Jeugdmededelingen Juliana, 13e jaargang nummer 38, 21 november
2016

Kansen op de titel in de najaarsreeks

We bekijken de kansen van de jeugdteams op de eerste plaats in de najaarsreeks.
Overigens is een eerste plaats in de najaarsreeks voor de KNVB geen officieel kampioenschap.
De najaarsreeks is alleen bedoeld om tot een zo correct mogelijke indeling van de
voorjaarsreeksen te komen. In deze reeksen kunnen de echte kampioenschappen behaald
worden.
Bij Juliana wordt er wel stil gestaan bij najaarskampioenen, maar ontbreekt bijvoorbeeld een
officiële receptie voor de kampioenen. Die komt er wel voor de kampioenen in de voorjaarsreeks.
Bijna titel voor Juliana JO19-1
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd van Estria JO19-1 tegen Juliana JO19-1 op het programma.
Het was de wedstrijd van de nummer één, Juliana, tegen de nummer twee, Estria.
Juliana liet er geen gras over groeien en zegevierde met 0-4.
De stand is daardoor nu als volgt:
1. Juliana JO19-1

7-21

40- 5 +35

2. Estria JO19-1

7-14

25-10 +15

3. SES JO19-1

7-13

16- 9 + 7

4. Constantia JO19-1

6-12

18-12 + 6

5. HBV JO19-1

6-12

16-16 + 0
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Door de winst van Juliana is Juliana onbereikbaar geworden voor Estria.
In theorie kunnen HBV en Constantia wel nog op gelijke hoogte kunnen komen met Juliana, maar
het doelsaldo van Juliana is veel en veel beter.
We mogen daarom wel stellen dat Juliana voor 99% kampioen van de najaarsreeks door de winst
in Escharen.
Juliana heeft nog een uitwedstrijd tegen Constantia en een thuiswedstrijd tegen SES.
Juliana JO17-1 is plotseling toch nog niet uitgeschakeld voor de titel
Voor afgelopen zaterdag leek een kampioenschap voor Juliana JO17-1 een onmogelijke opgave,
maar door de winst van Juliana tegen Constantia én het verrassende verlies van koploper ST HRC
'27/Stormvogels '28 JO17-1G in Zeeland tegen Festilent is er ineens weer een, zij het nog niet
grote, kans ontstaan.
De stand
1. ST HRC '27/Stormvogels '28 JO17-1G

7-14

21-11 +10

2. FC Uden JO17-1

6-12

18-11 + 7

3. Juliana JO17-1

6-10

17-14 + 3

4. Vitesse '08 JO17-1

6-10

5. Constantia JO17-1

7-10

19-22 - 3

6. RKOSV Achates JO17-1G

6- 9

12-10 + 2

7. Handel JO17-1G

3- 7

10- 4 + 6

9- 9

+ 0

Komende zaterdag speelt Juliana thuis tegen hekkensluiter Boekel Sport JO17-2.
Op 3 december volgt de uitwedstrijd tegen koploper ST HRC '27/Stormvogels '28 JO17-1G.
Op 15 januari staat nog de wedstrijd in Mil tegen nieuwkomer Handel JO17-1G op het programma.
Juliana JO15-1 heeft nog steeds een kans
Juliana JO15-1 behaalde een erg moeizame overwinning op de nummer laatst, Constantia.
Met name de doelman van Constantia zorgde met diverse miraculeuze reddingen ervoor dat het
tot het eind toe spannend bleef.
Venhorst verpletterde koploper Vitesse '08 JO15-1 met 4-0 en heeft nu de beste papieren.
De stand:
1. Venhorst JO15-1

7-18

34-17 +17

2. Vitesse '08 JO15-1

7-16

25-11 +14

3. Juliana JO15-1

7-16

25-13 +12

4. ST Astrantia/Milsbeek JO15-1

6-12

18-15 + 3

Komende zaterdag is er een thuiswedstrijd tegen SIOL , de nummer 8 van de ranglijst.
De laatste competitiewedstrijd is de kraker in Gennep tegen Vitesse '08.
Mocht Juliana deze twee wedstrijden winnen, dan heeft het nog een kans.
Maar… Ook Venhorst moet dan nog punten verspelen.
Komend weekend speelt Venhorst thuis tegen Hapse Boys.
Op 3 december lijkt er meer kans als Venhorst op bezoek gaat in Volkel.
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Ook Juliana JO13-1 gaat ook afgelopen zaterdag als een speer
Juliana JO13-1 staat trots bovenaan. De concurrentie ligt echter stevig op de loer.
De stand:
1. Juliana JO13-1

6-15

35-10 +25

2. Margriet JO13-2G

6-13

18- 9 + 9

3. OSS '20 JO13-2

6-12

33-10 +23

4. UDI '19 JO13-3

5- 9

19- 9 +10

5. DAW JO13-2G

5- 6

11-13 - 2

Komende zaterdag speelt Juliana de laatste wedstrijd, een uitwedstrijd in Uden tegen UDI '19.
Winst levert een zekere titel op. Bij een gelijkspel moet Juliana nog een week wachten, want
Margriet speelt een week later nog thuis tegen UDI '19. Margriet moet dan een achterstand in
doelsaldo van 16 inhalen.
Mocht Juliana verliezen in Uden, dan kan zelfs OSS '20 en UDI '19 zelf de titel behalen. OSS '20
speelt op 3 december thuis tegen Achilles Reek.
We hopen uiteraard dat Juliana het komende zaterdag af weet te maken in Uden.
Juliana JO11-1 kent nog steeds alleen maar overwinningen
Ook de spelers van Juliana JO11-1 doen het uitstekend.
De stand:
1. Juliana JO11-1

7-21

64-12 +52

2. SIOL JO11-1

7-18

51-16 +35

3. RKOSV Achates JO11-1G

7-15

51-35 +16

Zaterdag later is er voor Juliana een uitwedstrijd tegen ST Constantia/Menos.
SIOL speelt dan uit tegen EWC '46.
Op 3 december is de laatste wedstrijd, uit tegen DSV. SIOL speelt dan thuis tegen Venray.
Een keer winnen en een keer gelijkspelen levert zeker de titel op.
Als Juliana zaterdag wint en SIOL verspeelt punten tegen EWC '46, dan is zaterdag de titel al een
feit. We denken echter dat het op de laatste wedstrijd in St. Anthonis aankomt.
De onderlinge wedstrijd tegen SIOL leverde Juliana in Cuijk een 2-7 overwinning op.
Juliana JO11-3 blijft na de 7-0 winst afgelopen zaterdag kanshebber
Juliana JO11-3 kan zich opmaken voor een spannend slot van de najaarsreeks.
De stand:
1. Juliana JO11-3

7-18

59-13 +46

2. VIOS '38 JO11-2

6-15

51- 5 +46

3. Astrantia JO11-1G

5-13

35- 8 +27

4. SV Milsbeek JO11-2

6-13

50- 8 +42

De onderlinge wedstrijd tussen de twee bovenste ploegen ging in Beugen met 2-1 verloren.
A.s. zaterdag speelt Juliana uit in Boekel tegen de nummer voorlaatst.
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Mocht Juliana deze wedstrijd winnend afsluiten dan volgt er op 3 december nog een hele
belangrijke wedstrijd in Middelaar tegen Astrantia. Wint Juliana ook deze wedstrijd, dan heeft het
hele goede papieren voor de najaarstitel. De enige die dan nog roet in het eten kan gooien is VIOS
'38. Wint ook de ploeg uit Beugen drie keer, dan is het doelsaldo bepalend.
Afgelopen zaterdag stond Astrantia tegen VIOS '38 op het programma. Deze wedstrijd werd echter
afgelast.
Juliana JO9-1 moet hopen op misstap van Vitesse '08 JO9-1
Juliana JO9-1 heeft een titel niet meer in eigen hand, maar kansloos is het nog niet.
De stand:
1. Vitesse '08 JO9-1

4-12

24- 6 +18

2. SES JO9-1

5-12

23- 6 +17

3. Juliana JO9-1

5-12

23-12 +11

Komende zaterdag zou Vitesse '08 thuis spelen tegen SES.
Maar de wedstrijd werd afgelast. Juliana was vrij, dus in de stand bovenin wijzigde zich niet.
Juliana speelt op 26 november in Haps tegen hekkensluiter Hapse Boys.
Een week later is de laatste wedstrijd thuis tegen JVC Cuijk, de nummer zes.
Zelf alles winnen en hopen op misstappen van Vitesse '08 JO9-1 en SES. Iets anders zit er niet op.
Juliana JO9-5 is afgehaakt na verlies tegen Vitesse '08 JO9-4
Juliana JO9-5 had een spannend slot nog wel in eigen hand. Maar daartoe was winst tegen Vitesse
'08 JO9-4 absoluut noodzakelijk. De koploper won echter in Mill en daarmee is Juliana
uitgeschakeld voor het kampioenschap.
De stand:
1. Vitesse '08 JO9-4

7-21

2. RKOSV Achates JO9-3

6-15

3. ST Constantia/Menos JO9-4G

7-15

4. Juliana JO9-5

7-15

Wijzigingen in de competities

In de O17 2e klasse 2 (Juliana JO17-1 B1) is op codenummer 04 Handel JO17-1G bijgekomen.
Op deze plaats stond eerder FC de Rakt JO17-1, maar dat team is al eerder weggevallen.
Hierdoor is er voor Juliana nu op 14 januari 2017 een thuiswedstrijd tegen Handel bijgekomen.
In de O9 3e klasse 101 (Juliana JO9-4 F4) was begin oktober op codenummer 09 Venhorst JO9-3G
bijgekomen. Maar intussen is ook dat team weer verdwenen uit de competitie-indeling.
Hierdoor heeft Juliana JO9-4 nu op 10 december geen uitwedstrijd naar Venhorst.
Toch is Juliana niet vrij, want op deze zaterdag speelt Juliana een bekerwedstrijd.
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Zuinig op sport- en spelmaterialen

Juliana investeert zeer regelmatig in sport- en spelmaterialen.
Dat is natuurlijk een belangrijke zaak. Maar tegelijkertijd wordt soms geconstateerd dat het
materiaal niet gebruikt wordt op de wijze waarvoor het is bedoeld. Ook wordt er niet altijd even
netjes mee omgesprongen. Zo worden kleine doeltjes vaak aan de netten meegesleept in plaats
van deze gewoon vast te pakken bij de metalen delen en deze te dragen.
He mag duidelijk zijn dat de materialen hierdoor onnodig snel slijten. Als er dan een defect aan de
doeltjes optreedt, zoals loslatende metalen delen en netten die kapot zijn gegaan, dan wordt al
snel tegen beheer gezegd dat de spullen niet in orde zijn. Maar beheer zelf kan er uiteraard niet
zoveel aan doen dat de spullen slijten door onjuist gebruik.
Vandaar deze oproep van bestuur en jeugdcommissie om met zijn allen ervoor te zorgen dat de
spullen in orde blijven door ze te gebruiken op een nette en fatsoenlijke manier.
Alvast bedankt.

Uitslagen en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Uitslag dinsdag 15 november 2016
Oefenwedstrijd
SV Venray JO15-2

Juliana JO15-1

afgelast

Uitslagen zaterdag 19 november 2016
Competitie
Estria JO19-1
Juliana JO19-2
Juliana JO17-1
Vitesse '08 JO17-3G
Constantia JO15-1
SV Milsbeek/Astrantia JO15-2G
Juliana JO15-3
Juliana JO13-1
Odiliapeel JO13-2G
Juliana JO11-1
Olympia '18 JO11-4
Juliana JO11-3
Volkel JO11-3
Festilent JO9-2

Juliana JO19-1
Vianen Vooruit JO19-1
Constantia JO17-1
Juliana JO17-2
Juliana JO15-1
Juliana JO15-2
Constantia JO15-2
Estria/GVV '57/SCV '58 JO13-2
Juliana JO13-2
EWC '46 JO11-1
Juliana JO11-2
De Zwaluw JO11-2G
Juliana JO11-4
Juliana JO9-2

0-4
3-5
6-2
afgelast
3-4
afgelast
5-1
7-1
6-0
5-3
2-5
7-0
10-2
1-0
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Estria JO9-1
Juliana JO9-3G
Juliana JO9-4
GVV '57 JO9-3
Juliana JO9-5
Vitesse '08 JO9-4
Achilles Reek JO9-2M
Juliana JO9-6
ST De Zwaluw/Achates MO17-1
Juliana MO17-1
Juliana MO15-1
VIOS '38 MO15-1
Juliana MO13-1
FCV-Venlo MO13-1
FC de Rakt JO7-1
Juliana JO7-1/Juliana JO7-2
Uitslagen van MP-wedstrijden worden niet bijgehouden

1-0
1-0
0-1
0-1
0-6
afgelast
3-2

Vrij: Juliana JO9-1
Juliana JO15-1 zet opmars voort
Juliana JO15-1 heeft het gat met de koploper verkleind.
Met nog twee wedstrijden te gaan in de najaarsreeks staat de ploeg op de gedeelde tweede plaats
in de tweede klasse 02. Het team van de trainers Jack Brienen en Dominique Pichel moet na de 4-3
overwinning bij Constantia JO15-1 alleen nog Venhorst JO15-1, de enige tegenstander die Juliana
versloeg, in punten voor zich dulden. De achterstand op de nieuwe koploper is slechts twee
punten. Vitesse '08 heeft net als Juliana zestien punten.
De zege op De Kwik in Wanroij was verdiend, maar kwam niet makkelijk tot stand. De gasten
hadden in de slotfase zelfs over geluk niet te klagen. Het laaggeklasseerde Constantia was dicht bij
de gelijkmaker met een bal op de lat. Dat had het zover moest komen, had Juliana aan zichzelf te
wijten. De Millenaren maakten het duel onnodig spannend.
Juliana schoot na een fietstocht vanuit Mill naar Wanroij uit de startblokken. In de derde minuut
was het al raak. Topscorer Wessel Klomp rondde af na een combinatie via spits Mike van den
Bungelaar en rechtsbuiten William van Dommelen: 0-1. Hoewel de thuisploeg geen kans creëerde,
was het na een krap kwartier toch gelijk toen een van de middenvelders vanaf een meter of 25 de
bal in de kruising schoot.
Na de 1-1 kreeg Juliana genoeg kansen om uit te lopen. Zo schoot Mike op de paal en op de lat en
vonden Wessel en Bas Kremers de uitstekende keeper op hun weg. Na rust kwam de voorsprong
er alsnog. Na een sterke actie van de ingevallen Robin Willemsen rondde William beheerst af: 1-2.
Lang kon Juliana niet van de voorsprong genieten. Constantia scoorde vier minuten later uit een
vrije trap. Ondanks die tegenslag pakte de uitploeg het spel weer op. Eerst scoorde Wessel,
vervolgens kopte Mike een voorzet van Kjell Cornelissen binnen: 2-4. De spanning keerde terug
nadat Constantia een strafschop benutte.
Juliana ontvangt, als de weersomstandigheden het toelaten, zaterdag SIOL en gaat een week later
op bezoek bij Vitesse '08. De laatste wedstrijd voor de winterstop is op 10 december een
bekerduel met Odiliapeel.
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Jawel hoor: Juliana op de fiets naar Wanroij
Bekertoernooi jeugd 2016/2017 District Zuid II

Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten:
Voor teams spelend in de categorie B (reeksen) is van toepassing;
- De 2e ronde zal worden vastgesteld op 10 december 2016. Pupillenteams die meedoen aan
het winterzaalvoetbal krijgen uitstel voor de bekerwedstrijd. De bekerwedstrijd zal dan in
onderling overleg met de tegenstander verplaatst moeten worden. In dit geval kan wel
later gespeeld worden en is de richtlijn van binnen een week inhalen niet van toepassing.
- Vanaf de 3e ronde zullen in het voorjaar de bekerwedstrijden midweeks vastgesteld gaan
worden. Jeugdwedstrijden zullen in eerste instantie altijd op de woensdag worden
ingepland.
- De pupillenteams werken toe naar een regiofinale. De regiofinales zullen gespeeld worden
op zaterdag 20 mei 2017. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen zullen er niet zes,
maar vier regiofinales worden gespeeld in District Zuid II. De regio’s zijn herverdeeld op
basis van het aantal deelnemende teams. De winnaars van de regiofinale spelen op 10 juni
2017 de districtsfinale.
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-

De junioren en meidenteams spelen na de poulefase K.O. wedstrijden tot en met de
districtsfinale (10 juni 2017).
Vanaf de 2e ronde worden wedstrijden die in de reguliere speeltijd gelijk eindigen, beslist
door het nemen van strafschoppen, gelijk na het einde van de wedstrijd.
Er wordt niet verlengd.

Situatie voor de Julianateams
In december is de volgende bekerronde.
De volgende wedstrijden zijn vastgesteld:
 Odiliapeel JO19-1 tegen Juliana JO19-1 op 10 december 14.30 uur


Odiliapeel JO15-1 tegen Juliana JO15-1 op 10 december 13.30 uur



Vitesse ’08 JO11-4 tegen Juliana JO11-3 10 december 09.00 uur



SIOL JO9-3 tegen Juliana JO9-4 op 10 december 09.00 uur



JVC JO8-1 tegen Juliana JO9-1 op 7 december om 18.30 uur



Juliana JO9-5 tegen Boekel Sport JO9-6G op 7 december om 18.30 uur



Juliana JO9-6 tegen HBV JO9-2G op 14 december om 18.30 uur



JVC MO17-1 tegen Juliana MO17-1 op 17 december om 15.00 uur



Juliana MO15-1 tegen Volkel MO15-1 op 10 december om 13.00 uur



Juliana MO13-1 tegen ST De Willy’s/SC St. Hubert MO13-1 op 7 december 18.30 uur

Het laatste wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Programma woensdag 23 november 2016
Oefenwedstrijd
Volkel JO19-1
Juliana JO19-1
Rijbeurt: vervoer wordt geregeld door de leiding

aanvang/vertrek
19:30
18:30

Programma zaterdag 26 november 2016
Competitie
36940 Constantia JO19-1
Rijbeurt: vervoer per fiets

aanvang/vertrek
15:00
13:45

Juliana JO19-2
37887 Juliana JO17-1

Juliana JO19-1

Constantia JO19-2
Boekel Sport JO17-2
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vervallen
15:00

39692 Volharding JO17-2
Juliana JO17-2
Rijbeurt: L. Roefs, P. Jacobs, J. Junier

15:00
13:45

40318 Juliana JO15-1

13:00

SIOL JO15-1

59514 Montagnards JO15-2G
Juliana JO15-2
Rijbeurt: J. Hermens, F. van Sambeek, R. Janssen
De tegenstander én de aanvangstijd is gewijzigd

11:00
10:00

42141 Juliana JO15-3

13:00

De Willy's/St. Hubert JO15-2

43513 UDI '19 JO13-3
Juliana JO13-1
Rijbeurt: B. van Osch, T. Netten, C. Vloet

11:30
10:30

44747 Juliana JO13-2

10:45

ST Herpinia/OKSV JO13-1

46605 ST Constantia/Menos JO11-1
Juliana JO11-1
Rijbeurt: W. Verweijen, D. Hermanussen
De wedstrijd is bij Constantia (Wanroij)

10:00
09:00

47938 Juliana JO11-2

ST Constantia/Menos JO11-3

10:45

58456 Boekel Sport JO11-5G
Rijbeurt: N. Jansen, N. Willems

Juliana JO11-3

10:30
09:30

49504 Juliana JO11-4

Gemert JO11-8

10:45

53716 Hapse Boys JO9-1
Juliana JO9-1
Rijbeurt: Y. Verbeek, R. Lakenberg

09:30
08:30

55264 VCO JO9-1G
Juliana JO9-2
Rijbeurt: S. van Bergen, L. van Katwijk

09:30
08:30

55279 JVC Cuijk JO9-3
Rijbeurt: J. v.d. Wiel, T. Slaats

Juliana JO9-3G

09:00
08:00

59406 Juliana JO9-4

Vianen Vooruit JO9-1G

08:45

52847 Juliana JO9-5

SIOL JO9-3

08:45

51498 Juliana JO9-6

FC Uden JO9-4

08:45
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50954 Juliana MO17-1

Festilent MO17-1

15:00

55600 SES MO15-1
Rijbeurt: vervoer per fiets

Juliana MO15-1

13:00
12:00

51228 Bieslo MO13-1
Rijbeurt: N. Jacobs, L. Uijen

Juliana MO13-1

10:00
08:30

56469 Juliana JO7-1/Juliana JO7-2

Vorstenbossche Boys JO7-1G

08:45
08:30

Vrij: Juliana JO19-2
Programma zaterdag 3 december 2016
Competitie
36876 Juliana JO19-1

SES JO19-1

aanvang/vertrek
14:30

37799 Olympia '18 JO19-2
Juliana JO19-2
Rijbeurt: M. van Dijk, N. Strijbosch, D. Kahlert

14:30
13:30

38041 HRC '27/Stormvogels '28 JO17-1
Juliana JO17-1
Rijbeurt: J. Roelofsen, S. Peters, S. v.d. Voort
De wedstrijd is bij HRC '27 (Afferden)

14:30
13:15

38898 Juliana JO17-2

14:30

JVC Cuijk JO17-4

40669 Vitesse '08 JO15-1
Juliana JO15-1
Rijbeurt: S. Janssen, J. v.d. Ven, K. Cornelissen

11:30
10:15

42134 Juliana JO15-2

13:00

ST Elsendorp/Fiducia JO15-1G

42441 Hapse Boys JO15-2
Juliana JO15-3
Rijbeurt: N. Berends, N. Ren, S. de Vos
Juliana JO13-1

SES JO13-2

12:30
11:15
vervallen

43859 Festilent JO13-2
Juliana JO13-2
Rijbeurt: W. Daverveld, O. Goossens, S. Thelosen

10:30
09:30

46270 DSV JO11-1
Juliana JO11-1
Rijbeurt: D. Hermanussen, R. v.d. Loo

10:00
09:00

58910 Juliana JO11-2

10:45

Gassel JO11-2
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49482 Astrantia JO11-1G
Juliana JO11-3
Rijbeurt: D. Verstegen, G. van Dijk

10:30
09:30

49500 Juliana JO11-4

Estria JO11-2

10:45

53058 Juliana JO9-1

JVC Cuijk JO9-2

08:45

54165 Juliana JO9-2

Boekel Sport JO9-4

08:45

59532 Juliana JO9-3G

JVC Cuijk JO9-7

08:45

51537 ST SC St. Hubert/De Willy's JO9-2
Rijbeurt: J. v.d. Burgt, S. Weren
De wedstrijd is bij SC St. Hubert

Juliana JO9-4

09:30
08:30

51633 RKOSV Achates JO9-3
Juliana JO9-5
Rijbeurt: M. de Klein, S. Cornelisse

09:00
08:00

51372 SCMH JO9-2
Rijbeurt: M. Janssen, T. Hermens

10:30
09:30

Juliana JO9-6

59512 Gassel MO17-1
Juliana MO17-1
Rijbeurt: W. van Gemert, J. van Alphen, S. Arts
De tegenstander én de aanvangstijd is gewijzigd

12:00
11:00

55323 Juliana MO15-1

De Willy's/St. Hubert MO15-1

13:00

51143 Juliana MO13-1

SES MO13-1

10:45

Vrij: Juliana JO13-1, Juliana JO7-1 en Juliana JO7-2
Programma woensdag 7 december 2016
Bekervoetbal
60089 JVC Cuijk JO8-1
Juliana JO9-1
Rijbeurt: verzoek aan de leiding dit te regelen

aanvang/vertrek
18:30
17:30

60187 Juliana JO9-5
Boekel Sport JO9-6G
Boekel Sport heeft om een andere datum verzocht voor deze wedstrijd

18:30

59826 Juliana MO13-1

18:30

De Willy’s/St. Hubert MO13-1

Programma zaterdag 10 december 2016
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Competitie
Venhorst JO9-3G
Juliana JO9-4
Let op: er is voor Juliana JO9-4 wél een bekerwedstrijd vandaag

aanvang/vertrek
vervallen

58579 Berghem Sport JO9-7
Rijbeurt: W. Albers, J. v.d. Weem

Juliana JO9-6

08:45
07:45

51192 Juliana MO13-1

SSS '18/Holth.-Smakt MO13-1

10:45

Bekervoetbal
59666 Odiliapeel JO19-1
Juliana JO19-1
Rijbeurt: verzoek aan de leiding dit te regelen

14:30
13:15

59750 Odiliapeel JO15-1
Juliana JO15-1
Rijbeurt: verzoek aan de leiding dit te regelen

13:30
12:15

60052 Vitesse '08 JO11-4
Juliana JO11-3
Rijbeurt: wordt geregeld door leiding

09:00
08:00

60180 SIOL JO9-3
Juliana JO9-4
Rijbeurt: verzoek aan de leiding dit te regelen

09:00
08:00

60235 Juliana MO15-1

13:00

Volkel MO15-1

Verder begint de zaalreeks voor de O11- en O9-teams. Dat zijn de E- en F-teams.
De indeling van de teams staat verderop in deze nieuwsbrief.
Ook de O7-teams (MP) komen in de zaal te spelen.
Het programma hiervan wordt tijdig bekend gemaakt.
Er zal rekening gehouden worden met andere verplichtingen zoals bekervoetbal.
Programma woensdag 14 december 2016
Bekervoetbal
60175 Juliana JO9-6

HBV JO9-2G

aanvang/vertrek
18:30

Programma zaterdag 17 december 2016
Competitie
57059 Juliana JO9-6

Volkel JO9-4

aanvang/vertrek
08:45

55421 Juliana MO15-1

VIOS '38 MO15-1

13:00

51194 Sportclub Irene MO13-1
Rijbeurt: Y. Netten, S. Hermens

Juliana MO13-1

10:15
08:45

Bekervoetbal
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60212 JVC Cuijk MO17-1
Juliana MO17-1
Rijbeurt: verzoek aan de leiding dit te regelen

15:00
14:00

Ook deze zaterdag zal er in de zaal gespeeld worden.
Het programma hiervan wordt tijdig bekend gemaakt.
Programma zaterdag 14 januari 2017
Competitie
59044 Juliana JO17-1
Oefenwedstrijd
Juliana JO13-2
Programma zaterdag 21 januari 2017
Oefenwedstrijd
Juliana JO15-1

Handel JO17-1G

aanvang/vertrek
15:00

DSV JO13-2

aanvang/vertrek
13:00

SV Venray JO15-2

aanvang/vertrek
13:00

Programma zaterdag 4 februari 2017
Oefenwedstrijden
DSV JO19-1
Juliana JO19-1
Rijbeurt: vervoer wordt geregeld door de leiding
Juliana JO17-1

DSV JO17-1

Zaalvoetbal

Hierbij de indeling voor het zaalvoetbal
Indeling JO11-teams
Team 1 t/m 3 in de A poule, team 4 t/m 6 in de B poule
JO11-1
Robin van Eenbergen
Dion Hermanussen
Wes Verweijen
Gies Janssen
Noud v.d. Burgt
Mees Raijmakers

JO11-2
Fey Loeffen
Lars v.d. Cruijsen
Loek Werts
Niek van Osch
Jamie Polman
Julian Verheijen

JO11-3
Lars van Eijbergen
Luc van Tienen
Joshua Broeren
Randy v.d. Loo
Milan Emons
Lars Toenders
Noah v.d. Heuvel

Leider:
Eugène van Eenbergen

Leider:
Mark Verweijen

Leiders:
Arno v.d. Heuvel
Leo van Eijbergen
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aanvang/vertrek
15:00
13:45
15:00

JO11-4
Milan van Boxtel
Marijn v.d. Heijden
Gabriël Gallardo
Roy van Schipstal
Giel van Dijk
Tijs Bulkens

JO11-5
Cas de Kleijn
Jason Geurts van Kessel
Pim Driessen
Davey Verstegen
Adam Bouaazzaoui
Niels Arts
Niek Willems

JO11-6
Thim Rovers
Jard Peters
Noud Jansen
Sam Koole
Sven v.d. Hurk
Rami Alhaj Hamdo Altaha
Storm Goossens

Leider:
Michel van Boxtel

Leider:
Lesly de Kleijn

Leiders:
Roland Rovers
Fred Peters

Indeling JO9 teams
Team 1 t/m 4 in de A poule, team 5 t/m 8 in de B poule
JO9-1
Lers Verwijen
Ravi Lakenberg
Siem Kremers
Sem de Klein
Roob Hurkmans
Thijn v.d. Linden

JO9-2
Youri Verbeek
Boyd Verweijen
Luca van Katwijk
Ties Slaats
Jawad Bouazza
Jurre Verweijen

JO9-3
Max Hendriks
Koen de Klein
Jens Hermens
Giel Hermsen
Jens van Hal
Noor Driessen
Merle Kerkhof

JO9-4
Marinus Klop
Timo Rossen
Joost Albers
Mouemen Abdullah
Jasmijn v.d. Wiel
Sanne Toenders
Steef van Bergen

Leider:
Mark Verweijen

Leider:
Jord Thijsen

Leider:
Jürgen van Hal

Leider:
Hylke Kerstens

JO9-5
Thije Nass
Brett van Berlo
Bart Nabuurs
Jay Janssen
Nick van Schipstal
Gijs Derks

JO9-6
Duke van Lieshout
Bart van Roosmalen
Kevin van Hout
Siem Cornelisse
Tijn Rovers
Jannes v.d. Weem

JO9-7
Quinn Polman
Enzo Nabuurs
Jorne v.d. Burgt
Jens van Mil
Wout Albers
Mano de Klein

JO9-8
Onne Bartenm
Bram Peters
Steef Weren
Wes van Nunen
Tijn Hermens
Mahamed Yaslam
Mats Janssen

Leider:
Edwin Nass

Leider:
Erik van Lieshout

Leider:
Kevin Nabuurs

Leider:
Dennis Barten

Speeldagenkalender 2016-2017 (najaarsreeks)
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Datum
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
25 mei 2017
27 mei 2017
3 juni 2017
10 juni 2017
17 juni 2017
24 juni 2017

Kalender 1
Categorie B
WD9
WD1
Beker/inhaal
Beker/inhaal
-

Bijzonderheden

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

Bijzonderheden
Feestdagenstop

MP vrij
MO13-1 en JO9-6: WD 10
MO13-1 en JO9-6: WD 11
Feestdagenstop
Feestdagenstop

Carnaval
Start MP

Pasen
Meivakantie
Meivakantie

Hemelvaart
Beker/inhaal
Beker/inhaal
-

Pinksteren

Toernooien 2017
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De coördinatoren van de jeugdteams hebben een overzicht gekregen van de toernooien waarvoor
Juliana een uitnodiging heeft ontvangen.
Het is de bedoeling dat de coördinatoren vervolgens deze lijst doormailen naar de leiders van de
teams.
Heb je als leider van een team nog niets ontvangen, neem, dan even contact op met je
coördinator.

Juliana JO19-1/JO19-2/JO17-1/JO17-2
Renzo de Man


Juliana JO15-1/JO15-2/JO15-3/JO13-1/JO13-2

Pamela Bisschops



Juliana MO17-1/MO15-1/MO13-1

Roland v.d. Maden



Juliana JO11-1/JO11-2/JO11-3/JO11-4

Claudia van Eijbergen



Juliana JO9-1/JO9-2/JO9-3G/JO9-4/JO9-5/JO9-6

Peter v.d. Cruijsen



Juliana JO7-1/JO7-2

Jürgen van Hal

Start seizoen 2017/2018

Seizoen 2017/2018: later beginnen en langer door in het amateurvoetbal?
Samen met amateurvoetbalclubs gaat de KNVB de mogelijkheid bespreken om het voetbalseizoen
2017/2018 later te beginnen dan de afgelopen seizoenen gebruikelijk was.
Vanuit voetballend Nederland werd de vraag opgeworpen waarom het seizoen niet overal na de
zomervakantie begint en langer doorloopt.
Met het opgestelde voorstel hoopt de KNVB het amateurvoetbal van dienst te zijn.
Volledige selecties in voorbereiding en voetballen met mooi weer
Door pas volledig na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrijden, denkt de voetbalbond
dat minder voetballers hun eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. Daarnaast kunnen voetballers,
trainers, teams én clubs zich beter voorbereiden op de start van de competitie.
Als bijkomend voordeel loopt het voetbalseizoen ook langer door, wat betekent dat meer
wedstrijden in de lente worden gespeeld, met hierdoor meer kans op mooi weer!
Hoe de speeldagenkalender definitief wordt vormgegeven bespreekt de voetbalbond de komende
periode met verenigingen door heel het land.
Amateurclubs hakken de knoop door
Naar aanleiding van de vraag uit het amateurvoetbal overweegt de KNVB om de competitie in
2017/’18 in het weekend van 23 en 24 september te starten. Dit geldt dan voor de A-categorie (1e
tot en met 5e klasse mannen standaard en reserve, jeugd en vrouwenvoetbal) en de volledige
categorie B in het amateurvoetbal.
Het bekertoernooi start voorafgaand op 2 en 3 september met de eerste bekerpoulewedstrijden.
Na drie bekerpoulewedstrijden, die allemaal in de daaropvolgende weekenden gespeeld worden,
begint de competitie.
In januari gaat de KNVB het land in om de plannen voor te leggen en samen uit te werken.
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Dit gebeurt op themabijeenkomsten, door heel het land, met clubvertegenwoordigers. Het is de
insteek om uiterlijk voor 1 februari duidelijkheid te hebben over de speeldagenkalender van
2017/2018.
Of het amateurvoetbalseizoen 2017/2018 inderdaad later gaat beginnen hangt af van de reactie
van amateurclubs. Wil je hierover meedenken of een mening en/of suggestie geven? Stuur dan
een mail naar amateurvoetbal@knvb.nl.
De volledige speeldagenkalender voor het seizoen 2017/18 wordt zo snel mogelijk na 1 februari
gepubliceerd op knvb.nl.
Met vriendelijke groeten,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Hans Schelling
Operationeel manager
300% contributieverhoging!

Het volgende interessante artikel werd aangedragen door Theodor Kerstens.
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Iemand moet het een keer doen, laat mij het dan maar zijn.
Als "stadse buitenstaander" binnen een mooie dorpsclub kan ik wat meer mijn ongezouten
mening geven of de zaken benoemen zoals ze feitelijk zijn. De rol van passant is mij op het
lijf geschreven. Ik ben al 26 jaar clubhopper zonder een echt vast honk te hebben. Op de
vraag "wat is jouw club?" moet ik dan ook altijd de schouders ophalen. Er is geen "mijn
club". Klinkt eigenlijk best wel triest als ik het zelf zo terug lees.
Maar goed, 300% contributieverhoging.......en dat is nog maar het begin! Met de huidige
mentaliteit van een grote groep mensen is dit de nabije toekomst. We hebben tenslotte
geen tijd?! De grootste onzin natuurlijk als je bedenkt dat de Nederlander gemiddeld 27
uur per week achter of voor een beeldscherm zit (bron: CBS). Dat is meer dan één hele dag
in week en dan durven sommige nog steeds te zeggen dat ze geen tijd hebben?
Wat mij opvalt is dat mensen die echt druk zijn ook nog tijd vrijmaken voor wat uren
vrijwilligerswerk bij de club van hun zoon en/of dochter. Daar staan al die auto's tegenover
die het sportpark als bushalte zien om een kind af te zetten. 10 minuten heen en 10
minuten terug voor 60 minuten training. Dan vraag ik me af wat die chauffeur dan wil doen
in die tussenliggende 40 minuten........druk zijn? Hij had beter ook een trainingspak aan
kunnen trekken en op het veld komen helpen. Goed voor de binding met je eigen kind, je
eigen ontwikkeling als potentieel jeugdtrainer en de weerstand die je opbouwt door
regelmatig lekker in de buitenlucht te zijn.
Toch denk ik dat veel van u alleen maar aan die 300% blijven denken. Grappig toch, wil je de
aandacht van een Nederlander, praat dan over zijn portemonnee. Een makkelijk
marketingtrucje. De verklaring is heel simpel. Als mensen nu nog steeds niets voor de club
doen, maar wel verwachten dat hun zoon en/of dochter gewoon kan blijven voetballen,
moet de club mensen aan gaan nemen en betalen. Dat kost geld en dat moeten de leden
dan maar ophoesten. Denk niet dat er een sponsor gevonden kan worden die dit voor al
die niet-vrijwilligers financieel wil compenseren.
Moet het tij dus radicaal gewijzigd worden?
Dat denk ik niet. Ik denk zelfs dat we "ons clubprobleem" vrij eenvoudig het probleem van de nietvrijwilliger kunnen laten worden. Door het probleem te verschuiven naar de mensen waar
het om gaat kun je als club rustig achterover gaan zitten en wachten.
De tijd zal het probleem vanzelf oplossen. We volgen gewoon een stappenplan:
1. De club communiceert met alle leden en ouders dat het voor 1 september van het nieuwe
seizoen een uitbreiding wil van bijvoorbeeld 75 vrijwilligers op verschillende afdelingen.
Wordt dit aantal gehaald, dan blijft het stappenplan op punt 1 steken en is de club
voorlopig uit de zorgen. Niets aan de hand en degene die niets willen doen komen er dan
mooi onderuit. Beide partijen tevreden. Maar.....punt 2 en 3 zijn vooraf bekend om de druk
op punt 1 te houden.
2. Bij minder dan 75 nieuwe vrijwilligers gaan alle niet-vrijwilligers een maandelijkse toelage
betalen op de contributie van bijvoorbeeld 10 euro per kind voor een heel seizoen. Dat is
dus 120 euro extra in de clubkas per kind. Alle vrijwilligers betalen uiteraard een lager
tarief. Niets doen is dus extra betalen en dat geld gebruiken we om vrijwilligers beduidend
minder te laten betalen. De ene hand wast de andere, wel zo eerlijk.
3. Als ook een seizoen later de 75 nieuwe vrijwilligers niet gehaald worden komt er een
verplichting van vrijwilligerswerk. Het kind kan/mag pas voetballen als vader en/of moeder
vrijwilligerswerk doet. Let wel, als iedereen iets moet doen, dan treed het gezegde "vele
handen maken licht werk" in werking. Ik ken clubs waar dit al is gerealiseerd en dat
betekent bij hen één bardienst van 3 uur draaien in 12 weken!
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Dit alles kondig je uiteraard vooraf breed aan. De opstandige onder u zullen nu zeggen: "Ik laat me
niets verplichten, dan ga ik lekker naar een andere club". Dat recht heeft u natuurlijk, maar
voordat u overhaaste beslissingen neemt, neem ik u even mee naar de gevolgen van die
uitspraak.
U besluit weg te gaan met uw zoon/dochter naar de club waar u niets hoeft te doen. Die club gaat
dus in rap tempo bestaan uit louter leden met mensen die niets willen doen. Problemen
dus. Binnen de kortste keren gaat de contributie omhoog om krachten in te huren of men
confronteert u met een stappenplan om vrijwillige werkzaamheden langzaamaan te gaan
verplichten. Nog niet gesproken over alle trammelant die er aan vooraf gaat. Te weinig
vervoer, geen trainers op het veld, geen scheidsrechters, een dichte kantine, smerige
accommodatie etc. Allemaal zaken waar uw kind de dupe van gaat worden.
De club die u heeft verlaten bestaat na uw vertrek alleen nog maar uit heel veel vrijwilligers. Alles
kan tot in de puntjes geregeld worden en alle afdelingen zijn optimaal bezet. Meer trainers
en dus meer aandacht voor de spelers, een gezellig onderkomen in de vorm van een
kantine die altijd geopend is, altijd voldoende vervoer, een schone accommodatie en door
het grote aantal vrijwilligers hoeft iedereen maar een heel klein beetje te doen. De ideale
vereniging is ontstaan en toekomst gegarandeerd!
Als club hoef je slechts de ballen te hebben om dit initiatief te introduceren voor een grandioze
toekomst. Andere sporten kennen dit al veel langer, maar zoals gebruikelijk lopen we in de
voetballerij altijd achter.
Het bestuur wat deze beslissing moet nemen hoeft zichzelf alleen maar antwoord te geven op één
vraag........wil je een club met 650 leden en voor altijd verlost zijn van het
vrijwilligersprobleem met een fantastische toekomst...........of wil je een club van 750 leden
met een blijvend vrijwilligersprobleem en een onzekere toekomst vanwege een te klein
groepje overbelaste vrijwilligers die uiteindelijk de handdoek in de ring gaan gooien?
https://www.linkedin.com/pulse/300-contributieverhoging-carlo-kastermans
Rabobank Clubkascampagne groot succes voor Juliana

Julianaleden (klanten) van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen hebben hun stem op Juliana
uitgebracht. 212 Juliana stemmen leverde het mooie bedrag op van € 1.103,82.
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Dit bedrag kan Juliana inzetten voor alle middelen die nodig zijn om het Millse voetbal mogelijk te
maken.

Juliana bedankt Rabobank voor deze prachtige donatie.
En alle Juliana-Rabobank klanten bedankt voor jullie stem!
De volledige uitslag:
https://www.rabobanklvcmleden.nl/uploads/website/file/2016/11/uitslagkaart-rabobankclubkas-campagne-2016.pdf
Dat was het voor deze keer
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