Jeugdmededelingen Juliana, 14e jaargang nummer 23, 12 juni 2017

Juliana JO19-1 behaalt de districtsbeker

Juliana JO19-1 heeft op zaterdag 10 juni in de bekerfinale DESM JO19-1 glansrijk verslagen!
Een historische prestatie!
Juliana JO19-1 heeft zaterdagmiddag in Schijndel de districtsbeker gewonnen! De ploeg van
trainer Sjoerd van Reijmersdal was in de finale met 3-0 te sterk voor DESM uit het Limburgse
Weert.
Vanaf de twintigste minuut speelde Juliana met een man meer. De rechtsbuiten van DESM ontving
eerst geel voor een overtreding en kreeg daarna nog een keer geel nadat hij de dug-out kapot
sloeg. Juliana profiteerde maar minimaal van het overtal. Zo kregen Gijs Wijdeven en Syb
Daverveld enkele kleine kansen.
Net voor rust moest ook Juliana met tien verder (slechts tien minuten overigens), na een gele
kaart van Vince van Reijmersdal vanwege vasthouden. Maar met gelijke aantallen sloeg Juliana
toe.
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In de 43ste minuut promoveerde verdediger Nicky van den Broek een corner van Syb Daverveld
tot openingstreffer, een minuut later schoot Gijs Wijdeven van afstand fraai raak: 2-0.
In de tweede helft werd het toch nog spannend. Juliana kreeg binnen twee minuten twee keer
geel -Syb Daverveld en Mark Teunesen- en moest met negen (tegen tien van DESM) verder. Even
later schoot DESM een vrije trap op de lat. In de 83ste minuut was de wedstrijd gespeeld. Toen
moest de Limburgse opponent met negen man verder na een rode kaart vanwege natrappen.
Zeker nadat Boyd Heijnemans in blessuretijd met een schitterende stift voor de 3-0 zorgde.
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Verslag is van Dominique Pichel

KNVB Wedstrijdzakenapp

Vanaf het nieuwe seizoen kunnen ook alle veldvoetbalverenigingen van start!
Waar je voorheen het wedstrijdformulier via de PC invulde, kun je nu gebruik maken van de app
Wedstrijdzaken. Dit maakt het allemaal een stuk makkelijker voor je.
Houd jij je rondom de wedstrijden bezig met het wedstrijdformulier?
Of ben jij aanvoerder, teammanager, wedstrijdsecretaris of clubscheidsrechter?
Download dan onze nieuwe app Wedstrijdzaken. Dé app waarmee je digitaal het formulier voor
alle zaken rondom een wedstrijd zoals spelersopgaaf, scores en tuchtzaken vastlegt.
Wat kun je met de app Wedstrijdzaken?
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Met de app Wedstrijdzaken leg je het volledige wedstrijdformulier van jouw voetbalwedstrijd
digitaal vast op je mobiele telefoon. Van spelersopgaaf tot wissels en van tuchtzaken tot het
invoeren van de eindstand. Alles wat je voorheen op papier deed, kun je nu in de app invoeren.
Heb je akkoord gegeven op het wedstrijdformulier, dan wordt het formulier automatisch
doorgestuurd naar de bond. Dit scheelt dus weer een hoop extra werk voor de club.
Nieuw in de app Wedstrijdzaken
Wanneer en waar moet jij als clubscheidsrechter fluiten?
Over het algemeen word je daar via de vereniging per mail of bijvoorbeeld per telefoon van op de
hoogte gebracht. Vanaf nu word je ook via de app op de hoogte gesteld. Zodra je bent aangesteld
voor een wedstrijd, ontvang je automatisch een push-bericht op je smartphone. Zo weet je altijd
waar en wanneer je moet fluiten! Handig toch?!
Een digitale spelerspas op je mobiel!
Het gebruik van de app betekent ook dat de fysieke plastic spelerspas wordt afgeschaft.
In de app zit voor elke speler een digitale spelerspas. Geen gedoe meer met spelerspassen die nog
op de club liggen, maar altijd alle passen op je mobiel in je broekzak.
Voor wie?
De app Wedstrijdzaken is er voor alle betrokkenen bij het wedstrijdformulier rondom
voetbalwedstrijden. Dit betreft dus:
 Aanvoerders
 Teammanagers
 Wedstrijdsecretarissen
 Scheidsrechters
De scheidsrechter aan het woord
De eerste wedstrijden met het mDWF in de KNVB Wedstrijdzaken app zijn al gespeeld.
We hebben veel scheidsrechters gesproken en laten ze aan het woord.
”In de kantine kwamen de ploegen zeggen dat ze in de app het wedstrijdformulier ingevuld
hadden. Maar dat wist ik als scheidsrechter al omdat ik een berichtje had ontvangen dat de teams
het ingevuld hadden, een push bericht. Geen werk verder. Geen computer. Niet wachten. Geen
irritatie. Prima.”
Komend seizoen kunnen de leden van je vereniging van start met de KNVB Wedstrijdzaken app.
Ook de nieuwe Voetbal.nl app komt deze zomer beschikbaar. In beide apps logt men in met een emailadres. Het e-mailadres waarmee men inlogt, dient overeen te komen met het e-mailadres dat
geregistreerd staat bij de vereniging.
Om ervoor te zorgen dat al je leden goed van start kunnen met de app, is het vanaf nu verplicht
om het e-mailadres bij een nieuw lid in Sportlink Club te vermelden.
Wordt een lid overgeschreven van een andere vereniging en was daar het e-mailadres niet
bekend? We willen natuurlijk dat het overschrijven van leden naar jouw vereniging zo soepel
mogelijk verloopt. Vandaar dat bij deze overgeschreven leden, waar bij de oude club geen
mailadres bekend was, het e-mailadres 'corrigeermij@sportlink.nl' standaard staat ingevoerd.
Zaak voor de club om zo snel mogelijk het juiste e-mailadres van zowel alle nieuwe als alle huidige
leden in Sportlink Club te registreren. Want pas dan kunnen alle leden van je club aan de slag met
de KNVB Wedstrijdzaken en de Voetbal.nl app.
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http://www.sportlink.nl/ledenadministratie/wedstrijdzaken/

Uitslagen en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Nagekomen uitslagen
Op het toernooi om de Avikocup (27 en 28 mei) bij SIOL in Cuijk behaalde Juliana JO15-1 een 4 e
plaats. Er waren 24 deelnemende teams.
Op de IJsselweidecup (4 juni) in Ulft/Gendringen werd Juliana JO15-1 tweede bij 10 deelnemende
teams.
Uitslag zaterdag 10 juni 2017
Bekerfinale
Juliana JO19-1
DESM JO19-1
3-0
De bekerfinale werd gespeeld op het terrein van Schijndel; sportpark Zuideinderpark
Toernooi
Juliana JO15-1

Toernooi SV Nijmegen

niet bekend

Het laatste wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Uitslag zaterdag 26 augustus 2017
Toernooien
Juliana JO15-1

Toernooi Meerveldhovencup
Marvilde (Veldhoven)

Juliana JO11-1

Toernooi Festilent

Juliana JO9-1

Toernooi Festilent
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14:00 tot 18:00

Deelgenomen is aan de volgende toernooien:
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

6e plaats
4e plaats
2e plaats
2e plaats
2e plaats
2e plaats
1e plaats
5e plaats
1e plaats

1e plaats

Speeldagenkalender 2017-2018 (najaarsreeks, voorjaarsreeks en hele seizoen)

Hier is de speeldagenkalender voor het seizoen 2017-2018.
De meeste teams van Juliana zijn categorie B en volgen dus kalender 1.
De MP-teams (JO7) hebben geen bekervoetbal en beginnen dus hun reeksen op 9 september.
Hierdoor is deze categorie al op 2 december uitgespeeld. Dit staat in kalender 1A.
Voor twee juniorenteams heeft Juliana 1e klasse aangevraagd, namelijk JO19-1 (A1) en JO15-1
(C1). Deze teams spelen categorie A. Hiervoor geldt een jaarcompetitie, kalender 2.

Datum

Kalender 1

Kalender 1A

Kalender 2

Categorie B

Mini-pupillen

Categorie A
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Bijzonderheden

Najaarsreeks *
2 september 2017
9 september 2017
16 september 2017
23 september 2017
30 september 2017
7 oktober 2017
14 oktober 2017
21 oktober 2017
28 oktober 2017
4 november 2017
11 november 2017
18 november 2017
25 november 2017
2 december 2017
9 december 2017
16 december 2017
Datum
3 februari 2018
10 februari 2018
17 februari 2018
24 februari 2018
3 maart 2018
10 maart 2018
17 maart 2018
24 maart 2018
31 maart 2018
7 april 2018
14 april 2018
21 april 2018
28 april 2018
5 mei 2018
12 mei 2018
19 mei 2018
26 mei 2018
2 juni 2018
9 en 10 juni 2018
16 juni 2018

Beker WD1
Beker WD2
Beker WD3
WD1
WD2
WD3
WD4
Beker/Inhaal
WD5
WD6
WD7
WD8
WD9
WD10
WD11
Beker/Inhaal
Voorjaarsreeks
Beker/Inhaal
VRIJ
Inhaal/Beker
WD1
WD2
WD3
WD4
WD5
VRIJ
WD6
WD7
WD8
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
WD9
WD10
WD11
Inhaal
Inhaal
Inhaal

WD4
WD11
WD1
WD2
WD3
Inhaal
Inhaal
WD5
WD6
WD7
WD8
WD9
WD10
Inhaal
Inhaal

Beker WD1
Beker WD2
Beker WD3
WD1
WD2
WD3
WD4
Beker/Inhaal
WD5
WD6
WD7
WD8
WD9
WD10
WD11
Beker/Inhaal

WD1
WD2
WD3
WD4
WD5
VRIJ
WD6
WD7
WD8
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
WD9
WD10
WD11
Inhaal
Inhaal
Inhaal

Beker/Inhaal
VRIJ
Inhaal/Beker
WD12
WD13
WD14
WD15
WD16
VRIJ
WD17
WD18
WD19
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
WD20
WD21
WD22
Nacompetitie
Nacompetitie
Nacompetitie

Herfstvakantie
Herfstvakantie

Carnaval

Pasen

Meivakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Regiofinales pupillen
Districtsfinales

* Afgelaste wedstrijden uit de najaarsreeks kunnen in onderling overleg nog tot en met zaterdag 3
februari 2018 worden ingehaald.
Kampioensreceptie
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In de jeugdcommissievergadering van eind mei is besproken dat er een kampioensreceptie komt
voor de kampioenen Juliana JO11-4 en Juliana JO9-3G.
Daar komt Juliana JO19-1 bij na het winnen afgelopen zaterdag van de bekerfinale tegen DESM.
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.
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!
De datum is nog niet definitief vastgesteld, maar naar alle waarschijnlijkheid zal de receptie zijn op
vrijdag 7 juli (onder voorbehoud).
Houd in ieder geval deze datum vrij in je agenda.
Als er meer bekend is laten we dit uiteraard meteen weten.
Momenteel zijn we aan het inventariseren of 7 juli bij de teams het beste uitkomt.
Juliana JO11-4 en Juliana JO9-3G zijn al akkoord gegaan met 7 juli.
Bij Juliana JO19-1 moesten we uiteraard eerst afwachten of het team de beker zou winnen.
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Wordt vervolgd Wordt vervolgd Wordt vervolgd Wordt vervolgd Wordt vervolgd Wordt
vervolgd

Bekerwinnaar Juliana JO19-1
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Kampioen JO11-4
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Kampioen JO9-3G
Dat was het voor deze keer
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