Jeugdmededelingen Juliana, 12e jaargang nummer 22, 26 mei 2015

Trainingen in mei

In heel mei kan er gewoon doorgetraind worden.
Selectietraining

Met het oog op het nieuwe seizoen organiseert de TC jeugd voor een aantal leeftijdsgroepen een
selectietraining.
Deze trainingen dienen als ondersteuning bij het samenstellen van de teams voor na de
zomerstop.
Op de volgende data vinden de selectietrainingen plaats:
(al geweest)
Dinsdag 19 mei
F- jeugd
Woensdag 20 mei
E- jeugd
Dinsdag 26 mei
Woensdag 27 mei

D-jeugd
C-jeugd
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De aanvang is elke keer om 18.30 uur.
De indeling staat in een vorige nieuwsbrief.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan graag even een mail naar t.kerstens@hetnet.nl
Regionale Voetbaldagen bij Juliana

Meer informatie is te vinden op de volgende site:

http://www.regionalevoetbaldagenmill.
nl/
Digitale inschrijving teams

Vanaf dinsdagavond 19 mei 2015 kunnen de verenigingen via Sportlinkclub de teams voor de
(beker-) competitie digitaal inschrijven.
De gewijzigde bekeropzet bij de D-, E- en F-pupillen
De bekertoernooien worden, idem als bij de junioren, gekoppeld aan het niveau van competitieindeling en niet langer volgens het principe van 1 ste teams tegen elkaar en niet-eerste teams tegen
elkaar.
Bijvoorbeeld :
UDI '19 F2 speelt 1ste klasse, De Zwaluw F2 speelt 2 de klasse, Festilent F1 speelt 1 ste klasse en Gassel
F1 speelt 2de klasse.
In het vervolg kunnen UDI '19 F2 en Festilent F1 tegen elkaar uitkomen; zo ook De Zwaluw F2 en
Gassel F1.
Dit om de krachtsverschillen in de diverse bekertoernooien te verkleinen.
Samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en / of teams
Er wordt het gehele seizoen gewerkt met dezelfde teamnamen (dus bv zowel in het najaar als in
het voorjaar heet een team: ST Herpinia / OKSV F1.
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Of bij Herpinia of bij OKSV gespeeld wordt, dan via het opgaveformulier aangegeven worden voor
de najaarsreeks en t.z.t. bij de voorjaarsreeks worden gewijzigd.
Uw keuze voor accommodatie zal in Sportlink zichtbaar worden.
Bestaande Samenwerkingsverbanden dient u opnieuw te bevestigen !!
Fair Play competitie wordt uitgebreid en heet voortaan F-PLAY VOETBAL
In het najaar van 2013 zijn we gestart met de Fair Play competitie. Aan deze competitie namen
toen 10 teams deel. Vanaf dat moment is de Fair Play competitie uitgegroeid naar een competitie
van 130 teams in dit voorjaar en werd de roep vanuit de vereniging en om de competitie verder
uit te breiden steeds luider.
We komen tegemoet aan het verzoek van de verenigingen door in het seizoen 2015/2016 in alle
poules van de 2e en 3e klasse van de F-pupillen Fair Play te gaan spelen. De teams die uitkomen in
de hoofd- en 1e klasse spelen komend seizoen nog gewoon volgens de bestaande regels. De
bedoeling is dus dat alle teams die voornamelijk bestaan uit kinderen die geboren zijn in 2008 en
2009, maar ook de zwakkere teams met kinderen uit 2007 Fair Play gaan spelen.
De belangrijkste regels zijn:
1. De kinderen beslissen zelf (geen scheidsrechter)
2. De supporters (ouders) bevinden zich op minimaal 20 meter afstand van het speelveld
3. De trainers begeleiden de wedstrijd gezamenlijk vanuit de coachzone
Op dit moment worden allerlei hulpmiddelen ontwikkeld om iedereen (zeker ook de leiders) zo
goed mogelijk op deze competitie voor te bereiden. Daarnaast streven we er naar om voor de
start van de competitie weer een aantal instructiebijeenkomsten te gaan organiseren. Vanwege de
positieve ervaringen in het district Zuid II wordt ook in de meeste andere districten komend
seizoen een start gemaakt met de Fair Play competitie. Mede in verband met deze landelijke uitrol
is besloten de naam te veranderen in F-PLAY VOETBAL.
In toekomstige berichten en dus ook in de inschrijfmodule zullen we dus steeds de nieuwe naam
F-PLAY VOETBAL gaan gebruiken.
Structuur pupillen-/meisjescompetitie
Bij de D-elftallen wordt in de 3 e divisie en hoofdklassepoules een volledige competitie gespeeld,
gekoppeld aan de speeldagenkalender van de prestatieve junioren (categorie A).
De vrijkomende plaatsen worden opgevuld door teams waarvoor een verzoek tot promotie is
ingediend (zie ook ”promotie/degradatie op verzoek”).
Bij de overige pupillen- en meisjescategorieën worden reeksen gespeeld (categorie B).
Hierbij geldt een vrije inschrijving, met dien verstande dat het aantal ingeschreven teams
bepalend is voor de minimale klasse-indeling van de teams. Onderstaande indelingscriteria
worden gehanteerd bij de indeling van de najaarsreeksen bij de D11, E- en F-pupillen:
vanaf 3 teams, minimaal 1 team in 1e klasse of hoger.
vanaf 5 teams, minimaal 2 teams in 1e klasse of hoger.
vanaf 8 teams, minimaal 3 teams in 1e klasse of hoger
vanaf 11 teams, minimaal 4 teams in 1e klasse of hoger.
vanaf 14 teams, minimaal 5 teams in 1e klasse of hoger
Het is vanzelfsprekend mogelijk om een team hoger in te schrijven dan de klasse waarin het team
volgens bovenstaande richtlijnen ingedeeld zou worden.
Voor zover nog niet bekend, wijzen u op de mogelijkheid om meisjes in de reguliere
jeugdcompetitie (met en tegen jongens) in te delen.
Gemengde teams krijgen een "G" achter de teamaanduiding.
Er kan ook met een compleet meisjesteam voor de reguliere jeugdcompetitie worden
ingeschreven ("M" achter teamaanduiding).
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Meisjes pupillen en meisjes junioren die uitkomen in gemengde teams (J/M) of als meisjesteam in
een gemengde klasse (J/M) mogen standaard één jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin
zij uitkomen.
Voor de F-pupillen is deze regeling niet van toepassing.
MP-competitie
Voor een zo optimaal mogelijke organisatie van de mini-pupillencompetitie gaat onze voorkeur
gaat uit naar een even aantal mini-pupillenteams per vereniging.
“Losse” teams worden indien mogelijk gekoppeld aan een “los” team van een andere vereniging.
Belangrijke informatie voor de organisatie van de mini-pupillencompetitie:
Een team bestaat uit 4-5 spe(e)l(st)ers. Er worden geen uitslagen/standen bijgehouden.
Per wedstrijddag spelen op een accommodatie in principe 4 mini-F-teams een halve competitie (3
wedstrijden van 12 minuten). Indien er slechts 3 teams zijn, wordt eveneens een halve competitie
gespeeld (2 wedstrijden van 20 minuten).
De thuiswedstrijd en van “losse” aan elkaar gekoppelde teams worden afwisselend op beide
accommodaties/tijdstippen verspeeld.
Speeldagenkalender

Datum

5 september 2015
12 september 2015
19 september 2015
26 september 2015
3 oktober 2015
10 oktober 2015
17 oktober 2015
24 oktober 2015
31 oktober 2015
7 november 2015
14 november 2015
21 november 2015
28 november 2015
5 december 2015
12 december 2015
19 december 2015
26 december 2015
Datum
2 januari 2016
9 januari 2016
16 januari 2016
23 januari 2016

Kalender 1
Categorie B
Najaarsreeks
Beker WD1
Beker WD2
Beker WD3
WD2
WD3
WD4
WD5
Beker/inhaal
Beker/inhaal
WD7
WD8
WD6
WD9
WD1
Beker/inhaal
Beker/inhaal
Beker/inhaal

Bijzonderheden

Voorjaarsreeks
Beker (inhaal)
Beker (inhaal)
Beker (inhaal)

Bijzonderheden

MP WD 1

Herfstvakantie
Herfstvakantie

MP vrij
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30 januari 2016
6 februari 2016
13 februari 2016
20 februari 2016
27 februari 2016
5 maart 2016
12 maart 2016
19 maart 2016
26 maart 2016
2 april 2016
9 april 2016
16 april 2016
23 april 2016
30 april 2016
5 mei 2016
7 mei 2016
14 mei 2016
21 mei 2016
28 mei 2016
4 juni 2016
11 juni 2016

Beker (inhaal)
Beker/inhaal
Beker/inhaal
WD3
WD4
WD5
WD6
Beker/inhaal
WD7
WD8
WD9
WD2
WD1
Beker/inhaal
Beker/inhaal
Beker/inhaal
Beker/inhaal
Beker/inhaal
-

Carnaval

Start MP

Pasen
Pasen
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Meivakantie
Pinksteren

Het laatste wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Programma donderdag 28 mei 2015
Competitie
aanvang/vertrek
80559 Berghem Sport MB1
Juliana MB1
19:30
Rijbeurt: leiding graag even regelen
18:30
De wedstrijd is verzet van 25 april; vanwege het mogelijke kampioenschap van
Berghem Sport wordt de wedstrijd in Berghem gespeeld
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Ingeschreven is voor de volgende toernooien:
Team
Dag
Toernooi
Juliana B2
vrijdag 22 mei
Venhorst
Juliana B2
zondag 31 mei
Odiliapeel
Juliana C1G
zaterdag 23 mei HBV (Beers)
Juliana C1G
zondag 31 mei
Odiliapeel
Juliana C2
zondag 31 mei
Odiliapeel
Juliana D1
zaterdag 30 mei SV Lierop
Juliana D1
zaterdag 13 juni SC Woezik
Juliana D2
zaterdag 13 juni SC Woezik
Juliana D3
zaterdag 23 mei Constantia (Wanroij)
Juliana E1
zaterdag 23 mei SIOL (Cuijk) Avikocup
Juliana E1
zondag 24 mei
SIOL (Cuijk) Avikocup
Juliana E2
zaterdag 23 mei Nulandia
Juliana E2
zaterdag 30 mei Montagnards (Bergen)
Juliana F1
zaterdag 23 mei Constantia (Wanroij)
Juliana F2G
zaterdag 30 mei Montagnards (Bergen)
Juliana F2G
zaterdag 20 juni SC Woezik (bij Wijchen)
Juliana F3
zaterdag 23 mei Venhorst
Juliana F3
zaterdag 30 mei Montagnards (Bergen)
Juliana F4
zondag 31 mei
Juliana '31 (Malden)
Juliana F4
zaterdag 20 juni SC Woezik (bij Wijchen)
Juliana F5
zaterdag 30 mei Montagnards (Bergen)
Juliana MD1
Zaterdag 23 mei HBV (Beers)
Juliana MP1/2/3 zondag 31 mei
PSV Masters (Gemert)
Rijbeurten toernooien
Team
Dag
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

Toernooi
Venhorst
Odiliapeel
HBV
Odiliapeel
Odiliapeel
SV Lierop
SC Woezik
SC Woezik
Constantia
SIOL
SIOL
Nulandia
Montagnards
Constantia
Montagnards
SC Woezik
Venhorst
Montagnards
Juliana '31
SC Woezik
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1e wedstr.
19:00
14:25
14:06
09:15
09:15
14:00
13:40
13:00
13:55

09:40
09:00
09:25
13:44
13:00
14:00
13:44
10:20
09:40
13:44
09:21
09:15

Vertrek
17:30
13:15
12:45
08:00
08:00
12:15
12:00
11:30
12:45
info bij
info bij
08:15
08:00
08:30
12:30
11:30
12:45
12:30
09:00
08:00
12:30
08:00
08:30

Einde
21:15
18:15
18:15
13:15
13:15
17:30
16:30
16:30
17:45
leider
leider
12:30
12:00
13:15
17:15
16:30
16:45
17:15
12:15
12:30
17:15
12:30r
14:15

Rijbeurt

Rijbeurt

Rijbeurt

J. Ermers
L. Dreesen
K. Bussemaker
S. v.d. Voort
P. Jacobs
S. Jilesen
K. Cornelissen
J. v.d. Ven
per fiets
D. Bisschops
P. Berends
N. Hermanussen
D. Kerstens
L. van Eijbergen
N. van Osch
L. Uijen
R. van Schipstal
W. Daverveld
J. v.d. Horst
P. Driessen

J. v.d. Berg
R. Knol
S. Gerrits
J. de Man
D. Geurts
S. Janssen
R. Verbruggen
W. v. Dommelen
per fiets
T. van Lith
J. v.d. Laar
B. v.d. Horst
T. Netten
W. Verweijen
L. Toenders
T. Bulkens
N. Willems
S. Koole
N. Jansen
R. v.d. Loo

M. van Dijk
J. Groot
S. v.d. Elzen
S. Peters
T. v.d. Hoven
B. Kremers
N. Maas
L. Roefs
per fiets

Juliana F5
Juliana MD1
Juliana MP

zaterdag 30 mei
zaterdag 23 mei
zondag 31 mei

Montagnards J. Verweijen
D. Cornelissen
HBV
regelt leiding
Gemert

R. Emons

Aanvangstijden toernooien
De tijden die er bij staan zijn de tijden zoals deze in de programmaboekjes staan.
Meestal wordt er gevraagd om een half uur voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn; daaraan is
de vertrektijd aangepast.
Het einde van het toernooi is geschat op ongeveer 30 minuten na aanvang van de laatste
wedstrijd. Er is geen rekening gehouden met eventuele prijsuitreikingen.
Toernooi Montagnards op 30 mei
De F poules 2, 3 en 4 worden gespeeld conform de “Fair Play” regels.
Bij dit concept wordt er ook gespeeld zonder scheidsrechter.
Dit geldt voor Juliana F2G, Juliana F3 en Juliana F5.
http://raboweekend.montagnards.nl/RW2015.html
Juliana F1 wint toernooi bij Constantia
Juliana F1 wist zaterdag jl. de eerste plaats te pakken tijdens het toernooi bij Constantia in
Wanroij.
Alle wedstrijden werden door Juliana gewonnen, dit mede dankzij de uitstekende coaching.
De coaches werden bedankt voor hun inzet dit seizoen en kregen hierbij een pet “Super coach”.
Petje af voor de coaches!
Hier volgen nog enkele foto’s van de winnaars.
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Juliana MD1 eindigde op een vierde plaats in Beers
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Foto Juliana E2
Tijdens het toernooi in Nuland van Juliana E2 is er ook een groepsfoto gemaakt

Het team kan ook juichen.

Foto
De volgende foto van Juliana C1G is gemaakt in Oss
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Pupil van de week

2e pinksterdag mocht ik voor de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen van het eerste van Juliana
Pupil van de week zijn.
We werden ontvangen door Jâny Kremers in de kantine, daar kregen we wat te drinken, daar
kreeg ik ook een bal waar alle spelers de naam opschreven. Daarna ging ik naar de kleedkamer om
mij om te kleden en toen met de spelers de warming up te gaan doen, toen gingen we weer terug
de kleedkamer waar ze de teambespreking deden.
Toen gingen we het veld op om aan de wedstrijd te beginnen, ik mocht de aftrap doen en schoot
de keeper door de benen en scoorde, toen begon de wedstrijd de eerste helft eindigde in 1-3, we
gingen weer de kleedkamer in.
De trainer had een paar dingen te bespreken………
Toen begon de tweede helft, uiteindelijk was de stand 1-4 voor Vianen wat jammer was, vlak na
wedstrijd hebben we nog een groepsfoto gemaakt en kreeg ik een pupil van de week certificaat.
Daarna weer omkleden en naar de kantine om nog wat te drinken en eten.
Ik vond het een hele leuke dag vooral de aftrap en niks was echt saai!!
Kortom het was een fantastische dag, iedereen hartelijk bedankt.
Moos van der Ven.
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Dat was het voor deze keer
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