Jeugdmededelingen Juliana, 13e jaargang nummer 20, 14 mei 2016

Regionale Voetbaldagen Mill

Dé start van het voetbalseizoen!

Beste sportvrienden,
Van 23 augustus 2016 tot en met 26 augustus 2016 vinden dit jaar de Regionale Voetbaldagen
Mill plaats. De inschrijving hiervoor is reeds geopend.
Het programma van dit jaar omvat onder andere de volgende elementen:
Techniektrainingen (moves & skills)
11v11, 7v7, 4v4, 2v2– wedstrijden
Teamtactische trainingen
Penaltyschieten
Keepersscholing
Voetbalvaardigheidstest
Voetvolley
Finales goalmaster en penaltybokaal
En een wedstrijd tegen de begeleiding!
Deze trainingen zullen ook dit jaar weer gegeven worden door enthousiaste en deskundige
trainers.
Voor dit jaar hebben we het volgende Nike‐shirt beschikbaar:
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Dit shirt zal worden aangevuld met een zwarte broek en zwarte sokken.
Aangezien de kleding op korte termijn besteld moet worden, willen wij jullie vragen, om VOOR 16
MEI in te schrijven. Dit kan op www.regionalevoetbaldagenmill.nl.
Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk. Kortom, geef jezelf snel op!!
Met sportieve groet,
De organisatie.
Vier tegen vier

Op woensdag 18 en 25 mei vinden weer de 4 tegen 4 avonden plaats. Voor de meesten zijn dan
de trainingen afgelopen en is het heerlijk om weer even met een bal bezig te zijn.
Maar, vier tegen vier spelen is ook leuk voor kinderen van de basisschool die nog nooit gevoetbald
hebben. Ook alle meisjes zijn van harte welkom, want voetbal is een hartstikke leuke sport voor
iedereen. Dus kom allemaal naar Juliana!
Er is wat te drinken en misschien krijg je er ook nog wat te knabbelen bij.
De vier tegen vier avonden beginnen om zes uur.
Maar zorg dat je er kwart voor zes bent, dan kunnen we jullie namen noteren.
Voor de nieuwkomers: als je het zó leuk vindt dat je meteen lid wilt worden kan je jezelf direct
laten inschrijven.
Dus, zit je op de basisschool, kom dan op 18 en 25 mei naar sportpark Juliana en neem de hele
klas maar mee !!
Deze avonden worden mede mogelijk gemaakt door TOP‐beveiliging.

Voor voetbalmeiden worden aparte veldjes gemaakt!
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Nieuws van de Technische Commissie

Uiteraard gaan we ook dit seizoen een kampioensreceptie organiseren voor de kampioensteams,
Juliana MC1 en Juliana D1.

Zoals jullie weten vindt op bij deze gelegenheid in ieder geval de bekendmaking van de Juliana
Toppers plaats, maar daar blijft het niet bij!
Deze avond gaat een echte Huldigingsavond worden, want er kan nog een aantal spelers en zelfs
een heel team in de prijzen vallen.
De TC maakt deze avond Het Juliana Talent van het jaar bekend. Dit kan een heel jong talent zijn,
een speler die klaar is voor de Juliana selectie of bijvoorbeeld een speler die zich het afgelopen
seizoen spectaculair heeft ontwikkeld in welk team dan ook.
Daarnaast vindt de bekendmaking plaats van Het Doelpunt van het jaar. De Juliana leiders hebben
een spectaculair doelpunt kunnen nomineren wat dit seizoen gemaakt is door een speler van hun
team. Tijdens deze feestelijke avond zal duidelijk worden wie er met de prijs vandoor gaat voor
het allermooiste doelpunt wat er gemaakt is door de Juliana jeugd.
Winnen doen we graag bij Juliana, maar alleen op een nette manier. Daarom is er voor het aller
sportiefste team uit onze jeugdafdeling de Sportiviteitprijs in het leven geroepen.
De leiders en de trainers hebben aan kunnen geven waarom juist hun team in aanmerking moet
komen voor deze prijs. Belangrijke zaken als respect voor de tegenstanders, de medespelers en
zeker ook de scheids spelen hierbij natuurlijk een rol.
Het team dat als trotse winnaar uit de bus komt, hangt een heel seizoen met een teamfoto in de
kantine.
Dat betekent dus dat je niet perse kampioen hoeft te worden om bij Juliana eens in het zonnetje
te worden gezet!

Kom dus allemaal naar de receptie/huldigingsavond om te
kijken wie er met de prijzen vandoor gaan. De datum volgt t.z.t.

Uitslagen
Uitslagen en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
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Klik dan op het tabblad junioren
Uitslag maandag 9 mei 2016
Competitie
SIOL D1
Juliana D1
Dit is de kampioenswedstrijd van Juliana D1
Juliana E1
Odiliapeel E1G

7‐2

Uitslag dinsdag 10 mei 2016
Competitie
Juliana F4

FC de Rakt F4

0‐1

Uitslagen woensdag 11 mei 2016
Competitie
Juliana B2G
Festilent C1
Juliana D3M
VIOS '38 E2

Volkel B3
Juliana C1
Volkel D3M
Juliana E2

5‐6
6‐1
2‐2
7‐3

Uitslag donderdag 12 mei 2016
Competitie
Toxandria A1

Juliana A1

0‐2

Uitslag vrijdag 13 mei 2016
Toernooi
Juliana B2G

Toernooi Venhorst

Uitslagen zaterdag 14 mei 2016
Competitie
Juliana A1
Vitesse '08 A1
Op verzoek van Gennep wordt deze wedstrijd verplaatst
Olympia '18 A3
Juliana A2
Wedstrijd is in Mill gespeeld
Juliana B1
FC de Rakt B1
Juliana C2
SES C2
Juliana D3M
UDI '19 D8M
Juliana E3
SES E2
Juliana E4
DAW E7
UDI '19 F2
Juliana F1
Juliana F2
JVC Cuijk F5

0‐5

7e plaats

19 mei
1‐2
8‐0
1‐2
5‐0
5‐4
5‐1
1‐4
1‐0

Juliana D1 heeft op Pinksterzaterdag en Pinksterzondag een toernooi in Brugge (België).
Volgens de reporter ter plaatse staat Juliana D1 na zaterdag met vier ploegen op de eerste plaats.
Morgen, zondag dus, wordt het toernooi beslist.
Er is dus nog van alles mogelijk.
De sfeer is natuurlijk uitstekend na het kampioenschap van afgelopen maandag. Bovendien is het
uiteraard een geweldige ervaring om een keer in het buitenland een toernooi te mogen spelen.
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Op maandag komt het team terug in Nederland.
http://home.scarlet.be/~jja00769/images/uurregelingU12_13.pdf

Ja, in België is het goed toeven!!!
Foto: Iwan van den Bungelaar

Juliana E4 behaalt prachtige tweede plaats
Juliana E4 klopt DAW met 5‐1 en eindigt daarmee met maar drie verliespunten op een geweldige
tweede plaats.
Alleen van kampioen UDI '19 werd verloren, alle overige wedstrijden werden winnend afgesloten.
En dan mag je best op de foto.
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Ook voor een tweede plaats op de ranglijst mag je best juichen
Foto: Sandra Koks

Kampioenschappen???

De volgende teams hebben of hadden kans op de titel in de voorjaarsreeks.
Juliana D1 behaalde door een overtuigende zege op SIOL in Cuijk (0‐5) het kampioenschap.
Naaste concurrent Heeswijk eindigde op maar liefst vijf punten achterstand als tweede.
We waren in het overzicht van vorige week Juliana D3M vergeten.
Dat team had, zij het maar een kleine, kans op de titel. Dan moest het zelf wel twee keer winnen
en hopen dat Volkel en Olympia '18 de laatste wedstrijden niet zouden winnen.
Helaas speelde Juliana gelijk tegen Volkel, zodat de 5‐0 tegen UDI '19 alleen nog voor de statistiek
was. Volkel heeft nu 20 uit 8, Olympia '18 19 uit 9 en Juliana 19 uit 10.
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Juliana F1 heeft alleen kans als koploper Prinses Irene F2 thuis verliest van de nummer 9 SV
Milsbeek F1. Dat lijkt een onmogelijkheid. De wedstrijd is, na de afgelasting op 30 april, nog steeds
niet vastgesteld. We hebben bij Prinses Irene navraag gedaan, maar we wachten nog op reactie.
Juliana F4 had nog een kleine kans. Zelf moest het winnen van FC de Rakt op 10 mei.
Maar Juliana verloor en daarmee waren alle kansen verkeken.
Juliana F5G is uitgespeeld en eindigt op 28 punten uit 11 wedstrijden.
Het kampioenschap zou naar alle waarschijnlijkheid naar St. Hubert/De Willy’s gaan, voor de
laatste wedstrijd 1e met 28 uit 10. De enige kans voor onze F5G was dat St. Hubert/De Willy’s de
resterende wedstrijd vandaag zou verliezen in Uden tegen UDI '19. De kans leek echter minimaal,
al stonden de Udenaren op een derde plaats. En dat bleek ook, want de Udense jongens waren
kansloos.
Juliana is tweede geworden.
Juliana MC1 is, zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, kampioen geworden.
De stand:
1.
2.
3.
4.

Juliana MC1
8‐21
ST GVV '57/Estria/SCV '58 MC1 8‐17
Constantia MC1
8‐15
JVC Cuijk MC2
7‐14

18‐
13‐
14‐
15‐

4
4
8
9

+14
+ 9
+ 6
+ 6

Kampioenschap Juliana D1
In Cuijk werd op maandag 9 mei door Juliana D1 met 0‐5 gewonnen van SIOL D1.
In de eerste helft had Juliana wind mee, maar bleef de score beperkt tot twee Millse doelpunten.
Na de pauze werd een sterker SIOL, met wind mee, verwacht.
Maar twee snelle doelpunten smoorden alle aanvallende bedoelingen van SIOL. In de loop van de
tweede helft werd het nog 0‐5, en daarmee was het kampioenschap in de1e klasse een feit.
Opvallend was het grote aantal toeschouwers vanuit Mill.
Proficiat, spelers en leiding.
Hier volgen enkele foto’s:
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Ja, en dan mag je best trots zijn

Wedstrijdprogramma
Het laatste wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Programma woensdag 18 mei 2016
Vier tegen Vier op het Julianasportpark.
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Tijd: 18.00 ‐ 19.00 uur. Aanwezig: 17.45 uur.
Programma donderdag 19 mei 2016
Competitie
69440 Juliana A1
Programma zaterdag 21 mei 2016
Competitie
69542 Juliana A1

Vitesse '08 A1

aanvang/vertrek
19:00

GVV '57 A1

aanvang/vertrek
15:00

Toernooien
Juliana C2
Toernooi Odiliapeel
Rijbeurt: I. Motika, T. Verbruggen, T. v.d. Hoven

13:30
12:30

Juliana E1
Toernooi Volkel
Rijbeurt: D. Bisschops, L. van Tienen

13:15
12:15

Juliana E2
Toernooi Constantia
Rijbeurt: M. Gommans, G. Janssen

09:25
08:25

Juliana E4
Toernooi Constantia
Rijbeurt: M. v.d. Heijden, J. Verheijen

09:25
08:25

Juliana F1
Rijbeurt: G. van Dijk, R. v.d. Loo

08:50
08:00

Toernooi SC St. Hubert

Juliana F2
Toernooi Volkel
Rijbeurt: J. Geurts van Kessel, R. v.d. Hurk

09:30
08:30

Juliana F3
Rijbeurt: M. Hendriks, S. de Klein

Toernooi Volkel

09:30
08:30

Juliana F4
Toernooi Volkel
Rijbeurt: S. Kremers, L. van Katwijk

09:30
08:30

Juliana F5G
Rijbeurt: T. Slaats, J. Minten

09:30
08:30

Toernooi Volkel

Programma zondag 22 mei 2016
Toernooi
Juliana B2G
Toernooi Volkel
Rijbeurt: N. Jilesen, J. Ermers, N. Mauga
Juliana C1
Rijbeurt: leiding regelt vervoer

Toernooi SJN Nijmegen
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aanvang/vertrek
10:00
09:00

Programma woensdag 25 mei 2016
Vier tegen Vier op het Julianasportpark.
Tijd: 18.00 ‐ 19.00 uur. Aanwezig: 17.45 uur.
Programma zaterdag 28 mei 2016
Toernooien
Juliana D1
Rijbeurt: leiding regelt vervoer

aanvang/vertrek
Toernooi R.W.B. Waalwijk

Juliana D2
Toernooi HVCH
Rijbeurt: S. Gabriëls, G. Bussemaker, B. v.d. Horst

10:15
09:15

Juliana E1
Toernooi Odiliapeel
Rijbeurt: D. Hermanussen, W. Verweijen

12:45
11:45

Juliana E2
Toernooi Odiliapeel
Rijbeurt: L. v.d. Cruijsen, J. Polman

12:45
11:45

Juliana E4
Rijbeurt: L. Toenders, T. Bulkens

Toernooi Odiliapeel

12:45
11:45

Juliana MC1
Rijbeurt: leiding regelt vervoer

Toernooi Orion

Programma zondag 29 mei 2016
Toernooien
Juliana C1
Rijbeurt: leiding regelt vervoer
Juliana MP1/MP2/MP3
Rijbeurt: leiding regelt vervoer

aanvang/vertrek
Toernooi Ijsselweidecup

PSV mini Masters Gemert

Programma zaterdag 4 juni 2016
Toernooi
Juliana D2
Toernooi Mifano
Rijbeurt: T. Netten, M. Cornelissen, D. Kerstens

09:30
08:30

aanvang/vertrek
09:30
08:30

Programma zaterdag 11 juni 2016
Straatvoetbal
aanvang/vertrek
Op deze zaterdag is er een Straatvoetbaltoernooi op de parkeerplaats van het
sportpark

Toernooischema 2016
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Ingeschreven is voor de volgende toernooien (overzicht 14 mei 2016):
Juliana B2G
vrijdag 13 mei
Venhorst
Juliana B2G
zondag 22 mei
Volkel
Juliana C1
Zondag 22 mei
SJN Nijmegen
Juliana C1
zondag 29 mei
Ijsselweidecup in
Gendringen en Ulft
Juliana C2
zaterdag 21 mei
Odiliapeel
Juliana D1
vrijdag 13 t/m zondag 15 mei Daring Cup in Brugge
Juliana D1
zaterdag 28 mei
R.W.B. (Waalwijk)
Juliana D2
zaterdag 28 mei
HVCH (Heesch)
Juliana D2
zaterdag 4 juni
Mifano (Mierlo)
Juliana E1
zaterdag 21 mei
Volkel
Juliana E1
zaterdag 28 mei
Odiliapeel
Juliana E2
zaterdag 21 mei
Constantia
Juliana E2
zaterdag 28 mei
Odiliapeel
Juliana E4
zaterdag 21 mei
Constantia
Juliana E4
zaterdag 28 mei
Odiliapeel
Juliana F1
zaterdag 21 mei
SC St. Hubert
Juliana F2
zaterdag 21 mei
Volkel
Juliana F3
zaterdag 21 mei
Volkel
Juliana F4
zaterdag 21 mei
Volkel
Juliana F5G
zaterdag 21 mei
Volkel
Juliana MP1 zondag 29 mei
Gemert (PSV mini Masters)
Juliana MP2 zondag 29 mei
Gemert (PSV mini Masters)
Juliana MP3 zondag 29 mei
Gemert (PSV mini Masters)
Juliana MC1 zaterdag 28 mei
Orion (Nijmegen)
Juliana MC1
Schüttorf (Duitsland)

7e plaats

De aanvangstijden van de meeste toernooien zijn bekend.
We hebben meestal rekening gehouden met de tijd dat
de teams bij het toernooi verwacht worden. Bij de leiding
zijn de programma’s bekend (via de coördinatoren).
Straatvoetbal
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In juni mogen we bij Juliana niet meer op de velden, maar dat is voor ons natuurlijk geen reden om
stil te gaan zitten!
Daarom organiseren we op zaterdag 11 juni een straatvoetbaltoernooi voor de C, D en E jeugd.
(inclusief meisjes)
Alle spelers en leiders worden op 11 juni verwacht op schoenen zonder noppen, want dan gaan
we in gemengde teams op de parkeerplaats voor ons sportpark voetballen.
Juliana zorgt voor een gelijkwaardige indeling van de teams, zodat iedereen kans maakt om te
winnen.
Het schema ziet er als volgt uit:
09.00 uur aanvang E toernooi (E1 E2 E3 E4 ME1)
11.30 uur aanvang D toernooi (D1 D2 D3M)
14.30 uur aanvang C toernooi (C1 C2 C3 MC1)
Graag minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
We rekenen er natuurlijk op dat iedereen deel wil nemen aan dit speciale evenement, maar mocht
je toch niet mee kunnen doen meld je dan voor 27 mei af bij je eigen leider.
De leiders worden bij hun leeftijdsgroep verwacht.
Vrijwilligersfeest

Hallo vrijwilligers.
Ook dit jaar organiseert Juliana een vrijwilligersfeest voor alle vrijwilligers (én aanhang) die zich op
wat voor manier dan ook ingezet hebben voor Juliana.

Let

op:

NIET

VERGETEN

AAN

TE

MELDEN

(vóór

14 mei

via

info@julianamill.nl)

Vrijwilligersfeest Juliana: zaterdag 21 mei 2016

15

Hou deze datum vrij in je agenda!!
Winnaars van morgen

“Winnaars van morgen”.
Zo heet het rapport dat vandaag het licht ziet.
Het rapport staat vol aanbevelingen, ideeën en actiepunten om de kwaliteit van het Nederlandse
voetbal te verbeteren.
Zoals jullie wellicht weten is door de KNVB in december 2014 een groot congres georganiseerd
over de toekomst van het Nederlandse voetbal. Een congres met veel betrokkenen uit ons
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nationale voetbal, dat zich in eerste instantie vooral op de vraag richtte hoe we de kwaliteit van
ons voetbal konden verbeteren en de aansluiting met de internationale top konden behouden.
Met de uitkomsten en opbrengsten van het congres zijn we verder aan de slag gegaan.
Een keur aan mensen uit de voetbalwereld ‐nationaal en internationaal‐ is betrokken, werkte mee
en leverde input. Daarvan is het rapport “Winnaars van morgen” het resultaat.
“Winnaars van morgen” is geen plan dat bedacht is in de Zeister bossen, maar letterlijk van en
voor het hele voetbal. Het is een plan bedacht vanuit de kleedkamers en op het voetbalveld.
De komende tijd gaan we met alle punten uit het rapport aan de slag. Voor sommige zaken komen
we ook zeker terug bij de verenigingen.
Er volgt binnenkort een publieksversie van het rapport.
Die zullen wij publiceren op www.knvb.nl en dan ook onder jullie aandacht brengen.
Maar we vonden het belangrijk jullie alvast via deze mail te informeren.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal
http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/18362/samenvatting‐rapport‐
%E2%80%98winnaars‐van‐morgen%E2%80%99
Dat was het voor deze keer

17

