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Redactioneel
Schoenmakerij

elektro
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

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

www.arts-elektro.nl

Het clubblad verjaart deze maand.
In oktober 1975 verscheen het eerste nummer van het clubblad van s.v.Juliana’31. Dus
waar de vereniging in augustus haar 90e
verjaardag heeft gevierd, zo viert het clubblad
in deze maand zijn 46e verjaardag.
Door het wegvallen van Loet Eissing bij de
redactie is het aantal redactieleden naar een
absoluut dieptepunt van 2 weggezakt.
Deze maand echter heeft Loes Thijssen
haar medewerking aangeboden, ze heeft
de schijnwerper op Liz Reintjes voor haar
rekening genomen en zal dat wellicht in het
vervolg ook vaker blijven doen, zodat we toch
weer op 3 redactieleden uitkomen. Maar ook
3 leden is absoluut te weinig. Hierdoor wordt
het voortbestaan van ons clubblad dan ook
serieus bedreigd. We zijn nog steeds naarstig
op zoek naar nieuwe redactieleden.
Hopelijk dat er deze keer op de oproep ook
daadwerkelijk reacties zullen komen. Jong,
oud; man of vrouw we zouden met elke aanvulling zeer geholpen zijn. Bovendien geeft
nieuwe gezichten ook altijd nieuwe inzichten.
Het clubblad zou er zeker ook weer een
nieuwe impuls door krijgen. Dus bij interesse,
neem eventjes contact op!
Zomertijd?
Als u dit leest is wordt het weer tijd om aan
de klok te denken. In het weekend van 30 en
31 oktober wordt de klok teruggezet naar
de “normale” wintertijd. Een uurtje extra
nachtrust of voor sommige wellicht een uur te
vroeg in de Stoof. Bij deze ben je daarvoor in
ieder geval al vast gewaarschuwd.
Competitie.
De competitie is inmiddels al weer in volle
gang. Sterker nog voor de jongste jeugd (jo6
t/m jo12) zit het eerste kwart er al weer op.
Zij spelen sinds vorig jaar voortaan een 4-tal
wedstrijdreeksen van 5-6 wedstrijden.

Na iedere reeks wordt dan opnieuw een indeling gemaakt. De 2e reeks zal na de herfstvakantie in november van start gaan.
Het 1e elftal zondag nadert al het einde van
de eerste periode. Baronie lijkt die periode
komende week al winnend af te gaan sluiten.
En gezegd bij het zien van alle 7 wedstrijden
van Juliana’31 is dat tot nu toe ook veruit de
sterkste ploeg gebleken. Alle andere teams
hebben eerst een 3-tal bekerwedstrijden afgewerkt en zitten nog te vroeg in de competitie om daar iets over te zeggen, alhoewel het
team van zaterdag 1, die met een 4-tal overwinningen op rij en nog zonder puntverlies,
heeft laten zien zich te willen gaan bemoeien
met de kop van het klassement.
Verder in dit nummer.
Het is een goed gevuld oktobernummer
geworden. De Old stars zijn al weer 2 keer op
toernooi geweest en daar heeft Piet Wijnakker verslag van gedaan. Thomas Wijgers heeft
namens de rommelmarktcommissie een stuk
aangeleverd waarin de 1e zomerse rommelmarkt wordt geëvalueerd. Ook de carnaval
lijkt in tegenstelling tot het afgelopen “coronajaar” weer gewoon doorgang te vinden, o.a.
het kindercarnaval op 5 november in de stoof.
Verder leek het de redactie wel eens tijd om
de dames weer een keer extra in het licht te
plaatsen.
Met Liz Reintjes in de schijnwerper is dat
denk ik wel gelukt. Bij de jeugd staat Thijs van
Zuijlen (jo12-1) in het interview.
Ook belicht in de rubriek “team van de
maand” zijn de jo19-2. Zij hebben tot nu toe
nog alles gewonnen en blijken ook na het
voetbal een hechte club te zijn. Goed gevuld
dus. Daarom alvorens we ons gaan opmaken
voor de wintermaanden vanaf deze plaats
naast het voetbalplezier ook weer veel leesplezier toegewenst.
Red. F.vd L.
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Activiteitenkalender

Van het bestuur

di 26-okt-21
vr 29-okt-21
za 30-okt-21
		
zo 31-okt-21
		
ma 1-nov-21
di 2-nov-21
wo 3-nov-21
do 4-nov-21
za 6-nov-21
		
zo 7-nov-21
		
za 13-nov-21
zo 14-nov-21
di 16-nov-21
za 20-nov-21
		
zo 21-nov-21
		
di 23-nov-21
wo 24-nov-21
do 25-nov-21
vr 26-nov-21
za 27-nov-21
		
zo 28-nov-21
		
za 4-dec-21
		
zo 5-dec-21
		
di 7-dec-21
wo 8-dec-21
do 9-dec-21
za 11-dec-21
		
zo 12-dec-21
		

Op woensdag 6 oktober 2021 is in de
Stoof de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.

Belarus – Nederlands vrouwenelftal WK kwalificatie
Rikavond
Juliana ‘31 za 1-SVHA; SJO HSC - Buurse JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31
JO17-1-Woezik JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- SCP JO15-1
Moerse boys- Juliana ‘31 zo 1; OSC 2- Juliana ‘31 2; AWC/Juliana Vr 1-DIO ‘30
VR1; Formule 1 Mexico
Einde Herfstvakantie regio Zuid
UEFA Champions League groepswedstrijden MD4
UEFA Champions League groepswedstrijden MD4
UEFA Europa/Conference League groepswedstrijden MD4
Elistha -Juliana ‘31 za 1; DIO ‘30 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Spero JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- Nuenen Juliana ‘31 2- RKHVV 5; Eendracht ‘30 VR1- Juliana ‘31
VR1; Eldenia VR3-AWC/Juliana Vr 1
Montenegro – Nederland WK kwalificatie; RKHVV JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- AWC
Nederland - Noorwegen WK kwalificatie
Juliana ‘31 za 1-Valburg; Orion JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1OSC JO17-1; Beuningse boys JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
OJC Rosmalen- Juliana ‘31 zo 1; Trekvogels 4- Juliana ‘31 2; Juliana ‘31 VR1Trekvogels VR5; AWC/Juliana Vr 1-De Bataven VR1
UEFA Champions League groepswedstrijden MD5
UEFA Champions League groepswedstrijden MD5
UEFA Europa/Conference League groepswedstrijden MD5
Rikavond; Tsjechië – Nederlands vrouwenelftal WK kwalificatie
Quick’88 -Juliana ‘31 za 1; Juliana ‘31 JO19-1-SV Venray JO19-1; Bataven JO171-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- AWC JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- Orion; Juliana ‘31 2- Millingen SC 3; Groesbeekse Boys VR1Juliana ‘31 VR1; Spero Vr 1-AWC/Juliana Vr 1
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
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
UEFA Champions League groepswedstrijden MD6
UEFA Champions League groepswedstrijden MD6
UEFA Europa/Conference League groepswedstrijden MD6
Kolping Dynamo-Juliana ‘31 za 1; Juliana ‘31 JO19-1-SML JO19-1; Union JO171-Juliana ‘31 JO17-1; Juliana ‘31 JO15-1- Bemmel JO15-1
Longa ‘30 - Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Orion 5;
Kolping-Dynamo VR1- Juliana ‘31 VR1; Leones Vr 1-AWC/Juliana Vr 1

De opkomst bij deze vergaderingen
is nooit erg hoog, maar er waren toch
voldoende aanwezige om de vergadering
doorgang te laten vinden.
Absoluut hoogtepunt was de benoeming
van scheidend penningmeester Tanja Zwaag
tot lid van verdienste. Vanaf deze plaats
nogmaals de gelukwensen, maar dan van
alle lezers.
Een ander hoogtepunt voor mij was toch
ook wel dat er evenals vorig jaar zwarte
cijfers konden worden geschreven in de exploitatie. Ondanks dat er in het corona jaar
natuurlijk veel inkomsten zijn misgelopen,
werd het jaar niet rood afgeschreven. Door
subsidies maar toch ook door werkzaamheden van een aantal leden (oud ijzer, marktplaats e.d.) bleven de cijfers gelukkig groen.

het nieuwe bestuur, zoals dat
vanaf 6 oktober is samengesteld.

Voorzitter Carla Goossens benoemd Tanja
Zwaag tot lid van verdienste.

Het 3e hoogtepunt was uiteraard de voordracht van onze nieuwe penningmeester
Peter van Heijnsbergen. Verslaglegging van
zo’n algemene ledenvergadering is lastig en
gaat eigenlijk het beste middels het tonen
van foto’s. Vandaar ook de foto’s gemaakt
uiteraard door onze verenigingsfotograaf
Matthee!
Het bestuur
Tanja die niet graag in het centrum van de belangstelling staat , maar hier toch samen met Arjen
glunderend bij het tonen van de oorkonde.

Onze nieuwe penningmeester is vanaf 6 oktober
Peter van Heijnsbergen. Hartelijk welkom en heel
veel succes toegewenst met deze nieuwe functie.
6
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Activiteiten in de Stoof
De komende maanden is er van alles te doen in ons clubhuis. Nu we een grote televisie hebben
willen we graag open zijn als er mooie sportevenementen op tv zijn, zoals de wedstrijden van
het Nederlands elftal, NEC of de GP met Max Verstappen. We maken de Stoof extra gezellig en
heten iedereen welkom die wil komen kijken. Een geldige QR code is vooralsnog verplicht in
het clubhuis (dit is uitgezonderd het afhaalgedeelte).
Hieronder alvast een lijstje van activiteiten:
23-okt zaterdag
31-okt zondag
5-nov	vrijdag
6-nov
zaterdag
13-nov	zaterdag
14-nov zondag
16-nov	dinsdag
19-nov vrijdag
20-nov zaterdag
21-nov zondag
27-nov	zaterdag
28-nov	zondag
12-dec zondag
12-dec zondag

Twente-NEC 20 uur
NEC-Groningen 14.30 uur
Kindercarnaval van de Dwarsliggers
NEC-Heereveen 18.45 uur
Montenegro-Nederland 20.45 uur
GP Brazilie 18 uur
Nederland-Noorwegen 20.45 uur
Jubilarissenfeest
AZ-NEC 18.45 uur
GP Qatar 15 uur
Live muziek met DJ vanaf 15 uur
Live muziek met DJ vanaf 15 uur
GP Abu Dhabi 14 uur
NEC-PSV 16.45 uur

Op 19 november willen wij graag de door corona uitgestelde huldiging van de jubilarissen van
dit jaar doen. Verdere aankondigingen volgen later nog.
In het weekend van 27 en 28 november is er live muziek in het clubhuis. Veel van de juniorenteams spelen dan thuis, Za-1 speelt uit tegen Quick en Zo-1 speelt thuis tegen Orion. Genoeg
reden om er een keer een extra mooi feest van te maken.

Welkom
De redactie heet onderstaande leden van
harte welkom!
Sami Adam
Eva Siebelink
Nienke Baarslag
Gijs Siebelink
Jordy Cornelissen
Jesse Smulders
Joost Kersten

M
V
V
M
M
M
M

27-3-2006
16-6-2015
25-3-1994
30-1-2013
20-6-1983
14-9-2016
20-8-1974

Kosse Stegman
Puck Kersten
Mika van Veelen
Sanne Linders
Thomas Verberkt
Moritz Oost
Noah Westrik

M
V
M
V
M
M
M

27-8-1985
27-11-2012
3-3-2014
29-11-2014
28-7-2010
21-9-2016
14-2-2021

Nationale sportweek 2021
Van 18 tot 26 september was het de nationale sportweek. Ook de gemeente Heumen
deed hieraan mee.
Op 18 september was er de opening met de
“Walk of Fame” voor jong en oud op het kerkplein. Uiteraard was daar ook een afvaardiging van Juliana’31 met een jong en een wat
ouder lid. (zie foto’s)
Later op de dag was er op ons sportcomplex
nog een familie zeskamp.

Alle andere wedstrijden van Za-1 en Zo-1 staan al elders in deze schietschijf in de algemene
activiteitenlijst. Vanzelfsprekend is het clubhuis dan altijd open!

8
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Ik ben Thijs van Zuijlen en ik ben 11 jaar oud.
Ik zit in de JO12-1.

Wat vind je van het Ministadion en de MiniChampionsleague?
Het Ministadion vind ik heel fijn spelen, maar
soms zijn er wel veel hobbels. De Mini-Championsleage vind ik altijd heel leuk, omdat je
dan een keer met andere kinderen speelt.

Waar zit je op school?
Ik zit op de NSG in Nijmegen

Van welke trainer heb je veel geleerd?
Van Steven en Mark, mijn huidige trainers.

Wat vind je het leukste vak?
Gym en Wiskunde

Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om
te vertellen?
We hebben laatst gebak verkocht op Juliana
om geld op te halen voor teamkleding.
Op 7 november doen we dat nog een keer.
Dus kom allemaal!

Wat zou je later willen worden?
Architect
Waarom ben je gaan voetballen?
Omdat ik voetballen heel erg leuk vond.
Hoelang voetbal je al en in welke teams
heb je gespeeld?
Ik voetbal al 6 jaar bij Juliana. Ik heb gespeeld
in de F10, F8, F1, JO10-1, JO11-1 en nu JO12-1
Vertel eens iets over je team?
Ik heb een leuk team. We leren steeds beter
samenwerken en willen allemaal graag veel
leren.
Wie vind je de beste speler uit je team?
Alle spelers hebben hun eigen kwaliteiten.
Daarom vind ik er niet per sé 1 het beste.
Op welke plaats speel je?
Verdedigende middenvelder
Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt:
dribbelen en schieten
Zwakke punt:
keepen
Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de
training?
Het leukste.
Het partijtje
Het minst leuke. Ik vind alles eigenlijk wel
leuk.

10
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Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:		
De velden
Minder goed:
De kleedkamers
Wat vind jij van corona:
1 thuis i.p.v. op school?
Ik ben liever op school, dan heb ik het gezellig
met mijn vrienden.
2 Toch trainen en voetballen bij Juliana’31 ?
Ik ben heel blij dat we weer gewoon kunnen
trainen en wedstrijden kunnen spelen. Mijn
vorige trainer heeft tijdens corona wel zijn
best gedaan om zoveel mogelijk door te laten
gaan.
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Formule 1, skiën en chillen met vrienden
Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Ja, bij de JO19-1 omdat mijn trainers daarin
spelen.
Wat vind je een stomme bezigheid?
Huiswerk maken
Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Het intervjoewtje
Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Ze zijn goed. Maar soms denk ik wel dat ze
beter kunnen spelen.

Wat zou je nog graag bij Juliana willen
zien?
Een pannakooi.
Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub:
NEC (en eigenlijk ook AJAX)
Buitenlandse voetbalclub:
Bayern München
Speler:		
Virgil van Dijk
Eten:		
Pizza
Tv-programma: Wie is de Mol
Boek:		
Alles van Mel Wallis de Vries
“Computerspel”: Fifa Mobile
Film:		
Home Alone 2
Muziek:		
Pop
Huisdier:
Ik had wandelende
		
takken, maar die heb ik
		vrijgelaten
Snoep:		
Perzikjes
Vrien(dinnetje): Wout, Matei, Melle, Thomas
Red. F.v.d.L.

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Dwarsliggers organiseren weer een songfestival!
Beste songfestival vrienden,
Wij zijn als vereniging enorm blij dat we weer
van alles mogen organiseren zo ook het welbekende 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
levenslied. Alleen mag natuurlijk ook als het
maar een zelfgeschreven tekst is op een zelf
gecomponeerde 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 ontvang 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 onderstaande mail
opgeven.

STEUN UW
VOETBALCLUB
Breng uw bedrijf onder de
aandacht bij de leden.

songfestival@dwarsliggers.nl
We hopen jullie allemaal snel weer te zien!
Hartelijke groeten,
John, Cees, Ronnie en Thera
Songfestival commissie van De Dwarsliggers

*
*
*
*
*
*

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 !

Neem voor informatie
contact op met Twan Konings
sponsorcommissie
Tel. 06 - 4826781

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

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL
Stelumi Verlichting
Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

WOONBOULEVARD WIJCHEN

Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

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

Liz genietend tijdens een vakantie.

nu een appartementsgebouw staat. Daarna
ging ze natuurlijk naar de middelbare school
en dit was het Kandinsky Collega in Nijmegen. Toen wilde ze al erg graag schoonheidsspecialiste worden en is aansluitend naar het
Rijn IJssel College in Arnhem gegaan. Hier
heeft zij haar diploma behaald en is gaan werken als allround schoonheidsspecialiste bij
Mooi4me in Grave.
Mooi4me is meer, het is een beauty & gezondheid instituut dat gespecialiseerd is in
huidverbetering, huidverjonging, wellness en
ontspanning.
Haar droom is om door te groeien in dit
bedrijf en ooit deze prachtige salon over te
kunnen nemen.

Vader Paul werd vorig seizoen terecht tot erelid
benoemd en uiteraard was daar de hele familie
getuigen van.

Liz is bijna 27 jaar en woont sinds 1.5 jaar op
zichzelf aan de Rijksweg in Malden.
Huurt een prachtig appartement met uitzicht
op het hart van Malden.
Haar appartement is werkelijk een plaatje, zo
mooi, gezellig en sfeervol.
Liz is een “echte Maldense” geboren en getogen in Malden in december 1994.
Dochter van, wie kent ze niet: Paul en Mariethé Reintjes.
Paul beter bekend als de ‘’alleskunner’’ bij s.v.
Juliana’31.
Liz is de middelste uit het gezin, zij heeft een
oudere zus Maud en een jongere broer Stan.
Broer en zus, die al jong geïnteresseerd waren
in het spelletje voetbal en ook vaak te vinden
waren op de velden van Juliana.
Vroeger was Liz niet echt fan van voetbal en
was er alleen te vinden om naar de wedstrijden van de rest van de familie te kijken.
Haar interesse lag toen meer bij het dansen,
dit deed ze op jonge leeftijd al veel in de
dansschool.
Eind dit jaar wordt Liz tante omdat haar zus
zwanger is, hier kijkt ze heel erg naar uit.
De lagere school volgde Liz in de toenmalige
St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat, waar
14
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goedkomen aankomend seizoen!
Het team waar ze nu al jaren mee samen
voetbalt is niet zomaar een team, maar een
heus vriendinnenteam! Er wordt naast het
voetballen ook veel samen gefeest en de
derde helft is dan ook soms net iets

Liz staat in de achterste rij 3e van links met haar
elftalgenoten duidelijk is wel dat het plezier er
vanaf straalt.
Inmiddels werd de interesse in voetballen
steeds groter. Er waren al enkele vriendinnen te vinden op de velden van Juliana, dus
besloot Liz op 13-jarige leeftijd zich toch aan
te melden als lid. Ze begon bij de meiden B
omdat er toen der tijd geen meiden C aanwezig was. Haar tweede voetbaljaar is het team
meteen kampioen geworden.
Nu speelt Liz bij de Dames 1, waar de trainingen plaatsvinden op woensdagavonden en
de wedstrijden op de zondagmorgen.
De trainingen worden gegeven door Henk
Koopman en Elske de Wildt, dus dat moet

belangrijker dan de wedstrijd. Liz is een bezige bij, maar dus ook een gezelschapsmens,
als er iets te vieren valt, is zij er altijd bij. Ook
de carnavalsavond bij Juliana is niet te missen. Het voetbalteam is dan van de partij en
alle uitgedost in carnavalskleding. Als er een
ander feestje wordt georganiseerd in de kantine van de voetbalclub, bijvoorbeeld met een
D.J., dan kan het wel eens zijn dat haar team
’s avonds laat uit “de Stoof” gedweild moet
worden. Welke muziek er ook wordt gedraaid
het is altijd gezellig. Jaarlijks wordt er ook een
teamweekend georganiseerd, waarbij het
team gezellige activiteiten onderneemt maar
ook zeker een drankje wordt gedronken.
Met de vraag: “Wat kan er verbeterd worden
bij Juliana” antwoord Liz: “Dan is het toch echt
de kleedkamers, deze zijn oud en zijn wel
eens aan vervanging toe. Misschien wachten
ze hier nog mee omdat het onzeker is of
Juliana nog mag blijven of ooit toch moet
verhuizen”. Liz is ook nog vrijwilligster bij
Juliana, vooral bij de jaarlijkse rommelmarkt
helpt zij altijd mee. Ook vanwege haar vader
natuurlijk, die daar het hele jaar al mee bezig

is. Als er verder ergens nog hulp nodig is, is ze
van de partij.
Naast het voetballen en veel werken wordt er
ook nog wel eens gemountainbiket, dit doet
Liz samen met Elske, zodat het toch ook nog
gezellig is. Natuurlijk zijn er ook nog hobby’s,
naast het vele feesten en sporten, is reizen
één van de grootste hobby. 3 jaar oprij is Liz
samen met haar beste vriendin Kayla naar
Azië geweest. Onder andere naar Indonesië,
Sri Lanka en Vietnam. Dit jaar geen Azië maar
binnenkort staat er wel weer een mooie
vakantie in het verschiet.
Natuurlijk heeft iedereen slechte en goede eigenschappen. Deze heb ik besproken met Liz
en een van haar minder goede eigenschap, is
snel geïrriteerd raken, dat gebeurt als er iets
anders loopt dan gepland of er fouten worden gemaakt, die niet hadden gehoeven. Ze is
dan ook een flapuit dus soms komt het er iets
anders uit dan bedoeld. Dit kan natuurlijk ook
erg handig zijn soms. Haar goede eigenschap
is: behulpzaam en het beste met mensen voor
hebben. Liz is een positieve vrouw die weet
wat ze wil.
Na een gezellig interview bij Liz thuis, ronden
wij het gesprek af want ze moet zich gaan
omkleden voor “Het foute Oktoberfest” in
de Goffert, waar zij met haar vriendinnen uit
het voetbalteam naar toe gaat om te feesten.
Maar natuurlijk zondagmorgen weer “fit” op
het veld!

Ook buiten het voetbal om vormen de speelsters
van het damesteam een vriendenclub
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Disco in de Stoof!
Een echt disco feest voor de kids! jij komt
toch ook (weer)....?
Vrijdag 5 november is het weer zo ver; Jeugdprins Guus en zijn pages nemen afscheid en
het nieuwe jeugdkabinet wordt bekend
gemaakt….. is het dit jaar een prinses óf weer
eenprins…..??? Spannend….
Net zoals de afgelopen jaren maken we er een
tof feest van voor alle kids, dit keer in het
thema DISCO!! Dus zet je dansschoenen klaar,
pak je glitterpak vast uit de kast en
reserveer vrijdag 5 november van 19.00 tot
22.00 uur. Verkleden is niet verplicht hoor
maar een feestelijk humeur wel ;-).

Team van de maand
Deze keer het team van jo19-2 in de rubriek team van de maand. Een hecht leuk
team wat zeer acceptabel voetbal op de
grasmat legt.
De Jo19-2 is een team dat al jaren lang met
elkaar speelt, met aanvulling met goede en
gezellig voetballers van andere teams die
ieder jaar aansluiten. De afgelopen 2 Corona
jaren streefde de
Jo19-2 (jo17-2) al af op een kampioenschap.
Onder leiding van Tim ten Barge werd er
prima verzorgd voetbal gespeeld en af en
toe werd er op het scherpst van de snede de
overwinning over de streep getrokken, maar
met een team wat voor elkaar door het vuur
gaat is dat een stuk makkelijker.
Tim heeft afgelopen Jaar een mooie transfer
als trainer afgedwongen naar de Jo17-1.
Ook hebben Luuc Bisseling en Mark Tillman
een mooie overstap gemaakt naar de Jo19-1.
16
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Wij van de Dwarsliggers zorgen voor vette
aankleding en coole muziek van DJ Future
Forces.
Sinds dit jaar is Bob Kuppen trainer van de
jo19-2. Tot nu toe weet Bob de goede lijn van
Tim mooi door te trekken in de 1ste Klasse.
De technische staf van de Jo19-2 is ook al
jaren lang goed geregeld met dit jaar Patrick
Bronstijn en Luuk ten Barge Als teammanagement. Marco Wildebeest als vlaggenist en
Martin van het Klooster en Michel ten Barge
als Scheidsrechters (thuis).
Met 2 overwinningen in de oefencampagne,
3 in de beker en in de eerste 3 competitie
wedstrijden is de Jo19-2 perfect begonnen
aan seizoen 2021-2022.
De volgende ronde in de beker zal gespeeld
worden thuis tegen Brakkenstein jo19-1.
De thuiswedstrijden van de jo19-2 zijn om
12:00.

Hieronder nog even alle belangrijke zaken bij
elkaar:
Wanneer : 5 november
Tijd : van 19.00 tot 22.00 uur (of korter als
je dat wil)
Waar : De Stoof bij Juliana
Entree : €3,- (leden gratis en (groot)ouders
een vrijwillige bijdrage)
Je komt toch ook?? Tot 5 november allemaal!
Groeten van de jeugdcommissie van De Dwarsliggers.

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

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

Glimmend staal, roestig ijzer van al het metaal
worden we financieel wijzer
Door het succes van deze actie in de afgelopen
jaren wordt er ook dit jaar bij Juliana nog steeds
ijzer ingezameld. Het heeft de vereniging in de
afgelopen tijd al vele duizenden euro’s opgeleverd en het is daarom ook een stimulans om
er mee door te gaan. We hopen dan ook in de
komende tijd nog veel ijzer te mogen ontvangen en gaan dan ook gestaag door met het
inzamelen. Wellicht ligt er bij u in de schuur of
in de achtertuin nog interessant spul.
We denken bijvoorbeeld aan fietsen, radiatoren, kachels of tuinhekken, maar ook
elektrisch gereedschap, een heggenschaar,
computers, goten, verwarmingen en
convectoren, verwarmingsketels, boilers,
plaatwerk, autodeuren, autovelgen (staal en
lichtmetaal),spatborden, stalen balken, buizen
en kokers, wasmachines, afwasmachines,
drogers, een hamer, hang- en sluitwerk, elektrische kabels of snoeren, accu’s etc.
U kunt ze altijd brengen of gratis laten opha18
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len. Het hoeft overigens niet perse oud ijzer
te zijn,want juist ook andere metalen zijn voor
ons zeer welkom. Met name aluminium, koper,
kabel, messing, zink, lood of RVS (roest vrij
staal), maar ook alle andere metalen nemen
wij graag in ontvangst. Wat we echter niet
willen hebben zijn diepvriezers, koelkasten,
beeldschermen, tv’s en gasflessen!
Wilt u meer info of een afspraak voor het
ophalen dan even
een belletje naar Paul Reintjes (06-26729142)

Diervoeding
Dierverzorging
Tuingereedschappen

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

schokdempers
onderhoud
trekhaken
remmen
uitlaten
banden

AUTO EN BANDENSERVICE

JAN BROEKMAN
De Hoge Brug 37
6581 AJ Malden

•
•
•
•
•
•

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

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

Austria Sport, Rijksweg 209
6581 EK Malden

Bij voorbaat dank !!

024 - 323 60 37

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

www.austriasport.nl
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Koop bij onze Juliana sponsoren
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

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/
20
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Het 1e speelde

wij geen antwoord waardoor de eindstand
terecht 1-3 was.

Speeldag 8 van de 30 van het competitie seizoen 2021-2022
Na een prima voorbereiding mocht er eindelijk in competitieverband worden afgetrapt
voor het seizoen 2021-2022. Inmiddels zijn
we alweer 8 speelrondes onderweg, waarbij
wij als Juliana zijnde 7 keer aan de aftrap hebben mogen verschijnen. Dit is in vergelijking
met vorig seizoen al iets positiefs, aangezien
wij toen maar 2 wedstrijden hebben mogen
spelen in verband met covid-19.
Na de 1-2 winst op EHC en 0-1 verlies thuis tegen UDI’19 stond ons de lastige uitwedstrijd
tegen RKSV Halsteren te wachten. Met een
uitgedunde selectie door veel blessureleed,
leek dit voor velen een erg lastige en bijna
onmogelijke klus. Ook hadden we de voorgaande week niet zo lekker getraind en wordt
Halsteren al een aantal jaren als titelkandidaat
gezien. Met dit in ons achterhoofd zijn we op
zondag 12 september toch vol goede moed
de bus ingegaan richting Halsteren.
We begonnen deze wedstrijd een beetje
afwachtend waarbij we de eerste 20 minuten
flink onder druk stonden. Halsteren combineerde veel en gebruikte veel de wisselpas
naar de rechts- en linksbuiten. Na 15 minuten
spelen kreeg Halsteren een vrije trap op de
rand van de 16 meter die laag in de korte
hoek gekruld werd, 1-0.
Na de 20e minuut gebeurde er iets binnen
de lijnen. We begonnen compacter te staan,
kregen meer grip op de individuele kwaliteiten van de tegenstander en kwamen vol in de
duels. Het samen als team druk zetten zorgde
ervoor dat Halsteren het moeilijk kreeg. Door
een benutte pingel van Meijers, een goal nét
voor rust van Thomas Loning én een goal van
Carlito de Zeeuw na de rust, stond er 1-3 op
het scorebord. Hier wist Halsteren geen antwoord meer op te geven, ondanks velen
22
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pogingen en frustraties. Met de drie punten
en een topwedstrijd van een ieder op zak, zijn
we vervolgens feestend terug naar Malden
afgereisd.
De week erop mochten we Silvolde thuis in
Malden ontvangen. Na het debacle tegen
UDI’19 werd het nu tijd om thuis een keer
de punten te pakken. Helaas valt hier niet
erg veel over te vertellen, aangezien dit een
soortgelijke pot was zoals thuis tegen UDI’19.
Dit resulteerde in een 0-1 nederlaag.
In Limburg daarentegen lijken we het beter
te doen. Zo wonnen we al in de 1e wedstrijd
1-2 van EHC. Op 26 september werd er uit in
Nuth ook met 1-2 gewonnen van Minor. Na
de wedstrijd uit tegen Minor, kregen we dan
eindelijk de kans om het goed te maken thuis
tegen RKZVC op 3 oktober. Hier mocht Jop
van Lith vrij vroeg de 1-0 scoren. Meteen in
het begin van de 2e helft verzuimde RKZVC
de gelijkmaker te maken met één grote
kans. Hierna pakte wij al snel de draad weer
op waardoor RKZVC er niet meer aan te pas
kwam. De eindstand resulteerde in een fraaie
4-1 winst. Hiermee hadden we dan eindelijk
onze 1e thuisoverwinning te pakken.
Vervolgens hadden wij door het oneven
aantal in de compitie een weekend vrij. Op
17 oktober zou de competitie hervat worden
met een thuiswedstrijd tegen koploper Baronie. We wisten dat dit een lastige pot ging
worden, maar hadden er volste vertrouwen in
na de eerdere 1-3 winst tegen RKSV Halsteren.
Echter, verliep het deze keer helaas een stuk
anders. Ondanks de meteen zichtbare kwaliteit van Baronie kwamen wij toch op een 1-0
voorsprong. Na de 1-0 stonden we constant
onder druk en werd er erg goed voetbal op de
mat gelegd door Baronie. Hiertegen hadden

Al met al, hoeven we met een 7e plek uit 7
wedstrijden niet ontevreden te zijn. Met weer
een weekend vrij door de bekerrondes, is het
aan ons om scherp en fit te blijven voor 31
oktober. Hier zal ons de uitwedstrijd tegen de

op een na laatste van de ranglijst Moerse Boys
wachten.
Hopelijk zullen we hier de punten weer mee
kunnen nemen de bus in, richting Malden en
De Stoof!
Groetjes,
Lars Peters

Wie is er jarig in november
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jos Haerkens, Jesse Peters, Cees Voorn
Jochem Schreurs, Andy H.Y. Wang
Basile Jacobs, Erik Jacobs, Nout Peters
Hakan Erol
Johan Kerkhof, Thomas te Winkel
Wout Engelaar, Tygo Peters, Giel Theuws
Siem Kosman, Jill Paau
Jort van Duren, Cemal Selcuk
Mees Swinkels
Lars van der Meulen, Julian Paardekooper, Frank Verhoeven
Jur ten Have, Tjipke Lemain, Tim Lokate, Robin Sterk, Raimond Willems
Luuc Bisseling, Mike Eimers, Rogier Koolen, Roan Omar, Gijs Peters
Tijmen Ottevanger
Arthur Aarts, Miguel Heijs, Floor Jilesen, Bas Toonen
Waso Gabriel Bergerie
Luuk ten Barge, Maik van den Broek, Piet Willem van Kampen, Teun Kramer
Luca Cloosterman, Ties Kokshoorn
Enrique Hogewoning, Mike Janssen, Eugene Vissers
Maikel Derksen
Finn Peters
Hans Arts, Joop Klaassen, Emile van Rooij, Job Smedts
Cadel Brosens, Clemens Buis, Thomas Harder, Steef Kersten, Jimme Königkrämer,
Ronnie van Laanen, Herman van Langen, Lianne Muller, Puck Kersten
Patrick Bouman, Peter van Heijnsbergen, Bjorn Martens, Joffrey van Rossum
Theo de Bruijn, Tim Dado
Jordi Barsch, Robin Hendriks, Tim Peters, Peter Thijssen

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Stand Hoofdklasse B zondag
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Team
Baronie
Orion
Halsteren
Sportclub Silvolde
UDI’19/CSU
OJC ROSMALEN
Juliana ‘31
Nuenen
SV Meerssen
AWC
Longa ‘30
RKZVC
RKSV Minor
Moerse Boys
EHC/Heuts

Gesp
8
8
6
7
8
7
7
8
7
6
7
7
8
7
7

W
7
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
2
0
0

GL
1
1
1
1
1
0
0
0
2
1
0
3
0
3
2

V
0
2
1
2
3
3
3
4
2
3
5
3
6
4
5

P
22
16
13
13
13
12
12
12
11
7
6
6
6
3
2

+
22
16
17
11
10
18
12
10
11
10
10
5
8
3
5

7
9
11
5
10
7
9
7
10
11
16
11
21
13
21

Alle uitslagen Hoofdklasse B zondag Landelijk seizoen 2021-2022
AWC
Baronie
EHC/Heuts
Halsteren
Juliana '31
Longa '30
Moerse B.
Nuenen
OJC Rosm.
Orion
RKSV Minor
RKZVC
Silvolde
Meerssen
UDI'19/CSU

24

AWC Bar EHC Hal Jul Lon Moe Nue OJC Ori RKS RKZ
2-2
3-3
4-1 2-0
3-1
0-2
1-2
0-3 0-6
3-2
1-3
5-2
1-3
4-1
4-0 2-3
3-1
1-1
0-4
0-3
2-0
0-2 0-1
0-1
5-0
1-3 2-0
3-0
4-2
0-3
0-1
1-2
0-3
0-0
2-0
3-0
3-1
0-0
2-2
1-3
0-0
1-0
2-4
2-0
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Spo SV UDI
1-2 2-1

0-1
0-3

0-1
0-0

2-0

1-2
2-1

2-1
1-3

CompetitieProgramma
Hieronder het competitie programma voor Zondag 1. Hierbij uitdrukkelijk vermeld
dat data en tijden onder voorbehoud zijn. Het betreft een voorlopig programma maar
meestal blijft dat wel zo. In geval van extreem veel afgelastingen of vanuit verenigingen
ingeschoten wensen kan het echter nog wel veranderen. Verstandig is om wekelijks de
site van Juliana’31 te bekijken daarop staan het juiste programma.

Competitieprogramma Hoofdklasse B zondag Landelijk 2021-2022
Vnr Datum

Tijd

Thuis

Uit

8

31-10-2021

9

7-11-2021

14:30

Moerse Boys

Juliana '31

14:00

Juliana '31

Nuenen

10
11

14-11-2021

14:00

Juliana '31

AWC

21-11-2021

14:00

OJC ROSMALEN

Juliana '31

12

28-11-2021

14:00

Juliana '31

Orion

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
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Stand topscoorders Hoofdklasse B zondag Landelijk seizoen 21/22
Fouad Idabdelhay
Mustafa Mohammad
Jasper Waalkens
Daan Pauwels
Jop van Lith
Thom Berendsen
Rolf Kruip
Jordie van der Schoot
Kevin Brands
Dennis Knuiman
Vincent Alberts
Wout Blasman

Halsteren
Baronie
Halsteren
AWC
Juliana'31 zo
Longa
Longa
Meerssen
OJC
OJC
Orion
Silvolde

8
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Safa Kizir
Jorik Mijnhijmer
Jens Wirix
Sander Wirix
Thomas Loning
Antoni Forner Cuenca
Saad Laazizi
Tijn Jellema
Roald van Hout
Carlito de Zeeuw
Paul Diesel
Jeroen Meijers
Daan Verlijsdonk

AWC
Baronie
Baronie
Baronie
Juliana'31 zo
Nuenen
OJC
Orion
Udi'19
Juliana'31 zo
Juliana'31 zo
Juliana'31 zo
Juliana'31 zo

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1

Ditjes & Datjes

Rikavonden bij sv Juliana’31 aanvang 20.00 uur.
Ook voor het komend seizoen 2021-2022 worden 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 onderstaand 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
klachten!
Graag ook afmelden op onderstaand telefoonnummer in verband met de indeling van
de tafels.
Meer informatie bij Ans Broekman, (tel. 0243581108)
De speeldata voor dit seizoen zijn:
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29 oktober 2021
17 december 2021 *
25 februari 2022
22 april 2022
* 3e vrijdag

26 november 2021 *
28 januari 2022
25 maart 2022
27 mei 2022

In de zaal zijn desinfectiemiddel en handschoenen 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).

Zaterdag 1 speelde

De beker is ten einde , maar de competitie is gestart voor zaterdag 1
Na het gelijke spel tegen DFS in de 1e ronde
van de beker was eigenlijk wel duidelijk dat
het halen van de 2e bekerronde een lastig
opgave zou worden. Toch werd er op 11 september, met een tas vol vertrouwen, richting
Heelsum getogen, waar Redichem (3e klasse
A) de volgende tegenstander was. Het niveau
in de 1e helft was beneden peil, waardoor er
met de rust tegen een 2-0 achterstand aan
werd gekeken. Toch herpakten de mannen zich in de 2e helft en met doelpunten
van Loet Schoenmakers (2x), Gijs Beuving,
Tjemme Fisscher en een eigen doelpunt van
Redichem werd het uiteindelijk 2-5.
Het kwam dus aan op de uitwedstrijd tegen
JVC op 18 september. JVC is gedoodverfde
titelkandidaat in de 3e klasse A en Juliana
moest hopen dat alles meezat om toch
een goed resultaat te behalen. Toch kwam
zaterdag 1 op een 0-1 voorsprong door een
doelpunt van Loet Schoenmakers, maar JVC
bleek toch te sterk en kwam met een 2-1
voorsprong uit de strijd. Smet op de wedstrijd
was de blessure van Len van Megen. Len liep
een zware knieblessure op en zal zeer waarschijnlijk de rest van het seizoen niet meer
ingezet kunnen worden. Len, vanaf deze zijde
nogmaals een spoedig herstel gewenst!
Met deze nederlaag kwam er een einde aan
de bekercompetitie en kan het team zich
richten op de competitie.
De eerste wedstrijd op 25 september is
meteen een zware; de uitwedstrijd tegen
titelkandidaat De Paasberg uit Arnhem. Deze
volksclub opgericht in 1909 speelt sinds
seizoen 2016-2017 op zaterdag. Dit jaar zijn
er een aantal spelers die op hoog niveau gespeeld hebben aangetrokken, om zo de stap
richting 3e klasse te kunnen zetten. En het
is zoals gezegd een echte volksclub met een
bijzonder publiek.

Doordat Bob Kuppen geblesseerd was, werd
hij vervangen door Pim Poelen. Pim meldde
ons na afloop dat hij de volle 90 minuten was
uitgescholden en beledigd. Daarnaast werd
er een vuurwerkbom afgestoken waar het Nederlandse leger nog een puntje aan zouden
zuigen. Toch lieten de mannen zich verder
niet intimideren. Er was voor De Paasberg
ook weinig reden om te intimideren, er stond
namelijk een scheidsrechter op het veld die
niet met zich liet sollen. Dit baasje, de heer
Peitsman, leidde de wedstrijd met strakke
hand en luide stem. Deze man moet vroeger
een hoge rang hebben gehad in het leger,
heerlijk om zo een scheidsrechter te hebben.
De rust werd bereikt met een 0-2 voorsprong
door doelpunten van Gijs Beuving en Tjemme
Fisscher. Na rust kwam De Paasberg binnen
10 minuten op 2-2. Maar conditioneel kwam
De Paasberg te kort en door 2 goals van Marc
de Winter stond na 90 minuten de 2-4 op het
scorebord.
De eerste thuiswedstrijd stond voor 2 oktober
op de kalender. Thuis tegen Woezik, de club
waar de familie van Rob, en Rob zelf hun roots
hebben. Woezik is al jarenlang een beetje de
Angstgener van zaterdag 1. Waarom? Geen
idee… In deze editie was er echter geen
vuiltje aan de lucht voor zaterdag 1, voor rust
scoorden Timo Siroen en Joep Schols. Na rust
maakte Woezik nog de eretreffer waardoor de
eindstand op 2-1 uitkwam.
Wederom staan er dit seizoen drie clubs uit
Wijchen in de 4e klasse A waaronder AWC.
Op 9 oktober werd er richting sportpark de
Wichert getrokken. Uiteraard had leider Kai
het zwarte uittenue meegenomen richting
Wijchen, maar tijdens het inlopen bleek dat
ook AWC in het zwart wilde spelen. Een vaag
verhaal dat het groen-witte tenue nog niet
beschikbaar was, was de uitleg….
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We werden door de scheidsrechter verzocht
om in het rood-gele inloopshirt te spelen. Dat
mocht de pret niet drukken; uiteindelijk ging
zaterdag 1 met 3 punten aan de haal door
een overtuigende 0-4 overwinning (doelpuntenmakers: Giel Straten, Luuk Kerkhof, Gijs
Beuving en Tjemme Fisscher) Door een gezellig feestje bij Rob na afloop bleef het nog lang
onrustig in Wijchen.
Zo stilletjes aan begint zich een top te ontwikkelen in de 4e klasse A en op 16 oktober treffen de nummers 2 en 3, Juliana en Beuningse
Boys, elkaar op sportpark de Broeklanden. Bij
Beuningse Boys staat trainer Roel Berns aan
het roer. Roel heeft in het verleden de JO-17

van Juliana getraind. Het team waar ook
een aantal van onze jongere spelers in heeft
gespeeld. De mannen hoefden eigenlijk niet
gemotiveerd te worden om deze wedstrijd te
winnen. Het niveau van de wedstrijd was niet
om over naar huis te schrijven, maar uiteindelijk werd deze wedstrijd met een 2-0 overwinning aan de zegekar geregen. Doelpuntenmakers waren Joep Schols en Tjemme Fisscher.
Noemenswaardig is tevens dat Bob Kuppen
voor het eerst in 5 seizoenen 2 wedstrijden
achter elkaar de nul heeft gehouden.
Hou dat vast Bob!
Marcel Koolen

Kom meedoen met VoetbalPlus!
Voetbal in een speciaal team met nét dat
stukje extra aandacht.

Voor wie?
Iedereen die door bijv. een vorm van autisme
of een (licht) verstandelijke beperking beter
tot zijn/haar recht komt in een speciaal voetbalteam.
Wanneer?
Elke dinsdag van 17.30-18.30 uur bij sv Juliana’31 in Malden (de Broeklanden)

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.
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Meer weten?
Coördinator Sonja Kat van VoetbalPlus bij
sv Juliana’31 vertelt je graag meer over de
mogelijkheden. Sonja is bereikbaar via 0614899413 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 enthousiast bent om mee te helpen en enige affiniteit hebt met mensen met een beperking.
Weet je niet zeker of het iets voor je is?
Kom gerust eens langs of neem contact op.

CompetitieProgramma
Hieronder het competitie programma voor Zaterdag 1. Hierbij uitdrukkelijk vermeld dat data en
vooral ook tijden onder voorbehoud zijn. Het betreft een voorlopig programma dat wekelijks
evt. nog kan worden aangepast als daarom wordt verzocht. De tijden betreft de voorkeurstijden die door de clubs zijn aangegeven, maar ook die zijn dus onder voorbehoud!
Vnr Datum

Tijd

Thuis

Uit

6

30-10-2021

15:00

Juliana '31 1

SVHA 1

7

6-11-2021

14:30

Elistha 1

Juliana '31 1

8

20-11-2021

15:00

Juliana '31 1

Valburg 1

9

27-11-2021

15:00

Quick 1888 1

Juliana '31 1

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

Stand topscoorders Zaterdag 1 seizoen 20/21
Tjemme Fisscher
Gijs Beuving
Joep Schols
Marc de Winter

Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za

3
2
2
2

Luuk Kerkhof
Timo Siroen
Giel Straten

Juliana'31 za
Juliana'31 za
Juliana'31 za

1
1
1

Niet wachten gewoon doen!
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onderlinge stand o.b.v. competitie & beker.
pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

30

was
10
7
1
12
8
4
6
27
18
17
9
14
23
21
32
19
13
11
22
2
3
28
24
34
30
26
20
29
31
25
5
15
16
33
35

team
zaal 2
zSen vet
jo19-2
Sen 1 za
Sen 05
jo12-3
jo15-1
jo19-1
AWC/Jul vr1
jo17-1
Sen 03
Sen 01
jo13-3
Sen 3 za
jo12-1
jo12-2
Sen 2 za
Sen 02
Sen 5 za
jo13-1
jo11-3
jo11-1
jo13-2
jo11-2
jo15-2
Sen vr1
Sen 04
jo17-2
jo17-3
MO19-1
zaal 1
jo19-3
Sen 6 za
Sen 4 za
jo15-3

aan
3
6
3
4
3
6
4
3
4
3
3
7
3
3
5
6
3
2
3
3
6
6
3
5
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
3

gew
3
6
3
4
3
5
3
2
3
2
2
4
1
1
2
2
1
0
1
1
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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gel
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ver
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
1
1
3
3
2
0
2
2
4
4
2
4
2
2
3
3
3
3
4
3
3
2
3

pnt
9
18
9
12
9
16
10
7
9
6
6
12
4
4
6
7
3
2
3
3
6
6
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

gem
3
3
3
3
3
2,7
2,5
2,3
2,3
2
2
1,7
1,3
1,3
1,2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
0,6
0,3
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

voor
3
3
3
3
3
2,7
2,5
2,3
2,3
2
2
1,7
1,3
1,3
1,2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
0,6
0,3
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

tegen
6
7
3
3
5
14
4
4
6
7
4
9
6
12
35
27
8
5
7
6
28
29
15
41
5
8
11
8
14
15
22
16
21
20
36

saldo
28
14
14
9
8
24
15
3
2
1
1
3
2
-4
-13
-5
1
0
-1
-2
-7
-8
-10
-27
-3
-6
-5
-7
-11
-12
-14
-14
-17
-17
-31

Zoals te zien is de onderlinge stand aanzienlijk kleiner dan in voorgaande jaren.
Dat heeft te maken met het feit dat de KNVB de laatste jaren geen standen meer opmaakt voor
de jongste jeugd (jo06, jo07, jo08, jo09 jo10) Wel waren nog altijd de uitslagen te achterhalen,
zodat ze toch konden worden opgenomen in de onderlinge stand. Maar sinds dit seizoen worden ook de uitslagen niet meer geregistreerd zodat ze niet meer zijn terug te vinden.

Stand 4e klasse A zaterdag Oost bijgewerkt t/m 20-10-2021
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Team
De Treffers 1
Juliana '31 1
Quick 1888 1
Beuningse Boys 1
Alverna 1
Kolping-Dynamo 1
Oranje Blauw 1
AWC 1
SC Valburg 1
Woezik 1
De Paasberg 1
Elistha 1
A.S.V. Zuid Arnhem 1
SVHA 1

Gesp
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

W
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

GL
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

V
0
0
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

P
12
12
9
9
6
6
6
6
4
3
3
3
3
1

+
14
12
8
12
11
10
10
4
7
10
11
8
5
3

1
3
4
10
8
10
13
10
9
8
10
12
12
15

Alle uitslagen
A.S
A.S.V. Z. Arnh.1
Alverna 1
AWC 1
Beun. Boys 1
De Paasberg 1
De Treffers 1
Elistha 1
Juliana '31 1
Kolping-Dyn. 1
Oranje Blauw 1
Quick 1888 1
1-0
SC Valburg 1
SVHA 1
Woezik 1

Alv AWC Beu De Tr
1-8

Eli

0-4

Jul

Kol Ora Qui SC SVH Woe
4-1
1-3
7-0

0-4
2-1

4-2
2-4

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

0-4

5-6
3-2
1-2

4-2
0-4
6-0
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Rommelmarkt nieuws
Zomerse rommelmarkt een daverend succes!
Waar we normaliter
ons sportpark op
de tweede zondag
van het jaar weer
helemaal omtoveren
tot één groot koopjes
paradijs, lag het
sportpark er op de
tweede zondag van januari in 2021 verlaten
bij. De reden hiervan is bij ons allen bekend…
Corona. Lange tijd leefde we in onzekerheid
of de editie van 2021 überhaupt wel door kon
gaan, als snel werd duidelijk dat een winterse
editie er niet in zat, dus werd er volop ingezet
op een zomerse editie.

In de agenda werd de datum 4 juli 2021
omcirkeld en nadat de gemeente ons slechts
drie(!) dagen voordat de rommelmarkt
plaatsvond de vergunning verleende, was het
definitief en was de eerste zomerse editie van
de rommelmarkt een feit.
Rommelmarkt 2021
De rommelmarkt van 2021 was niet te vergelijken met andere jaren, bijna alles was anders:
Er was alleen buiten verkoop;
Er waren mooie marktkramen van waaruit de
verkoop plaatsvond;
Ruime looppaden om de 1,5 meter afstand te
borgen;

Een heuse hamburgertent;
Twee entrees en twee uitgangen om drukte
te spreiden en een natuurlijke looprichting te
creëren;
Een DJ die de hele dag zorgde voor een
muziekje;
Droog weer en 20 graden;
Enzovoort…..

Wat echter wel hetzelfde was dit jaar als alle
andere jaren, was het onuitputtelijke enthousiasme van al onze vrijwilligers die onze
gasten een fantastische dag hebben bezorgd!
Het gaat namelijk niet alleen om de geldelijke
opbrengst van de rommelmarkt. Het gaat
ook om met elkaar iets neer zetten. Als commissie beseffen wij goed dat zo’n megaklus
als het houden van de rommelmarkt alleen
uitvoerbaar is als een grote groep vrijwilligers
hieraan wil bijdragen. Dit jaar hebben er een
record aantal vrijwilligers meegeholpen,
waarvoor onze grote dank!

Wat is het toch steeds geweldig om te zien
hoe dit jaar rond de 150 vrijwilligers op
zondag 4 juli bereid waren gevonden om te
verkopen. Maar niet alleen bij de verkoop
zijn vrijwilligers betrokken geweest, ook bij
de verschillende inleverdagen en tijdens
de opbouw hebben wij kunnen rekenen op
een hoop vrijwilligers. Het is erg mooi om
te zien hoe het sportcomplex in korte tijd is
omgetoverd tot een heuse markt. Van onze
vrijwilligers hebben we veel positieve geluiden gehoord over deze nieuwe opzet en niet
alleen de verkopers waren positief, ook de bezoekers. Bezoekers kwamen in grote getalen
naar het sportpark, er is een record aantal van
meer dan 1500 betalende bezoekers die onze
markt hebben bezocht.

Nog een speciaal dankwoord voor alle
ondernemers en particulieren die Juliana en/
of de Maldense gemeenschap een warm hart
toedragen, al helemaal in de moeilijke tijd
die veel ondernemers kende door de Corona
crisis. Ondanks Corona hebben veel ondernemers ons wederom geholpen met het
beschikbaar stellen van spullen of mensen
waardoor het organiseren van de rommelmarkt een stuk makkelijker of goedkoper
maken. Nogmaals dank voor ieders bijdrage!

Rommelmarkt ook maatschappelijk betrokken!
Naast een flinke uitbreiding in vierkante meters en de alle andere zaken die anders waren
tijdens de zomerse rommelmarkt, was de
rommelmarkt net zo als in 2020 maatschappelijk betrokken. De rommelmarkt heeft de
handen in een geslagen met stichting Sierra
Leone uit Arnhem. Al het overgebleven speelgoed en kleding gaat naar het buitengebied
van Sierra Leone. De overgebleven spullen
zullen vanuit Nederland verscheept gaan
worden naar Sierra Leone.
De Thé Poelen Rommelmarkt Bokaal
Aan de meest enthousiaste rommelmarktvrijwilliger of groep van rommelmarktvrijwilligers wordt sinds 2009 de Thé Poelen
Rommelmarkt Bokaal uitgereikt. Geheel in de
geest van de rommelmarkt wordt een oude
sportbeker als stoffelijke blijk van waardering
van deze uitverkiezing aan de winnaar(s) uitgereikt; de eer en roem om deze titel voor een
jaar te dragen is van onsterfelijke waarde.
Dit jaar werd de Thé Poelen-bokaal gewonnen
door Lianne Müller. Lianne doet enorm veel
voor de club en heeft ook deze rommelmarkt
ontzettend geholpen dit jaar onder andere
met haar uitstekende contacten met de gemeente. Lianne bedankt!
Op naar de volgende!
Voor zover ik je hiervoor nog niet met naam
en toenaam genoemd heb, wil ik iedereen
die op een of andere manier een bijdrage
heeft geleverd aan de rommelmarkt 2021 van
harte bedanken. Want zonder jullie inzet is
dit allemaal niet mogelijk. Nu rest natuurlijk
de vraag: wordt de rommelmarkt van 2022
een zomerse of een winterse editie? Ik ga het
jullie bij deze verklappen; de rommelmarkt zal
in 2022 wederom in de zomer plaatsvinden,
de officiële datum volgt nog. Voor iedereen
die al begonnen is met het verzamelen van
spullen, in de kerstvakantie zal er al een eerste
inleverdag zijn, ook hiervoor wordt de datum
z.s.m. bekend gemaakt.
Namens de rommelmarktcommissie,Thomas Wijgers
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Old Stars nieuws
Juliana’31 Oldstars finalist vijfde Brouwketel Walking Football-toernooi Grave
GRAVE - Dankzij of ondanks de beperkingen
kon na twee jaar hunkeren Walking Football Grave, behorende bij EGS’20, weer haar
jaarlijkse toernooi doorgang laten vinden.
Brabant United werd uiteindelijk de winnaar
van het vijfde Brouwketel Walking Footballtoernooi.

Juliana’31 90 jaar.
zeggen over de totaalscore, zodat die
beslissingen pas na de voortreffelijke lunch
van Bar Bistro de Brouwketel moesten vallen.
Juliana’31 nam met maar liefst drie teams
deel en alle drie presteerden ze naar behoren.
Omdat aan de totaalscore ook punten waren
gekoppeld voor sportief gedrag werd het
een vlekkeloos, gezellig toernooi dat qua tijd
geheel volgens schema verliep.
De spannende finale ging uiteindelijk tussen
Juliana’31 1 en Brabant United uit Valkenswaard. Door een doelpunt in de laatste
seconde van de verlenging werd Brabant
United toernooiwinnaar en kreeg men uit
handen van wethouder Rick Joosten en Kees
van Gent de enorme wisselbeker uitgereikt.
Prijzen waren er ook voor het sportiefste
team, DAW 2 uit Schaijk, en voor onze eigen
bijna drieëntachtig jarige Jos van de Wielen
als meest unieke speler. ( zie foto’s)

20 deelnemende teams, verdeeld over 12
verenigingen uit de regio en ver daarbuiten,
brachten zo’n 160 krasse knarren op Prinsjesdag binnen de lijnen. De warming-up,
begeleid door oud NEC-er Ad Mellaard, had
wel wat weg van het beeld van huppelende
koeien die na een lange winter weer de wei
in mogen. Wel met het verschil dat het hier
een perfecte echte grasmat betrof waar een
gemiddelde profclub nog jaloers op zou zijn.
Toen de mannen de 60+ spieren extra soepel
hadden gestretcht, kon wijze man en hoofdorganisator Theo Aarts het deelnemersveld in
beweging zetten.
De Olympische gedachte van ‘deelnemen
is belangrijker dan winnen’ is natuurlijk
een mooie slogan, waar deze mannen ook
helemaal achter staan. Alleen niet in het veld!
Want dan moet er, indachtig hun voetbalverleden, bij voorkeur toch wel gewonnen
worden. Voor de middag viel er nog niets te
34
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Het zal de stoofbezoekers al wel zijn opgevallen dat er fraaie bierviltjes in omloop zijn met
daarop 90 jaar.

In de algemene ledenvergadering werd ook
al aangekondigd dat dat niet helemaal ongemerkt voorbij zal gaan. Met andere woorden
we mogen dit jaar nog iets m.b.t. dat jubileum
verwachten.

Dat was Hans huibers. Hans was eind jaren 70
begin jaren 80 erg actief binnen onze club.
Naast bezorger was hij o.a. jeugdleider en ook
lange tijd scheidsrechter. Dat laatste zelfs op
een hoog niveau. Momenteel is hij weer in
het nieuws. Woonachtig in Nibbixwoud is hij
de nieuwe voorzitter van het landelijke CDA
geworden en moet hij proberen om het CDA
uit het slob te trekken.
In het fotoarchief van Matthee heb ik nog een
foto van Hans gevonden tijdens een kampioensreceptie van het eerste elftal ìn 1995
samen met voorzitter Frans van Leeuwen (
op de achtergrond nog een oude bekende
André Overman die jarenlang terreinmeester
is geweest.)

Het clubblad bestaat inmiddels 45-46 jaar en
heeft dus de laatste helft die 90 jaar bestaan.
Momenteel hebben we een zestiental schietschijfbezorgers waar we uiteraard erg blij
mee zijn. In het begin echter werd de gehele
bezorging (dat waren toen wel aanzienlijk
minder adressen als nu!) gedaan door één
bezorger.

Rest nog te vermelden dat EGS’20 een pluim
verdiend voor de voortreffelijke organisatie
op het fraaie nieuwe sportpark.
Piet Wijnakker

Hans huibers
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Old Stars on tour in België
SV Juliana’31 WF
Oldstars’

Onverwacht succes in België
De oldstars van Juliana’31 uit Malden namen
donderdag 14 oktober deel aan een toernooi
in België.
De wandelvoetballers gingen met zijn tienen
al vroeg naar Tienen op er deel te nemen aan
de 3e editie van het toernooi van Crossing
Vissenaken.
Er namen twaalf teams deel aan het toernooi.
De Maldense zestig plussers speelden in een
poule met Club Brugge en OH Leuven. De
eerste twee wedstrijden speelde het Maldense vijftal rommelig. De wedstrijden tegen

de niet al te sterke tegenstanders werden
weliswaar gewonnen, maar er werd niet goed
gevoetbald. Dat was anders in de finale poule.
Alle poulewinnaars kwamen elkaar tegen in
de finale poule. Tegenstanders waren het ook
uit Nederland afkomstige de Ster uit Stein en
twee teams van Massemen Oldstars uit Wetteren ( tussen Gent en Brussel). Deze Belgische
club is zeer bekend in België en Nederland,
voornamelijk dus omdat ze de laatste drie jaar
vrijwel ieder wandelvoetbaltoernooi winnend
afsluiten.
De eerste wedstrijd in de finale poule was
tegen de Nederlanders uit Stein. De Limburgers kwamen al snel op voorsprong door een
prachtige goal van de spits van RKSV de Ster.
Maar de rood-gelen kwamen goed terug en
was gewoon de betere ploeg : 3-1 winst. De
twee teams van Massemen hadden ook al tegen elkaar gespeeld en daar was het tweede
team het beste, vooral door uitgekiend de

counter te beheersen. Dat tweede team
van Massemen Oldstars was de volgende
tegenstander. Het begin was …. Dramatisch.
In no time was het 2-0 voor de Belgen. Maar
het was alsof dit het Juliana team inspireerde.
Plotseling werden de combinaties vloeiend
en werd de tegenstander terug gedrongen en
het lukte nog op 2-2 te komen.
Volgens het reglement moest iedere wedstrijd een winnaar opleveren, dus volgde er
penalty’s. Na 5 rake penalty’s aan weerszijde
schoot een speler van Massemen via de paal
naast en hield Jos Hendriks het hoofd koel en
schoot raak, toch winst in deze belangrijke
wedstrijd.
In de laatste wedstrijd tegen Massemen 1
werd de goede vorm behouden en speelde
de Maldense formatie heel sterk en liep snel
uit naar 3-0, de De Belgen gaven niet op en
kwamen terug tot 3-2, maar Juliana bleef
sterk en Jules Abbenhuis schoot fraai de 4-2
binnen : Toernooi winst, wat een onverwacht
succes.

Bij de prijsuitreiking geen beker, maar op zijn
Belgisch voor iedere team een bierpakket.
Voor de eerste prijs waren er wel twee flessen
champagne aan toegevoegd. Crossing Vissenaken werd bedankt voor de goede organisatie en ging het gezelschap richting hotel in
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Tienen. In de avond , de stemming was door
de toernooiwinst opperbest, was er een heel
gezellig diner in een Italiaaans restaurant en
werden er nog wat pinten gedronken op de
Veemarkt in Tienen.

De volgende ochtend werd richting Eindhoven gekoerst, er volgde een leuke rondleiding
in het Philips Stadion, de vrouwelijke gids
vertelde met veel enthousiasme over het wel
en wee van PSV en het fraaie stadion, daarna
een voortreffelijke lunch in het PSV café : de
Verlenging. Flinke domper op dit weekend
was dat
Jan Bartels,
de grote
animator
binnen de
groep, zoveel rugpijn
kreeg, dat
hij vanaf
Eindhoven direct
naar het
ziekenhuis
in Nijmegen
ging.
Sterkte,Jan.
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Teleinfo
SV Juliana ‘31
Sportpark De Broeklanden
Broekkant 39, 6581 AC Malden
024 3581924
		
BESTUUR
Voorzitter Carla Goossens
Secretaris Lianne Muller
Penningm. Peter van Heijnsbergen
Facilitaire zaken Patrick Bronstyn
Voetbalzaken Joost Heijnen
		
Commissie- voorzitters
Veiligheid & Arbo Joost Kersten
Communicatie Inge van Dreumel
Supporters & act. Elske de Wildt
Sponsor Twan Konings
Vrijwilligers Johan Kerkhof
Welkom Veronique Slenders
Buitendienst Henry Jansen
Clubhuis Frans Janssen
Vierdaagse
Rommelmarkt Frans Janssen
Kleding Harm van Duren
Voetbalzaken Harald van Hoorn
Wedstrijdzaken Ron Remers
Fair Play Mariel Verhees
Scheidsrechters Joost Heijnen
Toernooien thuis Geert vd Logt
Toernooien uit Carl de Vries
Zaalvoetbal Toon Janssen
		
Commissie voetbalzaken
Voorzitter Harald van Hoorn
Coörd. Senioren Patrick Bronstyn
Coörd. JO19 Patrick Bronstyn
Coörd. JO17 Harold van Hoorn
Coörd. JO15 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO13 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO11/12 Roy Vissers
Coörd. JO8/9/10 Maurice de Mandt
Coörd. JO 6,7 Maurice de Mandt
Coörd. Vr/M Patrick Bronstyn
Coörd. VoetbalPlus Sonja Kat
Peter de Bruijn (coörd. Oldstars)

Telefoon:
06 11331527
06 22013693
06 10275254
06 19669223
06 39447344
06 57573071
06 46666432
06 48267812
06 50911480
06 19482203
06 53676535
06 51502821
vacant
06 51502821
06 54301284
06 51389678
06 21821305
024 3551031
06 39447344
024 3584494
024 3551031
06 55390040
06 51389678
06 19669223
06 19669223
06 51389678
06 27446881
06 27446881
06 19624505
06 25085782
06 25085782
06 19669223
06 14899413
06 21404428

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

38

| Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden

Juliana31-Gasten
code: laatonsjuichen
mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsoren

S.V. Juliana ‘31

CENTRUM VOOR FINANCIËLE DIENSTEN MALDE N

verzekeringen

hypotheken

pensioenen

bankzaken

bedrijfsfinancieringen

Telefoon (024) 358 07 56

Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

bedrijfsadvieze n

nl

Taxatie s

Telefoon (024) 358 51 81

Telefoon (024) 373 78 33

de
Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

Taxatie s

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

Postbus 59, 6580 AB Malde n

ww w.cornelissegroep.n l

