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Uw met goud bekroonde schoenmaker
Uw zilveren schoenmaker 

Uw schoenreparatie
Uw slijpwerk ook kartelen

Uw sleutels
Eventueel klaar terwijl u winkelt!

Winkelcentrum 5, Malden 
Tel. 024 358 29 91

Schoenmakerij

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

 

www.arts-elektro.nl

Redactioneel
Zomertijd voorbij, maar moeten al die lampen wel aan?
Als u dit leest is de wintertijd waarschijnlijk al weer ingegaan en zijn de klokken allemaal een 
uurtje terug gezet. Het heeft voor de meeste onder ons een uurtje extra nachtrust opgeleverd. 
De meeste want diegene die in het weekend van 29 en 30 oktober in de nachtdienst zaten heb-
ben gewoon een uurtje extra moeten werken in plaats van extra slapen. Ja nooit bij stilgestaan 
natuurlijk. Wintertijd betekent ook dat de avonden weer geheel in het donker plaatsvinden. 
Overal moeten lampen voor de nodige verlichting zorgen, maar gezien de huidige situatie in 
de wereld is het wellicht raadzaam om hier dit jaar eens extra pragmatisch mee om te gaan. 
Moeten al die lampen wel aan?

De R in de maand.
Voor de meeste verenigingen begint het seizoen in september als de r weer in de maand is 
gekomen. Die r zal er ook de komende 8 maanden nog in blijven zitten en verdwijnt pas weer 
als het (voetbal) seizoen haar ontknoping zal gaan krijgen. Zover is het natuurlijk nog lang niet, 
maar we zijn toch wel weer een aardig eindje onderweg. Voorspoedig gaat het vooralsnog 
niet, tenminste bij zaterdag en zondag 1. Het wachten is hier op betere tijden dan wel betere 
resultaten. Bij de jeugd is fase 1 inmiddels afgesloten en kunnen feitelijk de eerste kampioenen 
worden vermeld. Jo19-2, Jo17-1, Jo15-2, Jo13-1 zijn bovenaan geëindigd en mogen zich voor 
mij kampioen noemen. De eerste fase was tevens ook beker, zodat deze teams volgens mij 
ook doorgaan in het bekertoernooi. Echt duidelijk is dat overigens niet. De KNVB heeft met dat 
4 fasen gedoe mijns inziens een en ander wat onoverzichtelijk gemaakt. Ook vind ik dat de 3 
weekenden tussen fase 1 en 2 dat er niet of nauwelijks wordt gevoetbald erg lang en erg zonde. 
Het zijn juist de mooiste weken om de voetbalsport te kunnen beoefenen. R in de maand is 
voor de prominenten van carnavalsvereniging “de dwarsliggers” het sein om hun maandelijkse 
vergaderingen in de Stoof te houden. Te hopen is dat ditmaal corona geen roet in het eten zal 
gaan gooien en dat de carnaval weer zijn normale verloop gaat krijgen. Datzelfde geldt natuur-
lijk ook voor het Sinterklaasfeest dat vorig jaar om die reden is komen te vervallen. Ik zal hier 
maar niet over roet spreken. 

Verder in dit nummer.
In dit nummer extra aandacht voor zaterdag 1, want met Marcel Koolen in de schijnwerper gaat 
het uiteraard ook over dat zaterdag 1. Daarnaast heeft Marcel zelf ook weer zijn gebruikelijke 
bijdrage geleverd. Voor zondag 1 heeft Rick Stuurwold een stukje aangeleverd. Als team van de 
maand is deze keer de keuze gevallen op de veteranen, een meer dan actieve club binnen onze 
vereniging. Bij de jeugd hebben we Phyllon van Bon uit het team jo11-2 in het intervjoewtje 
gezet. Verder nog in dit nummer een korte terugblik op de algemene ledenvergadering, een 
ingezonden stuk van de Fair Play Commissie, een uitnodiging van de jeugdcarnaval en een vol-
ledig programma van het WK voetbal wat er al op korte termijn aan zit te komen.
Al met al ook deze maand weer voldoende leesvoer lijkt me.
Voor nu vanaf deze plaats eenieder een goed vervolg van het seizoen toegewenst, en uiteraard 
veel leesplezier!

Red. F.vd L
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Activiteitenkalender
Vr 28-okt-22 Rikmiddag
Za 29-okt-22 Juliana ‘31 za 1- Blauw Geel za 1; Juliana ‘31 JO23-1-Theole JO23-1; 
  Juliana ‘31 JO19-1-FC Trias JO19-1; Beun.boys JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;  
  Juliana ‘31 JO15-1- Union JO15-2
Zo 30-okt-22 Juliana ‘31 zo 1- RKZVC 1; Bemmel 4- Juliana ‘31 2; Juliana ‘31 VR1- Overasselt VR1 
Di 1-nov-22 UEFA Champions League
Wo 2-nov-22 UEFA Champions League
Do 3-nov-22 UEFA Europa league & UEFA Europa conference League 
Za 5-nov-22 ONA za 1- Juliana ‘31 za 1; Union JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1; 
  Union JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Woezik JO17-1; 
  Bataven JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Zo 6-nov-22 Sp. Silvolde 1- Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Millingen 4; 
  Brakkenstein VR1- Juliana ‘31 VR1 
vr 11-nov-22 Rikmiddag
za 12-nov-22 Juliana ‘31 za 1- VVA Achterberg za 1; Juliana ‘31 JO23-1-SKV JO23-1; 
  Juliana ‘31 JO19-1-Bon boys JO19-1; ESA JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1; 
  Orion JO15-2- Juliana ‘31 JO15-1
zo 13-nov-22 Juliana ‘31 zo 1- Venray 1; Orion 6- Juliana ‘31 2; Juliana ‘31 VR1- Alverna VR1 
za 19-nov-22 SV de Braak za 1- Juliana ‘31 za 1; MASV JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1; 
  Longa ‘30 JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Arnhemse b. JO17-1;  
  Juliana ‘31 JO15-1- Spero JO15-1
zo 20-nov-22 Unitas ‘30 1- Juliana ‘31 zo 1  Start WK voetbal Qatar
ma 21-nov-22 Senegal - Nederland 17.00 uur
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-Juliana ‘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
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

Op dinsdag 11 oktober jongstleden werd in 
de Stoof de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering gehouden.

De opkomst was niet overdreven hoog, maar 
was toch wel redelijk te noemen. Ik verwacht 
ook dat een aantal mensen in de zaal toch wel 
nieuwsgierig waren of het bestuur erin was 
geslaagd om een nieuwe kandidaat voorzitter 
naar voren te schuiven. Helaas was dat niet 
het geval. Daarom bij deze een oproep aan 
de lezer.

Mocht uzelf of wellicht kent u iemand in uw 
omgeving die de ambitie en kwaliteit in zich 
heeft om deze functie in te vullen, meldt dit 
dan gerust aan onze secretaris. Met meer-
dere oren en ogen is het veel gemakkelijker 
zoeken.

En gezegd kan dan worden dat een hij of zij 
in een financieel kerngezonde vereniging 
terecht zal komen hetgeen bleek uit de woor-
den in de vergadering van onze penning-
meester Peter van Heijnsbergen. Ondanks de 
coronajaren staat de club er financieel goed 
voor. Met name de goede liquiditeit aan het 
begin van het seizoen werd hier vernoemd, 
hetgeen andere jaren weleens anders is 
geweest. Dit is ook de reden dat het bestuur 
in tegenstelling tot de afgelopen jaren heeft 
besloten om de contributie voor het sei-
zoen 2022-2023 niet met een indexering te 
verhogen, maar gewoon op hetzelfde niveau 
te houden. Een ander positief punt was dat de 
aftredende, maar herkiesbare bestuursleden; 
secretaris Lianne Muller en bestuurslid voet-
balzaken Joost Heijnen, beide weer zitting 
hebben genomen in het nieuwe bestuur. 
De gebruikelijke agendapunten als vaststellen 
van het jaarverslag secretaris en jaarverslag 
en begroting van de penningmeester als ook 
de benoemingen van de diverse commissies 
passeerden voorspoedig de revue. 

Vanuit het bestuur waren dan nog een 2-tal 
mededelingen die ook de lezer wel zullen 
interesseren. Het eerste punt is dat vanaf 1 
januari 2023 het hele sportpark rookvrij zal 
worden overeenkomstig de adviezen vanuit 
de KNVB. Het andere punt ging over de stand 
van zaken m.b.t. de kanaalzone Malden waar 
de afgelopen maanden al meer dan genoeg 
over is geschreven. De stand van zaken is nu 
dat het besluit wat afgelopen donderdag 6 
oktober in de gemeenteraad genomen had 
moeten worden, is uitgesteld naar de maand 
januari 2023. Dat besluit gaat dan over de 
mogelijk nieuwe locatie van ons sportpark 
bij een evt. verhuizing. Dat laatste is nog 
allerminst zeker, omdat het financieel plaatje 
daarvan wellicht roet in het eten zal gaan 
gooien. Met andere woorden we hebben hier 
te maken met een status quo en zullen dus 
nog even geduld moeten hebben alvorens 
nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot 
deze zaak kunnen worden medegedeeld. 
Mocht dat het geval zijn dan kan het zomaar 
betekenen dat een extra algemene ledenver-
gadering zal worden uitgeschreven.
Een uur na de opening werd het laatste agen-
dapunt “sluiting” al weer gehouden. Het was 
dus al met al een snelle a.l.v. die traditioneel 
werd afgesloten met een drankje voor alle 
aanwezigen.

Vanaf deze plaats een woord van dank aan 
de bestuursleden voor het besturen en hun 
werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Red. F. vd Logt   
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Weg door Jonkerbos 10
6532 SZ Nijmegen
Tel 024-3515253

nijmegen@henkscholten.nl
www.henkscholten.nl

STEUN UW  
VOETBALCLUB

Breng uw bedrijf onder de 
aandacht bij de leden. 

Neem voor informatie  
contact op met Twan Konings

sponsorcommissie
Tel. 06 - 4826781

Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303      6603 BN  Wijchen     024-6422524

*Gratis lichtadvies, indien gewenst gewoon bij u thuis

*Wij beschikken over een eigen montage-team

*Maatwerk mogelijk


*Al 13 jaar dé verlichtingsspecialist van de Woonboulevard 
Wijchen


*Volop gratis parkeergelegenheid

*Een eerlijk advies op maat

*De koffie staat klaar !

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL

WOONBOULEVARD WIJCHEN

Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303      6603 BN  Wijchen     024-6422524

*Gratis lichtadvies, indien gewenst gewoon bij u thuis

*Wij beschikken over een eigen montage-team

*Maatwerk mogelijk


*Al 13 jaar dé verlichtingsspecialist van de Woonboulevard 
Wijchen


*Volop gratis parkeergelegenheid

*Een eerlijk advies op maat

*De koffie staat klaar !

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL

WOONBOULEVARD WIJCHEN

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

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL

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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Intervjoewtje
Even voorstellen
Phyllon van Bon

Waar zit je op school?
De Grote Lier in Molenhoek

Wat vind je het leukste vak?
Tekenen

Wat zou je later willen worden?
Ik weet het nog niet, maar misschien bioloog 
of profvoetballer.

Waarom ben je gaan voetballen?
Omdat het mij een leuke sport leek.

Hoelang voetbal je al en in welke teams 
heb je gespeeld?
Vanaf mijn 6e bij Juliana. Ik heb gespeeld in 
JO-7, JO-8, JO-9, JO-10 en nu in de JO-11.2.

Vertel eens iets over je team?
Ik zit met 11 mensen in het team, we hebben 
een leuk en goed team. Met Daniël zit ik al 
vanaf het begin samen.

Wie vind je de beste speler uit je team?
Bowin.

Op welke plaats speel je?
Meestal middenveld, soms veranderen we 
nog wel eens.

Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt: Middenveld 
Zwakke punt: Verdedigen 

Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de 
training?
Het leukste. Penalty koning 
Het minst leuke. Dribbelen

Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:  De leuke trainingen
Minder goed: Weet ik niet 

Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Tennis en klimmen

Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Ja, met mijn vader ga ik mee bij andere teams 
kijken.

Wat vind je een stomme bezigheid?
Bladeren opruimen in de tuin.

Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Intervjoewtje.

Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Goed, heel goed. Ik probeer altijd te kijken.

Wat vind je van het Ministadion?
Leuk en fijn. Dat is ons geluksveld, want we 
hebben daar tot nu toe iedere thuiswedstrijd 
gewonnen.

Van welke trainer heb je veel geleerd?
Van Gerco en Edward allebei.

Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is 
om te vertellen?
Ik ga zondag 23 oktober voor het eerst naar 
NEC.

Wat zou je nog graag bij Juliana willen 
zien?
Nieuw sportpark.

Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: Ajax en NEC
Buitenlandse voetbalclub:  Manchester  
   United en PSG
Speler:   Mbappé
Eten:    Macaroni  
  

Tv-programma: Lego Masters 
 
Boek:  De jongen achter
  in de klas 
“Computerspel”: Fortnite 
Film:  Rescued by Ruby 
Muziek:  UHUH van Ronnie Flex
Huisdier:  Een hond 
Snoep:  Soda’s straws 
Vrien(dinnetje): David en Lotte
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In de Schijnwerper
Marcel Koolen
Het is alweer oktober als ik Marcel thuis ga 
bezoeken voor een interview in de schijnwer-
per. Marcel is vanaf de oprichting in 2018 al 
leider van het Za-1 seniorenteam. Voor die 
tijd al jarenlang actief bij de voetbalteams van 
zijn beide zonen.  

Marcel is geboren op 4 september 1969 in het 
mooie Limburg, in Nederweert. Hij heeft daar 
de kleuterschool “de Bengele” en de lagere “st. 
Jozefschool”  gevolgd. 

Als 8-jarige ging Marcel voetballen bij de 
E-pupillen bij voetbalclub “Merefeldia”. Ook 
zat onze huidige secretaris Lianne Muller van 
s.v. Juliana’31 daar bij de gael zwerte. Hij heeft 
daar altijd in lagere teams gevoetbald en kan 
zich niet herinneren ooit kampioen te zijn 
geweest. Het ging ook vooral om de gezellig-
heid en niet om te winnen. Marcel woonde 
vlakbij de voetbalvelden waar hij veel te 
vinden was met zijn voetbalvrienden.
Na de lagere school is Marcel naar de Mid-
delbare school ”Philips van Horne Scholen-
gemeenschap” gegaan in Weert. Hij heeft 
daar zijn VWO-diploma gehaald. Voor de 
vervolgopleiding bouwkunde is Marcel naar 
de HTS in Heerlen gegaan. In 1993 was Marcel 
klaar met zijn studie. Daarna moest hij zich 
voor zijn dienstplicht melden in Venlo. Deze 
militaire dienstplicht van 9 maanden vervulde 
hij tot juli 1994 eerst in Venlo en daarna nog 
als vrachtwagenchauffeur in ’ t Harde en in 
Oirschot. 

Na zijn diensttijd medio 1994 is Marcel gaan 
werken als werkvoorbereider bij “Wilma be-
tonfabriek” in Weert. Op vakantie in 1995 met 
vrienden heeft Marcel op Malta Nicolien leren 
kennen. Zij was op Malta ook met vriendin-
nen op vakantie. Eenmaal thuis bleven ze con-
tact houden. Op uitnodiging van Marcel ging 

Nicolien (vanuit haar woonplaats Zutphen) 
mee naar de kermis in Weert. Dat maakte wel 
indruk als je weet dat in Weert de op een na 
grootste kermis van Nederland staat met 130 
attracties verdeeld over 7 kermispleinen en 
op een route van 1.7 km. Kort daarna samen 
in Weert carnaval vieren waar de vonk over 
sloeg.

In 1996 zijn ze gaan samenwonen aan “ de 
Kiezel” in Malden. Waarom Malden? Nicolien 
wilde niet in Weert gaan wonen en Marcel 
niet in Zutphen, dus zochten ze iets daartus-
sen en dat werd Malden. Het reizen naar 
zijn werk in Weert werd Marcel te veel. Hij is 
toen gaan werken bij aannemersbedrijf “van 
Bergen” in Beuningen eerst als bouwkundig 
tekenaar en later doorgegroeid tot afdelings-
hoofd werkvoorbereiding. In 2015 is hij daar 
vertrokken en gaan werken als werkvoorbe-
reider bij de “aannemersbedrijf Peter Kaal” in 
Groesbeek. Vervolgens is hij na 2 jaar in 2017 
overgestapt naar Giesbers Ontwikkelen en 
Bouwen in Wijchen. Bij dit ontwikkelende 
bouwbedrijf werkt Marcel nu nog steeds met 
veel plezier als bouwkundig werkvoorberei-
der en afdelingshoofd. Een brede en afwis-
selende functie waar Marcel alle ruimte krijgt 
om jeugdige werknemers te begeleiden naar 

hun zelfstandigheid en vakvolwassenheid.
Inmiddels wonen Marcel en Nicolien met 
hun 2 zonen op een mooi rustig plekje aan “ 
de Strengen”.   Hun zonen Stefan geboren in 
1999 en Rogier in 2002 hebben de basis-
school gevolgd op ”de Tovercirkel”. Op jonge 
leeftijd zijn ze gaan voetballen bij Juliana.  
Marcel is toen samen met Jos Schoenmakers 
leider geworden van het E9 team van zoon 
Rogier, die toen 8 jaar was. Dit heeft Marcel 1 
jaar gedaan. Marcel is daarna gaan vlaggen 
bij de D-jeugd waar Stefan voetbalde. Bij de 
C-jeugd is Marcel samen met Johan Leferink 
leider/trainer geworden van het elftal van 
Stefan. Dit hebben ze volgehouden tot de A3. 
Hierna zou Marcel de leidersjas aan de wilgen 
hangen.

Maar dat was van korte duur. Loek Heijnen 
vroeg Johan en Marcel om leider te worden 
van een nieuw voetbalteam de Zaterdag-1. 
Johan zei nee, Marcel zei, ja.  Inmiddels is hij 

samen met Kai Renwarin al vanaf de start in 
2018 met heel veel plezier leider van dit Za-1 
elftal. Een aantal spelers van dit Za-1 elftal 
zijn  Maldense (jeugd)spelers die bij Hatert 
hebben gevoetbald en toen weer terug zijn 
gekomen naar Juliana. Daarnaast zijn er 
spelers, die een tussenstap maken vanaf de 
A-junioren naar de Za-1 en dan hopen op een 
plek naar de Zo-1. Het is een gemotiveerde en 
gezellige groep jongens.

Het 1e elftal op de zondag is toch het vlag-
genschip van de vereniging. Het zou mooi zijn 
als er spelers  uit de za-1 doorstromen naar de 
zo-1. Vorig jaar is de zat-1 kampioen gewor-
den. Een mooie opsteker voor het nieuwe 
seizoen 2022/2023.

Inmiddels heeft zoon Stefan zijn studie be-
drijfseconomie op de Universiteit in Nijmegen 
afgerond. Hij  werkt nu bij de Rabobank. Ro-
gier zit op de ROC in Nijmegen, waar hij zijn 
vader achterna gaat en bouwkunde is gaan 
studeren. Beide zoons voetballen nog steeds 
bij s.v. Juliana’31 in het Za-5 elftal. Dit elftal is 
een vriendenelftal waarvoor ook de 3e helft 
erg belangrijk is.  Meestal wordt er zaterdags
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om 17.00 uur gevoetbald. En dan gebeurt het 
wel eens dat zowel de Za-1 en Za-5 samen 
lekker gezellig in de Stoof doorzakken.
Toen de kinderen nog kleiner waren is het 
gezin ieder jaar met de auto in het buitenland 
op vakantie geweest waar dan een vakantie-
huis of stacaravan werd gehuurd. De mooiste 
vakantie met het hele gezin was wel de reis 
van 3 weken naar Amerika. De jongens trek-
ken nu hun eigen plan. Dus Marcel en Nico-
lien gaan nu samen weer hun vakantie invul-
len. Liefst iedere keer een andere bestemming 
om zoveel mogelijk van de wereld te zien. 
Een andere hobby van Marcel is het hardlo-
pen bij LOL (Laat Ons Lopen). Al 15 jaar loopt 
hij bij LOL 2 keer in de week in de bossen en 
op de donkere winteravonden door de woon-
wijken van Malden. De afstand die gelopen 
wordt is ongeveer 7 km op een zeer rustig 
tempo. Marcel heeft aan diverse hardloopeve-
nementen meegedaan, zoals bijvoorbeeld de 
”Zevenheuvelenloop”,  “MaastrichtsMooiste” 

en “Parijs- Versailles”. Bij dit laatste loopevene-
ment start je onder de Eifeltoren en de finish 
is bij het kasteel van Versailles. Een prachtig 
evenementenloop, waar Marcel met veel 
plezier aan terugdenkt. 

Met  carnaval gaat Marcel ieder jaar een paar  
dagen naar Weert. Volgens Marcel moet je 
carnaval vieren in de plaats waar je bent 
opgegroeid. Ieder jaar een geweldig weer-
zien van vrienden en vele oude bekenden 
uit Weert. Nicolien heeft helemaal niets met 
carnaval en blijft dan lekker thuis.

Samen fietsen en wandelen doen Marcel en 
Nicolien ook graag vooral bij mooi weer. En 
over het weer was er dit jaar weinig te klagen. 
Tenslotte de vraag aan Marcel, wat hij goed 
en minder goed vindt bij Juliana ’31?

Minder goed vindt Marcel de onduidelijkheid 
over de toekomstige locatie van het sportvel-
dencomplex van Juliana. Gaat de verplaat-
sing door en waar komt het complex dan 
te liggen?  De kleedkamers zijn al lang aan 

vervanging toe. Zolang het onduidelijk blijft 
gebeurt er niets. Dit alles komt niet ten goede 
van s.v. Juliana ’31.

Marcel vindt ook dat de vereniging meer zou 
moeten betekenen voor de Maldense voet-
ballende jongens en zich meer moet richten 
op de eigen jeugd.

Positief vindt Marcel wel de saamhorigheid 
binnen de vereniging. Zoals bijvoorbeeld 
zichtbaar is bij een groots evenement als ”de 
rommelmarkt”. De sfeer en gezelligheid bij s.v. 
Juliana’31 is echt fantastisch.
Respect heeft Marcel voor het bestuur, die 

zoveel uurtjes in deze mooie vereniging stopt. 
En natuurlijk voor alle vrijwilligers die hun 
steentje bijdragen aan het goed functioneren 
van de vereniging.

Bedankt Marcel voor je interview en gastvrij-
heid. Fijn dat je -ondanks je weinige vrije 
tijd- al zoveel jaren als vrijwilliger een bijdrage 
levert aan ons clubje van s.v. Juliana’31.

Red: Loes Thijssen. 
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Wie is er jarig in..november
1 Jesse Peters, Jos Haerkens

2 Andy H.Y. Wang, Jochem Schreurs,  
 Cas Janssen, Milou den Dekker

4 Nout Peters, Basile Jacobs, 
 Erik Jacobs

6 Thomas te Winkel, Johan Kerkhof,  
 Bjarne Beelen

7 Tygo Peters, Fenna Eckhart, 
 Wout Engelaar

8 Siem Kosman, Jill Paau

9 Cemal Selcuk, Jort van Duren

10 Mees Swinkels, Gatlin Streng

11 Lars van der Meulen, 
 Julian Paardekooper, Tom Ariaans,  
 Frank Verhoeven

12 Tim Lokate, Robin Sterk, 
 Tjipke Lemain, Raimond Willems,  
 Mick Verhoef

13 Roan Omar, Luuc Bisseling, 
 Rogier Koolen, Mike Eimers, 
 Gijs Peters

14 Tijmen Ottevanger

16 Sander Siemes

18 Thijs Cornelissen, Miguel Heijs, 
 Floor Jilesen, Arthur Aarts, 
 Joep Melchers

20 Waso Gabriel Bergerie, 
 Thorsten van Melis

21 Teun Kramer, 
 Piet Willem van Kampen, 
 Luuk ten Barge, Maik van den Broek

22 Luca Cloosterman, Ties Kokshoorn

23 Enrique Hogewoning, 
 Eugene Vissers, Mike Janssen

24 Maikel Derksen

26 Job Smedts, Hans Arts, 
 Joop Klaassen

27 Steef Kersten, Puck Kersten, 
 Jimme Königkrämer, 
 Thomas Harder, Ronnie van Laanen,  
 Lianne Muller, Herman van Langen

28 Bjorn Martens, Joffrey van Rossum,  
 Patrick Bouman, 
 Peter van Heijnsbergen, 
 Nadiah Nillessen

29 Tim Dado, Theo de Bruijn, 

30 Jordi Barsch, Peter Thijssen

Jeugdcarnaval in de Stoof
Ook dit jaar houden we weer een 
echt disco feest voor de kids! jij 
en je vrienden komen toch ook 
(weer)....??

Vrijdag 4 november is het weer 
zo ver; Jeugdprinses Evalinde en 
haar pages Isa en Madelon nemen 
afscheid en het nieuwe jeugdkabi-
net wordt bekend gemaak. Is het 
dit jaar een prins óf weer een prin-
ses…..??? Spannend….

Net zoals de afgelopen jaren maken 
we er een tof feest van voor alle 
kids, in het thema DISCO!! Dus zet 
je dansschoenen klaar, pak je glit-
terpak vast uit de kast en reserveer 
vrijdag 4 november van 19.00 tot 
22.00 uur. Verkleden is niet verplicht 
hoor maar een feestelijk humeur 
wel ;-).
Wij van de Dwarsliggers zorgen 
voor vette aankleding, een lichtge-
vende dansvloer en coole muziek 
van een DJ, deze draait ook vast 
jouw favoriete nummer.

Hieronder nog even alle belangrijke zaken bij elkaar:

Wanneer : 4 november
Tijd : van 19.00 tot 22.00 uur (of korter als je dat wil)

Waar : De Stoof bij Juliana

Entree : €3,- voor kids (groot)ouders een vrijwillige bij-
drage)

Jij en je vrienden komen toch ook!? 
Tot 4 november allemaal!

Groeten van de jeugdcommissie van De Dwarsliggers.
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S k i -  e n  w a n d e l S p o r t  S p e c i a l i S t

Austria Sport, Rijksweg 209

6581 EK Malden 

024 - 323 60 37

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

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

een passende uitrusting voor zomer en winter

Diervoeding

Dierverzorging

Tuingereedschappen

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

Wissel uw winterbanden nu 
naar zomerbanden bij Jan Broekman.

Ook voor opslag van uw banden!

schokdempers •
onderhoud •

trekhaken •
remmen •
uitlaten •
banden •

AUTO EN BANDENSERVICE

JAN BROEKMAN

Tel. (024) 358 6681

De Hoge Brug 37
6581 AJ MaldenGlimmend staal, roestig ijzer van al het metaal 

worden we financieel wijzer
Door het succes van deze actie in de afge-
lopen jaren wordt er ook dit jaar bij Juliana 
nog steeds ijzer ingezameld. Het heeft de 
vereniging in de afgelopen tijd al vele duizen-
den 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, radiato-
ren, kachels of tuinhekken, maar ook elektrisch 
gereedschap, een heggenschaar, computers, 
goten, verwarmingen en convectoren, verwar-
mingsketels, boilers, plaatwerk, autodeuren, 
autovelgen (staal en lichtmetaal),spatborden, 
stalen balken, buizen en kokers, een hamer, 
hang- en sluitwerk, elektrische kabels of snoe-
ren, accu’s etc.

U kunt ze altijd brengen of gratis laten ophalen. 
Het hoeft overigens niet perse oud ijzer te zijn,
want juist ook andere metalen zijn voor ons 
zeer welkom. Met name aluminium, koper, ka-
bel, messing, zink, lood of RVS (roest vrij staal),
maar ook alle andere metalen nemen wij graag 
in ontvangst. 

Wilt u meer info dan even een mail naar 
oudijzerjuliana@gmail.com of bellen naar 
0622013693.

Bij voorbaat dank !!

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 rommel-
markt en de Marktplaats verkopen is onze club met 
haar vrijwilligers een succesvolle “spullen makelaar” 
geworden. En de clubkas profiteert daar elk seizoen 
weer opnieuw van waardoor mooie projecten gereali-
seerd 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 schen-
ken. 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 ge-
haald 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? Wilt u meer info dan even een 
mail naar oudijzerjuliana@gmail.com of bellen naar 
0622013693. Bij voorbaat dank!!
Lianne Muller
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Henk van den Broek ontvangt gouden KNVB speld
Op 9 oktober heeft Henk van de Broek de 
gouden KNVB speld opgespeld gekregen 
door KNVB ambassadeur Schokker. De KNVB 
heeft hem de gouden speld gegeven omdat 
hij al meer dan 20 jaar consul is van onze 
vereniging. Al die tijd was hij verantwoordelijk 
voor het keuren van de grasvelden. De laatste 
tijd doet hij dat samen met zijn zoon Maik. 
Elke vereniging heeft een aantal bondsfunc-
ties, dat zijn de bestuursfuncties en tot voor 
kort ook de consul. Nu de consul voortaan 
een verenigingsfunctie is was het een goede 
gelegenheid om een KNVB onderscheiding 
aan te vragen die door de KNVB dus ook is 
toegekend.

Op de foto Henk met zijn speld en de 
oorkonde van de KNVB met links zijn vrouw 
Mientje en rechts de heer Schokker.

Ditjes & Datjes

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: 

28 oktober 2022 
11 november 2022 
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)

Welkom
De redactie heet onderstaande leden van harte welkom!

Annabel Peeters V 14-5-2006
Rick Bernaards M 10-7-1987
Noh Habtom berhe M 26-5-2008
Jochem Cox M 19-8-2008

Mohamed Ali Kersit M 2-2-2010
Ties Crouwers M 7-7-2011
Jaxx Broekman M 19-7-2017
Kadir Omar M 13-9-1982

Uit het archief
Uit de algemene ledenvergadering bleek dat 
onze vereniging ondanks de coronajaren nog 
steeds kerngezond is, zeker financieel gezien. 
Daarom ook is er voor het komend jaar geen 
indexering nodig voor de contributie en zijn 
er zeker ook geen liquiditeitsproblemen, zoals 
die zich bij aanvang van een nieuw seizoen 
wel eens voordoen.  Hoe anders was dat bij 

de beginjaren van de vereniging in de cri-
sesjaren dertig van de vorige eeuw toen elke 
cent nog moest worden omgedraaid.  De be-
leving van het spelletje was in die tijd nog wel 
steeds hetzelfde als die van  tegenwoordig. 
Hieronder een krantenartikel uit de Gelder-
lander van 1934 waarin die beleving van de 
derby tegen Heumen fraai werd omschreven.
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Reactief handelen
- Ongewenste gedragingen zijn altijd in strijd met onze kernwaarden. Onder ongewenste  

 gedragingen wordt o.a. verstaan: wangedrag in wedstrijden die niet bestraft zijn met gele/ 

 rode kaarten; wangedrag van ouders/toeschouwers;  herhaald wangedrag (recidive) zoals  

 meerdere gele/rode kaarten per seizoen; beschadiging of kwijtraken van andermans 

 eigendommen; overlast veroorzaken op of bij het sportpark; overmatig alcohol- of drugsgebruik.

- Ongewenste gedragingen van alle leden en betrokkenen kunnen kenbaar worden gemaakt  

 bij het bestuur of de Fair Play commissie door een melding te sturen naar info@svjuliana31.nl. 

 Het digitaal meldingsformulier FAIRPLAY vindt u op de website van Juliana’31 (Fairplay  

 Gedragscode).

- Het bestuur kan de Fair Play commissie om een onderzoek vragen. De commissie buigt zich  

 dan over het ingediende formulier. De Fair Play commissie nodigt de betrokkenen uit voor  

 een gesprek en past hoor- en wederhoor toe.

- Vervolgens kan advies worden uitgebracht aan het bestuur over een waarschuwing,   

 alternatieve maatregel of (kleine of langere) schorsing. In het uiterste geval kan advies 

 worden uitgebracht over een berisping, alternatieve straf, waarschuwing, schorsing of royering.

- In geval van ongewenste gedragingen kan de Fair Play commissie gevraagd en ongevraagd  

 advies uitbrengen aan bestuur, de verantwoordelijke commissies of leiders over een 

 passende afhandeling. 

- Bij herhaaldelijke meldingen, en wanneer eerdere maatregelen geen effect hebben gehad,  

 kan de Fair Play commissie de verantwoordelijke commissies adviseren andere maatregelen  

 op te leggen.

Fair Play commissie
De Fair Play commissie van Juliana’31 bestaat uit 

Mariel Verhees en Martien te Riele.

Wilt U ons e-mailen, mail dan naar: 

marielverhees@caiway.nl

Fair Play commissie

Fair Play 
Sv Juliana’31 doet er alles aan om leden, vrijwilligers en toeschouwers in een veilige omgeving 

zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan de voetbalsport. Voor een groot gedeelte is dat 

afhankelijk van hoe we ons gedragen en met elkaar omgaan.

 Binnen Juliana’31 vinden we de volgende kernwaarden zeer belangrijk: 

• iedereen is welkom

• clubbelang gaat voor persoonlijk belang

• we zorgen voor een gezellige sfeer en een sportief en veilig sportklimaat

• we tonen waardering voor vrijwilligers, scheidsrechters en tegenstanders

• we hebben respect voor elkaar

• we laten kinderen hun spel spelen

• we gaan zorgvuldig om met de accommodatie en materialen

• we helpen elkaar, gevraagd en ongevraagd

• we spreken elkaar aan op ongewenst gedrag of maken daar melding van

Fair Play commissie
Een sportieve en veilige omgeving is de verantwoordelijkheid van alle leden en betrokkenen 

van Juliana’31. De Fair Play commissie biedt ondersteuning en advies aan alle leden, betrokke-

nen en bestuur van de vereniging om hiertoe te komen. De Fair Play commissie handelt daarin 

zowel proactief als reactief.

Proactief handelen

- De Fair Play commissie heeft een kartrekkersrol in het uitdragen van onze kernwaarden. 

- De Fair Play commissie gaat uit van het principe ‘voorkomen is beter dan genezen.’ 

 We denken gevraagd en ongevraagd mee om ongewenste situaties voor te zijn. 

- De Fair Play commissie analyseert zorgen, klachten en ongewenste situaties vanuit de 

 vereniging. We streven ernaar om te zoeken naar de oorzaak van een situatie. Door met de  

 oorzaak van een situatie aan de slag te gaan willen we ongewenste situaties in de toekomst  

 voorkomen.
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• De veteranen app deze is voor ,,,  
 flauwekul serieuzere zaken.
• De veteranen  “no-reply app”
• Een vaste Darthal
• Een eigen masseur
• Eigen scheids en grensrechters
• Eigen tap en muziek
• Diverse muzikanten
• Zelfde training pakken, blouses en tassen
• Een Vaste locatie voor de jaarlijkse Mega BBQ
• De online veteranen site
• Spiereninsmeerzalf die je kan 
 gebruiken voor tijdens en na de wedstrijd.
• Een eigen evenementen locatie
• Eigen krant

De veteranen apps worden veel gebruikt, er 
hoeft er maar 1 naar NEC te gaan de rest volgt 
de strijd, met commentaar via de veteranen 
app,, de serieuze app bedoel ik dan, want 
zoals al bekent we hebben ook een ouwe-
hoerapp. Deze wordt niet veel gebruikt, want 
we zijn een serieus team. Dan de no-reply 
app, daar kunnen maar 2 personen berichten 
op versturen en zoals het woord al zegt er kan 
niet op gereageerd worden, dat moet dan op 
een van de andere 2 apps, kies wel de goede 
want de kans bestaat, dat het niet serieus 
genomen wordt ,, best lastig, soms.
We hebben  de online veteranen app deze 
is voor de aan, of afwezigheid aan te geven, 

voor training,  wedstrijden , vergaderingen en 
evenementen. Ook wel heel opmerkelijk dat 
het hele team dit ook allemaal consequent en 
zonder herinnering doet.

Er is ook altijd gezonde spanning voor de 
wedstrijd, ff achter de oren krabben.
De meeste veteranen sporten daarnaast nog 
2 x per week,  beetje sportschool  en avonds 
thuis weer aan de chips en chocolade.
Rennen wat kilometers en delen dat dan op 
de ,,euh,,,serieuze app,  zo van, kijk mij eens, 
dat wordt vast een basisplaats.
Gelukkig is ons groot leider daar niet gevoelig 
voor, die regelt alles prima, maar zit er wel 
vaak naast met het selecteren van de reserve 
en/of wissel spelers.

Veteranen hebben zichzelf ook voorgenomen 
dat als je speelt, (zitten namelijk ook wel eens 
mensen onterecht op de bank,) om dan de 
sporadisch aangespeelde ballen meteen door 
te spelen naar een van de vrij staande mede-
spelers, maakt niet uit wie want de meeste 
zijn tenslotte de voetbalsterren. Je moet maar 
eens komen kijken op zaterdag.
Er zijn dan prachtige doelpunten, gemene 
overtredingen, betoverende acties, 
korte en lange inspeelpasses, lange ballen 
over de breedte van het veld, 
flitsende een-tweetjes, daverend publieksap-
plaus,  radslagen, en vooral veel lol te zien

Dit team overbluft elk ander team met al onze 
sterspelers en ze maken ook een verplette-
rende goede indruk op de tegenstanders.
Wij hebben geweldig gemotiveerde spelers 
die je wel een beetje moet paaien.
Gewoon hard trainen, een goed team zijn, en 
een mooie pot voetbal daar draait het toch 
om.

Team van de maand

Veteranen ,,, dus 
Er zit veel in dit woord; veteranen, maar dan 
moet je er wel Juliana voorzetten
Juliana Veteranen zijn;
Vrienden, voetballers, gezelligheidsmensen, 
schreeuwers, lomperds, betweters, topscoor-
ders, darters, bierdrinkers, prutsers etc.  en dat 
alles in één,,,,,team.

En dat al jaren onder dominante strakke 
leiding van  de heer Jan Hock (met CK)
Bij de veteranen zitten hele goede voetbal-
lers, goede voetballers, voetballers, mindere 
voetballers en,,sl,,,euh , keepers.

De veteranen hebben naast hun vaste voetbal 
programma, ook elke week training, en daar-
naast een behoorlijke volle agenda, met diverse 
jaarlijks terugkerende activiteiten, te weten;
JVMDT: Juliana Veteranen Mega 
 Darttoernooi
JVMKF: Juliana Veteranen Mega 
 karaoke festijn
JVMDMO: Juliana Veteranen Mega 
 doorzakken met overnachting
JVMBM  Juliana Veteranen Mega Bleus  
 Middag
JVMBBQ  Juliana Veteranen Mega 
 Barbeqeu
JVMRA  Juliana Veteranen Mega Rock  
 Avond
JVMLD Juliana Veteranen Mega 
 Lexa Dag

JVMDSF Juliana Veteranen Mega  
 Dwarsliggers Songfestival

JVMDAEMBIF Juliana Veteranen Mega 
 ALS ER MAAR BIER IS FEEST

En 15 oktober jl. was het;  JVGOF  Juliana 
Veteranen Giga Oktoberfest.
Zo zie je maar een drukke boel en allemaal 
voor het teambelang.

Dit kunnen we allemaal organiseren want we 
hebben veel slimme mensen in het team.
De meeste kunnen ook allemaal mee doen 
met het programma “De slimste mens” op 
NPO. Je zou het misschien niet altijd den-
ken, maar als het op intelligentie aankomt, 
behoort Nederland tot de wereldtop en een 
groot gedeelte daarvan speelt bij ons vetera-
nenteam

Praten over voetbal kunnen ze ook heel goed, 
ze weten ze allemaal wat buitenspel is, en 
over alle andere voetbalzaken kan, nee , word 
gediscussieerd.
Dit allemaal voor, tijdens en na de wedstrijd, 
en op een hoog niveau.
In de derde helft volgen de verwijten over en 
weer, hand gebaren, vingers,  stem verhef,,, 
en dan wordt het nog gezellig ook. Doe nog  
maar 2 Raddler, 1 cola en 2 kannetjes bier van 
6 munten /stuk.

Wat hebben we allemaal bij ons 
veteranenteam.?
We hebben;
• Een Veteranen Ouwehoer app deze  
 is voor echte flauwekul.
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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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Het 1e speelde
Het gaat nog niet van harte, maar we 
gaan er alles aan doen!

Het seizoen is nu al een aantal wedstrijden 
bezig, maar het gaat nog niet van harte. Na 
4 punten gehaald te hebben in de eerste 3 
wedstrijden snakte we naar meer. De eerste 
volgende wedstrijd was Nuenen uit. Nuenen 
hadden we vorig jaar 2x van gewonnen, thuis 
maar liefst met 4-1. Dit jaar was een ander ver-
haal. Hoewel we best prima voetbalden kre-
gen we in de 1e helft in een tijdsbestek van 5 
minuten twee goals tegen. Carlito scoorde 5 
minuten voor rust nog de 2-1 wat veel moed 
erin bracht. We gingen dus ook met een goed 
gevoel de 2e helft in. De 2e helft hadden we 
net zoals de 1e helft veel de bal en kwamen 
we goed naar voren, alleen bij de zestien 
hield het een beetje op. Uiteindelijk scoorde 
Neunen in de blessuretijd nog de 3-1. 

De week erna hadden we Halsteren op 
bezoek. Vorig seizoen kwamen we niet verder 
dan een 1-1 gelijksspel thuis en dit was dit 
seizoen niet anders. Na een goede goal van 
Owen, stonden we na 3 minuten al voor. Dit 
hielden we de hele wedstrijd goed vast. Tot 
in de 83e minuut de bal heel ongelukkig via 
een speler van ons in ons eigen goal viel. Zo 
eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. 

Na weer een thuiswedstrijd te hebben 
gespeeld mochten we nu naar promovendus 
Kampong. Omdat hun dus nieuw waren in 
deze competitie wisten we nog niet veel van 
dit team af. Hun scoorden al best snel de 1 en 
2-0 waardoor we na 10 minuten al met een 
flinke achterstand begonnen. Tijdens deze 
wedstrijd lukte het vaak niet om de bal goed 
in de ploeg te houden. Door dit kwamen we 
te weinig in de eindfase en creëerden we dus 
ook geen kansen. Kampong deed dit wel en 
scoorden nog 2x. 

De volgende tegenstander was HVCH. Deze 
tegenstander kende we al een klein beetje. 
We hadden vorig jaar namelijk een keer een 
oefenwedstrijd daar gespeeld. HVCH stond 
op dat moment op de 2e plek dus we waren 
gebrand om een goed resultaat tegen hun 
halen. We begonnen sterk en speelde de 1e 
helft ook echt goed. Wat leidde tot een goede 
goal van Thomas net buiten de zestien meter. 
In de 2e helft verzwakte we iets en HVCH 
werd ook sterker. Uiteindelijk veroorzaakte we 
een penalty waardoor hun op 1-1 kwamen. 
Dit was dan ook meteen de einduitslag. Wat 
jammer was want 3 punten zou wel weer lek-
ker zijn geweest. 

Na HVCH moesten we uit naar Meerssen. 
Meerssen staat 1e in de competitie en is een 
sterke ploeg. Vorig jaar scoorde we daar in de 
blessuretijd de 2-2 en pakte we nog een punt. 
Dit jaar lukte dat helaas niet. De 1e helft ging 
best gelijk op, beide teams hadden kansen 
voor de 1-0, maar de ruststand bleef 0-0. Rond 
de 65e minuut viel de bal dan toch in de goal, 
helaas wel in de verkeerde. 10 minuten later 
veroorzaakte we een ongelukkige penalty 
waardoor de stand op 2-0 kwam. Hier veran-
derde niks meer aan en verloren dus 2-0. 
Met nu een wat mindere periode, ben ik er 
wel van overtuigd dat we wel weer punten 
gaan pakken. We hebben een prima selectie 
met genoeg individuele kwaliteiten. Alleen 
het zit de laatste tijd gewoon niet mee. Door 
bijvoorbeeld de 2 eigengoals en 3 penalty’s 
verspil je vooral de punten. Wat natuurlijk 
heel jammer is, want door dat soort gebeur-
tenissen wil je niet verliezen. We gaan er alles 
aan doen om weer naar de bovenkant van de 
competitie te stromen en bedanken jullie ook 
voor de support die jullie elke week geven. 

Met sportieve groet,

Rick stuurwold, speler eerste selectie sv-
Juliana’31

Vervolg competitieprogamma zondag 1

ronde datum wedstrijd ronde datum wedstrijd
9 30-okt-22 Juliana ‘31 zo 1- RKZVC 1 16 22-jan-23 Juliana ‘31 zo 1- AWC 1
10 6-nov-22 Sp. Silvolde 1- Juliana ‘31 zo 1 17 29-jan-23 Longa ‘30  1- Juliana ‘31 zo 1
11 13-nov-22 Juliana ‘31 zo 1- Venray 1 18 5-feb-23 Orion 1- Juliana ‘31 zo 1
12 20-nov-22 Unitas ‘30 1- Juliana ‘31 zo 1 19 12-feb-23 Juliana ‘31 zo 1- Nuenen 1
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
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Long AWC EVV Moer Hoog Unit Venr Silv Rkzv Meer Hvch Kamp Hal Nuen Julia Orio

Longa’30 0-2 NG 1-1

AWC 1-0 1-0 0-3

EVV 2-3 0-0 1-1

Moerse 
Boys 4-1 2-3 1-1

Hoogland 2-2 0-2 0-0

Unitas’30 2-1 3-1 3-0 1-3

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

Silvolde 0-3 2-1 Ng 0-0

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

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

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

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

Halsteren 0-1 1-1 1-1

Nuenen 0-1 3-1 0-1

Juliana’31 0-1 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 Lennart Nieuwenhuis AWC 2

Cas van den Broek Moerse B. 5 Rick Geenen EVV 2

Jorn Reuvers AWC 3 Delano Esseboom Hoogland 2

Fren Stevens AWC 3 Coen Heus Hoogland 2

Bob Nijsten EVV 3 Oskar van Logtestijn Hoogland 2

Milan Raijmaekers HVCH 3 Raoul Oomen HVCH 2

Joey Vissers HVCH 3 Rob van de Ven HVCH 2

Thom Berendsen Longa 3 Maarten Bosch Juliana'31 zo 2

Daan van den Broek Moerse B. 3 Vincent van Beek Juliana'31 zo 1

Mitchell Paul Baptist Unitas'28 3 Thomas Loning Juliana'31 zo 1

Jan Bos Unitas'28 3 Owen Mbila Juliana'31 zo 1

Stan Kersten Venraij 3 Dirk Pijnenburg Juliana'31 zo 1

Youri Hubbers AWC 2 Carlito de Zeeuw Juliana'31 zo 1

Stand 4e divisie B zondag
# Team Gesp W GL V P + -

1 SV Meerssen 8 6 1 1 19 19 7

2 AWC 8 6 0 2 18 14 7

3 HVCH 8 5 1 2 16 12 10

4 Orion 8 4 3 1 15 10 5

5 Longa ‘30 7 4 2 1 14 9 5

6 Kampong 8 3 3 2 12 11 4

7 SV Venray 8 3 2 3 11 12 14

8 Unitas’30 7 3 1 3 10 11 10

9 EVV Echt 8 2 3 3 9 10 11

10 Hoogland 8 2 3 3 9 11 13

11 Nuenen 7 2 2 3 8 6 6

12 Halsteren 8 1 4 3 7 6 10

13 Sportclub Silvolde 7 1 3 3 6 5 9

14 Juliana ‘31 8 1 3 4 6 7 13

15 Moerse Boys 8 1 2 5 5 11 16

16 RKZVC 8 1 1 6 4 7 21

Zaterdag 1 speelde
Alle begin is moeilijk.
Dat kan wel gezegd worden nadat de mannen 
van zaterdag 1 hun eerste stappen in de 3e 
klasse hebben gezet. Na twee wedstrijden 
weten we nu ook echt dat er in de 3e klasse 
uit een ander vaatje getapt wordt. En met dit 
vaatje bedoel ik dan helaas geen bier Bob.

Op zaterdag 24 september stond de eerste 
competitiewedstrijd tegen WAVV op de 
kalender. WAVV wat staat voor Wageningse 
Arbeiders Voetbal Vereniging heeft in haar 
95-jarige voetbalgeschiedenis in nagenoeg 
alle klassen van het Nederlandse amateur-
voetbal gespeeld. In de seizoenen 1955 - 1956 
en 1956 - 1957, 2005 - 2006, 2006 – 2007, 
2007 - 2008 en 2017 – 2018 speelde WAVV in 

de eerste klasse van het amateurvoetbal op 
zondag. WAVV 1 speelt sinds seizoen 2019 
– 2020 in de 4e klasse op zaterdag. Daar is 
voor gekozen omdat WAVV vindt dat daar 
de meeste toekomst ligt. Aan het einde van 
seizoen 2021-2022 werden zij kampioen in de 
4e klasse B.
Voorafgaand aan de wedstrijd nam de trainer 
van WAVV in de bestuurskamer de underdog-
positie in voor deze wedstrijd. Hij vond dat Ju-
liana een goede voorbereiding had gedraaid, 
dat het bij WAVV nog wat moeizaam ging enz. 
Interessant om te lezen is dan hoe de wed-
strijd vanaf WAVV zijde werd beschouwd. 
Hiervoor heb ik de site van de Wageningers 
bezocht en ik citeer:“De Wageningers gingen 
voortvarend van start, en wilden in hun eerste 
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wedstrijd in deze 3e klasse een goed begin 
geven, het was nieuwkomer Guus Arndts die 
meteen zijn visitekaartje afgaf. Hij ronde een 
bijzonder snelle aanval over de flanken die hij 
koelbloedig afrondde met een fantastische 
goal en WAVV op een 0 - 1 voorsprong zette 
in de 6e minuut.Daarna trokken de Wagenin-
gers de wedstrijd naar zich toe, met flitsende 
aanvallen trachtte men de wedstijd in het slot 
te gooien, maar helaas troffen ze een goede 
achterhoede en keeper van de thuisploeg op 
hun weg, zodat men meteen 0 - 1 ruststand de 
kleedkamers opzochten.
Na rust gingen WAVV onverdroten voort waar 
het voor rust mee was geëindigd, druk zetten 
op de hechte verdediging van de thuisploeg. 
Toch was het Juliana ‘31 die in de 70e minuut 
een dot van een kans kreeg, maar tot opluch-
ting van alles wat WAVV was hoog over werd 
geschoten. De thuisploeg rook zijn kans en 
ging beginnen met een offensief op de Wage-
ningse verdediging, en creëerde verschillende 
kansen, gelukkig voor WAVV verkeerde keeper 
Luc Huurman in grootste vorm en belette 
met fantastische reddingen het scoren van 
de thuisploeg. Doordat de thuisploeg vol in 
de aanval ging, profiteerde Luc Huurman van 
de ruimte die de voorhoede van WAVV kreeg, 
met een ferme uittrap van hem werden de Wa-
geningse voorwaartsen in stelling gebracht en 
knalde de in het veld gebrachte Floran Rothuis 
in de 74e minuut de 0 - 2 binnen.
De wedstrijd was beslist,  Juliana ‘31 kon nog 
in blessuretijd de eindstand bepalen met de 1 
- 2.” De 1-2 werd door Gijs Beuving gescoord. 
De mannen van Rob Janssen boden in deze 
wedstrijd goed tegenstand, maar het niet 
benutten van kansen en het maken van kleine 
foutjes wordt meteen genadeloos afgestraft.

Na deze eerste nederlaag stond een week 
later de uitwedstrijd tegen Advendo’57 uit 
Ederveen op het programma. Na de wedstrijd-
bespreking werd in de auto’s gestapt om op 
reis te gaan naar de op één naar verst gelegen 
tegenstander. Het regende hard bij vertrek 
en op de A73 nabij afslag Dukenburg ging 
het mis. Twee auto’s van de selectie kwamen 

in een kop staart botsing terecht. De schrij-
ver dezes reed een stukje achter deze auto’s 
en het is heel bizar om te zien hoe 8 spelers 
van je team in de middenberm in de vang-
rail staan. Gelukkig waren er bij het ongeluk 
geen gewonden gevallen, maar de materiële 
schade aan één van de auto’s was behoorlijk. 
Verder rijden was voor deze auto onmogelijk 
en voor de spelers vond ik het onverant-
woord om met deze gebeurtenis vers in het 
geheugen het veld op te gaan. Het grootste 
deel van de groep keerde om naar Malden 
en heeft de ervaringen gedeeld met elkaar. 
Uiteraard is een ongeluk niet leuk, maar het 
heeft het saamhorigheidsgevoel in de groep 
wel vergroot.

Na de vervelende ervaring op 1 oktober moest 
er op 8 oktober worden aangetreden tegen 
VV Veenendaal. Alweer een nieuwe tegen-
stander; veel van de tegenstanders zijn totaal 
onbekend bij spelers en staf. Ook Veenendaal 
heeft in 2010 al de overstap gemaakt van het 
zondagvoetbal naar het zaterdag voetbal. In 
eerste instantie speelde men in regio West 1 
van de KNVB, maar sinds het seizoen 2019-
2020 speelt men in de 3e klasse Oost. Steeds 
eindigde men in het linker rijtje. Een gedegen 
derde klasser dus.
Vanuit diverse bronnen had Rob doorgekre-
gen dat Veenendaal twee sterke en snelle 
spitsen had. Samen met het resultaat van 
Veenendaal de week er voor (4-0 winst tegen 
JVC) leidde dit er toe dat we starten in een 3-5-
2 opstelling. Naast Tees en Niels werd ook Jip 
achterin gepositioneerd om het spitsenduo 
uit te schakelen. In deze tweede wedstrijd had 
zaterdag 1 meer controle over de wedstrijd, en 
in fases werd de schroom al van de schouders 
afgeworpen. In de 6e minuut komt Gijs Beu-
ving voor de goal en zijn schot eindigt op de 
paal. Toch was het spel van beide partijen van 
een bedenkelijk niveau. De kreet van Guar-
diola probeer de bal te passen naar een man 
die hetzelfde shirt draagt dan jij zat helaas niet 
helemaal tussen de oren van de spelers. 
Beide teams gingen met 0-0 de rust in. Na rust 
hoorde ik een trouwe supporter achter me de 

wijze woorden uitspreken: “Diegene die nu 
scoort die wint” En de wijsheid uit de mond 
van deze supporter werden in de 70e minuut 
bewaarheid. Een geweldige voorzet van Veen-
endaal wordt bij de 2e paal binnengekopt en 
laat Bob kansloos; 0-1….
Zaterdag 1 gooit de veldbezetting om en gaat 
vol op de aanval. In de laatste 5 minuten gaat 
ook Niels Tils mee naar voren en bij de laatste 
aanvallen laat ook Bob Kuppen zich in de 
voorste geledingen zien. Eindstand 0-1; dus na 
2 wedstrijden nul punten
Het zit de mannen van zaterdag 1 niet hele-
maal mee, toch is het tot op heden niet zo dat 

het team volledig van de mat gespeeld wordt. 
Het is dan ook veel te vroeg om op basis van 
deze 2 resultaten al conclusies te trekken over 
het verloop van deze competitie.
De komende weken staan er nog een paar pit-
tige potjes op het programma tegen koploper 
ESA (15 oktober), de bekerwedstrijd tegen 
zondag 3e klasser Rood Wit (22 oktober) en 
Blauw Geel (29 oktober). Met de steun van het 
supportersgilde en vertrouwen in het eigen 
kunnen van de spelers moeten we toch beter 
kunnen!

Marcel Koolen, leider zaterdag 1 

Gijs Beuving Juliana'31 za 5 Jesper Koppers (jo23-1) Juliana'31 za 1

Tjemme Fisscher Juliana'31 za 3 Sjors Poelen Juliana'31 za 1

Loet Schoenmakers Juliana'31 za 2 Paul Roosen Juliana'31 za 1

Joep Schols Juliana'31 za 2 Giel Straten Juliana'31 za 1

Timo Siroen Juliana'31 za 2 Mees Swinkels Juliana'31 za 1

Luuk Kerkhof Juliana'31 za 1 Niels Tils Juliana'31 za 1

# Team Gesp W GL V P + -

1 ESA 1 4 4 0 0 12 12 1

2 VVA Achterberg 1 4 3 0 1 9 9 3

3 SKV 1 4 2 2 0 8 10 6

4 Veenendaal 1 4 2 1 1 7 10 6

5 Blauw Geel '55 1 4 2 1 1 7 10 9

6 WAVV 1 4 2 1 1 7 5 5

7 ONA '53 1 4 1 2 1 5 8 8

8 Advendo '57 1 3 1 0 2 3 4 5

9 SV De Braak 1 4 1 0 3 3 7 12

10 JVC Cuijk 1 4 1 0 3 3 1 10

11 Renswoude 1 4 0 1 3 1 3 8

12 Juliana '31 1 3 0 0 3 0 2 8
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Competitieprogamma zaterdag 1
ronde datum wedstrijd ronde datum wedstrijd

5 29-okt-22 Juliana '31 za 1- Blauw Geel za 1 14 4-mrt-23 Veenendaal za 1- Juliana '31 za 1

6 5-nov-22 ONA'53 za 1- Juliana '31 za 1 15 11-mrt-23 Juliana '31 za 1- ESA za 1

7 12-nov-22 Juliana '31 za 1- Achterberg za 1 16 18-mrt-23 Blauw Geel za 1- Juliana '31 za 1

8 19-nov-22 SV de Braak za 1- Juliana '31 za 1 17 25-mrt-23 Juliana '31 za 1- ONA’53 za 1

9 26-nov-22 Juliana '31 za 1- JVC Cuijk za 1 18 1-apr-23 Achterberg za 1- Juliana '31 za 1

10 3-dec-22 Juliana '31 za 1 - Renswoude za 1 19 15-apr-23 Juliana '31 za 1- Sv de Braak za 1

11 10-dec-22 SKV za 1 - Juliana '31 za 1 20 22-apr-23 JVC Cuijk 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

pl was team aan gew gel ver pnt gem voor tegen saldo

1 3 jo17-1 5 5 0 0 15 3 18 3 15

2 4 Sen vr1 3 3 0 0 9 3 13 1 12

3 5 zaal 2 3 3 0 0 9 3 14 6 8

4 12 jo13-1 5 4 1 0 13 2,6 13 6 7

5 1 jo12-1 6 5 0 1 15 2,5 52 7 45

6 13 Sen 4 za 4 3 1 0 10 2,5 14 3 11

7 11 jo15-2 4 3 1 0 10 2,5 14 6 8

8 17 zaal 1 5 4 0 1 12 2,4 21 9 12

9 6 jo17-2 5 4 0 1 12 2,4 14 6 8

10 7 jo17-3 5 4 0 1 12 2,4 15 8 7

11 14 zSen vet 3 2 1 0 7 2,3 12 2 10

12 10 Sen 04 4 3 0 1 9 2,3 19 5 14

13 15 jo13-2 4 3 0 1 9 2,3 18 6 12

14 2 Sen 02 4 3 0 1 9 2,3 12 7 5

15 16 jo23-1 5 3 2 0 11 2,2 18 4 14

16 29 jo19-2 5 3 1 1 10 2 11 2 9

17 9 Sen 3 za 2 1 1 0 4 2 5 4 1

18 18 Sen 2 za 4 2 1 1 7 1,8 14 9 5

19 22 jo11-2 6 3 0 3 9 1,5 36 27 9

20 23 jo12-2 6 2 1 3 7 1,2 35 30 5

21 26 jo11-3 6 2 1 3 7 1,2 22 23 -1

22 25 MO20-1 6 2 1 3 7 1,2 16 19 -3

23 21 jo19-1 4 0 4 0 4 1 8 8 0

24 27 jo11-1 6 2 0 4 6 1 21 28 -7

25 24 Sen 01 8 1 3 4 6 0,8 7 13 -6

26 28 jo15-4 4 1 0 3 3 0,8 7 19 -12

27 32 jo12-3 5 1 0 4 3 0,6 11 31 -20

28 31 jo15-3 4 0 1 3 1 0,3 5 15 -10

29 19 Sen 5 za 3 0 0 3 0 0 5 11 -6

30 8 Sen 1 za 3 0 0 3 0 0 2 8 -6

31 20 Sen 03 4 0 0 4 0 0 5 17 -12

32 33 jo15-1 5 0 0 5 0 0 2 32 -30

33 30 jo23-2 3 0 0 3 0 0 3 35 -32

Onderlinge stand o.b.v. competitie & beker

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

SKV 4-1 3-2

Juliana’31 0-1 1-2

JVC 0-2 1-0

Sv de Braak 1-3 3-2

Vva Achtenberg 2-1 0-2

ONA’53 4-3 3-3

Blauw Geel 4-0 0-5

ESA 5-1 3-0

Veenendaal 3-3 4-0

Advendo’57 NG 3-0

WAVV 0-0 3-1

Renswoude 0-2 0-0

Alle uitslagen 3e klasse a zaterdag seizoen 2020-2021.

In deze onderlinge stand zijn ook de resultaten van de bekerwedstrijden meegenomen bij de 
jeugd, omdat op het moment van schrijven alle jeugdteams (m.u.v. JO19-1) alleen wedstrijden uit 
fase 1 (bekervoetbal) hebben gespeeld. Bij de senioren zijn alleen de competitieduels opgenomen.
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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 NL29RABO0131649000
 IBAN vereniging    NL06RABO0131604503
 
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
Zo3 Mike Orth 024 3450630
Zo4 Maik van de Broek 06 46635874
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 46153903Ambachtsweg 7   6581 AX Malden
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