8 3 2 3 11 15 15

4 WAVV 1 8 3 2 3 11 13 13

5 Blauw Geel ‘55 1 8 3 2 3 11 18 22

6 Advendo ‘57 1 7 3 1 3 10 13 9

7 Veenendaal 1 8 2 3 3 9 11 10

8 ONA ‘53 1 8 2 3 3 9 15 16

9 JVC Cuijk 1 8 2 2 4 8 12 19

10 Juliana ‘31 1 7 1 2 4 5 9 15

11 Renswoude 1 8 0 5 3 5 7 12

12 SV De Braak 1 8 1 2 5 5 13 23

Topscoorders zaterdag 1 voorbereidingsprogramma seizoen 2022/23 

Stand 3e klasse A zaterdag Oost
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Vervolg competitieprogamma zaterdag 1

ronde datum wedstrijd ronde datum wedstrijd

9 26-nov-22 Juliana '31 za 1- JVC Cuijk za 1 16 18-mrt-23 Blauw Geel za 1- Juliana '31 za 1

10 3-dec-22 Juliana '31 za 1 - Renswoude za 1 17 25-mrt-23 Juliana '31 za 1- ONA’53 za 1

11 10-dec-22 SKV za 1 - Juliana '31 za 1 18 1-apr-23 Achterberg za 1- Juliana '31 za 1

12 4-feb-23 WAVV za 1 - Juliana '31 za 1 19 15-apr-23 Juliana '31 za 1- Sv de Braak za 1

13 11-feb-23 Juliana '31 za 1- Advendo’57 za 1 20 22-apr-23 JVC Cuijk za 1- Juliana '31 za 1

14 4-mrt-23 Veenendaal za 1- Juliana '31 za 1 22 13-mei-23 Juliana '31 za 1- SKV za 1

15 11-mrt-23 Juliana '31 za 1- ESA za 1 21 20-mei-23 Renswoude za 1- Juliana '31 za 1

12 4-feb-23 WAVV za 1 - Juliana '31 za 1 22 13-mei-23 Juliana '31 za 1- SKV za 1

13 11-feb-23 Juliana '31 za 1- Advendo’57 za 1 21 20-mei-23 Renswoude za 1- Juliana '31 za 1

SKV Julia JVC Braa Acht ONA Bl G ESA Veen Adve Wavv Rens

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

Juliana’31 2-2 1-2 1-1 0-1 1-2

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

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

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

ONA’53 2-3 4-3 3-3 3-1

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

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

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

Advendo’57 NG 1-2 3-0 1-1

WAVV 0-0 5-1 1-1 3-1

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

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

1 1 jo17-1 9 9 0 0 27 3,00 36 7 29

2 2 Sen vr1 6 6 0 0 18 3,00 20 2 18

3 4 jo13-1 9 8 1 0 25 2,78 25 9 16

4 13 zSen vet 6 5 1 0 16 2,67 24 7 17

5 6 Sen 4 za 6 5 1 0 16 2,67 19 4 15

6 14 Sen 02 6 5 0 1 15 2,50 18 8 10

7 16 jo19-2 9 7 1 1 22 2,44 29 6 23

8 9 jo17-2 9 7 0 2 21 2,33 26 12 14

9 18 Sen 2 za 7 5 1 1 16 2,29 28 11 17

10 15 jo23-1 8 5 3 0 18 2,25 29 7 22

11 3 zaal 2 8 6 0 2 18 2,25 42 22 20

12 5 jo12-1 10 7 0 3 21 2,10 60 18 42

13 12 jo13-2 8 5 1 2 16 2,00 30 16 14

14 10 jo17-3 9 6 0 3 18 2,00 26 16 10

15 19 jo11-2 10 6 0 4 18 1,80 57 37 20

16 24 jo11-1 10 6 0 4 18 1,80 49 37 12

17 8 zaal 1 7 4 0 3 12 1,71 24 18 6

18 28 jo15-3 8 4 1 3 13 1,63 25 19 6

19 7 jo15-2 8 4 1 3 13 1,63 24 24 0

20 21 jo11-3 10 5 1 4 16 1,60 47 32 15

21 17 Sen 3 za 6 2 2 2 8 1,33 19 18 1

22 32 jo15-1 9 4 0 5 12 1,33 14 37 -23

23 11 Sen 04 7 3 0 4 9 1,29 23 13 10

24 23 jo19-1 8 2 4 2 10 1,25 17 17 0

25 22 MO20-1 9 3 1 5 10 1,11 22 27 -5

26 27 jo12-3 9 3 1 5 10 1,11 31 45 -14

27 20 Sen 01 12 3 3 6 12 1,00 17 24 -7

28 20 jo12-2 9 2 1 6 7 0,78 40 46 -6

29 30 Sen 1 za 7 1 2 4 5 0,71 9 15 -6

30 26 jo15-4 6 1 1 4 4 0,67 8 33 -25

31 31 Sen 03 6 1 0 5 3 0,50 9 20 -11

32 29 Sen 5 za 5 0 0 5 0 0,00 5 25 -20

33 33 jo23-2 6 0 0 6 0 0,00 5 59 -54

Onderlinge stand o.b.v. competitie & beker

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

Alex Joosten, Willy Geurts

2  Gerben van der Wielen

3  Alexander Markoutsas, Robin 
Barsch, Teun Janssen, Kim Peters, 
Nick van der Blom, Theo Theunissen

4  Niek Thijssen, Loes Thijssen

5  Loek Heijnen

6  Tije Pas

7  Gijs Linnenbank, Bajram Gabrica, 
Bas Janssen

8  Joep Schols

9  Wout Morsink, Wout Peelen, Dennis 
Romp

10  Thibault de Vetter, Rowan van As-
sema, Tjeu van de Wiel

11  Mateja Borojevic, Qasim Shaalan, 
Theo Beelen, Ben Thijssen

12  Jayden van der Mee

13  Sam Jalalvand

14  Stein Traa, Jop van Lith, Dirk Arts, 
Roy Geurts

15  Marijn van Mourik, Kayleigh van 
Loveren, Peter Wilting

18  Timo Dahrs, Rayden Cotino, Vincent 
Peters, Leo de Bruijn

19  Beau Leenders, Yaniek Van Boxtel, 
Jorick van de Kar, Tom van de Logt, 
Frans Janssen

21  Liz Reintjes, Oscar Nillissen, Ger 
Janssen, Pepijn Reijnen

22  Jelle Meij, Koen van Heijnsbergen, 
Lex Melissen

23  Mathis van Schie, Jochem Lourens, 
Rens Derksen

24  Stijn van der Roest, Sjoerd Martens

26  Tineke Sjoerdsma- Rutgers

27  Martin van ‘t Klooster

28  Niek Jaspers, Owen Mbila

29  Stan Reintjes, Jordy Nieuwenhuis, 
Micha Bleumink, Geert Akkers

30  Wilbert Laurant

31  Gert-Jan de Bruyn, Paul Reintjes, 
Marco Jacobs
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Teleinfo
SV Juliana ‘31 
Sportpark De Broeklanden 
Broekkant 39, 6581 AC Malden
024 3581924

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

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

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

Techn. Jeugdc. pup Henry Jansen 06 53676535
Scout selectie Zo Frank Duijghuisen 06 14108680
Coörd. Za1/Zo1 Loek Heijnen 06 44136576

Ledenadministratie & contributie
Ledenadministratie Matthee Moons 06 20666420
Contributie Ron Remers 06 21821305
Rekeningnummer contributie 
NL29RABO 0131649000
IBAN vereniging
NL06RABO 0131604503

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

LEIDERS: SENIOREN
Zo1 Paul Leverington 06 30499028
Zo1 Verzorger Rick Stoffelen 06 46104099
Zo1 Fysio Guido Souren 06 28344179
Zo2  Vincent Peters 06 22440639
Zo2 Maik van de Broek 06 46635874
Zo3 Mike Orth 06 27624609
Zo4 Joep Artz  024 3582825
Za1 Marcel Koolen 06 22389128
Za1 Kai Renwarin 06 18427976
Za2 Dirk Arts 06 29448738
Za3 Sjors Gommers 024 3580113
Za3 Bas Prudon 06 83973450
Za4 Mike Janssen 06 51968584
Za4 Richard Theunissen 06 51999284
Za5 Jordi Barsch 06 43576643
Vr1 Romy Verkaart  06 58914859
Vr1 Kayleigh van Loveren 06 54660035
vet Jan Hock 06 46153903
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Ambachtsweg 7   6581 AX Malden
024 - 358 30 94

info@DMprintmedia.nl
www.DMprintmedia.nl

Juliana31-Gasten
code: laatonsjuichen

mede mogelijk gemaakt door:



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


