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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

Redactioneel
De zomer is voorbij.

Op het moment van lezen zijn we inmiddels al weer aangekomen in het najaar van 2022.
Voor vele zit de vakantie erop en kan weer met frisse moed worden begonnen aan een nieuw
schooljaar of werkjaar. Ik persoonlijk vind het niet zo erg dat de vele warme zomerdagen nu
achter ons liggen en vind het wel fijn dat het Nederlands klimaat ook echt 4 verschillende
jaargetijden kent. Maar de meeste onder ons vinden het toch wel jammer dat de warme dagen
plaats hebben moeten maken voor de veel koudere en momenteel ook veel nattere dagen.
Ook de lange zomerse avonden buiten worden verruild voor donkere avonden binnen. Zeker
als eind volgende maand de zomertijd weer overgaat in de reguliere wintertijd en het gewoon
vanaf 18.00 uur weer donker zal zijn. Vooral ook door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen inmiddels de pan uit gerezen dus zullen we de komende tijd heel kritisch moeten kijken
naar de verlichting en de verwarming. Dat geldt uiteraard ook voor Juliana’31 en hier is dus een
taak voor alle trainers, maar ook voor alle medewerkers in het clubhuis. Zoals gezegd voor vele
is het jammer dat het najaar is begonnen, maar het kent ook één heel groot voordeel. Juist in
het najaar komt het verenigingsleven weer tot bloei en dat levert toch ook altijd weer heel veel
gezelligheid op. Ik zou willen zeggen maak er met zijn allen weer een heel mooi seizoen 20222023 van!

Het voetbal is weer begonnen.

September betekent ook dat het nieuwe voetbalseizoen weer is gestart. Voor de meeste teams
is het begonnen met een bekerprogramma, zie elders in dit nummer. Maar het 1e zondag
heeft er inmiddels al weer 4 competitiewedstrijden op zitten. Hoewel ik het idee heb dat er
veel voetbal in het team zit en er best verwachtingen mogen worden uitgesproken, valt het tot
nu toe allemaal nog erg tegen. Een goed begin tegen AWC kende een week later een zwakke
performance tegen Longa. Een week later tegen Orion was er wel weer herstel, maar afgelopen
zondag uit tegen Nuenen werden we getrakteerd op een zeer onnodige nederlaag, maar ja het
gaat uiteindelijk wel om de punten die worden binnengehaald en dat valt dus nog erg tegen.
Hopelijk dat voorin de geest snel weer wordt gevonden en dat we wat meer doelpunten voor
mogen gaan begroeten. Mijn vertrouwen is in ieder geval nog ruimschoots aanwezig.

Verder in dit nummer.

In dit nummer de aankondiging van de algemene ledenvergadering op dinsdag 11 oktober
a.s. met de daarbij behorende agenda en notulen. In de schijnwerper hebben we Geert van de
Logt geplaatst, speler van de veteranen, maar inmiddels al weer geruime tijd gouden jubilaris
en Geert heeft naast een lange tijd in het eerste elftal te hebben gespeeld ook al vele jaren van
vrijwilligerswerk op zijn naam staan en dus reden genoeg om daar het licht op te schijnen. Bij
de jeugd hebben deze maand zelfs 2 kandidaten. Kyan Koers uit het team jo10-1 en Nio Vissers
uit het team jo11-1. Verder hebben Jeroen Meijers namens zondag 1 en Marcel Koolen namens
zaterdag 1 weer een bijdrage geleverd, zodat er ook deze keer weer voor voldoende leesvoer
is gezorgd. Voor nu vanaf deze plaats eenieder een fijn seizoen toegewenst, en uiteraard veel
leesplezier!
Red. F.vd L
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Juliana ‘31 za 1- WAVV za 1; Juliana ‘31 JO23-1-Union JO23-1 ;
Juliana ‘31 JO19-1-SJO HSC Buurse JO19-1; Woezik JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Union JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- Halsteren 1; Juliana ‘31 2- sv Waalstad 2;
Juliana ‘31 VR1- Treffers VR1
Advendo za 1- Juliana ‘31 za 1; Theole JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1 ;
Voorwaarts T JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Beun. boys JO17-1;
Bemmel JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Kampong 1- Juliana ‘31 zo 1; Orion 5- Juliana ‘31 2;
Eendracht ‘30 VR1- Juliana ‘31 VR1
Juliana ‘31 za 1- Veenendaal za 1;
Juliana ‘31 JO23-1-MASV JO23-1;
Juliana ‘31 JO19-1-ESA JO19-1;
Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- HVCH 1;
SC 3- Juliana ‘31 2;
Juliana ‘31 VR1- Beun.boys VR4
Rikmiddag
ESA za 1- Juliana ‘31 za 1;
SKV JO23-1-Juliana ‘31 JO23-1;
Theole JO19-1-Juliana ‘31 JO19-1;
Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
SV Meerssen 1- Juliana ‘31 zo 1;
Juliana ‘31 2- Trekvogels 3; Kolping Dynamo VR1- Juliana ‘31 VR1
Begin Herfstvakantie Zuid ;Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1; voetbalmorgen voor meisjes zowel
binnen als buiten de vereniging
Juliana ‘31 zo 1 inhaal
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Europa league & UEFA Europa conference League
Rikmiddag
Juliana ‘31 za 1- Blauw Geel za 1; Juliana ‘31 JO23-1-Theole JO23-1;
Juliana ‘31 JO19-1-FC Trias JO19-1; Juliana ‘31 JO17-1-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Juliana ‘31 zo 1- RKZVC 1; Bemmel 4- Juliana ‘31 2; Juliana ‘31 VR1- Overasselt VR1
UEFA Champions League
UEFA Europa league & UEFA Europa conference League
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-Juliana ‘31 JO17-1;
Juliana ‘31 JO15-1- Juliana ‘31 JO15-1
Sp. Silvolde 1- Juliana ‘31 zo 1; Juliana ‘31 2- Millingen 4;
Brakkenstein VR1- Juliana ‘31 VR1
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Van het bestuur
Op dinsdag 11 oktober 2022 zal om 20
uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubhuis.
Op de agenda de jaarlijkse bestuursverkiezing.
Secretaris en vice-voorzitter Lianne Muller
en bestuurslid voetbalzaken Joost Heijnen
zijn aftredend en herbenoembaar voor de
reguliere termijn van 3 jaar. Door de leden
van onze vereniging kunnen kandidaten voor
bovenstaande bestuursfuncties en voor de nu
vacante positie van voorzitter worden voorgesteld conform artikel 9 van de statuten.
Deze dienen uiterlijk 4 oktober 2022 schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris Lianne
Muller, Merellaan 24, 6581 CH Malden. De
kandidaatstelling dient voorzien te zijn van
de handtekening van tenminste 3 stemgerechtigde leden. Tevens dient hierbij een
bereidverklaring te zijn van de betreffende
kandidaat dat hij/zij deze bestuursfunctie wil
aanvaarden.
Zowel alle leden als ouders van jeugdleden
hebben toegang tot de ALV. Toegang wordt
verleend op vertoon van de eigen lidmaatschapskaart of voor ouders op vertoon van
de lidmaatschapskaart van uw kind indien
deze is uitgegeven. De actuele ledenlijst is
hierin leidend. U wordt verzocht bij toegang
de presentielijst te ondertekenen, indien
u u gegevens niet vernoemd wil zien in de
notulen verzoeken we u dit hierop aan te geven. Alleen leden van de vereniging hebben
stemrecht op de ALV.
Rechts volgt de voorlopige agenda. Er kunnen
altijd nog agendapunten wijzigen, wij verzoeken u hiervoor de website en de aankondigingen in het clubhuis in de gaten te houden.

AGENDA
1.

Opening
1.1.Berichten van verhindering
1.2.Herdenking overleden leden

2.

Vaststelling notulen ALV d.d.
6 oktober 2021
(te lezen in de schietschijf en op de
website)

3.

Mededelingen van het bestuur

4.

Jaarverslag 2021-2022 van de
secretaris
(wordt geplaatst op de website en
ter inzage in het clubhuis)

5.

Jaarverslag 2021-2022 van de
penningmeester
(ter inzage, na overleg met de
penningmeester)

6.

Verslag van de kascommissie en
verkiezing nieuwe kascommissie

7.

Vaststelling begroting verenigingsjaar 2022-2023

8.

Benoeming commissies en
coördinatoren

9.

Bestuursverkiezing

10.

Voorstellen door leden (indienen
voor 4 okt 2022 bij de secretaris
via info@svjuliana31.nl )

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Daphne Beissel rent tegen kanker
Hallo ik ben Daphne Beissel en speelster
van het damesteam van Juliana’31.
Ik ren tegen kanker tijdens de TCS Amsterdam Marathon 2022
Iedereen heeft of krijgt er wel mee te maken!
Deze ziekte heeft ook bij mij en mijn (schoon)
familie veel verdriet veroorzaakt!
Ik doe mee aan de TCS Marathon om geld op
te halen voor kankeronderzoek. Dit geld is heel
hard nodig, want nog steeds krijgt 1 op de 3
mensen in Nederland de diagnose kanker.
Sponsor mij en help KWF met de financiering
van belangrijk onderzoek naar kanker.
Namens mij en KWF: dankjewel!
Daphne

*
*
*
*
*
*

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

*

De koffie staat klaar !

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL
Stelumi Verlichting
Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

WOONBOULEVARD WIJCHEN

Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

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

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

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

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Ik ben Kyan Koers, 9 jaar en ik speel in Juliana
JO10-1
Waar zit je op school?
De Komeet, groep 5 A
Wat vind je het leukste vak?
Gym en Spelling
Wat zou je later willen worden?
Politieagent of profvoetballer
Waarom ben je gaan voetballen?
Omdat ik het leuk vind en omdat ik het goed
kan
Hoelang voetbal je al en in welke teams
heb je gespeeld?
Ik voetbal al sinds ik 5 jaar was bij Juliana. Ik
speelde in JO6-1 , JO7-1 , JO8-1 , JO9-1 en nu
JO10-1.
Vertel eens iets over je team?
De meesten spelen al jaren samen en we hebben een leuk, gezellig team met veel talent.
Wie vind je de beste speler uit je team?
Oei, dat is lastig te zeggen. Iedereen heeft zijn
eigen sterke punten en we hebben gelukkig
goede verdedigers en goede aanvallers.

Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:
Echt gras (kan ik beter op
schieten) en de snoep in de
kantine
Minder goed: Kleedkamer (deurklink zit
helemaal los)
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Buiten spelen (jachtseizoen ) , fietstochten
maken en gamen
Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Ja, soms bij mijn broer Tygo (JO13-1)
Wat vind je een stomme bezigheid?
Kamer opruimen

Op welke plaats speel je?
Meestal voorin (links- of rechtsbuiten)

Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Het intervjoewtje natuurlijk

Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt:
Doelpunten maken, hard
		schieten
Zwakke punt:
(mee)verdedigen

Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Ze spelen goed

Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de
training?
Het leukste.
Partijtjes doen
Het minst leuke. Opruimen
10
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Wat vind je van het Ministadion en de
Mini-Championsleague?
Leuk om in een mini stadion te spelen. Ik heb
wel al een paar keer het mini wk gespeeld.
Een keer met andere kinderen voetballen is
heel leuk.

Van welke trainer heb je veel geleerd?
Janco
Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om
te vertellen?
Ik heb samen met mijn broer een aantal weken bij NEC getraind. Dat was super leuk.
Wat zou je nog graag bij Juliana willen
zien?
Speelplek met speeltoestellen
Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub:
Buitenlandse voetbalclub:

Ajax
Real Madrid

Speler:		
Tadic en Neymar
Eten:		
Frietjes
Tv-programma:
Enzo Knol
		
(YouTube) en 		
		StukTV
Boek:		
Koen Kampioen
“Computerspel”: Fifa en Fortnite
Film:		
Strijder (Touzani)
Muziek:		
Farruko - Pepas
Huisdier:		
Die heb ik niet
Snoep:		
Skittles
Vrien(dinnetje):
Tygo, Glenn , Milan en
		Noud
red. F.v.d.L.

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Notulen Algemene Ledenvergadering
6 oktober 2021
Aanwezig
Jenny Boonzaayer, Patrick Bronstijn, Gert-Jan
de Bruijn, Carla Goossens, Koos Groenen,
Joost Heijnen, Loek Heijnen, Peter van Heijnsbergen, Harald van Hoorn, Henry Jansen,
Frans Janssen, Tjipke Lemain, Ferry van de
Logt, Marchel van Loveren, Maurice de Mandt,
Matthee Moons, Lianne Muller, Frans Poelen,
Paul Reintjes, Ron Remers,Theo Spanbroek,
Koos Ubbink, Mariel Verhees, Jan Vissers, Theo
de Wildt, Peter Wilting, Arjen Zwaag, Tanja
Zwaag,
Agenda:
1. Opening.
		 1.1. Berichten van verhindering
2. Vaststelling notulen ALV d.d.
		 23 september 2020
3. Jaarverslag 2020-2021 van de
		secretaris
4. Jaarverslag 2020-2021 van de
		penningmeester
5. Verslag van de kascommissie
		 en verkiezing nieuwe
		kascommissie
6. Vaststelling contributie en
		 begroting 2021-2022
7. Benoeming commissies en
		coördinatoren
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet
alle aanwezigen welkom op de jaarvergadering in het jaar waarin de vereniging 90 jaar
bestaat. Er zullen nog feestelijkheden worden
ingepland om dit te vieren.
En we hebben een jaarvergadering waarin,
ondanks corona, geen overleden leden herdacht hoeven te worden.
12
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Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor wat
zij in het afgelopen jaar hebben gedaan voor
de club. Gelukkig kon de competitie normaal
worden opgestart en zijn er weer activiteiten
mogelijk. Er is deze zomer al een succesvolle
rommelmarkt georganiseerd en het clubhuis
is weer aardig vol op donderdagavond en op
zaterdag en zondag.
1.1.Bericht van verhindering
Er is bericht van verhindering ontvangen van
Gerard Jansen, Geert van de Logt, Richard
Renkens, Martien te Riele, Carl de Vries en
Henk Wienen.
2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 23 september 2020
De notulen worden goedgekeurd, met dank
aan notuliste Jenny Boonzaayer.
N.a.v. de actiepunten:
Procedure bij afgelastingen:
Joost Heijnen meldt dat op doordeweekse dagen – als er een veld niet gebruikt kan worden
door slecht weer – er geschoven wordt naar
meer teams op de kunstgras-velden, maar
dan blijkt vaak dat een team door het slechte
weer niet komt spelen. Het zorgt eigenlijk
zelden voor problemen. In voorkomend geval
is Maik v.d. Broek bereid gevonden een veld
te keuren, meestal zal dat om veld 6 gaan.
Opbrengst zonnepanelen:
Lianne Muller heeft in een grafiek de
stroomkosten 2016-2018 weergegeven, de
opbrengst van de zonnepanelen en de teruglevering van stroom van aug 2017 – augustus
2018. Voor de opbrengst krijgen we subsidie
(15 jaar) en de teruglevering loopt via Pure
Energy. Opbrengst/besparing was 3000 euro.
Dat bedrag komt ongeveer jaarlijks terug. En
we hebben een vast contract met Eneco tot
2023

3.
Jaarverslag secretaris 2020-2021
Carla Goossens wijst erop dat het door Lianne
Muller gemaakte jaarverslag op de site staat,
een mooi zeer lezenswaardig verslag van
alle activiteiten in het afgelopen seizoen met
foto’s van Matthee Moons.
Jaarverslag wordt goedgekeurd, er zijn geen
opmerkingen.
Met veel complimenten voor secretaris Lianne
Muller.
4.
Jaarverslag penningmeester
2020-2021: balans en resultaatrekeningen
Tanja Zwaag licht toe dat het sportief een
slecht jaar was omdat er niet of nauwelijks
gespeeld kon worden maar dat het financieel
een uitstekend jaar was, omdat de club veel
overheidssteun heeft gehad. Nog niet alle
ontvangen subsidies zijn definitief vastgesteld, daarom staat een deel als reservering
op de balans.
Alle leden hebben gewoon contributie
betaald en nagenoeg alle sponsoren hebben
hun factuur betaald, waarvoor hulde!
Loek Heijnen complimenteert de penningmeester vanwege het feit dat alle steunmaatregelen zijn aangevraagd en benut, dat moet
veel werk zijn geweest.
Doordat er ook zoveel mogelijk is bezuinigd
op kosten, zoals (gedeeltelijke) stopzetting
vrijwilligersvergoedingen, is er uiteindelijk
een goed positief resultaat van € 62.446
geboekt.
Bestuur heeft besloten dat alle seniorleden
compensatie krijgen voor de contributie van
seizoen 2020/21, te weten 100 euro of 60
munten, alle ondersteunende leden krijgen
10 munten. .
Op een vraag van Frans Janssen antwoordt
Tanja Zwaag dat we in totaal ca. 70.000 euro
aan steunmaatregelen hebben ontvangen,
waarvan 31.000 euro nog niet definitief is
vastgesteld en evt. nog teruggevorderd kan
worden.

T.a.v. resultatenrekening: sponsorgelden
zijn hoger omdat businessclubgelden zijn
vrijgevallen.
Overige opbrengsten bevat voornamelijk
verkopen Marktplaats en oud ijzer, waarvoor
hulde en applaus voor Paul Reintjes. Deze
meldt dat hij dit samen doet met Koos, Marco
en Lianne maar dat hij nog extra hulp nodig
heeft voor Marktplaats. Oproep dus voor
nieuwe vrijwilligers!
Desgevraagd meldt Tanja dat de reden dat
inkoop clubhuis minder is afgenomen dan
de omzet is verminderd, is dat er door de
geringe verkoop bier geen grote bonus van
de brouwerij is ontvangen (20.000 minder
dan vorig seizoen). Tanja Zwaag licht toe dat
vergelijking resultaat met begroting geen zin
heeft omdat de begroting was opgesteld op
basis van grote onzekerheden.
5.
Verslag kascommissie/nieuwe
kascommissie
De jaarstukken zijn gecontroleerd door de
kascommissie, bestaande uit Richard Renkens
en Martien te Riele. In de verklaring van de
kascommissie staat dat zij zich kan verenigen
met het exploitatieresultaat en de jaarrekening en de balans. In een mail bedankt
Richard Renkens, die vanavond helaas niet
aanwezig kan zijn, Tanja voor haar jarenlange
inzet als penning-meester. Zeker in tijden van
crisis, zoals afgelopen 1 ½ jaar, is een goede
financiële bewaking van immens belang.
Daar is ze volledig in geslaagd. Uiteraard met
behulp van een goed anticiperend bestuur,
coulante sponsoren en uiteraard onze leden.
Dank daarvoor!
Het voorstel de penningmeester décharge te
verlenen wordt dan ook met applaus aangenomen, onder dankzegging aan Tanja Zwaag
voor de boekhouding en bedrijfsvoering in
het afgelopen jaar.
De kascommissie wordt bedankt voor haar
werkzaamheden.
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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In de kascommissie hadden zitting Richard
Renkens en Martien te Riele. Richard is aftredend en Martien te Riele blijft lid. Als nieuw
lid wordt Joost Kersten voorgedragen en
door de vergadering benoemd.
Er is nog een reservelid nodig.
6.
Contributie + Begroting
2021-2022
Het bestuur heeft besloten de contributie
komend seizoen niet – zoals gebruikelijk - te
verhogen met het indexeringspercentage
consumentenindex.
Tjipke Lemain waarschuwt dat dit “verlies“
nooit meer ingehaald kan worden.
Het bestuur is zich hiervan bewust maar acht
dit verantwoord, gezien de gezonde financiële situatie van de club. Dit is eenmalig,
volgend jaar wordt de contributie weer met
het indexeringspercentage verhoogd.
De voorliggende begroting gaat qua inkomsten en uitgaven weer uit van een “normaal”
jaar.
Er heeft al een rommelmarkt plaatsgevonden
in juli, was erg succesvol. De nog definitief
vast te stellen
overheidssubsidies zijn bij inkomsten meegenomen.
Financiële kosten worden lager doordat het
bedrag aan leningen lager wordt door aflossingen en de lagere overeengekomen rente.
Algemene kosten zijn verhoogd doordat er
een bedrag van 20.000 euro is gereserveerd
voor de viering van het 90 jarig jubileum. De
1e uitgaven zijn gedaan: jubileum bierviltjes!
Begroting komt uit op een positief resultaat
van € 2779
Leden gaan akkoord met de voorgestelde
contributie en begroting.
7.
Benoeming commissies en
coördinatoren
De navolgende samenstelling wordt door de
vergadering vastgesteld.
14
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a. commissies onder voorzitter
Arbo & Veiligheid: Joost Kersten (coördinator), Koos Ubbink, Marchel van Loveren,
Edwin Willemsen, Boudewijn van de Wetering,
Communicatie, Marketing & Voorlichting: Ingrid van Dreumel (coördinator),
Ferrie van de Logt (Schietschijf ), Matthee
Moons (fotograaf, schietschijf ) Henry Jansen
(site), Lianne Muller (Stoofpraat, site), Hermien
Winkelhorst, Mireille Nova
Supporters-en Activiteitencommissie: Elske de Wildt (coördinator), Eugene
Vissers, Hedwig van het Klooster, Milou Duijghuisen, Manon Bouman, Amber Muis, Astrid
van Haaren
Sponsorcommissie: Twan Konings
(voorzitter), Sven Zegers, Peter Wilting, Henry
Jansen + vacatures
b. commissies onder secretaris en penningmeester:
Vrijwilligers-, verenigingscommissie:
Johan Kerkhof (coördinator), Tjipke Lemain,
Marije de Witte, Edwin Willemsen
Vrijwilligers, welkomscommissie:
Veronique Slenders (coördinator), Harald van
Hoorn, Maurice de Mandt, Herco Anema
ledenadministratie: Matthee Moons
contributie-inning: Ron Remers
c. commissies onder bestuurslid Voetbalzaken
- Commissie Voetbal zaken: Harald van
Hoorn (voorzitter), Patrick Bronstijn (coördinator senioren + JO19, vacature coördinator
JO17 (wnd Harald van Hoorn), Roy Eggenhuizen (JO15 + JO13 coördinator), Roy Vissers
(JO12, 11-coördinator), Maurice de Mandt
(JO 10,9,8,7,6 coördinator), Patrick Bronstijn
(vrouwen/meisjes-coördinator), Sonja Kat
(Voetbal Plus), Piet Wijnakker, Peter de Bruijn
e.a. (Oldstars), Sebastian van Bon (techn.
jeugdcoördinator jun.), Henry Jansen (techn.
jeugdcoördinator pup.), Frank Duijghuisen
(scout selectie Zo-1), Loek Heijnen (coordinator za-1 + zo-1)
Wedstrijdsecretariaat: Ron Remers,
Henk en Maik van den Broek (consul)

Scheidsrechterscoördinator: wnd
Joost Heijnen + vacatures
Fair Play Commissie: Mariel Verhees
(coördinator) + Martien te Riele
Toernooiencommissie: Geert v.d.
Logt (thuis-toernooien), Carl de Vries (uittoernooien), Jan Hock, Frans Poelen, Geert
Reijnen, Peter van den Broek,
Zaalvoetbalcoördinator: Toon Janssen
d. commissies onder bestuurslid Facilitaire
Zaken
commissie buitendienst: Henry
Jansen (coördinator), Marchel van Loveren,
Leo de Bruijn, Theo de Wildt, Koos Groenen,
Loet Eissing
clubhuiscommissie: Frans Janssen
(coördinator), Lianne Muller, Eva van de Logt,
Henk Wienen, Betsy Arts
kledingcommissie: Harm van Duren
(coordinator), Susan van Walraven, Roy Eggenhuizen, Edwin Willemsen, Henry Jansen
vierdaagsecommissie: vacature (coördinator), Jan Verweij, Peter en Ellie Thijssen,
Ans Broekman, Henk en Mientje van de Broek,
Henk Wienen, Koos Ubbink, Hennie Vissers
Rommelmarktcommissie: Frans
Janssen (coördinator), Paul Reintjes, Bram
Peeters, Ellen te Riele, Tosca Stevens , Dirk van
Lin, Thomas Wijgers
Aandacht wordt gevraagd voor de vacatures.
Aandacht wordt gevraagd voor de vacatures.
8.
Bestuursverkiezing
Tanja Zwaag is aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft Peter van Heijnsbergen als
opvolger voorgedragen, hij is financieel goed
onderlegd en heeft veel ervaring.
Bij acclamatie en onder applaus wordt Peter
van Heijnsbergen benoemd als bestuurslid.
Carla Goossens is aftredend en heeft zich
herkiesbaar gesteld.
Bij acclamatie en onder applaus wordt Carla
Goossens herbenoemd.
Het bestuur ziet er als volgt uit: Carla Goossens (voorzitter), Lianne Muller (secretaris),
Peter van Heijnsbergen (penningmeester),
Joost Heijnen (bestuurslid voetbalzaken),

Patrick Bronstijn (bestuurslid facilitaire zaken).
Jenny Boonzaayer is vaste notuliste
9.
Extra agendapunt: benoeming
Tanja Zwaag als lid van verdienste
Carla Goossens bedankt Tanja namens het bestuur voor haar inzet als penningmeester/bestuurslid in de afgelopen jaren, jaren waarin
veel gebeurd is zoals promotie/degradatie 1e
elftal, project Kanaalzone, renovatie velden
en clubhuis, coronamaatregelen. Tanja was
als bestuurslid enorm betrokken, gedreven,
enthousiast, accuraat en punctueel. Ze was
erg alert op het beperken van de uitgaven,
vandaar dat ze de bijnaam “Dagobert Duck”
kreeg. Daarnaast deed ze de hele boekhouding van de vereniging. Gelukkig wil ze dat
blijven doen, maar niet meer als bestuurslid.
Tanja heeft ervoor gezorgd dat de financiën
op orde waren en dat Juliana een gezonde
vereniging was en bleef.
Vanwege haar grote inzet en bijdrage aan
de vereniging, draagt het bestuur Tanja voor
als lid van verdienste, waarmee de leden bij
acclamatie en met applaus instemmen . Tanja
krijgt een oorkonde.
Tanja geeft aan dat ze het penningmeesterschap met veel plezier heeft uitgevoerd en
veel heeft geleerd. Ze is er trots op dat de
vereniging financieel gezond is en heeft fijn
samengewerkt binnen het bestuur.
10
Rondvraag
Koos Groenen vraagt naar de stand
van zaken bebouwing Kanaalzone/evt.
verplaatsing Juliana. Carla licht toe dat er op
verzoek van de gemeenteraad een onderzoek
wordt uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid van woningbouw. Onderzocht wordt
wat de mogelijkheden en kosten zijn van
verplaatsing van Juliana en Morsinkhof. Er is
regelmatig overleg met de gemeente, waarin
we op de hoogte worden gehouden. Gezien
de noodzakelijke zeer hoge kosten en wellicht
noodzakelijke zware langdurige procedures,
zal woningbouw naar verwachting financieel
niet haalbaar zijn. Gemeente is gevraagd om
een tijdpad, ook met het oog op noodzaSchietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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kelijke investeringen in de komende jaren,
zoals nieuwe kleedkamers. Op een gegeven
moment is onderhoud niet meer voldoende.
Dit moeten we afwachten.
Op een vraag van Paul Reintjes antwoordt Patrick Bronstijn dat de mogelijkheden en noodzaak van een terrasoverkapping
(vast of soort stretchtent) worden onderzocht.
Er is nog onduidelijkheid over de Covidmaatregelen in de toekomst en daarmee de
noodzaak van uitbreiding van de clubhuiscapaciteit met een overkapte buitenruimte.
Namens bestuur bedankt Carla
Goossens Henry Jansen voor zijn inzet t .a.v.
het binnenhalen van nieuwe sponsoren en
het behoud van de huidige sponsoren en
inning van sponsorgelden. Dit wordt ondersteund met een applaus.
10.
Sluiting
Rond 21.00 uur wordt de vergadering gesloten onder dankzegging voor ieders aanwezig-

In Memoriam
Op 6 september jongstleden is Leo van
Steenveldt overleden. De zondag daarvoor
was hij nog aanwezig bij de wedstrijd van
Juliana’31 1.
Leo speelde halverwege de jaren 60 van de
vorige eeuw zelf een aantal jaren mee in het
eerste elftal. Door zijn werk verhuisde Leo uit
Malden weg om begin deze eeuw weer in
Malden terug te keren. Vanaf dat moment ook
was Leo heel vaak op zowel de zaterdagen
als zondagen te vinden als supporter van
Juliana’31. Ook heeft hij begin deze eeuw nog
een aantal jaren de jongste jeugd getraind.
Wij condoleren de familie en wensen hen veel
sterkte toe bij dit verlies.

16
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heid en inbreng en worden de aanwezigen
uitgenodigd voor een drankje op kosten van
de vereniging, dit als gebruikelijke traditie.
Besluitenlijst
1.
Jaarverslag 2020/2021 van secretaris
wordt goedgekeurd.
2.
Jaarverslag 2020/2021 van penning
-meester wordt goedgekeurd.
3.
Kascommissie 2021/2022: Martien
te Riele en Joost Kersten
4.
Contributie en begroting 2021/2022
worden vastgesteld. .
5.
Samenstelling commissies wordt
vastgesteld
6.
Bij acclamatie wordt Peter van
Heijnsbergen benoemd en Carla
Goossens herbenoemd.
7.
Bij acclamatie wordt Tanja Zwaag als
lid van verdienste benoemd.
Actiepuntenlijst (uitvoering bestuur): n.v.t.
JB 9 oktober 2021

In de Schijnwerper
Geert van de Logt
Geert is een echte Julianaman in hart en nieren. Iedere zondag is hij samen met dochter
Eva , als een van de trouwe supporters, te
vinden langs de lijn bij Juliana 1. Geert is de
organisator van de voetbaltoernooien bij
Juliana. En al 52 jaar lid van zijn cluppie.
Geert is nu 62 jaar. Hij is geboren in de
Kloosterstraat in Malden. Daar heeft Geert zijn
jeugd doorgebracht met zijn ouders, 4 zussen
en 1 broer. Na de kleuterschool in het klooster
aan de Rijksweg heeft Geert het basisonderwijs gevolgd wisselend op de St. Jozefschool
aan de Raadhuisstraat en de Mariaschool aan
de Schoolstraat. Voor het vervolgonderwijs
heeft Geert eerst de Mondriaan Mavo 4 jaar in
Mook gedaan. Daarna in Nijmegen de M.T.S.
gevolgd en succesvol afgerond als werktuigbouwkundige.
Geert is lid geworden in 1970 en als 10 jarige
begonnen bij de B-Pupillen met als leider
Loek van Eekelen. Dat was toen de jongste
groep. Twee jaar later als D- pupillen zijn ze
kampioen geworden. Juliana had in 1970 nog
maar 1 speelveld. Het trainingsveld lag op de
plaats waar nu de parkeerplaats ligt. Alleen op
het trainingsveld was verlichting.
Geert werd in de B-junioren gekozen in de
Nijmeegse jeugdselectie waar o.a. Ronnie de
Groot in zat . Hij speelde toen bij Juliana in
de B2 omdat de indeling toen nog op leeftijd
ging. Zijn toenmalige leider Gerard Janssen
bracht hem iedere maandagavond naar de
training op het voormalige PGEM terrein. Ook
is Geert naar Zeist geweest waar een trainingskamp van 5 dagen was en wedstrijden werden
gespeeld tegen andere districten. Ook daar
heeft Gerard hem heen gebracht. Geert is
Gerard hier nog steeds dankbaar voor.
Geert heeft alle jeugd elftallen doorlopen.
Na de A- junioren is Geert eerst in het 4e en

daarna in het 3e elftal gekomen. Volgens
Geert heeft Herman Straten er toen voor gezorgd dat Geert in het 1e kwam. Zijn trainers
waren destijds Pattipalulu en later Pedro Koolman. Geert heeft tot 1995 in het eerste elftal
gespeeld en is in die jaren 2x gepromoveerd
en 1x kampioen geworden.
Geert had destijds in de jeugd ook nog een 2e
hobby. Dat was crossen met een crossbrommer achter het tankstation bij Wiel Roelofs.
Geert is bij het crossen een keer frontaal op
een ander gebotst waarbij zijn rechterbeen
open lag. Latere teamgenoot in het 1e Henk
Peters heeft hem toen nog naar het ziekenhuis gebracht. Geert heeft lang last gehad
van dit ongeluk. In september 1984 heeft
Geert Janny leren kennen. Ze zijn in 1988
getrouwd en in de Rijf in Malden gaan wonen.
In januari 1992 zijn ze verhuisd naar een
nieuwbouwkoopwoning aan de Campenshof
1 in Malden, waar ze nu nog steeds met veel
plezier wonen. Geert en Janny hebben 2 kinderen. Zoon Tom geboren in februari 1995 en
dochter Eva in december 1996. De kinderen
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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wonen inmiddels niet meer thuis. Tom woont
al 4 jaar in Nijmegen samen met Anne en Eva
sinds 2 maanden in Cuijk.
Janny is ook heel actief geweest binnen de
vereniging. Begonnen als barmedewerkster
op de zondagmorgen. Daarna notuliste bij de
sponsorcommissie o.a. met Huub van Merode.
Deze sponsorcommissie ging ter ziele,
waarna Huub van Merode in 1996 een sup-

porterscommissie oprichtte en Janny vroeg
als secretaris/penningmeester. Janny heeft
dat 15 jaar gedaan.
Ook is Janny nog 4 jaar leidster geweest van
hun zoon Tom bij de D pupillen.
September 2007 kwamen John Arts (de
toenmalige voorzitter) en Richard Renckens
(toenmalige penningmeester) Janny op het
werk bezoeken met het verzoek of zij als
secretaris in het hoofdbestuur wilde komen.
Janny heeft daar positief op gereageerd en
zitting genomen in het hoofdbestuur.

Dat het toen nog bijzonder was als vrouw in
het hoofdbestuur blijkt wel uit een hoofdklasseoverleg met andere verenigingen in het
18
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seizoen 2008/2009 waar nadrukkelijk in die
vergadering werd vermeld dat men nog nooit
had meegemaakt dat in de hoofdklasse voetbal een vrouwelijk bestuurslid was gekozen.
Janny heeft deze functie in het hoofdbestuur
tot 2013 bekleed en is toen gestopt. Heeft
zich daarna nog wel samen met Betsy Arts als
gastvrouw ingezet tijdens de wedstrijden op
de zondag van het 1e elftal. Behalve Janny
is ook Geert leider geweest bij het team
van zijn zoon Tom. Daarnaast is Geert 4 jaar
coördinator geweest bij de D pupillen. Ook
heeft Geert geholpen bij de jaarlijkse rommelmarkten. In 2006 heeft Geert een nieuwe
toernooiencommissie opgericht. Voor deze

commissie heeft hij Jan Hock, Carel de Vries ,
Toon Janssen, Frans Poelen en Geert Reijnen
kunnen strikken. “We vormden een fijn team
waar je afspraken mee kon maken en waar ik
heel prettig mee hebt samengewerkt. Dit jaar
heeft Geert voor het laatst zijn toernooiencommissie taken gedaan. Het is volgens Geert
tijd voor een frisse wind en dat gaat zeker
gebeuren. De huidige commissie gaat op
zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen
inzetten voor het organiseren van deze mooie
toernooien.
Geert is een trouwe supporter bij zondagswedstrijden van het 1e elftal. Iedere uit- en
thuiswedstrijd is Geert samen met zijn

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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de veteranen. Dit veteranenelftal is een echt
vriendenteam. Waar ook de gezelligheid van
de 3e helft niet ontbreekt. Dat het een echt
vriendenteam is blijkt ook na het ongeval dat
medespeler Hans v.d. Wielen is overkomen.
Want Hans is een fijne sportvriend en blijft er
gewoon bij horen.
Tenslotte vraag ik aan Geert of hij nog tips of
verbeterpunten heeft voor Juliana?
Ja zegt Geert bijvoorbeeld het opknappen
van de kleedkamers. Maar zolang de Kanaalzone, nu al voor de 2e keer, speelt kan en zal
Juliana weinig tot niets kunnen ondernemen.
Daarom hoopt hij dat er snel duidelijkheid
komt zodat Juliana weer verder kan. Dan kan
ook de geluidsinstallatie die al jaren slecht is
aangepakt worden.

dochter Eva te zien langs de lijn. Eva, die zelf
ook bij Juliana heeft gevoetbald, is inmiddels
actief als lid van de clubhuiscommissie bij s.v.
Juliana ’31.
Geert is in 1981/1982 in militaire dienst
geweest. Na zijn diensttijd heeft Geert 3 jaar
voor een uitzendbureau gewerkt. In 1985
kwam Gerard Janssen met een baan bij Nooteboom in Wijchen. Geert heeft daar tot 1990
met plezier in de trailerbouw gewerkt.
Vanaf 1990 werkt Geert bij De Hamer aan
de Oosterkanaaldijk in Heumen, eerst als
elektromonteur, daarna als hoofd technische
dienst en nu alweer 3 jaar als besturingstechnicus. Dat betekent dat “ik me bezig houdt
met alles wat nog verbeterd kan worden aan
de machines en de PLC programma’s” die ik
dan vervolgens zelf programmeer. Verbeterpunten zijn er altijd volgens Geert. De huidige
baan ga ik zeker volhouden tot mijn pensioen
en ik hoop nog langer
Geert voetbalt de laatste 6 jaar iedere zaterdagmiddag recreatief buiten de competitie
van de K.N.V.B. Bijna alle spelers van het toenmalige 5e elftal zijn toen overgestapt naar
20
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Juliana is een geweldige sociale vereniging
waar iedereen zich thuis voelt. “Voetballen is
een deel van mijn leven en ik hoop dit nog
lang bij Juliana te kunnen doen” aldus Geert.
Bedankt Geert en Janny voor jullie gastvrijheid en dat jullie vlak voor jullie vakantiereis
naar Griekenland , toch nog een avond vrij
hebben willen maken voor het interview die
ook mij weer herinnerden aan die mooie tijd
van toen….bij s.v.Juliana’31.
Red: Loes Thijssen.

Wie is er jarig in..oktober
15

Alex Malinkurve

16

Jurre Wildenbeest, Maud Velthuis,
Mike Boelders, Jo Nicolasen

17

Jurren Cuppen, Calle Bisseling

18

Leon Mulders, Tonnie Janssen

19

Stian Cooiman, Niek Vroemen,
Omer Faruk Murat

Hamed Kanaan, Jan Bartels

20

Syl Langes, Isandro van Ee,
Wouter Kuijpers

Carlito Armando De Zeeuw,
Rob Hoogakker,
Tonnie van den Broek

21

Ted Toonen

22

Jick Barmentloo, Tano Spiero,
Carla Goossens

23

Enzo Broekman, Bram Kersten,
Joep Laugs

24

Mika Heijnen

25

Mariëlle de Wilde, Tijmen Eggenhuizen,
Jasper Bouman, Thomas Loning

27

Lloyd Leijtens

28

James van Genderen, Nick Bouman

29

Rik Souren, Frank Ariaans,
Max Huisman

30

Niels Bouman, Sebastiaan de Haas,
Mees Kluitenberg

1

Semin Atic, Gijs Anema,
Gijs Van Hoorn, Herman Straten

2

Riyan Shirzad, Jeroen Nillessen,
Gerco Lokate, James Harder

3

Huub Pijnappel, Kapie Brhane,
Roeland Arpots, Kapie Brhane

5

Chris Saedt, Tanja Zwaag

6

Dylan Oakes, Olle Schaart

7
8

9

Sjoerd van der Meulen,
Shahien Sezavar, Maarten Arts

10

Boris van Leeuwen, Levi Jamlean,
Stefan Koolen, Rob Janssen

11

Loulou Wesenhagen,
Davin Van Aarle, Emiel Thijssen

12

Sepp van den Braak,
Tijmen Wildenbeest,
Edwin Willemsen, Betsy Arts,
Andrew van de Vosse

13

Nio Vissers, Jasper Lokate,
Kas Lieverloo van, Jasper Zwaag,
Gerard van Winkel, Joey Stevens

14

Stijn Kokshoorn, Philip Winters,
Quinten Stok
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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!

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!

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!

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

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, een hamer,
hang- en sluitwerk, elektrische kabels of snoeren, accu’s etc.
22
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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, kabel, 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 !!

Diervoeding
Dierverzorging
Tuingereedschappen

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

schokdempers
onderhoud
trekhaken
remmen
uitlaten
banden

AUTO EN BANDENSERVICE

JAN BROEKMAN
De Hoge Brug 37
6581 AJ Malden

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

www.austriasport.nl
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Ik ben Nio Vissers, ik ben bijna 10 jaar in ik
woon in Malden.
Waar zit je op school?
In zit in groep 7 van De Komeet
Wat vind je het leukste vak?
Gymen en rekenen
Wat zou je later willen worden?
Profvoetballer,of orthodontist
Waarom ben je gaan voetballen?
Door mijn vader
Hoelang voetbal je al en in welke teams
heb je gespeeld?
Ik voetbal al 5 jaar en heb in de JO6-1, 7-1, 8-1,
9-1, 10-1 gespeeld en zit nu in de JO11-1
Vertel eens iets over je team?
Ik vind het een leuk team en Lisa is mijn
trainster

Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Gamen en eten
Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Ja bij mijn broer Sem
Wat vind je een stomme bezigheid?
Lezen op school

Wie vind je de beste speler uit je team?
Iedereen is op zijn eigen positie goed

Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Wie er in staat en intervjoewtje

Op welke plaats speel je?
Links en rechts midden

Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Goed en leuk om te kijken

Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt:
techniek, passen en schieten

Wat vind je van het Ministadion en de
Mini-Championsleague?
Leuk maar het veld is een knollentuin. Dat is
minder
Mini-Championsleague vind ik een leuk
toernooi

Zwakke punt:

verdedigen

Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de
training?
Het leukste.
partijtje
Het minst leuke Niks ik vind alles leuk
Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:
Dat mijn oma daar werkt		
Minder goed:
gras ministadion
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Van welke trainer heb je veel geleerd?
Lisa
Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is
om te vertellen?
De kermis en zondag bij nec getraind

Wat zou je nog graag bij Juliana willen
zien?
Kunstgras in het ministadion
Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: NEC
Buitenlandse voetbalclub: Manchester
			United en PSG
Speler:			Ronaldo
Eten:			Mc Donalds
Tv-programma:		
Fortnite
			op youtube

Boek:		
Dogman
“Computerspel”: Fortnite en
		Rocket laegue
Film:		
Strijder en Sonic
Muziek:		
Antoon en Justin Bieber
Huisdier:		
onze hond Charlie
Snoep:		
takis
Vrien(dinnetje):
Dean,Jonas,Pepijn,Noud,
		Sjors,Yousri,Joah
red. F.v.d.L.
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Ditjes & Datjes
Voetbaldag voor meisjes
Het ligt in de bedoeling om op de eerste of
tweede zaterdag van de herfstvakantie (dat
kan dus zijn op zaterdag 22 oktober of zaterdag 29 oktober) een voetbaldag te gaan houden voor meisjes van zowel uit de vereniging
als meisjes daarbuiten die wellicht hierdoor

geïnteresseerd raken om ook lid te gaan
worden. Op het moment van schrijven zijn er
nog geen nadere gegevens bekend, maar die
zullen ongetwijfeld in de komende periode
verder worden toegelicht in de stoofpraat of
via andere social media.
Dus opletten geblazen.

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 september 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:
14 oktober 2022
28 oktober 2022
11 november 2022
25 november 2022

9 december 2022
23 december 2022
Een en ander is dus nog wel onder voorbehoud, 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 informeren of evt meedoen.
Meer informatie bij Ans Broekman, (tel. 0243581108)

Welkom

De redactie heet onderstaande leden van harte welkom!
Cristian Andreis
Stephan Lokhoff
Kapie Brhane
Damian Meeuwisse
Ivo De Bruijn
Krijn Otten
Milou Den Dekker
Pepijn Reijnen
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14-7-2014
7-5-1982
3-10-2009
6-6-2009
15-4-1973
21-1-2014
2-11-2010
21-12-2012

Ivo Derks
Brent Smits
Dyace Van Haren
Ermin Tabakovic
James Harder
Andrew van de Vosse
Bas Janssen
Romano van der Zanden

M
M
M
M
M
M
M
M

14-7-1979
12-3-2004
28-8-2012
13-2-1994
2-10-2017
12-10-1983
7-12-1978
22-8-2008

Kom meedoen met VoetbalPlus!
Voetbal in een speciaal team met nét dat
stukje extra aandacht.
In beweging zijn, plezier beleven, samen met
anderen op het veld voetballen, zoals dat bij
jou past.
Dat zijn de uitgangspunten van dit voor sv
Juliana’31 nog vrij nieuwe team, speciaal voor
jongeren en volwassenen met een beperking.
Alle deelnemers zijn van harte welkom om te
komen kijken en een aantal proeftrainingen
mee te doen.
Vooraf gaan we kort in gesprek om je talenten
en uitdagingen door te nemen, zodat je op
jouw manier mee kunt doen met de training.
S.v. Juliana’31 zorgt voor de juiste faciliteiten
en aangepaste trainingsvormen om voetbal
voor iedereen mogelijk te maken.
Voor wie?
Iedereen die door bijv. een vorm van autisme
of een (licht) verstandelijke beperking beter
tot zijn/haar recht komt in een speciaal voetbalteam.

Wanneer?
Elke dinsdag van 17.30-18.30 uur bij sv Juliana’31 in Malden (de Broeklanden)
Meer weten?
Coördinator Sonja Kat van VoetbalPlus bij
sv Juliana’31 vertelt je graag meer over de
mogelijkheden.
Sonja is bereikbaar via 06-14899413 of via de
mail: voetbalplusjuliana@hotmail.com

zoekt overigens nog
steeds begeleiders!
Het VoetbalPlus team is nog steeds op zoek
naar extra begeleiders voor de trainingen.
De belangrijkste voorwaarde is dat je enthousiast bent om mee te helpen en enige affiniteit
hebt met mensen met een beperking.
Weet je niet zeker of het iets voor je is?
Kom gerust eens langs of neem contact op.

Niet wachten gewoon doen!
Sonja Kat,
Coördinator Voetbalplus Juliana ‘31

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Koop bij onze Juliana sponsoren
Aarnoutse Specialiteitenslagerij
Administratiemedewerkers VOF
Adviesburo Middelkoop bv
Albert Heijn Janssen
Arts Constructiebedrijf BV
Arts Elektro bv
Atana rijschool
Austria Sport
Autobedrijf Bart Ebben BV
Autobedrijf Rob Sengers
Autobedrijf Roelofs
Autobedrijf Theo Klaassen
Autobedrijf Van Bon
AutoMartin
Bakkerij ‘t Kraayennest
Bastyle
Beddenspecialist de Vries Malden
BikeLife/ Sjef van Bergen
Bisbee Flexonderwijs
Bistro de Bok
B-Logic
Blokhut
BOB Autowas
Bol Accountants
Casatronics
CCS Nederland BV
Claase Garantiemakelaars
Coffee@work
Communicatiekrachten
de Passage cafetaria
Dierencrematorium A-N
Dimitri’s Greek Foot
DM Printmedia
Eimers Metaal

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

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

ACTIE VAN DE MAAND

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

S.V. Juliana ‘31
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Het 1e speelde
Start competitie
Het seizoen 2022/2023 is inmiddels een
aantal speelrondes onderweg. Na een stabiele
voorbereiding, waarin we ongeslagen bleven
en een knappe overwinning boekten op
De Treffers stond in de eerste wedstrijd de
streekderby tegen AWC op het programma.
Op het warme sportpark in Wijchen kwamen
we snel op voorsprong via een kopbal van
Dirk. Een degelijke eerste helft werd kort voor
rust beloond door een fraai afstandsschot van
Vincent. Na een comfortabele ruststand van
0-2 werd de wedstrijd op een volwassen wijze

vertrouwen begonnen we aan de wedstrijd.
Echter zaten we er vanaf minuut 1 niet lekker
in. Longa’30 was feller en gretiger in de duels.
Dit zorgden al snel voor de eerste tegengoal
van dit seizoen.

uitgespeeld. Maarten wist de eindstand te
bepalen op 0-3. Zeker niet hoogstaand, maar
een hele degelijke overwinning, waarbij de 3
punten op geen enkel moment in gevaar zijn
geweest. Een week later stond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma.
Longa’30 kwam op bezoek. Met veel

onze verwachtingen wisten we de punten
niet in Malden te houden.
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Dit gaf Longa’30 nog meer energie waar dat
bij ons verder wegzakte. In de gehele wedstrijd wisten we maar enkele mogelijkheden
bij elkaar te spelen. Dit was zeker niet genoeg
voor de gelijkmaker, waardoor de 1e nederlaag een feit was. Zeer teleurgesteld en tegen

Gelukkig stond een week later de streekderby tegen SV-Orion gepland. Geen betere
tegenstander om onszelf de revancheren.
Vorig seizoen wist Orion tweemaal van ons

achter De Treffers de beste en mooiste club
uit deze regio!! Dit in combinatie met gekwijl
van de spelers van Orion aan het adres van de
scheids wekte de nodige irritatie. De thuiswedstrijd van afgelopen week tegen Orion
verliep zoals je deze van tevoren had kunnen
verwachten. Veel strijd, inzet, overtredingen
en opportunistisch spel. Een winnaar verdiende de wedstrijd niet en 1-1 was daarom
een terechte einduitslag. In ieder geval al 1
punt meer dan vorig jaar tegen Orion met de
uitwedstrijd nog voor de boeg.

te winnen. Iets wat bij veel spelers nog vers
op het netvlies stond. Vooral de uitwedstrijd
tijdens het vorige seizoen zorgde voor flink
wat irritaties. De voorzitter van Orion (die
als omroeper fungeerde) vond het leuk om
duidelijk te vermelden dat Orion na De Treffers de hoogst spelende club in de regio is.
Iets waar wij uiteraard dit seizoen een stokje
voor gaan steken. Allemaal leuk en aardig,
maar wij als SV-Juliana’31 zijn natuurlijk kort

Al met al een wisselende start van de competitie. Gezien alle uitslagen in de eerste 3
speelrondes verwacht ik dat het linkerrijtje
erg dicht bij elkaar ligt. Geen Baronie of OJC
zoals het afgelopen seizoen die er bovenuit
steken en gezien onze kwaliteiten en breedte
van de selectie zeker een mooie kans om
bovenin mee te kunnen doen. Juliana hoort
immers ook met de bovenste plekken mee te
doen in de nieuw te noemen vierde divisie.
Daarentegen is het weer enige tijd geleden
dat we een mooie prijs of promotie wisten
te pakken. We zullen er alles aan doen om
dat dit jaar te bewerkstelligen samen met
de trouwe steun van de supporters. Ik wens
eenieder weer een mooi voetbalseizoen en
we hopen het publiek op mooie resultaten en
wedstrijden te trakteren.
Met sportieve groet,
Jeroen Meijers
Aanvoerder eerste selectie SV-Juliana’31

Vervolg competitieprogamma zondag 1
ronde
6
7
8
9
10
11
12

datum
2-okt-22
9-okt-22
16-okt-22
30-okt-22
6-nov-22
13-nov-22
20-nov-22

wedstrijd
Kampong 1- Juliana ‘31 zo 1
Juliana ‘31 zo 1- HVCH 1
SV Meerssen 1- Juliana ‘31 zo 1
Juliana ‘31 zo 1- RKZVC 1
Sp. Silvolde 1- Juliana ‘31 zo 1
Juliana ‘31 zo 1- Venray 1
Unitas ‘30 1- Juliana ‘31 zo 1

ronde
13
14
15
16
17
18
19

datum
27-nov-22
4-dec-22
11-dec-22
22-jan-23
29-jan-23
5-feb-23
12-feb-23

wedstrijd
Juliana ‘31 zo 1- Hoogland 1
Moerse boys 1- Juliana ‘31 zo 1
Juliana ‘31 zo 1- EVV Echt 1
Juliana ‘31 zo 1- AWC 1
Longa ‘30 1- Juliana ‘31 zo 1
Orion 1- Juliana ‘31 zo 1
Juliana ‘31 zo 1- Nuenen 1
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Alle uitslagen 3e klasse a zaterdag seizoen 2022-2023
Long AWC EVV

Moer Hoog Unit

Venr Silv

Rkzv Meer Hvch Kamp Hal

Longa’30

Nuen Julia Orio
NG

AWC

1-0

EVV

0-0

Moerse
Boys

2-3

Hoogland

0-2

Unitas’30

3-0

Venray

1-1

Silvolde

Ng

RKZVC

0-2

Meerssen

4-1

HVCH
Kampong

2-1
1-2

Halsteren 0-1
Nuenen

1-1
0-3

1-1
1-1

0-0
1-3

2-1
0-0

2-3
2-0

2-1
0-0

1-1
0-1

3-1

Juliana’31 0-1

1-1

Orion

1-1

1-0

Stand topscoorders in de 4e divisie B zondag seizoen 2022/23
Joey Vissers

3

Richard Hannon

Meerssen

2

Mitchell Paul Baptist Unitas'28

3

Bob Vancan

Meerssen

2

Jorn Reuvers

AWC

2

Cas van den Broek

Moerse B.

2

Milan Raijmaekers

HVCH

2

Matt Bolhuis

Nuenen

2

Rob van de Ven

HVCH

2

Danny Pelzer

Venraij

2

Raoel Oomen

HVCH

2

Vincent van Beek

Juliana'31

1

Maarten Bosch

Juliana'31

2

Dirk Pijnenburg

Juliana'31

1

Siem van Dijck

Meerssen

2

Carlito de Zeeuw

Juliana'31

1

32

HVCH

| Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden

Stand 4e divisie B zondag
#

Team

Gesp

W

GL

V

P

+

-

1

HVCH

4

4

0

0

12

10

5

2

SV Meerssen

4

3

0

1

9

9

3

3

AWC

4

3

0

1

9

4

4

4

SV Venray

4

2

2

0

8

7

5

5

Longa '30

3

2

1

0

7

3

1

6

Orion

4

1

3

0

6

4

3

7

Nuenen

3

1

1

1

4

4

3

8

Juliana '31

4

1

1

2

4

5

5

9

Hoogland

4

1

1

2

4

3

4

10

Unitas'30

3

1

0

2

3

4

5

11

EVV Echt

4

0

3

1

3

3

4

12

Kampong

4

0

3

1

3

1

2

13

Sportclub Silvolde

3

0

2

1

2

1

2

14

Halsteren

4

0

2

2

2

2

4

15

Moerse Boys

4

0

2

2

2

4

8

16

RKZVC

4

0

1

3

1

2

8

Hoe heeft Juliana’31 gebekerd?
De afgelopen 3 weken stond het amateurvoetbal in het teken van de bekercompetitie.
Met uitzondering van het eerste elftal zondag
hebben alle teams een aantal bekerduels
afgewerkt in een groepsfase. Bij de jeugdteams (m.u.v. jo19-1) geldt dat de competitie
is onderverdeeld in 4 fasen. Twee voor de
winterstop en 2 erna. De eerste fase gaat
hier meestal over 5 wedstrijden onder de
naam Zwaluwen beker, met andere woorden
die moeten nog een 2-tal bekerwedstrijden
afwerken. Bij de senioren is de groepsfase
beker afgerond en wordt begonnen aan de
competitie. Een mooi moment om te kijken
hoe de diverse teams van Juliana’31 hebben
gebekerd. Bij de zaterdagteams zijn het 1e
,2e ,3e team overtuigend door naar de zogenaamde knock out fase. Op de zondag geldt
dat voor het 1e (vrijgesteld van groepsfase en
daardoor automatisch door naar de volgende

ronde) 2e en 4e elftal. Ook zij kunnen zich opmaken voor die knock out fase. Ook de dames
zijn door naar de volgende ronde, terwijl ook
in de zaal zowel het 1e als 2e team door zijn.
Al met al een geweldige score bij de senioren.
Bij de jeugd zit een en ander zoals gezegd iets
anders in elkaar. Wel kan hier een tussenbalans worden opgemaakt. Bij de Jo17 staan
alle 3 de teams op het moment van schrijven
bovenaan. Bij jo15 geldt dat alleen voor het
2e team. Bij jo13 staan beide teams er met
een 2e plaats nog goed voor. Bij de teams
van jo12 en jo11 staat alleen het team van
jo12-1 bovenaan. Bij de overige jeugdteams
worden geen standen bijgehouden. Maar ook
bij de jeugd kan dus gezegd worden dat er
tot nu toe aardig is gescoord.
Red. F.vd L.
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Zaterdag 1 speelde
Nieuwe ronde nieuwe kansen!
Na het succesvolle seizoen 2021-2022,
waar Juliana zaterdag 1 op 21 mei kampioen was geworden in de 4e klasse A, begon
het team op zaterdag 9 augustus aan de
voorbereiding van het nieuwe seizoen.
Dit seizoen zal het team uitkomen in de 3e
klasse A van de KNVB regio Oost.
De selectie van trainer Rob Janssen is voor dit
seizoen niet gewijzigd ten opzichte van het
vorige seizoen. Wel moet worden vermeld dat
aan het begin van het seizoen Len van Megen
nog niet hersteld is van zijn kruisbandblessure. Zo lang Len nog niet mag spelen zal hij
het team steunen door de grensrechtersvlag
ter hand te nemen. Hartstikke fijn dat je deze
taak voorlopig op je neemt Len!
In aanloop naar de bekercompetitie werd er
door de mannen geoefend tegen respectievelijk DVOL (3e klasse zondag 2-3 overwinning),
Victoria’25 (5e klasse zondag 3-4 gewonnen)
en natuurlijk waren we weer uitgenodigd
voor het ALBO toernooi in Milsbeek. Vorig jaar
eindigden we als tweede op dit toernooi en
het team was er op gebrand om deze prestatie te verbeteren. Op donderdag 25 augustus
werd er aangetreden tegen 5e-klasser Heijen
en deze wedstrijd werd eenvoudig met 5-1
gewonnen. Na afloop van de wedstijd werden
4 van de 5 penalty’s benut.
Op zondag 27 augustus stond de wedstrijd
tegen de Zwaluw uit Oeffelt op het programma en deze wedstijd werd ook eenvoudig gewonnen met 4-0. Nadat alle 5 de
penalty’s werden benut, was een podiumplek
al een zekerheid. De heren hadden hier al op
voorgesorteerd en waren met de fiets richting
Milsbeek getogen. En ze waren niet met de
fiets gegaan om aan hun conditie te werken
Om 5 uur was duidelijk dat het team de eerste
plek had veroverd. Naast een kleine financiële
34
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vergoeding werd er een gigantische wisselbeker uitgereikt. De beker is zo groot en zwaar
dat een hernia op de loer ligt wanneer je hem
probeert op te tillen. Het komende jaar valt
dit kleinood te bewonderen in de bestuurskamer.
Aansluitend aan de oefencampagne begon
op 3 september de poulefase van de districtsbeker. De eerste wedstrijd was tegen De
Treffers zaterdag 1. Vorig jaar streed dit team
tot het laatst mee om het kampioenschap, en
zij waren het enige team waar in de competitie niet van gewonnen werd. Toch was het
huidige team geen schim van het team van
vorig seizoen. Zeker nadat Gijs Beuving in
59e minuut de 1-0 scoort. Oud prof Cendrino
Midsijan is het niet eens met de beslissing
van de scheidsrechter en loopt als een kleuter
van het veld af. Toch triest om te zien dat een
speler die veel heeft bereikt in zijn voetbalcarrière zo een gedrag vertoont.
Op 10 september mochten de mannen van
Rob Janssen zich melden op het veld van Kolping Dynamo. Voorafgaand aan de wedstrijd
regende het str..t en dit leidde tot het volgende poëtische tekst: “de regen zorgt er voor
dat de geur van het gras beter tot zijn recht
komt”. Deze wedstrijd werd gewonnen met
1-3 door een eigen doelpunt van Kolping en
goals van Loet Schoenmakers en Gijs Beuving.
Om de 2e ronde van de beker te bereiken was
op 17 september een gelijkspel tegen BVC’12
voldoende. BVC, vorig jaar nog spelend in
de 1e klasse zondag, is aan het bouwen aan
een nieuw team rondom wat oud spelers van
zondag 1.
Ook deze wedstrijd werd beheerst door de
Maldenaren zonder dat dat met veel doelpunten tot uitdrukking kwam. Uiteindelijk stond
er 2-0 op het scorebord door doelpunten van

Paul Roosen en alweer Gijs Beuving. Door het
winnen van de poulefase gaat men op 23 oktober de knock-out fase in, waar het in theorie
zo kan zijn dat we tegen zondag 1 loten. Dat
zou toch wel een heel mooi affiche zijn!
Na de poulefase van de beker wordt er gestart
aan de competitie. De 3e klasse A wordt in
de pers al de Valleicompetitie genoemd met
veel clubs uit de regio Ede-Wageningen-Veenendaal. In onderstaand overzicht heb ik de
tegenstanders van zaterdag 1 in de komende

competitie op een rij gezet, met daar achter
de klassering in het afgelopen seizoen.
Wat daarbij opvalt is dat er naast Juliana, 3
kampioenen uit de 4e klasse zijn. Daarnaast
is Renswoude gedegradeerd uit de 2e klasse
en zijn er 3 teams in de top 4 van de 3e klasse
geëindigd. Tel daar bij op dat er aan het einde
van het seizoen 2 teams rechtstreeks degraderen en 2 teams in de nacompetitie terecht
komen, en je kunt dan vervolgens concluderen dat dit oprecht een pittige competitie zal
worden.

Team

Positie ranglijst 2021-2022

VVA Achterberg

Kampioen 4e klasse I west1

Advendo ‘57

13e 3e klasse B Oost

Blauw Geel ‘55

7e 3e klasse B Oost

Sv De Braak

Kampioen 4e klasse F Zuid 1

ESA

4e 3e klasse A Oost

Juliana ‘31

Kampioen 4e klasse A Oost

JVC Cuijk

3e 3e klasse A Oost

ONA ‘53

8e 3e klasse B Oost

Renswoude

12e 2e klasse G Oost

SKV

9e 3e klasse B Oost

Veenendaal

4e 3e klasse B Oost

WAVV

Kampioen 4e klasse B Oost

Op zaterdag 24 september zal zaterdag 1
thuis aantreden tegen WAVV (Wageningse
Arbeiders Voetbal Vereniging) en zullen de
heren laten zien wat ze waard zijn in deze

mooie 3e klasse. Samen met de steun van
de supporters heb ik veel vertrouwen in het
komende seizoen!
Marcel Koolen, leider zaterdag 1

Resultaten zaterdag 1 in groepsfase beker:

Juliana ‘31 za 1 - De Treffers za 1
Kolping-Dynamo 1 - Juliana ‘31 za 1
Juliana ‘31 za 1 - BVC ‘12 za 1		

1-0
1-3
2-0

Eindstand beker poule 238 zaterdag Oost
#

Team

Gesp

W

GL

V

P

+

-

1

Juliana '31 1

3

3

0

0

9

6

1

2

Kolping-Dynamo 1

3

2

0

1

6

7

4

3

De Treffers 1

3

1

0

2

3

4

8

4

BVC '12 1

3

0

0

3

0

2

6
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Zaterdag 1 heeft op het moment van schrijven nog geen competitiedules gespeeld, daarom
maar een topscoorderslijst gemaakt uit de wedstrijden in de oefenperiode inclusief de bekerwedstrijden.

Stand topscoorders zaterdag 1 voorbereidingsprogramma seizoen 2022/23
Gijs Beuving

Juliana'31 za

4

Sjors Poelen

Juliana'31 za

1

Tjemme Fisscher

Juliana'31 za

3

Paul Roosen

Juliana'31 za

1

Loet Schoenmakers

Juliana'31 za

2

Joep Schols

Juliana'31 za

1

Timo Siroen

Juliana'31 za

2

Giel Straten

Juliana'31 za

1

Luuk Kerkhof

Juliana'31 za

1

Mees Swinkels

Juliana'31 za

1

Jesper Koppers (jo23-1)

Juliana'31 za

1

Niels Tils

Juliana'31 za

1

Competitieprogamma zaterdag 1
ronde datum

ronde datum

wedstrijd

1

24-sep-22 Juliana '31 za 1- WAVV za 1

wedstrijd

12

4-feb-23

WAVV za 1 - Juliana '31 za 1

2

1-okt-22

Advendo za 1- Juliana '31 za 1

13

11-feb-23 Juliana '31 za 1- Advendo’57 za 1

3

8-okt-22

Juliana '31 za 1- Veenendaal za 1 14

4-mrt-23

4

15-okt-22

ESA za 1- Juliana '31 za 1

15

11-mrt-23 Juliana '31 za 1- ESA za 1

5

29-okt-22

Juliana '31 za 1- Blauw Geel za 1

16

18-mrt-23 Blauw Geel za 1- Juliana '31 za 1

6

5-nov-22

ONA'53 za 1- Juliana '31 za 1

17

25-mrt-23 Juliana '31 za 1- ONA’53 za 1

7

12-nov-22 Juliana '31 za 1- Achterberg za 1

18

1-apr-23

8

19-nov-22 SV de Braak za 1- Juliana '31 za 1 19

15-apr-23 Juliana '31 za 1- Sv de Braak za 1

9

26-nov-22 Juliana '31 za 1- JVC Cuijk za 1

20

22-apr-23 JVC Cuijk za 1- Juliana '31 za 1

10

3-dec-22

22

13-mei-23 Juliana '31 za 1- SKV za 1

11

10-dec-22 SKV za 1 - Juliana '31 za 1

21

20-mei-23 Renswoude za 1- Juliana '31 za 1

Juliana '31 za 1 - Renswoude za 1

Veenendaal za 1- Juliana '31 za 1

Achterberg za 1- Juliana '31 za 1

Onderlinge stand o.b.v. competitie & beker
In deze eerste onderlinge stand van het seizoen zijn ook de resultaten van de bekerwedstrijden meegenomen, omdat op het moment
van schrijven alleen zondag 1 pas in actie is
geweest voor de competitie. Verder zijn alleen
de teams vanaf jo11-1 en ouder opgenomen.
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) Ook de uitslagen hiervan zijn niet meer
te achterhalen, omdat ze niet meer worden
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geregistreerd.Daarom is het onmogelijk om
ook die teams mee te laten doen in de onderlinge stand.
Vanaf volgende maand worden alleen nog
maar de competitieresultaten gebruikt met
daarbij opgemerkt dat bij veel jeugdteams
wordt gewerkt met zogenaamd 4 fasen,
waarvan de eerste fase tevens beker is. Bij
deze teams worden in de volgende onderlinge standen alle resultaten van die 4 fasen
gebruikt.

Onderlinge stand o.b.v. competitie & beker
pl

was

team

aan gew

gel ver

pnt

gem

voor

tegen saldo

1

1

jo12-1

3

3

0

0

9

3

29

3

26

2

2

Sen 02

3

3

0

0

9

3

17

4

13

3

3

jo17-1

3

3

0

0

9

3

14

1

13

4

4

Sen vr1

2

2

0

0

6

3

13

0

13

5

5

zaal 2

2

2

0

0

6

3

13

4

9

6

6

jo17-2

3

3

0

0

9

3

11

2

9

7

7

jo17-3

3

3

0

0

9

3

12

4

8

8

8

Sen 1 za

3

3

0

0

9

3

6

1

5

9

9

Sen 3 za

2

2

0

0

6

3

5

1

4

10

10

Sen 04

3

2

1

0

7

2,3

8

2

6

11

11

jo15-2

3

2

1

0

7

2,3

11

6

5

12

12

jo13-1

3

2

1

0

7

2,3

8

5

3

13

13

Sen 4 za

3

2

0

1

6

2

25

6

19

14

14

zSen vet

2

1

1

0

4

2

9

1

8

15

15

jo13-2

3

2

0

1

6

2

11

6

5

16

16

jo23-1

2

1

1

0

4

2

6

2

4

17

17

zaal 1

3

2

0

1

6

2

13

11

2

18

18

Sen 2 za

3

2

0

1

6

2

7

5

2

19

19

Sen 5 za

2

1

0

1

3

1,5

11

5

6

20

20

Sen 03

2

1

0

1

3

1,5

6

4

2

21

21

jo19-1

2

1

0

1

3

1,5

2

3

-1

22

22

jo11-2

2

1

0

1

3

1,5

10

16

-6

23

23

jo12-2

3

1

0

2

3

1

22

15

7

24

24

Sen 01

4

1

1

2

4

1

5

5

0

25

25

MO20-1

1

0

1

0

1

1

3

3

0

26

26

jo11-3

3

1

0

2

3

1

10

13

-3

27

27

jo11-1

3

1

0

2

3

1

10

14

-4

28

28

jo15-4

3

1

0

2

3

1

4

13

-9

29

29

jo19-2

2

0

1

1

1

0,5

1

2

-1

30

30

jo23-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

31

jo10-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

32

jo10-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

33

jo10-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

34

jo15-3

2

0

0

2

0

0

0

7

-7

35

35

jo12-3

3

0

0

3

0

0

8

22

-14

36

36

jo15-1

3

0

0

3

0

0

1

20

-19
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Teleinfo
SV Juliana ‘31
Sportpark De Broeklanden
Broekkant 39, 6581 AC Malden
024 3581924
		
BESTUUR
Voorzitter vacant
Secretaris Lianne Muller
Penningm. Peter van Heijnsbergen
Facilitaire zaken Patrick Bronstyn
Voetbalzaken Joost Heijnen
		
Commissie- voorzitters
Veiligheid & Arbo Joost Kersten
Communicatie vacant
Supporters & act. Elske de Wildt
Sponsor Twan Konings
Vrijwilligers Johan Kerkhof
Welkom Veronique Slenders
Buitendienst Henry Jansen
Clubhuis Frans Janssen
Vierdaagse
Rommelmarkt Frans Janssen
Kleding Harm van Duren
Voetbalzaken Harald van Hoorn
Wedstrijdzaken Ron Remers
Fair Play Mariel Verhees
Scheidsrechters Joost Heijnen
Toernooien uit Carl de Vries
Zaalvoetbal Toon Janssen
		
Commissie voetbalzaken
Voorzitter Harald van Hoorn
Coörd. Senioren Patrick Bronstyn
Coörd. JO19 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO17 Roy Eggenhuizen
Coörd. JO15 Roy Vissers
Coörd. JO13 Roy Vissers
Coörd. JO11/12 Maurice de Mandt
Coörd. JO8/9/10 Maurice de Mandt
Coörd. JO 6,7 Nadir Omar
Coörd. Vr/M Patrick Bronstyn
Coörd. VoetbalPlus Sonja Kat
Peter de Bruijn (coörd. Oldstars)
Techn. Jeugdc Sebastiaan van Bon
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Telefoon:
06 22013693
06 10275254
06 19669223
06 39447344
06 57573071
06 46666432
06 48267812
06 50911480
06 19482203
06 53676535
06 51502821
vacant
06 51502821
06 54301284
06 51389678
06 21821305
024 3551031
06 39447344
024 3551031
06 55390040
06 51389678
06 19669223
06 27446881
06 27446881
06 19624505
06 19624505
06 25085782
06 25085782
06 55993366
06 19669223
06 14899413
06 21404428
06 52083031
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Techn. Jeugdc. pup Henry Jansen
06 53676535
Scout selectie Zo Frank Duijghuisen 06 14108680
Coörd. Za1/Zo1 Loek Heijnen
06 44136576
		
Ledenadministratie & contributie
Ledenadministratie Matthee Moons 06 20666420
Contributie Ron Remers
06 21821305
Rekeningnummer contributie NL29RABO0131649000
IBAN vereniging
NL06RABO0131604503
TRAINERS:
Zo1 Ton Kosterman
Zo1 Ivo de Bruijn (2e trainer)
Keep Niek Wijers
Za1 Rob Janssen
Za1 Pim Poelen (2e trainer)
Vr1 Elske de Wildt
Jo23-1
		
LEIDERS: SENIOREN
Zo1 Paul Leverington
Zo1 Verzorger Rick Stoffelen
Zo1 Fysio Guido Souren
Zo2 Vincent Peters
Zo3 Mike Orth
Zo4 Maik van de Broek
Zo4 Joep Artz
Za1 Marcel Koolen
Za1 Kai Renwarin
Za2 Dirk Arts
Za3 Sjors Gommers
Za3 Bas Prudon
Za4 Mike Janssen
Za4 Richard Theunissen
Za5 Jordi Barsch
Vr1 Romy Verkaart
Vr1 Kayleigh van Loveren
vet Jan Hock

06 53882175
06 30609825
06 28756955
06 16446224
06 46666432

06 30499028
06 46104099
06 28344179
06 22440639
024 3450630
06 46635874
024 3582825
06 22389128
06 18427976
06 29448738
024 3580113
06 83973450
06 51968584
06 51999284
06 43576643
06 58914859
06 54660035
06 46153903

Juliana31-Gasten
code: laatonsjuichen
mede mogelijk gemaakt door:
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Hoofdsponsoren

S.V. Juliana ‘31

CENTRUM VOOR FINANCIËLE DIENSTEN MALDE N

verzekeringen

hypotheken

pensioenen

bankzaken

bedrijfsfinancieringen

Telefoon (024) 358 07 56

Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

bedrijfsadvieze n

nl

Taxatie s

Telefoon (024) 358 51 81

Telefoon (024) 373 78 33

de
Aankoop

V erkoop

V erhuur

Huur

Taxatie s

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

Postbus 59, 6580 AB Malde n

ww w.cornelissegroep.n l

