Jeugdmededelingen Juliana, 14e jaargang nummer 18, 8 mei 2017

Vier tegen Vier avonden bij Juliana

Ook dit jaar worden weer de 4 tegen 4 avonden georganiseerd bij voetbalclub Juliana en wel op
17 en 24 mei. Gezien de overweldigende aanloop van vorig jaar worden er nog meer veldjes
beschikbaar gesteld zodat iedereen ook echt 4 tegen 4 kan spelen. Want juist daardoor kun je
lekker veel aan de bal komen en dat is nou net de bedoeling van deze avonden. Want het maakt
niet uit of je al een keer gevoetbald hebt, iedereen die in groep 2 t/m 8 van de basisschool zit is
welkom. Ook voor meisjes is dit een uitstekende mogelijkheid om eens te proberen of je voetbal
leuk vindt. Dat is namelijk het belangrijkste van voetbal; dat je lekker met een team lol kunt
hebben en dan maakt het helemaal niet uit of je er wel of niet goed in bent.
Je mag dan ook nog proberen te scoren bij de A-keepers van de Juliana jeugd.
Wie dit over de twee avonden het beste kan, gaat ook nog met een beker naar huis.
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En als je zeker weet dat je wilt blijven voetballen, kun je op de site van Juliana een
lidmaatschapsformulier downloaden en invullen op www.julianamill.nl. Als je het niet zeker weet
kom je gewoon na de vakantie een keer meetrainen. En als je het niet leuk hebt gevonden heb je
het in ieder geval een keer geprobeerd!
Dus kom en neem iedereen mee naar de 4 tegen 4 dagen op het sportpark van Juliana op 17 en 24
mei. Het begint om zes uur maar zorg dat je er een kwartier eerder bent, want dan kunnen we ook
even je naam noteren.
https://www.inmill.nl/sport/12098-4-tegen-4-avonden-bij-juliana-mill.html
Bekervoetbal

In de achtste finale speelt Juliana JO19-1 thuis tegen Constantia JO19-1.
Op Paaszaterdag ging de wedstrijd niet door.
Na overleg is er de datum van dinsdag 9 mei uitgekomen.
15-04-2017
15-04-2017
15-04-2017
15-04-2017
19-04-2017
26-04-2017
29-04-2017
09-05-2017

ST Meterik/America JO19-1
VOW JO19-1
S.V. Brandevoort JO19-1
SV Geuldal JO19-1
Born JO19-1
DESM JO19-1
WEC JO19-1
Juliana JO19-1

Reuver JO19-1
ASV '33 JO19-1
Liessel JO19-1
ST RKASV/Geusselt Sport JO19-1
KVC Oranje JO19-1
Sportclub Leeuwen JO19-1
NLC '03 JO19-1
Constantia JO19-1

Juliana JO9-1 speelde op woensdag 19 april thuis tegen Volharding.
Juliana zorgde voor een grote verrassing, want het won met 3-2.
Nu staat Juliana in de halve finale tegen SES in Langenboom.
De halve finalewedstrijden:
10-05-2017 SES JO9-1
10-05-2017 DAW JO9-1

Juliana JO9-1
Berghem Sport JO9-1

De finale wordt op zaterdag 20 mei a.s. gespeeld bij GVV '57 te Grave.
Regeling kampioenschappen
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De competitie nadert de ontknoping en dan is het natuurlijk handig als je weet hoe er bepaald
wordt welk team kampioen is.
Dit zijn de regels van de KNVB
Voor elftallen die uitkomen in competities die zijn ingedeeld in categorie B junioren en pupillen is
het doelsaldo beslissend indien twee of meer elftallen gelijk eindigen.
Is ook het doelsaldo gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en) bepalend.
Is ook dit gelijk, dan volgt alsnog een beslissingswedstrijd.
Is de beslissingswedstrijd na de reguliere speeltijd geëindigd met een gelijke stand, dan volgt
onmiddellijk verlenging van de wedstrijd.
Is na verlenging zoals genoemd in nog geen beslissing verkregen, dan valt de beslissing door het
nemen van strafschoppen.
Dus: je bent kampioen als je (als enige) de meeste punten hebt.
Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo (voor min tegen) bepalend.
Is ook het doelsaldo gelijk, dan is het onderling resultaat bepalend.
Is dat ook gelijk, dan volgt er een beslissingswedstrijd.
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/1863/handboek-competitiezaken-amateurvoetbal





Hoe zijn de kansen van onze jeugdteams?
Juliana JO15-1 voert samen met Vitesse '08 de ranglijst aan wat betreft verliespunten.
Juliana won afgelopen zaterdag met 4-3, terwijl Vitesse '08 niet gespeeld heeft.
Juliana heeft nu 22 punten uit 8 wedstrijden met een doelsaldo van +14.
Vitesse '08 heeft 19 punten uit 7 gespeelde wedstrijden.
Het doelsaldo van de Gennepse ploeg is beduidend beter: +29.
Als Juliana a.s. zaterdag in Gennep wint, dan behaalt Juliana het kampioenschap.
Bij winst van Vitesse '08 zal het veel betere doelsaldo beslissend zijn.
Bij een gelijkspel is Vitesse '08 bij winst in de laatste wedstrijd de kampioen (op doelsaldo).
Die is op 17 mei tegen EWC '46, in Gennep.
Juliana JO15-3 heeft nog steeds kans.
Het team heeft afgelopen zaterdag met 1-2 gewonnen van SVS JO15-1G.
Juliana is nu uitgespeeld en heeft 22 punten uit 9 wedstrijden met een doelsaldo van +21.
SVS heeft 19 punten uit 8 wedstrijden en een doelsaldo van +23.
Na de winst afgelopen zaterdag van ST De Willy’s/SC St. Hubert JO15-1G (0-7 in Ottersum) staat dit
team nu op een tweede plaats met 19 uit 8 en een doelsaldo van +24.
Komende zaterdag speelt ST De Willy’s/SC St. Hubert thuis tegen Montagnards, de nummer 4 van
de ranglijst.
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SVS speelt dan in Boxmeer tegen Olympia '18 JO15-3, de nummer laatst met één punt.
Aangezien bij een gelijke stand het doelsaldo telt is de kans op de titel voor Juliana minimaal.
Alleen als zowel ST De Willy’s/SC St. Hubert als SVS niet weten te winnen kan Juliana nog
kampioen worden.
Nog in het seizoen 2014-2015 zou Juliana al kampioen zijn geweest.
In dat jaar gold als laatste seizoen de regel dat alle teams met de meeste punten kampioen zouden
zijn, ongeacht het doelsaldo. Die regel is in het vorige seizoen (2015-2016) veranderd.
Juliana JO11-3 heeft in twee weken tijd eigenlijk de kansen om zeep geholpen.
Eerst werd er in Beers verloren en daarna verloor het team thuis van Olympia '18.
Daardoor staat het team nu met 18 uit 8 (doelsaldo +11) op een tweede plaats, gelijk met op VIOS
'38 (doelsaldo +21), maar met één wedstrijd meer gespeeld en drie punten voor op Milsbeek
(doelsaldo +27), dat ook nog een wedstrijd tegoed heeft.
Opvallend is dat van beide teams al wel is gewonnen.
Juliana JO11-4 heeft de volle buit uit zeven wedstrijden, 21 punten, met een doelsaldo van +55.
Er zijn nog twee wedstrijden te gaan. Concurrentie was er eigenlijk alleen nog van De Zwaluw
JO11-2G, maar afgelopen zaterdag won Juliana in Oeffelt met 2-5.
Dat betekent dat Juliana a.s. donderdag de titel behaalt als tegen Milsbeek minimaal gelijk
gespeeld wordt. Zelfs bij een nederlaag volgt er nog een herkansing a.s. zaterdag tegen Toxandria.
Maar zover laten de spelers het natuurlijk niet komen.
Juliana JO9-3G staat bovenaan met 21 punten uit acht wedstrijden.
Nummer twee is Achilles Reek met 18 uit 8. Nummer drie is GVV '57 JO9-2 met 16 uit 7.
Op 13 mei is de laatste wedstrijd in Cuijk tegen JVC Cuijk JO9-5, de huidige nummer zes.
Verlies in de laatste wedstrijd kan dan nog roet in het eten gooien.
In deze klasse is het doelsaldo niet bepalend, want winst levert altijd 1-0 op, verlies 0-1 en een
gelijkspel 1-1.
Als Juliana in Cuijk een gelijkspel behaalt, dan heeft Juliana 22 punten en kan Achilles Reek Juliana
niet meer inhalen.
GVV '57 kan dan nog wel in punten gelijk komen met Juliana, maar het onderling resultaat is dan
in het voordeel van Juliana.
Juliana won namelijk van GVV '57 en verloor van Achilles Reek.
Dat kan eventueel de doorslag geven mocht Juliana in punten gelijk eindigen.
Zijn in de eindstand Juliana en Achilles Reek beide koploper met evenveel punten, dan gaat de titel
naar Reek vanwege het onderlinge resultaat.
Eindigen Juliana en GVV '57 gelijk bovenaan, dan is Juliana de kampioen vanwege de winst in
Grave.
Dus: gelijkspel of winst a.s. zaterdag in Cuijk levert Juliana het kampioenschap op.
Juliana JO9-4 bevindt zich met 21 uit 8 drie verliespunten achter koploper Vitesse '08 JO9-5, dat
21 uit 7 heeft.
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Doordat Vitesse '08 de onderlinge wedstrijd in Gennep won lijkt Juliana de titel niet meer te
kunnen behalen. Want ook in deze klasse is het doelsaldo niet bepalend. Mocht Juliana de drie
punten achterstand nog inlopen, dan nog valt het onderling resultaat negatief uit.
En die kans is minimaal, want Vitesse '08 speelt o.a. nog thuis tegen de hekkensluiter die nog alles
verloren heeft.
Juliana MO17-1 staat momenteel op een tweede plaats met 18 uit 7 (doelsaldo +10).
Koploper is Sparta '18 uit Sevenum met 24 uit 8 (doelsaldo +46).
Op 11 mei speelt Juliana nog uit bij hekkensluiter NWC in Asten.
Op 13 mei treffen beide ploegen elkaar in Mill.
Millse winst is in beide wedstrijden zou Juliana en Sparta '18 op 24 punten laten eindigen, maar
zelfs dan zal Sparta '18 vanwege het grote verschil in doelsaldo niet meer in te halen zijn.
De overige teams zijn normaal gesproken uitgeschakeld voor het kampioenschap.
Mobiel digitaal wedstrijdformulier veldvoetbal

Vanaf het seizoen 2017/2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal
wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal voortaan uitsluitend met de
Wedstrijdzaken-app gaan.

In het filmpje dat je kunt aanklikken (zie link hieronder) wordt een en ander uit de doeken gedaan.
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http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulierveld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
Proef met nieuwe belijning voetbalvelden

Met de komst van de nieuwe wedstrijdvormen voor het pupillenvoetbal, dat vanaf deze zomer in
heel Nederland wordt ingevoerd, is er mogelijk vraag naar nieuwe belijning van wedstrijdvelden.
“Zo voorkom je dat je iedere week de pupillenveldjes opnieuw moet uitzetten”, verklaart Patrick
Balemans van de KNVB.
Het moet geen 'circusbelijning' worden
Om die reden is er eind maart een proef uitgezet bij voetbalclub FC Oudewater, een vereniging uit
de gelijknamige plaats.
Bij de club is onlangs rode, blauwe en groene belijning aangebracht op het veld.
Rood voor 4 tegen 4, groen voor 6 tegen 6 en blauw voor 8 tegen 8.
“We zijn sinds september met de uitwerking bezig”, vertelt Balemans, die bij de KNVB
verantwoordelijk is voor accommodatiezaken.
Enquêtes
Uit- en thuisspelende teams, scheidsrechters en coaches kunnen in de komende weken hun
bevindingen via analoge en digitale enquêtes doorgeven aan de KNVB. Wordt er positief op de
aanvullende belijning gereageerd dan wordt er een vast format van gemaakt.
“Mochten verenigingen permanente velden willen uitzetten dan kan dit volgens dit format. Die
kleuren staan vast. Doordat ze op de velden in heel Nederland terugkomen ontstaat er
gewenning."

Rood voor 4 tegen 4, groen voor 6 tegen 6 en blauw voor 8 tegen 8.
We willen niet zonder meer allerlei extra belijning op de velden plaatsen zonder de belangrijkste
gebruikers daarover te raadplegen.
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Een aantal jaren geleden is er ook al eens een onderzoek geweest met meerdere belijning op het
voetbalveld. Aanvullende belijning werd destijds als hinderlijk ervaren door de spelers, ook in het
zaalvoetbal.
“De extra belijning in kleur werd als obstakel gevoeld”, aldus Balemans.
“Vandaar dat we ook niet zonder meer allerlei extra belijning op de velden willen plaatsen zonder
de belangrijkste gebruikers daarover te raadplegen. Belangrijk is ook dat de belijning functioneel is
en dat die op de minst bespeelde plekken van het veld wordt geplaatst. Het moet geen
'circusbelijning' worden.”
Echt veld
Om de nieuwe belijning zo goed mogelijk in beeld te brengen, werd bij FC Oudewater een drone
ingezet.
Balemans: “Op een tekening lijken de lijnen veel meer aanwezig dan dat ze in de werkelijkheid
zijn. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om het op een echt veld te tonen. Op de tekening
lijkt een lijn wel een meter breed, terwijl dat in de praktijk eigenlijk maar een centimeter of tien
is.”
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Mocht de proef als positief ervaren worden, dan is het mogelijk om al vanaf het nieuwe seizoen gebruik te
maken van het format.

Uitslagen en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Uitslagen zaterdag 6 mei 2017
Competitie
DAW JO19-2
Juliana JO19-2
FC Uden JO17-1
Juliana JO17-2

Juliana JO19-1
DSV JO19-3
Juliana JO17-1
HVCH JO17-4
8

1-8
3-3
1-3
3-11

Juliana JO15-1
Volharding JO15-2G
Juliana JO15-2
SV Venray JO15-4
SVS JO15-1G
Juliana JO15-3
RKOSV Achates JO13-1G
Juliana JO13-1
Juliana JO13-2
Estria/GVV '57/SCV '58 JO13-4
VIOS '38 JO11-1
Juliana JO11-1
Juliana JO11-2
Heijen JO11-1
Juliana JO11-3
Vitesse '08 JO11-4
De Zwaluw JO11-2G
Juliana JO11-4
Juliana JO9-1
SES JO9-1
VCO JO9-1G
Juliana JO9-2
Juliana JO9-3G
SCV '58 JO9-1
Olympia '18 JO9-5
Juliana JO9-4
Juliana JO9-5
Excellent/Westerb. B. JO9-3G
De Zwaluw JO9-3
Juliana JO9-6
Juliana MO17-1
Constantia MO17-1
Venhorst MO15-1
Juliana MO15-1
Vernhorst had te weinig speelsters
Gemert MO13-1
Juliana MO13-1
Juliana JO7-1/Juliana JO7-2
De Willy 's/ St. H. JO7-1/JO7-2
Uitslagen van JO7-wedstrijden worden niet bijgehouden.

4-3
1-5
1-2
4-0
7-1
4-5
2-4
3-2
2-5
7 mei
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
3-1
uitgesteld
6-10

Vrij: Juliana JO9-1
Derde helft bij MP-teams nu al belangrijk
Afgelopen zaterdag toonden de MP-spelers aan dat ook voor hen de derde helft een belangrijk
onderdeel van de zaterdag is.
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Foto’s: Jürgen van Hal

Uitslag zondag 7 mei 2017
Competitie
Juliana JO9-1

SES JO9-1
11

1-3

Vanwege vakanties aan beide zijde is de wedstrijd verplaatst naar zondag.
Het is nu een voorwedstrijd van SES - Juliana. Er is dus in Langenboom gespeeld.
Juliana JO15-1 wacht kampioenswedstrijd
Juliana JO15-1 maakt zich op voor de absolute finale van het seizoen.
Voor die ploeg staat op zaterdag 13 mei in Gennep (aftrap 11.00 uur) een echte
kampioenswedstrijd op het programma. De blauwhemden treden na de 4-3 overwinning op
Volharding JO15-2 als koploper aan tegen Vitesse '08 JO15-1, de titelconcurrent met evenveel
verliespunten.
Enig verschil tussen beide teams is dat Vitesse '08 na het titanengevecht van komende zaterdag
nog een inhaalwedstrijd moet spelen, een week later tegen subtopper EWC '46 uit Well.
Juliana speelt op sportpark De Heykuul al zijn laatste competitieduel van het seizoen.
De Millenaren lieten de laatste weken een stijgende lijn zien. Er werd met veel vertrouwen, durf
en energie gespeeld. Tegen Volharding JO15-2 werden goede fases afgewisseld met mindere.
Zo was de 1-0 voor Juliana schitterend. Een aanval kwam via Stijn Janssen, Jarne Schaap en Robin
Willemsen bij Wessel Klomp terecht, die dodelijk was voor het doel.
Wessel scoorde voor rust ook de tweede van Juliana, net nadat de Vierlingsbeekse gasten ook het
net hadden gevonden. Die 2-1 betekende niet de ruststand, omdat Volharding aan het einde van
de eerste helft wederom gelijk maakte.
Meteen na de pauze - met een offensieve spelopvatting - zorgde Juliana voor het verschil. Mike
van den Bungelaar deed dat wel te verstaan. Met twee fraaie treffers tekende hij voor de 3-2 en 42. Juliana zag Volharding nog wel de 4-3 maken, maar hield daarna stand.
De spelers en staf van Juliana JO15-1 kijken uit naar de uitwedstrijd tegen Vitesse '08 van zaterdag.
De ploeg hoopt iedereen met een blauwwithart zaterdag te mogen verwelkomen in Gennep.
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Juliana JO15-1

Het laatste wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Programma maandag 8 mei 2017
Competitie
67079 Juliana JO17-1

Vitesse '08 JO17-1

aanvang/vertrek
19:30

Constantia JO19-1

aanvang/vertrek
19:00

Programma woensdag 10 mei 2017
Competitie
71622 Juliana JO13-1

DSV JO13-1

aanvang/vertrek
19:00

78714 De Zwaluw JO9-2

Juliana JO9-5

Programma dinsdag 9 mei 2017
Bekervoetbal
83257 Juliana JO19-1

13

18:30

Rijbeurt: M. de Klein, J. Janssen
71078 Juliana MO13-1

17:30
UDI '19 MO13-1

Bekervoetbal
83303 SES JO9-1
Juliana JO9-1
Rijbeurt: verzoek aan het team dit zelf te regelen
Programma donderdag 11 mei 2017
Competitie
71622 Juliana JO11-4
SV Milsbeek JO11-3
Bij gelijkspel of winst is Juliana kampioen
70397 NWC MO17-2
Juliana MO17-1
Rijbeurt: I. Schaap, M. Schep, W. Bouazza
Programma zaterdag 13 mei 2017
Competitie
66701 Juliana JO19-1

HBV JO19-1

19:00

18:30
17:30

aanvang/vertrek
18:30

19:30
18:15

aanvang/vertrek
15:00

66388 Ysselsteyn JO19-2G
Juliana JO19-2
Rijbeurt: N. Jilesen, R. van Lanen, R. Knol

15:00
13:45

66990 Juliana JO17-1

OSS '20 JO17-2

15:00

67245 UDI '19 JO17-7
Juliana JO17-2
Rijbeurt: J. Junier, J. Kahlert, M. Verhoeven

14:45
13:45

68525 Vitesse '08 JO15-1
Juliana JO15-1
Rijbeurt: T. Kerstens, N. Maas, G. Toonen

11:00
09:45

69108 Gassel JO15-1
Juliana JO15-2
Rijbeurt: L. van Renesse v. Duivenbode, B. v.d. Heuvel, J. Hermens

14:30
13:30

Juliana JO15-3

Excellent/Westerb. B. JO151G

29 april

Juliana JO13-1

DSV JO13-1

10 mei

73200 De Zwaluw JO13-2
Juliana JO13-2
Rijbeurt: L. v.d. Heijden, B. v.d. Horst, G. Kerkhof
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11:30
10:30

74220 Juliana JO11-1

RKOSV Achates JO11-1G

10:45

74076 ST GVV '57/SCV '58 JO11-1
Juliana JO11-2
Rijbeurt: N. van Osch, N. v.d. Burgt
Wedstrijd is in Grave (GVV '57)

10:30
09:30

74591 Vianen Vooruit JO11-1
Juliana JO11-3
Rijbeurt: A. Bouaazzaoui, D. Verstegen

10:00
09:00

76718 Juliana JO11-4

Toxandria JO11-2

10:45

77358 SIOL JO9-1
Rijbeurt: M. Klop, T. Rossen

Juliana JO9-1

09:00
08:00

78773 Juliana JO9-2

HBV JO9-1G

08:45

79290 JVC Cuijk JO9-5
Juliana JO9-3G
Rijbeurt: J. Verweijen, N. Driessen
Bij gelijkspel of winst is Juliana kampioen

09:00
08:00

79760 Juliana JO9-4

JVC Cuijk JO9-6

08:45

78637 HBV JO9-2G
Rijbeurt: J. van Mil, K. van Hout

Juliana JO9-5

11:45
10:45

78976 Excellent/Westerb. Boys JO9-3G
Rijbeurt: T. Rovers, T. Hermens
Wedstrijd is in Oploo (Excellent)

Juliana JO9-6

09:30
08:30

70485 Juliana MO17-1

Sparta '18 MO17-1

15:00

70773 Juliana MO15-1

SES MO15-1

13:00

UDI '19 MO13-1

10 mei

JVC Cuijk JO7-5/JO7-6

08:45
08:30

Juliana MO13-1
80535 Juliana JO7-1/Juliana JO7-2

Toernooi
Juliana JO15-3
Toernooi Wilhelmina Boys
Rijbeurt: J. Peters, R. Kerkhof, S. de Vos
Vrij: Juliana JO13-1 en Juliana MO13-1
15

09:00
07:30

Het programmaboekje van het toernooi van JO15-3 bij Wilhelmina Boys (Best) is verspreid via de
coördinator.
Programma maandag 15 mei 2017
Competitie
82573 Olympia '18 JO13-4
Juliana JO13-2
Rijbeurt: F. van Rooij, T. Nabuurs, S. Hofstede

aanvang/vertrek
19:00
18:00

77371 SV Venray JO9-2
Rijbeurt: R. Lakenberg, K. de Klein

Juliana JO9-1

19:00
17:45

78774 Juliana JO9-5

JVC Cuijk JO9-7

18:00

79021 Juliana JO9-6

JVC Cuijk JO9-4

18:00

Programma woensdag 17 mei 2017
Competitie
aanvang/vertrek
SV Venray JO9-2
Juliana JO9-1
15 mei
De KNVB heeft het duel vastgesteld op woensdag 17 mei, maar dit botste dit met het
vier tegen vier. Oorspronkelijk waren Venray en Juliana 10 mei overeengekomen,
maar vanwege een ingelaste bekerwedstrijd kon deze datum niet meer.
Vier tegen vier op het sportpark van Juliana voor alle leerlingen van groep 2 t/m groep 8 op de
basisscholen. Tijd: 18.00 - 19.00 uur. Aanwezig: 17.45 uur.
Programma zaterdag 20 mei 2017
Competitie
66402 Juliana JO19-2
67469 Juliana JO17-2

Olympia '18 JO19-2

aanvang/vertrek
15:00

UDI '19 JO17-8

15:00

Juliana MO13-1

Berghem Sport MO13-1

22 mei

Toernooien
Juliana JO13-1
Rijbeurt: regelt team zelf

Toernooi Constantia

09:00
07:45

Juliana JO13-2
Rijbeurt: regelt team zelf

Toernooi Constantia

09:50
08:30

Juliana JO11-1
Rijbeurt: L. van Tienen, R. v.d. Loo

Toernooi Wilhelmina Boys

12:45
11:30
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Juliana JO11-2
Rijbeurt: G. Janssen, G. Verheijen

Toernooi Constantia

Juliana JO11-3
Rijbeurt: N. Willems, S. v.d. Hurk

Toernooi Volkel

Juliana JO11-4
Rijbeurt: P. Driessen, G. Gallardo

Toernooi Volkel

Juliana JO9-2
Rijbeurt: G. Hermsen, J. Albers

Toernooi Constantia

Juliana JO9-3G
Rijbeurt: J. v.d. Wiel, T. Slaats

Toernooi Volkel

Juliana JO9-4
Rijbeurt: J. v.d. Burgt, B. Peters

Toernooi Constantia

13:30
12:15

14:20
13:00

13:55
12:45

Juliana JO9-5
Toernooi Volkel
Rijbeurt: S. Cornelisse, W. van Nunen
Juliana JO9-6
Toernooi Volkel
Rijbeurt: W. Albers, T. van Wichen
Verzette wedstrijden
Olympia '18 JO13-4
Juliana JO9-5
Juliana JO9-6

Juliana JO13-2
JVC Cuijk JO9-7
JVC Cuijk JO9-4

15 mei
15 mei
15 mei

Het programmaboekje van het toernooi van JO11-1bij Wilhelmina Boys (Best) is verspreid via de
coördinator.
Het programmaboekje van het toernooi in Wanroij bij Constantia is verspreid via de coördinatoren
naar de leiding van de teams.
Van Volkel is nog niets ontvangen.
Programma maandag 22 mei 2017
Competitie
78232 JVC Cuijk JO9-7
Rijbeurt: M. Janssen, G. Derks
71193 Juliana MO13-1

Juliana JO9-6

Berghem Sport MO13-1
17

aanvang/vertrek
18:00
17:00
19:00

Programma woensdag 24 mei 2017
Vier tegen vier op het sportpark van Juliana voor alle leerlingen van groep 2 t/m groep 8 op de
basisscholen. Tijd: 18.00 - 19.00 uur. Aanwezig: 17.45 uur.
Programma donderdag 25 t/m zaterdag 27 mei 2017
Toernooi
Juliana JO17-1
Toernooi Aalborg Citycup

aanvang/vertrek

Programma vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2017
Afsluitingsweekend voor alle spelers van Juliana MO13-1, Juliana JO13-1 en Juliana JO13-2,
Juliana JO11-1 t/m Juliana JO11-4, Juliana JO9-1 t/m Juliana JO9-6 en Juliana JO7-1/2.
Programma zaterdag 27 mei 2017
Competitie
66651 Juliana JO19-1
Verzette wedstrijden
Constantia JO19-2
Juliana JO13-2
De Zwaluw JO9-2
JVC Cuijk JO9-7

Berghem Sport JO19-2

aanvang/vertrek
15:00

Juliana JO19-2
RKOSV Achates JO13-2G
Juliana JO9-5
Juliana JO9-6

29 april
11 april
10 mei
22 mei

Op 13 mei en 20 mei doen ook diverse Julianateams mee aan toernooien.
Als een competitiewedstrijd hiermee botst hebben we een oplossing gevonden.
Dat geldt ook voor wedstrijden op 27 mei. Dan is immers het afsluitingsweekend.
Programma zaterdag 27 mei 2017 en zondag 28 mei
Toernooi
Juliana JO15-1
Toernooi Avikocup (SIOL)

aanvang/vertrek

Programma donderdag 1 juni 2017
Selectiewedstrijd
aanvang/vertrek
SSS '18 JO15
Juliana JO15
19:15
Let op:
De lijst van spelers die het betreft wordt de komende weken gepubliceerd in de
Jeugdmededelingen en op de Julianasite.
Programma zaterdag 3 juni 2017
Toernooien
Juliana JO9-1
Toernooi Wilhelmina Boys
Rijbeurt: M. Hendriks, B. Verweijen
Programma zondag 4 juni 2017
18

aanvang/vertrek

Toernooien
Juliana JO15-1
Rijbeurt: regelt team zelf
Programma zaterdag 10 juni 2017
Toernooien
Juliana JO15-1
Rijbeurt: regelt team zelf
Nog in te plannen competitiewedstrijden:
66255 TOP JO19-2
70893 Venhorst MO15-1

aanvang/vertrek
Toernooi IJsselweidecup

aanvang/vertrek
Toernooi SV Nijmegen

Juliana JO19-1
Juliana MO15-1

Ingeschreven is voor de volgende toernooien (overzicht 1 mei 2017):
Juliana JO17-1 (B1)
25 t/m 27 mei
Aalborg Citycup
Juliana JO15-1 (C1)
27 en 28 mei
Avikocup (SIOL)
Juliana JO15-1 (C1)
zondag 4 juni
IJsselweidecup
Juliana JO15-1 (C1)
zaterdag 10 juni
SV Nijmegen
Juliana JO15-3 (C3)
zaterdag 13 mei
Wilhelmina Boys
Juliana JO13-1 (D1)
zaterdag 20 mei
Constantia
Juliana JO13-2 (D2)
zaterdag 20 mei
Constantia
Juliana JO11-1 (E1)
zaterdag 20 mei
Wilhelmina Boys
Juliana JO11-2 (E2)
zaterdag 20 mei
Constantia
Juliana JO11-3 (E3)
zaterdag 20 mei
Volkel
Juliana JO11-4 (E4)
zaterdag 20 mei
Volkel
Juliana JO9-1 (F1)
zaterdag 3 juni
Wilhelmina Boys
Juliana JO9-2 (F2)
zaterdag 20 mei
Constantia
Juliana JO9-3G (F3G)
zaterdag 20 mei
Volkel
Juliana JO9-4 (F4)
zaterdag 20 mei
Constantia
Juliana JO9-5 (F5)
zaterdag 20 mei
Volkel
Juliana JO9-6 (F6)
zaterdag 20 mei
Volkel

15:00
13:00

Zelf geregeld
Zelf geregeld
Zelf geregeld
Zelf geregeld
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd
Bevestigd

Speeldagenkalender 2016-2017 (voorjaarsreeks)

Datum
13 mei 2017
20 mei 2017
25 mei 2017

Voorjaarsreeks
WD8
Beker/inhaal

Bijzonderheden
Regiofinales beker
Hemelvaart
19

27 mei 2017
3 juni 2017
10 juni 2017
17 juni 2017
24 juni 2017

Beker/inhaal
Beker/inhaal
-

Pinksteren
Districtsfinales beker

Ko van der Ven genomineerd

Bij Juliana is op scheidsrechtersgebied van de jeugd Ko van der Ven erg actief.
Dat is niet onopgemerkt gebleven want Ko is genomineerd op het amateurvoetbalgala Regio
Nijmegen-Maasland in de categorie Grootste Scheidsrechterstalent.
Uiteraard hopen we dat Ko uitverkozen wordt als Grootste Scheidsrechterstalent.
Vandaar dat we iedereen bij Juliana oproepen om een stem uit te brengen op Ko.
Dat kan via http://www.amateurvoetbalgala.nl/stem-uitbrengen/
Dan helemaal naar beneden scrollen, het rondje voor Ko’s naam aanklikken en vervolgens op
STEM klikken.
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Allemaal doen!!!
Voetbaldagen bij Festilent

De voetbaldagen bij Festilent worden in de laatste week van de schoolvakantie gehouden.
Opgeven kan tot eind mei.
Rabobank Clubkascampagne gaat weer van start

21

Vanaf dinsdag 2 mei kun je stemmen op Juliana
Juliana neemt deel aan de aan de Rabobank Clubkas Campagne 2017 van Rabobank Land van Cuijk
& Maasduinen.
Hiermee steunt Rabobank LvcM lokale verenigingen met een mooie donatie!
Vorige jaren leverde dit een mooi bedrag op! Maar dat willen we graag overtreffen.
Wie kunnen er stemmen?
Leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen ontvangen voor de stemperiode per post een
unieke code waarmee ze kunnen stemmen.
Van dinsdag 2 tot en met maandag 22 mei 2017 breng je via de stemsite jouw stem uit op de
verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen.
Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen
worden uitgebracht.
Jij stemt natuurlijk op Juliana! Je kunt Juliana alleen steunen als je lid bent van Rabobank LvcM!
Uiteraard mogen ook niet-Julianaleden op Juliana stemmen.

Dus roep jouw familie, vrienden, kennissen op te stemmen op jouw
club!
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Dat was het voor deze keer
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