Jeugdmededelingen Juliana, 12e jaargang nummer 17, 27 april 2015

Geen trainingen op maandag 27 april 2015

Vandaag is het

en daarom vervallen alle trainingen.

Regionale Voetbaldagen bij Juliana

Inschrijven en meer informatie is te vinden op de volgende site:

http://www.regionalevoetbalda
genmill.nl/
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Bekervoetbal

De laatste vertegenwoordiger van Juliana in het bekertoernooi was Juliana MA1
De halve finale werd bereikt. Deze was vastgesteld op maandag 20 april.
Juliana moest het in Geffen opnemen tegen Nooit Gedacht MA1.
Helaas verloor Juliana met 3-2 en zodoende is ook Juliana MA1 uitgeschakeld.
Nooit Gedacht speelt de finale tegen NWC MA1, dat in Boxmeer met 1-3 won van Olympia '18
MA1.
Juliana Toppers

Om het onderwerp “mentaliteit” wat meer op de kaart te zetten heeft de jeugdcommissie van
Juliana besloten een nieuwe verkiezing in het leven te roepen.
We stellen per leeftijdscategorie(A – B – C – D – E – F – MP en Meisjes) een prijs in het vooruitzicht
voor die speler die altijd voorop gaat in de strijd tijdens wedstrijden en trainingen, die altijd
aanwezig is en die een voorbeeld is voor anderen.
Dat hoeft dus zeker niet de beste voetballer te zijn, maar wel de fanatiekste.
Deze JULIANA TOPPER ontvangt een leuke trofee en alle winnaars zetten we natuurlijk volop in de
spotlights op de website en het clubblad.
We dagen alle jeugdspelers uit om in het laatste stukje van het seizoen te laten zien dat jij degene
bent die recht heeft op de zeer eervolle titel van Juliana Topper.
Veel succes gewenst!
Top-beveiliging Vier tegen vier avonden

Binnenkort vinden weer de 4 tegen 4 avonden plaats en wel op woensdag 6 mei en woensdag 13
mei.
Op diverse veldjes worden kleine partijtjes gespeeld voor iedereen die voetballen leuk vindt.
Maar vier tegen vier spelen is ook leuk voor kinderen van de basisschool die nog nooit gevoetbald
hebben. Dus neem zoveel mogelijk klasgenootjes mee en kom lekker met zijn allen voetballen.
Er is wat te drinken en misschien krijg je er ook nog wat te knabbelen bij.
De vier tegen vier avonden beginnen om 18:00, maar zorg dat je 17.45 aanwezig bent, dan kunnen
we jullie namen noteren.
Misschien zijn er namelijk wel kinderen bij die het zo leuk vinden dat ze die avond meteen lid
willen worden, want dat is ook mogelijk.
Dus, zit je op de basisschool, kom dan op woensdag 6 en 13 mei en neem de hele klas maar mee !!
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Deze avonden worden mede mogelijk gemaakt door TOP-beveiliging.

Trainingen in mei

In heel mei kan er gewoon doorgetraind worden.
Technische commissie op zoek naar trainers
Juliana is op zoek naar trainers/leiders voor het volgende seizoen.
Voor diverse selectieteams zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten.
Als je belangstelling of suggesties hebt neem dan contact op met de technische commissie van
Juliana.

Wie Wil Wat formulier
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Onlangs heeft iedereen een brief ontvangen van de vrijwilligerscommissie waarin het probleem
werd aangekaart omtrent het tekort aan vrijwilligers waar ook Juliana mee te kampen heeft.
Een oplossing hiervan kan zijn om alle leden te vragen jaarlijks een bijdrage te leveren in de vorm
van het verrichten van werkzaamheden. Het doel is om de bestaande vrijwilligers te ontlasten en
iedereen een bijdrage te laten leveren aan de club. Uiteraard is het de bedoeling om iedereen een
geschikte taak, naar ieders wens, uit te laten voeren.
Hiertoe heeft de commissie een brief opgesteld die hier is te downloaden.
Wie wil wat?
Op dit moment is er niet voor alle functies/ werkzaamheden een vrijwilligerstekort. Misschien
kunnen wij in de naaste toekomst uw hulp gebruiken. Als u anderen weet die Juliana mogelijk
kunnen helpen (opa, oma?), horen we dat ook graag.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Vrijwilligerscommissie
Beste Juliana Leden,
We hebben bij Juliana de laatste jaren te maken met een sterk teruglopend aantal vrijwilligers.
Daarnaast zien we dat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers steeds hoger wordt, waardoor er
te veel druk op deze bestaande vrijwilligers en de club komt te staan. Dit is niet alleen bij Juliana
een probleem, dit zie je terug bij allerlei sportverenigingen.
Als in deze situatie de komende jaren geen verandering komt dan voorzien wij dat de club in een
neerwaartse spiraal zal komen waarin negativisme de boventoon zal voeren. Het bestuur heeft
daarom besloten actie te ondernemen zodat de club op de been gehouden kan worden en we weer
kunnen gaan bouwen aan de toekomst.
Onder leiding van een verenigingsadviseur is er een vrijwilligerscommissie gevormd die er vanaf nu
voor moet gaan zorgen dat Juliana structureel beschikt over voldoende vrijwilligers. Deze
vrijwilligerscommissie heeft ook een beleidsplan geschreven waarbij het doel uiteindelijk is om
vrijwilligers structureel aan de club te binden door ze bewust en actief te begeleiden.
Een belangrijk onderdeel van dit beleid is dat een lidmaatschap bij Juliana niet meer geheel
vrijblijvend is. We verwachten van alle ouders van onze jeugdleden vanaf de MP tot en met de C
dat iedereen een bijdrage zal gaan leveren aan de club. En vanzelfsprekend ook van al onze
seniorenleden plus de jeugdspelers van de A en de B. Dit is van cruciaal belang om de positieve
sfeer rondom de club te behouden en te versterken waarbij iedereen het gevoel heeft een beetje
verantwoordelijk te zijn voor de club.
In de voorbije weken zijn de zogenaamde ‘Wie Wil Wat’ formulieren door de leiders uitgedeeld
waarop allerlei taken staan. Je kunt dan aangeven wat je zou willen doen. Dit zijn zeer diverse
taken variërend van 2x per jaar een bardienst draaien tot jeugdleider zijn tot helpen bij het
afsluitingsweekend.
Wanneer deze formulieren zijn ingezameld gaat de vrijwilligerscommissie inventariseren wat
iedereen zou willen doen en vervolgens zal er een indeling voor volgend jaar worden gemaakt.
In overleg met de Vrijwilligerscommissie zal worden gekeken waar en wanneer je zal worden
ingedeeld.
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Het beleid van de vrijwilligerscommissie wordt gestart vanaf het begin van het seizoen 2015 -2016.
Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur en vrijwilligerscommissie
Kampioenskansen

De tussenbalans:
Juliana A1 speelde afgelopen zaterdag in Oss tegen Margriet A2. Bij winst was Juliana kampioen.
Juliana liet er geen gras over groeien, want de Millse ploeg won na een 0-2 ruststand met 0-5.
A.s. zaterdag speelt de kampioen thuis tegen Constantia. Bij winst van Constantia is dat team ook
kampioen. Zelfs RKOSV Achates A1 kan in dat geval nog gelijk komen en óók de titel pakken.
Juliana B1 greep afgelopen zaterdag de laatste strohalm door koploper HBV, dat nog alles had
gewonnen, met 0-2 te verslaan. De kans op de titel is echter nog bijzonder klein. Komende
zaterdag speelt HBV in Wilbertoord tegen ST De Willy’s/SC St. Hubert. Mocht het combinatieteam
winnen, dan kan Juliana de titel niet meer behalen, want het kampioenschap gaat dan naar
Wilbertoord/St. Hubert. Wint HBV of wordt het een gelijkspel, dan heeft Juliana nog een kleine
kans. Zelf zal Juliana in ieder geval SES moeten verslaan. HBV heeft dan nog een laatste wedstrijd.
De stand:
1. ST De Willy’s/SC St. Hubert B1
8-19
2. HBV B1
7-18
3. Juliana B1
8-18
Juliana B2 kan koploper Odiliapeel niet meer inhalen. Als Juliana de laatste wedstrijd in Nistelrode
wint van Prinses Irene B3, dan komt het samen met Prinses Irene op een fraaie tweede plaats.
Juliana C1G kan alleen nog puur theoretisch ergens op hopen.
Zelf zal Juliana nog moeten winnen in Mill van ST Stormvogels '28/HRC '27 C1G op 9 mei en daarna
in Oss van OSS '20 C2 op 12 mei. Maar deze bespiegelingen zijn allemaal overbodig als komende
zaterdag ST Stormvogels '28/HRC '27 C1G minstens gelijk speelt tegen Vitesse '08 C1. Dan is het
team uit Siebengewald/Afferden namelijk al kampioen.
Juliana C2 won in Boxmeer en zag dat koploper JVC Cuijk verrassend verloor. De achterstand is nu
nog één punt. Juliana C2 moet hopen dat JVC komende zaterdag punten laat liggen in Zeeland
tegen Festilent C3. Zelf speelt Juliana in Mill tegen Prinses Irene C3G.
Beide wedstrijden beginnen om 13.00 uur.
Juliana D1 behaalde de titel afgelopen zaterdag door tegen Festilent in Zeeland met 0-4 te
winnen.
Juliana D2 staat nog steeds drie punten achter Sambeek, maar door een nederlaag van SCV '58 in
Zeeland is Juliana gelijk gekomen met de Velpse ploeg.
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Zelf winnen van Heijen en hopen dat Sambeek tegen SCV '58 verliest, op dat scenario hoopt
Juliana D2. In dat geval zijn alle drie teams kampioen.
Sambeek is al kampioen, Juliana en SCV '58 kunnen dat ook nog bereiken.
De twee concurrenten van Juliana D2 moeten komende zaterdag in Velp tegen elkaar.
De twee bepalende wedstrijden beginnen allebei om 11.30 uur.
Juliana D3 bevindt zich mooi in de middenmoot.
De twee koplopers hadden nog alles gewonnen, dus een kampioenschap zit er voor de D3 niet in.
Toch behaalde het team een knappe zege in Gennep tegen een van de koplopers. Dit bezorgde SES
D2 de titel. Vitesse '08 D3G kan dat ook bereiken, maar moet dan a.s. zaterdag in Langenboom
winnen van SES D2.
Juliana D4M won de najaarsreeks, maar in de voorjaarsreeks is een plaats halverwege de ranglijst
de situatie. Koploper JVC heeft alles nog gewonnen. Afgelopen zaterdag won JVC met 0-1 in Mill.
Juliana E1 sluit met twee gelijke spelen de rij.
Juliana E2 zal in de middenmoot eindigen.
Juliana E3 wordt laatste in de competitie.
Juliana F1 staat in een zware klasse, maar heeft toch al twee zeges.
Juliana F2G moet hopen op een misstap van TOP F4. De laatste wedstrijd van Juliana is op 9 mei
tegen FC Uden. TOP moet nog spelen bij Ruwaard tegen de hekkensluiter (met 0 punten). Officieel
staat deze wedstrijd voor wedstrijddag 2, dat is 2 mei. In het programma is de wedstrijd echter
niet opgenomen. Het zal al met al uiterst moeilijk worden om nog de titel te behalen.
Juliana F3 is nu vierde. De kansen zijn verkeken. Op 9 mei speelt Juliana in Schaijk tegen DAW.
Voor DAW is dat de kampioenswedstrijd.
Juliana F4 staat nog steeds op een met SIOL gedeelde tweede plaats, één punt achter FC Uden.
Zaterdag speelt FC Uden om 09.00 uur thuis tegen SIOL.
Mocht FC Uden niet weten te winnen, dan is Juliana F4 kampioen als het zelf thuis wint van HBV.
Juliana F5 doet het prima in de Fair Playcompetitie.
Met zes overwinningen en twee nederlagen is Juliana vierde.
Juliana MA1 is uitgeschakeld in de halve finale van de beker.
Juliana MB1 heeft met drie punten nog twee teams achter zich.
Juliana MD1 is een nieuw team. Tegenover één zege staan zeven nederlagen.
Juliana ME1 heeft afgelopen zaterdag maar met 1-0 verloren van de nummer twee.
Bij de Juliana MP-teams worden geen uitslagen bijgehouden.
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In de reglementen is bepaald dat bij een gelijke stand
alle teams met de meeste punten kampioen worden.
Het doelsaldo speelt dus geen rol

Uitslagen en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Uitslag maandag 20 april 2015
Competitie
JVC Cuijk E2
Beker
Nooit Gedacht MA1
Uitslag woensdag 22 april 2015
Competitie
Juliana E3
Uitslag zaterdag 25 april 2015
Competitie
Margriet A2
Juliana A1 is hierdoor KAMPIOEN
HBV B1
Juliana B2
Juliana C1G
Olympia '18 C4
Festilent D1G
Juliana D1 is hierdoor KAMPIOEN
Juliana D2
Vitesse '08 D3G
Juliana D4M
Juliana E2
RKOSV Achates E3
Juliana F1
Ravenstein F2
Juliana F3
Prinses Irene F6
Hapse Boys F3M
Juliana MB1

Juliana E1

1-4

Juliana MA1

3-2

SES E2

1-9

Juliana A1

0-5

Juliana B1
Constantia B2
UDI '19 C3
Juliana C2
Juliana D1

0-2
6-0
4-0
3-5
0-4

Vitesse '08 D2
Juliana D3
JVC Cuijk D5M
Estria E2
Juliana E3
FC de Rakt F1
Juliana F2G
RKOSV Achates F3
Juliana F4
Juliana F5
Berghem Sport MB1
7

1-0
1-3
0-1
3-6
14-0
1-2
2-8
3-1
2-6
0-1
12 mei

FC de Rakt MD1
Juliana MD1
FC de Rakt ME1
Juliana ME1
Juliana MP1/MP2
Hapse Boys MP1/MP2
Menos MP1G
Juliana MP3
Uitslagen van MP-wedstrijden worden niet bijgehouden

11-0
1-0

Vrij: Juliana E1, Juliana MA1 en Juliana MB1
Juliana A1 overtuigend naar Kampioenschap
Juliana A1 heeft afgelopen zaterdag bij Margriet A2 in Oss het kampioenschap, met nog één
speelronde te gaan, binnengehaald.
Met op papier een lastige uitwedstrijd in Oss op het programma en wetende dat één overwinning
in de laatste twee wedstrijden voldoende was om niet meer ingehaald te kunnen worden door
andere teams wist Juliana A1 wat te doen. Proberen te winnen van Margriet A2 om het niet te
laten afhangen van de laatste competitiewedstrijd in Mill tegen directe concurrent Constantia A1.
Wie een lastige wedstrijd verwachtte kwam bedrogen uit. Juliana A1 was beter en het was alleen
wachten op de doelpunten.
Bij rust was er een 0-2 voorsprong die toen al hoger had kunnen zijn gezien de vele kansen. Als na
rust de 0-3 valt is alle spanning weg en loopt Juliana gemakkelijk uit naar 0-5 en is het
kampioenschap binnen.
A.s. zaterdag speelt Juliana A1 nog thuis tegen de huidige nummer 2 in deze klasse, Constantia A1.
Constantia moet winnen om gelijk met Juliana A1 te eindigen waarna beide teams (en dan
misschien nog zelfs met Achates A1) zich dan kampioen mogen noemen.
Bij winst van Juliana A1 of een gelijkspel is Juliana A1 alleen kampioen.
Voor toeschouwers een mooie wedstrijd om de kampioenen van Juliana A1 nog een keer aan het
werk te zien en aan te moedigen.

Jullie laatste kans, komt dat zien.

Bovenste rij v.l.n.r.:
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Jan van der Lans (leider), Niels Schraven, Dave Vlaar, Thijs Selten, Tim Wijdeven, Allard
Cornelissen, Joris van Reijmersdal, Jeroen Ermers, Hein van Lieshout, John van Reijmersdal
(leider/trainer)
Onderste rij v.l.n.r.:
Boyd van Reijmersdal, Lars Kerkhof, Maik Veld, Joep Cuppen, Andy Veld, Sven van Casteren en
Maher Aidarous.
Juliana D1 kampioen
Door een 0-4 overwinning in Zeeland op Festilent D1 heeft Juliana D1 de titel behaald in de
voorjaarsreeks.
Met zeven overwinningen en een gelijkspel is het kampioenschap meer dan terecht.
Proficiat, spelers, leiders en supporters.
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Juliana B2 - Constantia B2
Juliana B2 versloeg Constantia met 6-0 op. Het hoogtepunt van de wedstrijd was wel het doelpunt
van keeper Joep. Joep scoorde uit een penalty.

Net gescoord: keeper Joep van Juliana B2
Foto van Theodor Kerstens
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Het laatste wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Programma zaterdag 2 mei 2015
Competitie
62893 Juliana A1
64155 Juliana B1

Constantia A1
SES B1

64056 Prinses Irene B3
Juliana B2
Rijbeurt: K. Vlaar, J. Groot, J. Hermanussen
OSS '20 C2
67045 Juliana C2
Juliana D1

14:30
12:45
11:45

Juliana C1G

12 mei

Prinses Irene C3G

13:00

DAW D2

69013 Heijen D1G
Juliana D2
Rijbeurt: J. v.d. Ven, R. Willemsen, M. Cornelissen
Juliana D3

aanvang/vertrek
14:30

Olympia'18 D5

68880 ST SSS '18/Holthees D3M
Juliana D4M
Rijbeurt: M. van Wanroij, I. Bouaazzaoui, W. Bouazza

13 april
11:30
10:30
9 mei
11:45
10:45

Juliana heeft een verzoek ingediend de wedstrijd te verzetten
Hapse Boys E1

Juliana E1

11 mei

72705 Odiliapeel E2
Juliana E2
Rijbeurt: L. v.d. Heijden, T. Netten

11:00
10:15

Juliana E3

SES E2

22 april

UDI '19 F2

Juliana F1

11 mei

Juliana F2G

FC Uden F4

9 mei

DAW F7

Juliana F3

9 mei

HBV F2G

09:00

77758 Juliana F4
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76586 Juliana F5

Hapse Boys F2

09:00

80400 Olympia '18 MA1
Juliana MA1
Rijbeurt: C. Ermers, P. Vissers, T. Roefs, L. Kremers, I. v.d. Hoven

15:00
13:45

80513 Erp MB1
Juliana MB1
Rijbeurt: K. Ermers, J. van Boxtel, L. v.d. Horst

14:45
13:45

Juliana heeft een verzoek ingediend de wedstrijd te verzetten
81235 Juliana MD1

JVC Cuijk MD1

13:00

81426 Juliana ME1

JVC Cuijk ME1

11:00

Vianen V. MP1/ Gassel MP1

Juliana MP1/MP2

09:00
08:15

Juliana MP3

SCV '58 MP1 / Estria MP1

09:00
08:45

Vrij: Juliana C1G, Juliana D1, Juliana D3, Juliana E3, Juliana E1, Juliana F1, Juliana F2G en Juliana
F3
Programma woensdag 6 mei 2015
Vier tegen vier voetbal voor alle basisschoolleerlingen.
Aanvang is 18.00 uur, graag 17.45 uur aanwezig. Iedereen is welkom.
Programma zaterdag 9 mei 2015
Competitie
65764 Juliana C1G
69011 Juliana D3

Stormvogels '28/HRC '27 C1G
Olympia'18 D5

aanvang/vertrek
13:00
13:00

76404 Juliana F1
RKOSV Achates F1
De wedstrijd is verzet van 18 april

10:00

77480 Juliana F2G
De wedstrijd is verzet van 2 mei

FC Uden F4

10:00

77603 DAW F7
Rijbeurt: M. Klomp, M. Emons

Juliana F3

09:00
08:15

FC de Rakt MA1

14:45

De wedstrijd is verzet van 2 mei
80399 Juliana MA1

We zijn op zoek naar een vriendschappelijke wedstrijd voor Juliana D1.
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Programma maandag 11 mei 2015
Competitie
71343 Hapse Boys E1
Juliana E1
Rijbeurt: B. van Osch, T. Hoogerwerf

aanvang/vertrek
18:30
17:30

De wedstrijd is verzet van 2 mei
75870 UDI '19 F2
Rijbeurt: G. Janssen, L. Werts

Juliana F1

18:30
17:30

De wedstrijd is verzet van 2 mei
Programma dinsdag 12 mei 2015
Competitie
65990 OSS '20 C2
Juliana C1G
Rijbeurt: S. Peters, J. Roelofsen, S. Toonen

aanvang/vertrek
19:00
17:45

De wedstrijd is verzet van 2 mei
Juliana MB1
Berghem Sport MB1
De wedstrijd is verzet van 25 april

19:00

Programma woensdag 13 mei 2015
Vier tegen vier voetbal voor alle basisschoolleerlingen.
Aanvang is 18.00 uur, graag 17.45 uur aanwezig. Iedereen is welkom.
Programma vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 2015

Op deze twee dagen is het jaarlijkse Rabobank afsluitingsweekend voor de jeugd van Juliana van
MP t/m D. In 1996 was de eerste uitvoering, nu, negentien jaar later, dus de 20 e keer volop sport
en spel mét overnachting op het sportpark.
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Ingeschreven is voor de volgende toernooien:
Juliana B2
vrijdag 22 mei
Juliana B2
zondag 31 mei
Juliana C1G
zaterdag 23 mei
Juliana C1G
zondag 31 mei
Juliana C2
zondag 31 mei
Juliana D1
zaterdag 30 mei
Juliana D1
zaterdag 13 juni
Juliana D2
zaterdag 13 juni
Juliana D3
zaterdag 23 mei
Juliana E1
zaterdag 23 mei
Juliana E1
zondag 24 mei
Juliana E2
zaterdag 23 mei
Juliana E2
zaterdag 30 mei
Juliana F1
zaterdag 23 mei
Juliana F2G
zaterdag 30 mei
Juliana F2G
zaterdag 20 juni
Juliana F3
zaterdag 23 mei
Juliana F3
zaterdag 30 mei
Juliana F4
zondag 31 mei
Juliana F4
zaterdag 20 juni
Juliana F5
zaterdag 30 mei
Juliana MP1 t/m MP3
zondag 31 mei

Venhorst
Odiliapeel
HBV (Beers)
Odiliapeel
Odiliapeel
SV Lierop
SC Woezik
SC Woezik
Constantia (Wanroij)
SIOL (Cuijk) Avikocup
SIOL (Cuijk) Avikocup
Nulandia
Montagnards (Bergen)
Constantia (Wanroij)
Montagnards (Bergen)
SC Woezik (bij Wijchen)
Venhorst
Montagnards (Bergen)
Juliana '31 (Malden)
SC Woezik (bij Wijchen)
Montagnards (Bergen)
PSV Masters (Gemert)

19.00-21.30 uur
namiddag

namiddag

voormiddag
09.30-12.30 uur
voormiddag
14.00-17.00 uur

14.00-17.00 uur

14.00-17.00 uur
09.30 - 13.30 uur

Aanvangstijden toernooien
Er zijn nog geen aanvangstijden van de toernooien bekend.
Meestal worden deze samen met het programma een à twee weken voor de toernooien
verstuurd.
De tijden die er nu bij staan zijn de tijden die in de uitnodiging staan. De begintijd is dan de tijd van
de eerste wedstrijd, de eindtijd van de prijsuitreiking. In de praktijk zijn dit richttijden, die
afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen.
De definitieve tijden komen in het programma te staan.
Als er meer informatie bekend is wordt dit in de nieuwsbrief vermeld.
Dat was het voor deze keer
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