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Algemeen 
 
 
Beelden zeggen meer dan woorden. Daarom weer veel foto’s in dit jaarverslag. Waar 
mogelijk is er van elke activiteit dit seizoen wel een foto getoond. 
 
Op 6 augustus 2021 bestaat sv Juliana ’31 90 jaar. Een prachtige mijlpaal. In de begroting 
was een bedrag gereserveerd om dit te vieren. Vanwege corona is er voor gekozen om 
geen groot feest te houden, dat schuiven we door naar ons 100 jarig jubileum. In plaats 
daarvan hebben wij de club een aantal cadeautjes gegeven. Het opknappen van de 
krukken in het clubhuis, extra krukken en nieuwe lampen in het clubhuis en een vaste tent 
op het terras. Deze laatste moet nog geplaatst worden.  
 
Seizoen 2021-2022 wordt gelukkig helemaal uitgespeeld, ondanks de aanwezigheid van 
corona. Gedurende het seizoen hebben we wel te maken met allerlei maatregelen, zelfs 
een tijdelijke sluiting van het clubhuis, maar de competitie kan toch worden uitgespeeld en 
kampioenschappen kunnen weer worden gevierd. Ook de andere activiteiten kunnen 
langzaam weer worden opgepakt, zoals carnaval, toernooien en een rommelmarkt in de 
zomer, zoals verderop in dit verslag is te lezen. 
 
In maart 2022 start een samenwerking met de Pedaleurs, vanaf dan wordt ons clubhuis 
ook hun clubhuis. Zij zullen elke zondag koffie komen drinken en hun ALV zal ook bij 
Juliana worden gehouden. 
 
 
In memoriam 

 
Op 7 april 2022 is op 79 jarige leeftijd Gerda de Bruijn 
overleden. Gerda was al geruime tijd lid en vrijwilligster 
van Juliana. Velen zullen haar kennen als een van de 
dames die in de rust van thuiswedstrijden van Juliana zo-
1 de koffie schenken in de koffiecorner. Ook heeft zij bij 
de jeugdbar gewerkt.  
Gerda was getrouwd met Theo de Bruijn. Zowel kinderen 
als kleinkinderen zijn vaak te zien op de Broeklanden. 
Kleinzoon Denny speelt op dit moment in Juliana zo-1. 
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Jubilarissen 
 
Zoals al in het vorig jaarverslag gemeld, wat in het vat zit... Door corona kon de 
nieuwjaarsreceptie van 2021 en 2022 niet gehouden worden. De huldiging van de 
jubilarissen van 2 jaren moest dus later worden ingehaald. Dit is op vrijdagavond 22 april 
gebeurd. Van de 29 jubilarissen die 25 tot 65 jaar lid waren zijn er 25 aanwezig die door 
Martien te Riele worden toegesproken. Iedereen was al uitgebreid in het zonnetje gezet in 
de Schietschijf dus is het mogelijk om met een korte toespraak toch iedereen van een 
speldje te voorzien binnen een redelijke tijd. Daarna volgt nog een gezellige avond. 
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Lintje 
 
Op 26 april heeft Koos Groenen een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn 
vrijwilligerswerk bij de Pedaleurs en sv Juliana '31. Burgemeester Minses, zijn familie en 
een afvaardiging van de Pedaleurs en Juliana overvielen hem in de bestuurskamer van 
Juliana waar hij naartoe gelokt was voor een KNVB activiteit. Koning Willem-Alexander 
heeft hem benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. 
 

 

Gemeente 
 
Dit seizoen organiseert de gemeente een aantal activiteiten op ons sportpark. Zo is er in 
augustus in de zomervakantie een Panna toernooi voor de jeugd. In september is er in het 
kader van de nationale sportweek een Walk of Fame op het kerkplein en een zeskamp bij 
Juliana. 
 

  
 
In april is er een sportcafé waar bestuursleden van verschillende sportverenigingen uit 
Heumen bijeen komen om ervaringen uit te wisselen. Deze eerste keer was het in het 
clubhuis van Juliana. 
 
Gedurende het jaar zijn er verschillende gesprekken met de gemeente over de mogelijke 
verplaatsing van Juliana t.b.v. woningbouw op de locatie van Juliana en de betonfabriek. 
Deze gesprekken tussen bestuur en gemeente gaan over vertrouwelijke zaken zoals 
mogelijke locaties voor een nieuw sportpark.  

  

l: Koos en Wilma Groenen met de nieuwe burgemeester Minses van Heumen, m: bestuur van de Pedaleurs en 
Juliana samen met de gedecoreerde Koos, r: ook Koos vindt de taartjes met zijn foto erop lekker. 

links: aan de Walk of Fame deden ons 
oudste lid Jos van der Wielen en een van 
onze jongste leden Sem Omar mee, hier 
poserend met Frans Thijssen 
rechts: de prijsuitreiking van de 6-kamp, 
met als sporten tennis, basketbal, turnen, 
voetbal en fitness 
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Bestuur 

 
Het bestuur ondergaat gedurende dit jaar enkele wisselingen. Er zijn dit jaar 8 bestuurs-
vergaderingen, allemaal in het clubhuis. Teams-vergaderingen zijn niet meer nodig.  Ook 
dit jaar schrijft het bestuur eenmaal een algemene ledenvergadering uit. De vaste notuliste 
van de vergaderingen van het hoofdbestuur en de ALV is Jenny Boonzaaijer. 
 
Op 6 oktober 2021 is de reguliere ALV. Deze wordt in het clubhuis gehouden met inclusief 
het bestuur slechts 28 aanwezigen. Op de agenda de vaste agendapunten. De cijfers 
laten een groot positief resultaat zien. Dit komt door de vele corona steunmaatregelen die 
we gekregen hebben, de grote inkomsten uit Marktplaats en oud ijzer en door 
bezuinigingen. De contributie wordt daarom dit jaar niet met de consumentenindex 
verhoogd en de nieuwe begroting voor 2021-2022 wordt door de leden goedgekeurd. In de 
begroting wordt ondanks de onzekerheden vanwege corona toch uitgegaan van een 
normaal voetbalseizoen. Omdat in het vorige seizoen met name de senioren lange tijd niet 
mochten voetballen vanwege corona heeft het bestuur besloten hen hiervoor te 
compenseren door hen 100 euro of 60 munten te geven.  
 
Zoals vorig jaar al aangekondigd treedt Tanja Zwaag af als penningmeester. Peter van 
Heijnsbergen wordt benoemd als nieuwe penningmeester, Tanja blijft de boekhouding 
doen. Carla Goossens wordt herbenoemd als voorzitter maar zal in januari 2022 alsnog 
aftreden. Er ontstaat dan een belangenverstrengeling tussen haar politieke ambities en het 
voorzitterschap. De rest van het seizoen zullen we zonder voorzitter zijn, de taken worden 
waargenomen door de vice-voorzitter Lianne Muller samen met de andere bestuursleden.  
 
Op de ALV wordt Tanja Zwaag door het bestuur 
benoemd als lid van verdienste. 
Dit voor haar jarenlange inzet voor de vereniging 
o.a. voor haar 8 jaar durende 
penningmeesterschap. 
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Op de ALV worden zoals altijd alle commissieleden voor een jaar benoemd.  
Hieronder passeren alle commissies de revue, gesorteerd per bestuurslid. Daarna wordt 
er per commissie kort beschreven wat er dit jaar is gebeurd. 
 
Voorzitter: 
Veiligheid & Arbo: Joost Kersten (voorzitter), Koos Ubbink, Marchel van Loveren, Edwin 
Willemsen,, Boudewijn van de Wetering 
Communicatie & Voorlichting: Inge van Dreumel (voorzitter), Ferrie van de Logt, Matthee 
Moons, Henry Jansen, Lianne Muller, Hermien Winkelhorst, Mireille Nova 
Supporters & Activiteiten: Elske de Wildt (voorzitter), Eus Vissers, Hedwig van het 
Klooster, Milou Duijghuisen, Manon Bouman, Amber Muis, Astrid van Haaren 
Sponsorzaken: Twan Konings (voorzitter), Henry Jansen, Sven Zegers , Peter Wilting 
Secretaris: 
Ledenadministratie: Matthee Moons 
Vrijwilligers,  verenigingscommissie: Johan Kerkhof (voorzitter), Tjipke Lemain, Marije de 
Witte,  Edwin Willemsen 
Vrijwilligers,  welkomscommissie: Veronique Slenders (voorzitter), Harald van Hoorn, 
Maurice de Mandt, Herco Anema 
Penningmeester: 
Contributie-inning: Ron Remers 
Kascontrole 2021: Richard Renkens en Martien te Riele 
Kascontrole 2022: Martien te Riele en Joost Kersten 
Voetbalzaken:  
Voetbalzaken: Harald van Hoorn (voorzitter), Patrick Bronstijn (Sen. en JO19-coördinator), 
vacant (JO17-coördinator), Roy Eggenhuizen (JO15,13-coördinator), Roy Vissers 
(JO12,11-coördinator), Maurice de Mandt (JO10,9,8,7,6-coördinator), Patrick Bronstijn 
(Vr/Meisjes-coördinator), Sebastiaan van Bon (TJC junioren), Henry Jansen (TJC 
pupillen), Frank Duijghuisen (Scout selectie Zo1), Loek Heijnen (Za-1, Zo-1-coördinator), 
Sonja Kat (voetbalPlus), Peter de Bruijn en Piet Wijnakker (Oldstars) 
Wedstrijdzaken: Ron Remers (wedstrijdsecretaris), Henk en Maik van den Broek (consul) 
Scheidsrechtercoördinatoren:  Joost Heijnen 
FPC: Mariel Verhees (voorzitter), Martien te Riele 
Toernooiencommissie: Geert van de Logt, Carl de Vries, Jan Hock , Frans Poelen, Toon 
Janssen, Geert Reijnen,  Peter van den Broek  
Zaalvoetbalcoördinator: Toon Janssen 
Facilitaire zaken: 
Buitendienst:  Henry Jansen (voorzitter), Marchel van Loveren, Leo de Bruijn, Theo de 
Wildt, Koos Groenen, Loet Eissing 
Clubhuiscommissie: Frans Janssen (voorzitter), Lianne Muller, Eva van de Logt, Henk 
Wienen, Betsy Arts 
Kledingcommissie:  Harm van Duren (voorzitter), Rosan van Walbeek, Edwin Willemsen, 
Henry Jansen  
Vierdaagse-commissie: vacant (voorzitter), Jan Verweij, Ans Broekman, Henk en Mientje 
van den Broek, Peter en Ellie Thijssen, Henk Wienen, Hennie Vissers , Koos Ubbink, deze 
commissie zal in een andere samenstelling verder gaan 
Rommelmarktcommissie: Frans Janssen (voorzitter), Paul Reintjes, Bram Peeters, Tosca 
Stevens, Ellen te Riele, Dirk van Lin,Thomas Wijgers 
Marktplaats/Metalen: Paul Reintjes (voorzitter), Marco van de Ven, Koos Ubbink 
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Voorzitter 
 
Commissie veiligheid & arbo 
 
De commissie veiligheid ondergaat geen veranderingen. De belangrijkste taak is de 
veiligheid waarborgen op wedstrijddagen van het 1e elftal. Gelukkig zijn er dit seizoen 
weer voldoende thuiswedstrijden waar we de stewards nodig hebben voor o.a. het 
begeleiden van de scheidsrechters. Doordat gedurende het seizoen de 
coronatoegangspas wordt ingevoerd komt er nog een taak bij. Bij enkele wedstrijden 
worden alle toeschouwers gecontroleerd op het hebben van een geldige QR code en 
voorzien van een polsbandje. Daarmee kon dan het clubhuis bezocht worden. Gelukkig 
zijn er voldoende vrijwilligers bereid om hierbij te helpen om zo de veiligheid voor alle 
bezoekers te waarborgen.  
 
Commissie communicatie & voorlichting 
 
Een nieuwe commissie gaat voortvarend van start met het ontwikkelen van een 
communicatieplan en het maken van een communicatiekalender zodat onze communicatie 
meer gestroomlijnd wordt. Dit wordt gedaan door Inge van Dreumel samen met Hermien 
van Winkelhorst en Mireille Nova. Mireille is degene die alles op Facebook en Instagram 
zet. Hermien en Inge organiseren op oudejaarsdag ook nog een oliebollenverkoop, een 
eerste geslaagde poging. 
De schietschijf en stoofpraat komen weer geregeld uit. Bij de schietschijf is Loes Thijssen 
toegetreden tot de redactie. Een welkome aanvulling, er komen erg leuke interviews uit 
haar pen. Het twitteren van de tussenstanden bij de wedstrijden van Za-1 en Zo-1 wordt 
door de teammanagers gedaan. 
 
Supporters- en activiteitencommissie  
 
Dit seizoen kunnen veel van de activiteiten weer worden opgepakt. 
Allereerst de Pietengym op 24 november. Sinterklaas kan jammer genoeg nog niet komen, 
maar de jongste leden krijgen wel een spelletjesmiddag en gaan met een zak strooigoed 
van Z&Z naar huis.  

 
Carnaval wordt wel weer gevierd. Corona is nog 
niet verdwenen, maar nog een keer carnaval 
afgelasten kan niet. Op 25 februari in een 
bomvol clubhuis wordt Dirk van Lin de prins 
carnaval van Juliana 2022. Pages zijn Liz 
Reintjes en Romy Verkaart. Ook de afvaardiging 
van de Dwarsliggers heeft een hoog Juliana 
gehalte met prins Timo de 1e. 



Jaarverslag 
sv Juliana ‘31 

Seizoen 2021-2022 

  Pagina 9 van 19 

 

 
 
Traditiegetrouw is er aan het eind van het seizoen de Grote Juliana Dag. 
Op die dag wordt de speler van het jaar van Zo-1 bekend gemaakt en 
neemt Zo-1 afscheid van een aantal spelers, zoals dit jaar Paul Diesel en 
Lars Peters. De speler van het jaar wordt gekozen door een aantal 
mensen die naar alle wedstrijden gaan. Dit jaar wordt Jeroen Meijers, de 

aanvoerder van het team, gekozen. Op de foto wordt hij toegesproken door Frank 
Duijghuisen, de technische man/scout van Zo-1. Er wordt ook afscheid genomen van Rick 
van Beijnen, hij is al 16 jaar lid van Zo-1. Dat wordt dan ook niet zo maar een afscheid. 
Verschillende sprekers komen op het podium en tenslotte volgt een emotionele speech 
van Rick zelf. De supporterscie zorgt die dag voor een springkussen voor de jeugd en een 
dj in het clubhuis zodat er nog een mooi feestje volgt. 
 
 
 

  

l:Prins carnaval van de Dwarsliggers Timo de 1
e
 en van Juliana Dirk de 1

e
  

r: Prins Remko de 1
e
 van 2020 kon eindelijk zijn foto ophangen in de eregalerij der prinsen 

l: Rick van Beijnen met een door al zijn trainers gesigneerd shirt m: Jeroen Meijers en Frank Duijghuisen  
r: Rick van Beijnen met Zo-1 trainer Ton Kosterman en secretaris/vice-voorzitter Lianne Muller 
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Commissie Sponsorzaken 
De sponsorcommissie organiseert dit jaar weer een activiteit voor de BCM leden. Men 
gaat bowlen bij Olround, een van de BCM sponsoren, gevolgd door een lekker etentje 
aldaar. Een geslaagde avond voor de sponsoren en bestuursleden die erbij waren. Tijdens 
de ALV is er een speciaal woord van dank voor Henry Janssen uit deze commissie die 
veel tijd steekt in het verwerven van nieuwe (bord)sponsoren. Het hoofdveld, maar ook de 
kleedkamergebouwen en het clubhuis hangen goed vol met reclameborden. 

 
Secretaris 
 
De secretaris is naast de normale taken van een secretaris  verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie, de representatie, de ontvangst bij thuiswedstrijden van het eerste en 
de vrijwilligerscommissie.  
 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt verzorgd door Matthee Moons. Met zijn mutatielijsten houdt 
hij alle coördinatoren op de hoogte van alle wisselingen rondom de leden die hij 
nauwgezet bijhoudt in Sportlink.  
 
Welkomscommissie 
 
De welkomscommissie heet elk jaar onze nieuwe leden welkom. Met name de jongste 
leden worden uitgenodigd voor een eerste training. In het clubhuis luisteren de ouders 
ondertussen naar informatie over Juliana, dit keer in een nieuw jasje gegoten. Na afloop is 
er iets lekkers voor alle kinderen. Dit jaar was de kennismaking op 6 juli 2022, net in het 
nieuwe seizoen, zoals altijd met een hoge opkomst! 
 
Verenigingscommissie 
 

De verenigingscommissie werkt inmiddels al 
een aantal jaren op dezelfde manier met het 
aanbieden van vrijwilligerswerk aan onze 
leden. De jongste jeugd vragen we om loten 
te verkopen voor de Grote Club Actie. De 
best verkopende teams krijgen weer een 
clinic van Zo-1. Dit jaar zijn dat JO7-1, JO10-
4 en JO11-1. Op dinsdag 24 mei is de 
selectie van Ton Kosterman aanwezig voor 
een leuke training.  

 
Nu er weer wedstrijden van Zo-1 zijn kunnen de jongste pupillen weer als ballenjongen 
aan de slag en de JO15 weer als lotenverkopers voor de supporterscommissie. De oudere 
jeugd wordt elk jaar weer opgeroepen om te helpen sjouwen bij de rommelmarkt. 

  

Dave Goudt en Rick van Beijnen met de individuele 
prijswinnaars van de GCA 
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Penningmeester 
 
De penningmeester verzorgt o.a. de boekhouding, de jaarrekening, begroting en 
budgetcontrole.  Ron Remers is ook dit jaar verantwoordelijk voor de inning van de 
contributies. Dit seizoen krijgen de senioren die vorig seizoen lange tijd niet konden spelen 
en toch hun contributie hadden betaald een compensatie. Een deel koos voor korting op 
de contributie, anderen kozen voor munten. Vandaar dat er dit seizoen heel wat biertjes 
met munten zijn betaald. Ook dit seizoen zijn er nog steunmaatregelen van de overheid ter 
compensatie van de tijd dat het clubhuis dicht was. Deze worden allemaal aangevraagd 
wat zorgt voor een financieel gezonde club. Na de ALV wordt Peter van Heijnsbergen de 
penningmeester. Hij gaat zich ook bezig houden met het dossier van de kanaalzone. Hij 
praat samen met Henry Janssen namens Juliana met de gemeente over een mogelijke 
verhuizing. De dagelijkse boekhouding wordt nog door Tanja Zwaag gedaan. 
 
De inkomsten van de vereniging bestaan dit jaar uit: de contributie, de sponsoren, het 
clubhuis, de Vriendenloterij, Grote Club actie, Rabo ClubSupport, de AH-voetbalpassie 
actie, de Plus-spaar-je-club-gezond actie, Sponsorkliks, recycling. 
  

 
 
Al met al zijn er in het najaar wel 4 acties tegelijkertijd om 
onze club te steunen. Het geldbedrag dat daarbij wordt 
opgehaald wordt besteed aan extra trainingsmaterialen die 
door alle teams gebruikt kunnen worden, zoals grote doppen, 
slalompalen, een muur en extra grote goals. 
 
 
 
Als club zijn we duurzaam bezig met recycling. Dit doen we al geruime tijd met de 
rommelmarkt, andere activiteiten zijn nieuwer. Zo verdienen wij geld aan wat anderen 
weggooien: kleding, papier, metalen, statiegeldflesjes, rommel voor Marktplaats en 
rommelmarkt. Antoinette Föllings en Peter Barsch zijn verantwoordelijk voor het ophalen 
van het oud papier. Paul Reintjes en Koos Ubbink zijn de mannen achter de 
Marktplaatsverkoop (MP) en de oud ijzerinzameling. Door de stijgende metalenprijzen 
wordt hier goed aan verdiend.  

 
Kascommissie 
In de kascommissie hebben voor de ALV van september zitting:  Richard Renkens en 
Martien te Riele. Zij keuren de jaarrekening goed.  
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Voetbalzaken  
 
Voetbalzaken 
 
Sv Juliana ‘31 start het seizoen 2021-2022 in de competitie met 13 seniorenteams, 
waaronder 5 zaterdagteams, 5 zondag herenteams, 2 zondag damesteams (waarvan 1 
combinatieteam met AWC) en 1 veteranenelftal en 32 jeugdteams. Negen daarvan zijn  
prestatieteams, de anderen zijn recreatieteams. Een ervan is een meisjesteam. 
Verder is er nog 1 Oldstars team en 1 VoetbalPlus team. Iedereen is weer blij om met de 
competitie te kunnen beginnen en ondanks een korte pauze in de winterstop kan de 
competitie worden uitgespeelt en hebben we dit seizoen weer kampioenen, promovendi 
en degradanten. 
 

De Oldstars hebben allerlei 
activiteiten, ze trainen op dinsdag en 
donderdagochtend, gaan regelmatig 
naar toernooien in binnen en 
buitenland.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Het VoetbalPlus  team traint al 
enkele jaren elke dinsdagavond. 
Dit seizoen is er de primeur van 
hun allereerste wedstrijd op 25 
mei. Ze spelen thuis tegen het 
ervaren Oranje Blauw. De uitslag 
is niet belangrijk het plezier telt 
en dat was er! 

 
De commissie voetbalzaken organiseert dit 
seizoen wegens groot succes vorig jaar weer 
een leuke voetbaldag op Koningsdag. Nu 
voor alle kinderen uit Malden. Dit omdat er 
verder in Malden niets meer georganiseerd 
wordt op Koningsdag, het scholentoernooi 
bestaat nl. niet meer. Onder begeleiding van 
verschillende (selectie)trainers zijn er allerlei 
voetbalvormen en spelletjes op de velden te 
vinden. Ook zijn er proeftrainingen voor 
kinderen die geïnteresseerd zijn in voetbal.  
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De 
prijsuitreik
ing bij de 
mini Wk 
en de 
mini CL 

Er wordt ook weer een mini WK en mini CL toernooi gehouden. Dit wordt op 11  juni 
gehouden op dezelfde dag als het beachvolleybaltoernooi. Spelers van Zo-1 waren dit jaar 
de trainers van de mini WK, de CL werd begeleid door jeugd-selectie spelers en trainers.  
 

 
 
 
Voor de ouderen zijn er natuurlijk ook activiteiten, een 7x7 toernooi op 20 mei en het 
beachvolleybaltoernooi op 11 juni. 
 

  

 
 
Wedstrijdsecretariaat 
 
Ron Remers is naast de contributie-inning dit seizoen verantwoordelijk voor het 
wedstrijdsecretariaat. Een grote en belangrijke taak, Juliana prijst zich dan ook zeer 
gelukkig hiervoor een geschikte kandidaat te hebben gevonden! Naast de wedstrijd en 
veldplanning zorgt Ron er ook voor dat er elke zaterdag een wedstrijdcoördinator in de 
bestuurskamer zit die de clubs ontvangen. 
 
Fair Play Commissie 
 
De Fair Play commissie bestaat dit seizoen uit  Mariel Verhees (voorzitter) en Martien te 
Riele. Het komt wel eens voor dat een team een probleem ervaart bij een bepaalde club, 
dat maakt het soms moeilijk daar weer opnieuw naartoe te moeten. De FPC is altijd bereid 
om dan zo’n team te begeleiden om ze te ondersteunen. Dat is dit seizoen een keer 
voorgekomen. Verder gelukkig geen grote problemen geweest waarbij de FPC in actie 
moest komen. 
 

Bij het 7x7 toernooi is de feestavond na afloop misschien nog wel belangrijker, links de organisatoren: Claudia, 
Bianca, Marlies, en Anita, daarnaast de winnaars bij de vrouwen en de mannen 
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Toernooicommissie 
 
In 2021 zijn er nog geen toernooien maar in  2022 kan het internationale toernooi wel 
doorgang vinden. De SKOR MALDEN CUP wordt op 28 en 29 mei gehouden. Deze keer 
met minder teams uit Groot Brittanië maar meer uit andere Europese landen zoals 
Denemarken, België en Duitsland. Zoals altijd een succesvol toernooi met veel vrijwilligers 
achter de bar, in de keuken, bij de snoephoek, als stewards en in de hamburgertent. Met 
natuurlijk veel dank aan de toernooiencommissie. 
   

 
 
 

Facilitaire Zaken 

 
Het bestuurslid facilitaire zaken is verantwoordelijk voor velden, materialen en clubhuis. 
De Nijmeegse 4daagse wordt in de zomer 2021 weer niet gelopen en de rommelmarkt is 
deze keer in de zomer van 2021.  
 
Kledingcommissie 
 

Harm van Duren is als voorzitter van de kledingcommissie 
verantwoordelijk voor de inname en uitgifte van de 
wedstrijdkleding. Iedereen kan bij hem terecht voor het 
ruilen als iets te groot of klein is of om sokken te kopen. 
Samen met Rosan van Walbeek maakt hij aan het eind van 
het seizoen alle teamtassen weer klaar voor het nieuwe 
seizoen. 
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Commissie Buitendienst 
 

  
 
Deze commissie is er verantwoordelijk voor dat ons sportpark er zo mooi bij ligt. In het 
begin van het seizoen zijn de banken van de tribune van een nieuwe laag verf voorzien. In 
het clubhuis zijn er allerhande klussen gedaan, het hele jaar door.  
Leo de Bruijn, Theo de Wildt, Koos Ubbink zijn verder het hele jaar druk met maaien, 
snoeien, onderhoud, reparaties etc. Heel fijn dat we deze alleskunners bij onze club 
hebben. Hier hoort natuurlijk ook Koos Groenen bij, hij zorgt voor de lijnen op de 
grasvelden, de goals en vlaggen. Verder zijn er nog meer vrijwilligers die af en toe hand 
en spandiensten verrichten voor de club. Op maandag komt bosgroep de Vennen van de 
Driestroom altijd helpen met opruimen.  
 
Clubhuiscommissie 
 
Bij de start van het seizoen mag het clubhuis weer open, maar we hebben gedurende het 
seizoen te maken met verschillende coronaregels waar we aan moeten voldoen. De 
coronapas doet zijn intrede en gedurende enkele weken mogen alleen mensen met een 
QR code het clubhuis in. Dit vergt allerlei aanpassingen maar het lukt elke keer weer om 
ons aan alle regels te houden. 
 

Aan het uiterlijk van het clubhuis en terras 
wordt dit seizoen gewerkt. Er komt een nieuwe 
geluidsinstallatie, de rode krukken worden 
opnieuw gestoffeerd, er komen nieuwe lampen 
en op het terras komen er extra hoge tafels. 
Allemaal gerealiseerd m.b.v. vrijwilligers. Dit 
zijn investeringen die we nu kunnen doen om 
het onze gasten nog meer naar de zin te 
maken. 
 

 
Landelijke wetgeving zorgt ervoor dat wij voortaan statiegeld moeten vragen 
voor plastic flesjes. Klanten kunnen deze flesjes niet bij ons inleveren voor 
geld, dat moet bij de supermarkt. Men kan ze wel achterlaten in speciaal 
daarvoor neergezette containers. De opbrengst is dan voor de club. Goed in 
het kader van duurzaamheid, zeker met het grote aantal plastic flesjes dat wij 
verkopen. 
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Rommelmarkt 
Voor de eerste keer een rommelmarkt in de zomer. Omdat het in januari niet kon vanwege 
corona wordt er besloten uit te wijken naar juli, net in het nieuwe seizoen. We boffen 
enorm met de omstandigheden, de coronabesmettingen zijn laag; de burgemeester geeft 
na goed overleg toestemming voor een van de eerste evenementen sinds lang in de regio. 
Ook het weer op de dag zelf is goed, al valt de regen net na het opruimen met bakken uit 
de hemel. De bezoekers zijn uitgelaten om eindelijk weer een dagje uit te hebben. Alle 
vrijwilligers moeten even wennen aan een nieuwe plek, een marktkraam op veld 5 i.p.v. 
een kleedkamer of een open tent buiten ipv het clubhuis. Maar het went snel en men vindt 
het heerlijk om de hele rommelmarkt te kunnen overzien. Met wat aanpassingen bij de 
entree en de ruime opzet voldoen we ook aan de 1,5 m afstandsregel die we nog moeten 
hanteren. De opbrengst is als vanouds goed te noemen en velen opperen al meteen om 
dit voortaan vaker zo te doen. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4Daagse 
 

In 2021 wordt er nog geen 4daagse gelopen. In het najaar van 2021 
wordt er door een nieuwe 4daagsecommissie begonnen met de 
voorbereidingen voor een 4daagse camping nieuwe stijl in de zomer 
van 2022. De opzet gaat veranderen, niet meer slapen in kleedkamers, 
geen vol pension meer maar alleen een camping. Gedurende het 
seizoen stroomt de camping langzaam vol. De commissie wilde klein 
beginnen om het eerste jaar ervaring op te doen. Dat zal dus niet 
lukken, we zijn meteen volgeboekt, mede doordat door corona andere 
campings zijn gestopt. In het volgende jaarverslag een verslag van onze 
eerste camping nieuwe stijl.   
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Voetbalnieuws 
 

Gelukkig zijn er dit jaar weer kampioenschappen te 
vieren. JO19-2 wordt najaarskampioen, JO12-2 
voorjaarskampioen. Zo-3 wordt kampioen op 29 mei 
op de dag dat bij Juliana het internationaal toernooi 
wordt gespeeld. Ze gaan met en bus helemaal naar 
Ewijk op en neer. Met gespannen gezichten 
vertrekken ze, uitgelaten komen ze weer aan bij 
Juliana. 
 
 
 

 
Het zaal 2 team moet lang wachten op hun kampioenschap. 
Door veel afzeggingen van tegenstanders moeten zij in juni 
nog veel inhalen. Op donderdag 30 juni laat in de avond 
spelen zij hun kampioenswedstrijd en zijn daarmee het 
laatste team in Nederland dat nog kampioen wordt een paar 
uur voor het einde van het seizoen.  
 
 
 
 

 
 
Elk jaar worden in de winterstop de onderhandelingen gevoerd met de trainers van de 
selectieteams om ervoor te zorgen dat in het volgend seizoen elk team de juiste trainer 
heeft. Ton Kosterman en Rob Janssen verlengen hun contract bij Zo-1 en Za-1 en ook de 
meeste jeugdtrainers blijven. Ivo de Bruijn wordt de nieuwe assistent-coach bij Zo-1. Voor 
het nieuw opgericht elftal van O23-1 dat in seizoen 2022-2023 gaat beginnen wordt Rifki  
Holla aangesteld als trainer. 
 

  

 
 
 
 
 

Vlnr Ton Kosterman, Rob Janssen en Ivo de Bruijn bij de contractondertekening met Lianne Muller, 
rechts Rifki Holla met Sebastiaan van Bon, HJO van Juliana 
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Standaardteams Zo-1en Za-1 
 

Zo-1 met nieuwe trainer Ton Kosterman beleeft 
een moeilijk seizoen door een krappe selectie en 
veel blessures. Toch blijven de resultaten niet uit, 
Juliana eindigt het seizoen op een verdienstelijke 
zesde plaats. Met 12 goals wordt Carlito de 
Zeeuw topscoorder van Juliana Zo-1, gevolgd 
door Jop van Lith met 10 goals. Trainer Ton 
Kosterman wordt op 22  mei gehuldigd voor zijn 
verkiezing van trainer van het jaar. 
 

 
Za-1 met trainer Rob Janssen beginnen het seizoen wederom met als doelstelling 
kampioen te worden in de 4e klasse. In de 2 jaar dat de competitie niet werd uitgespeeld 
stonden ze op moment van afbreken bovenaan, dus gaan ze nu voor drie maal is 
scheepsrecht. Met dezelfde selectie als vorig jaar wordt de eerste periode gehaald op 
dinsdagavond 20 februari tegen Valburg, een wedstrijd die al verschillende keren was 
verzet o.a. vanwege coronagevallen bij Valburg. 
 

 
 
Ook de volgende periodes worden gepakt en op zaterdag 21 mei is het dan zover. De 
uitwedstrijd tegen de Beuningse Boys waar het kampioenschap gehaald kan worden. De 
dag start met een gezamenlijke lunch, dan met de bus naar Beuningen. Daar wordt het 
een zenuwachtige wedstrijd waar het team zelfs op achterstand de rust ingaat. De 
supporters weten dan al dat concurrent de Treffers op achterstand staat en het 
kampioenschap veilig is, maar de spelers niet. Zij draaien de wedstrijd en winnen met 1-2 
met 2 doelpunten van Gijs Beuving zodat zij op eigen kracht kampioen worden! De 
champagne vloeit rijkelijk, de schaal wordt overhandigd en dan een huldiging in Malden en 
een groot feest in het clubhuis en elders... 
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Met 67 punten uit 26 wedstrijden (slechts 1 wedstrijd verloren en 2 keer gelijk, beiden 
tegen de Treffers) en een doelsaldo van 99 voor en 20 tegen is het kampioenschap met 
10 punten voorsprong dik verdiend en kan Za-1 eindelijk volgend seizoen in de 3e klasse 
gaan spelen.  
 
 
 
 
 
Met dank aan Rob Koppers en Matthee Moons die foto’s voor dit verslag leverde. 
 
Lianne Muller, Secretaris sv Juliana ’31,  
September 2022 

            Juliana Za-1 kampioenswedstrijd 21 mei 2022, foto’s gemaakt door Rob Koppers 


