Jeugdmededelingen Juliana, 13e jaargang nummer 23, 6 juni 2016

Receptie kampioenen

Zoals uiteraard al lange tijd bekend zijn Juliana MC1 en Juliana D1 kampioen geworden van de
voorjaarsreeks. Gebruikelijk is dat aan de kampioensteams een receptie in de kantine van Juliana
wordt aangeboden.
Vanavond is er overleg over de datum van de receptie.
Deze zal natuurlijk op de site van Juliana gepubliceerd worden.

Meest waarschijnlijke datum: vrijdag 24 juni
Zoals jullie weten vindt 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.
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De Julianaleiders 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 wat 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 definitieve datum volgt z.s.m.
De spelregelwijzigingen van de IFAB worden in Nederland pas op 1 juli doorgevoerd

De IFAB (het internationale spelregelorgaan) heeft het besluit genomen om 94
spelregelwijzigingen door te voeren. Bij verschillende internationale wedstrijden zijn deze
wijzigingen al in de praktijk gebracht.
In Nederland worden deze spelregels pas op 1 juli 2016 ingevoerd.
Scheidsrechters worden hier nog verder over geïnformeerd.
Enkele voorbeelden:
 Aftrap mag ook achteruit
 Namen strafschoppennemers in serie open
 Geen strafschop en rood, maar strafschop en geel
"Bij een tackle in het strafschopgebied, waarbij een tegenstander in scoringspositie valt en de bal
is binnen speelbereik, is het geen rode kaart en een strafschop meer, maar een gele kaart en een
strafschop. Dat geldt ook voor een keeper die bij een duik of een tackle een tegenstander met een
scoringskans ten val brengt."
http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/18679/spelregelwijzigingen-per-1-juli-ingevoerd
http://static-3eb8.kxcdn.com/assets/documents/IFAB_laws_of_the_game_changes.pdf
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Nieuwsbrieven in de zomermaanden
Dit zal voorlopig de laatste nieuwsbrief zijn van dit seizoen.
Er is immers geen nieuws te melden en dat is toch een eerste vereiste voor een nieuwsbrief.
Iedereen een prettige zomervakantie en tot in het nieuwe seizoen.

Uitslagen en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Uitslag zaterdag 4 juni 2016
Toernooi
Juliana D2

Toernooi Mifano

1e plaats

Juliana D2 wint toernooi zonder tegendoelpunt
De D2 heeft het voetbaljaar van Juliana geweldig afgesloten.
Als laatste team van onze vereniging waren de jongens actief op de velden in Mierlo bij
voetbalclub Mifano, en hoe. Niets dan overwinningen en keeper Gijs hield alles tegen.
Eerst een verdiende 2-0 tegen Bavos, en een veel te magere 2-0 tegen Mifano.
In de derde wedstrijd werd Geldrop met 1-0 verslagen door een vroege goal.
Tegen DVS werd het ook 1-0 al kostte deze partij nogal wat moeite.
Ten slotte de finale.
Het toernooi werd gespeeld in 1 poule, en NWC Asten en Juliana hadden allebei al hun
wedstrijden gewonnen. Asten had een iets beter doelgemiddelde, dus moest Mill wel winnen.
Aanval na aanval beukte op het Astense doel maar de bal wilde er niet in.
Aan de andere kant ontsnapte Juliana ook een keer.
Drie minuten voor tijd lukte het dan toch nog. Een prachtige knal van Kay van Lith, en Mill werd de
verdiende winnaar! De erg sportieve tegenstander had dan ook geen moeite om Juliana te
feliciteren. Juliana D2, 5 gespeeld, 5 gewonnen, 15 punten, doelsaldo 7-0.
De kampioenen van Mierlo:
Gijs v.d. Kerkhof (altijd aanwezige keeper en snelle flankspeler), Tycho Netten (sterke achterspeler
die altijd zijn taak uitvoert), Rein Weren (snelle laatste man), Sjors Gabriëls (onpasseerbare
voorstopper), Neo Berends (slimme verdediger en middenvelder), Kay Heijnemans (lange keeper
en snelle verdediger), Moos v.d. Ven (technische middenvelder), Rick Reijnen (middenvelder met
inzicht), Kay van Lith (onvermoeibaar voorbeeld en bekwame middenvelder), Guus Bussemaker
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(snelle buitenspeler, middenvelder), Dylan v.d. Wetering (technische aanvaller), Milan Cornelissen
(goede passeerbeweging, machtig schot), Ty Hoogerwerf (kille afmaker) en William van Dommelen
(dubbele dynamo op het middenveld). William is een half jaar uitgeleend aan de D1 maar keerde
nu weer terug bij de D2. En natuurlijk supersupporter Lucas v.d. Heijden (rustige flankaanvaller)
die door zijn blessure al een hele tijd niet kan spelen maar steeds komt kijken. En pechvogel Daan
Kerstens (niet te passeren achterspeler) met zijn enkelblessure, en Ben v.d. Horst (onverstoorbare
vasthoudende rechtsachter) op weg naar de Vierdaagse.
Onder luidruchtige aanmoedigingen werd de beker door Lucas en het team opgehaald. Het
meeste gejuich kwam van Gemert D2, een elftal dat het kleedlokaal met onze D2 deelde.
De technische staf Willemar v.d. Ven en Willy Roefs, samen met trainer Pieter Bens, deed zijn werk
in de schaduw van de afwezigen Hans Weren en Hanno Keijzers. En in het zonnetje van de
aanwezige enthousiaste ouders. Een prachtige afsluiting van het voetbalseizoen.
Vorige week (28 mei) een zevende plaats (van de tien) in het toernooi van HVCH met 2
overwinningen en 3 nederlagen. Juliana D2 wint zo liefst 6 wedstrijden op rij.
En volgende week komt de echte afsluiting met de traditionele D2-survival.

We are the champions!!!

Het laatste wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Programma zaterdag 11 juni 2016
Straatvoetbal
aanvang/vertrek
Op deze zaterdag is er een Straatvoetbaltoernooi op de parkeerplaats van het
sportpark (zie verderop in deze nieuwsbrief)
4

Ingeschreven is voor de volgende toernooien
Juliana B2G
vrijdag 13 mei
Juliana B2G
zondag 22 mei
Juliana C1
Zondag 22 mei
Juliana C1
zondag 29 mei
Juliana C2
Juliana D1
Juliana D1
Juliana D2
Juliana D2
Juliana E1
Juliana E1
Juliana E2
Juliana E2
Juliana E4
Juliana E4
Juliana F1
Juliana F2
Juliana F3
Juliana F4
Juliana F5G
Juliana MP1
Juliana MP2
Juliana MP3
Juliana MC1
Juliana MC1

zaterdag 21 mei
vrijdag 13 t/m zondag 15 mei
zaterdag 28 mei
zaterdag 28 mei
zaterdag 4 juni
zaterdag 21 mei
zaterdag 28 mei
zaterdag 21 mei
zaterdag 28 mei
zaterdag 21 mei
zaterdag 28 mei
zaterdag 21 mei
zaterdag 21 mei
zaterdag 21 mei
zaterdag 21 mei
zaterdag 21 mei
zondag 29 mei
zondag 29 mei
zondag 29 mei
zaterdag 28 mei

Venhorst
Volkel
SJN Nijmegen
Ijsselweidecup in
Gendringen en Ulft
Odiliapeel
Daring Cup in Brugge
R.W.B. (Waalwijk)
HVCH (Heesch)
Mifano (Mierlo)
Volkel
Odiliapeel
Constantia
Odiliapeel
Constantia
Odiliapeel
SC St. Hubert
Volkel
Volkel
Volkel
Volkel
Gemert (PSV mini Masters)
Gemert (PSV mini Masters)
Gemert (PSV mini Masters)
Orion (Nijmegen)
Schüttorf (Duitsland)

Straatvoetbal
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7e plaats

1e plaats
5e plaats
7e plaats
1e plaats
1e plaats

1e plaats

2e plaats

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.
Omdat twee hele teams helaas verhinderd zijn, ziet de organisatie van het straatvoetbaltoernooi
op 11 juni zich genoodzaakt om de indeling en aanvangstijden als volgt aan te passen:
Het schema ziet er nu als volgt uit:
 09.00 uur aanvang E toernooi (E1 E2 E3 E4)


12.00 uur aanvang Meisjes toernooi (D3M ME1)



14.30 uur aanvang C-D toernooi (C1 C2 C3 D1)

Graag minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
Speler en leiders zien we graag op 11 juni op de parkeerplaats !

De leiders worden bij hun leeftijdsgroep verwacht.
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En de speciale streetsoccer ballen liggen al klaar, zo laat de organisatie weten
Trainingen nieuwe seizoen

In principe gaat het trainingsprogramma van het nieuwe seizoen weer in op maandag 29 augustus,
dat is de maandag na afloop van de regionale voetbaldagen.
Speeldagenkalender 2016-2017
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Datum

Kalender 1

Bijzonderheden
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10 september 2016
17 september 2016
24 september 2016
1 oktober 2016
8 oktober 2016
15 oktober 2016
22 oktober 2016
29 oktober 2016
5 november 2016
12 november 2016
19 november 2016
26 november 2016
3 december 2016
10 december 2016
17 december 2016
24 december 2016
31 december 2016
Datum
7 januari 2017
14 januari 2017
21 januari 2017
28 januari 2017
4 februari 2017
11 februari 2017
18 februari 2017
25 februari 2017
4 maart 2017
11 maart 2017
18 maart 2017
25 maart 2017
1 april 2017
8 april 2017
15 april 2017
22 april 2017
29 april 2017
6 mei 2017
13 mei 2017
20 mei 2017
27 mei 2017
3 juni 2017
10 juni 2017
17 juni 2017
24 juni 2017

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

MP WD 1

Herfstvakantie
Herfstvakantie

Feestdagenstop
Feestdagenstop

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

Bijzonderheden
Feestdagenstop

Carnaval
Start MP

Pasen
Meivakantie
Meivakantie

Regiofinales
Zaterdag na Hemelvaart
Pinksteren
Districtsfinales
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WD = Wedstrijddag
Dit is overigens de speeldagenkalender voor categorie B.
Er bestaat de mogelijkheid dat Juliana ook met een team in categorie A gaat spelen.
De speeldagenkalender hiervan is anders. Het is een jaarkalender met een volledige competitie,
dus geen najaars- en voorjaarsreeks.
Mocht het duidelijk zijn dat Juliana inderdaad een team in die categorie heeft dan zullen we de
speeldagenkalender uiteraard ook plaatsen.
Regionale Voetbaldagen ook in 2016 (herhaalde mededeling)

Net als voorgaande jaren organiseert Juliana ook in 2016 de Regionale Voetbaldagen.
Tot en met 2014 ging dat nog onder de vlag van KNVB-voetbaldagen.
Maar de KNVB besloot in 2015 niet verder te gaan met het organiseren van voetbaldagen.
Zodoende nam Juliana de organisatie zelf op zich. En nu dus in 2016 gebeurt dat opnieuw.
De dagen zijn dinsdag 23 t/m vrijdag 26 augustus.
Meer informatie:
http://www.regionalevoetbaldagenmill.nl/
Juliana Tourspel ook in 2016 van start

U zult zich ongetwijfeld wel eens afvragen waar Juliana al die uitgaven van bekostigt, met name
voor de jeugdleden.
Denk alleen maar eens aan het afsluitingsweekend. Maar daarnaast zijn er door het gehele jaar
heen allerlei activiteiten voor de jeugd van Juliana die met alleen contributie en eventuele
subsidies nooit helemaal bekostigd kunnen worden.
Juliana houdt daarom regelmatig acties om de financiering rond te kunnen krijgen.
Eén van die acties is het Juliana Tourspel.
De opbrengst daarvan vloeit rechtstreeks naar de jeugdafdeling.
Dus, als je meedoet aan het Juliana Tourspel, maak je niet alleen kans op prachtige prijzen, maar
steun je ook de jeugdafdeling van Juliana.
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Een mooi doel nietwaar? Dus allemaal meedoen graag!!!
Veel meer informatie op: www.julianatourspel.nl

De inschrijving opent medio juni. Dus nog ruim een week wachten.
Dat was het voor deze keer
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