Jeugdmededelingen Juliana, 14e jaargang nummer 31, 11 september
2017

Jeugdtrainingen
In verband met de Millse kermis vervallen alle trainingen op maandag 18 en dinsdag 19
september.

De jeugdcommissie wenst iedereen prettige kermisdagen.
Bekerreglementen
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Bekerreglement voor de jeugdteams, behalve Juliana JO15-1 (en de JO7-teams) (categorie B)
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm en de indeling van een poule komt tot stand door
middel van een gerichte geografische indeling.
In iedere poule wordt een halve competitie afgewerkt.
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal
wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Indien
het doelsaldo ook gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen
beslissing worden verkregen, dan beslist het onderlinge resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan
wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein vastgesteld, welke bij een gelijke stand na de
reguliere speeltijd direct wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen.
De nummers 1 plaatsen zich voor de volgende bekerronde.
Bij de specifieke meisjespoules stromen de nummers 1 en 2 van de poule door naar de volgende
ronde.
Bekerreglement voor Juliana JO15-1 (categorie A)
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm en de indeling van een poule komt tot stand door
middel van een gerichte geografische indeling.
In iedere poule wordt een halve competitie afgewerkt.
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal
wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Indien
het doelsaldo ook gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen
beslissing worden verkregen, dan beslist het onderlinge resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan
wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein vastgesteld, welke bij een gelijke stand na de
reguliere speeltijd direct wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen.
De nummers 1 plaatsen zich voor de volgende bekerronde.
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/competities/bekerreglementen
Eenheid in clubtenue
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Tijdens de jeugdcommissievergadering is naar voren gekomen er bij jeugdteams bepaalde teams
niet de door Juliana voorgeschreven korenblauwe voetbalsokken dragen. Dit komt mede omdat
niet duidelijk genoeg is waar de korenblauwe voetbalsokken en witte sportbroeken verkrijgbaar
zijn. Dennis Kremers heeft een gesprek gehad met Mark Gerritsma van de Schettering en hij heeft
aangegeven dit op voorraad te hebben liggen. Dit is al gecommuniceerd naar de technische
commissie van de jeugd maar zal ook kenbaar gemaakt moeten worden op de website zodat de
eenheid wat betreft de kleding weer gelijk is.
Dus voor de duidelijkheid:
Het officiële clubtenue is:
 Korenblauw shirt (gesponsord, dus hoeft niet aangeschaft te worden)
 (Effen) witte broek, dus zonder embleem of logo en zonder strepen
 Korenblauwe sokken
Deze zijn aan te schaffen bij De Schettering, Hoogveldseweg 25b te Mill.
Op maandag is de zaak gesloten.

Uitslagen en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
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http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Uitslag maandag 4 september 2017
Bekervoetbal
SES JO15-2

Juliana JO15-2

Uitslagen zaterdag 9 september 2017
Bekervoetbal
Odiliapeel JO19-1
Juliana JO19-1
Juliana JO19-2
JVC Cuijk JO19-2
SES JO17-2
Juliana JO17-2
Juliana JO15-1
SIOL JO15-1
SIOL is teruggetrokken uit de bekercompetitie
Juliana JO15-2
St. Hubert/De Willy 's JO15-1
SIOL JO15-3
Juliana JO15-3
Olympia '18 JO13-1
Juliana JO13-1
Juliana JO13-2G
Achates/De Zwaluw JO13-4M
Juliana JO13-3
SIOL JO13-2
Olympia '18 JO11-1
Juliana JO11-2
Juliana JO11-3
ST Herpinia/OKSV JO11-3
Juliana JO11-4G
SES JO11-2G
Juliana JO9-1
V.V. Achates JO9-1
Berghem Sport JO9-4
Juliana JO9-2
Blauw Geel '38 JO9-3
Juliana JO9-3
Juliana JO9-4
VCO JO9-1
JVC Cuijk JO8-3
Juliana JO8-1
Wedstrijd in Cuijk werd afgelast; besloten is toen in Mill te spelen
Venhorst JO8-2
Juliana JO8-2G
Juliana MO17-1
SES MO17-1
SSS '18/Holthees-Smakt MO15-1
Juliana MO15-1
VIOS '38 MO13-1
Juliana MO13-1
Juliana JO7-1/Juliana JO7-2
SIOL JO7-1/SIOL JO7-2
Juliana JO7-3
RKOSV Achates JO7-3
Uitslagen van JO7-wedstrijden worden niet bijgehouden

0-8

0-3
7-0
6-0
vervallen
14-1
3-0
0-3
3-2
5-4
11-0
1-12
0-15
7-2
6-6
16-1
14-5
8-3
5-4
3-1
2-1
4-5

Vrij: Juliana JO17-1, Juliana JO 15-1 en Juliana JO11-1
Juliana JO15-1
Onderstaand artikel werd vorige week maandag ingeleverd net ná het publiceren van de
nieuwsbrief van vorige week. “Afgelopen” week is dus een week eerder geweest.
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Juliana JO15-1 stond afgelopen week voor twee zware krachtmetingen. Woensdag werd er in
Vierlingsbeek geoefend tegen derdedivisionist Volharding JO15-1, zaterdag wachtte het bekerduel
met tweededivisionist JVC JO15-1 in Cuijk. Hoewel beide wedstrijden verloren gingen
(respectievelijk 6-2 en 5-0) stapten de Millenaren telkens met de borst vooruit van het veld.
Juliana JO15-1, dat dit seizoen in de eerste klasse speelt, trof in Volharding een team dat twee
niveaus hoger actief is. Op een goed kunstgrasveld en onder extreme weersomstandigheden (de
wedstrijd werd vanwege onweer zelfs stilgelegd) bood Juliana JO15-1 de tegenstander goed partij.
Volharding was erg effectief voor het doel. Zeker tijdens standaardsituaties. Uiteindelijk maakte
Juliana JO15-1 in de slotfase nog twee verdiende treffers.
De actiepunten van de wedstrijd tegen Volharding JO15-1 werden drie dagen later meteen
toegepast tegen JVC JO15-1, een team dat liefst drie klassen hoger speelt. Er werd vanaf het begin
met veel energie gevoetbald. Zo kon Juliana JO15-1 druk op de tegenstander houden. In de eerste
helft stond de organisatie prima en creëerde JVC weinig doelgevaar. Met een beetje meer geluk
had het bij rust zelfs 1-1 gestaan. In het laatste kwartier van de wedstrijd was het pijpje bij de
gasten leeg en liep JVC weg naar een geflatteerde 5-0.
Juliana JO15-1 speelt zaterdag het volgende bekerduel, thuis tegen SIOL JO15-1 (aanvang 13.00
uur).
(Deze wedstrijd ging evenwel niet door, omdat SIOL zich teruggetrokken had uit het
bekertoernooi).
Dominique Pichel
Juliana JO8-2G
We hebben ook nog een fraaie foto van Juliana JO8-2G na de overwinning van vorige week
zaterdag.
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Juliana JO7-3 uit de startblokken
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De bal wordt uit het net gehaald na het eerste doelpunt van Hilde van Hal (JO7-3)
Juliana JO9-2 behaalt het eerste punt
In een mooie pot behaalde Juliana JO9-2 in Berghem door een 6-6 gelijkspel (geen tiebreak, aldus
de leiding) het eerste punt in de bekercompetitie.
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De volgende keer komt er een depp, zo is er beloofd.
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Easter Opentoernooi bij Juliana

De meeste mensen zijn nog niet eens met de Kerst bezig, maar de voorbereidingen op het Easter
Open toernooi met Pasen zijn inmiddels in volle gang.
Juliana wil hier graag een rol van betekenis in spelen, maar...
Op dit moment ontbreekt het nog aan voldoende vrijwilligers.
Juliana zou hier graag een rol van betekenis willen spelen, omdat het ten eerste een belangrijke
bron van inkomsten is voor de club. En ten tweede omdat het ook een aantal jeugdteams van
Juliana de kans geeft om (gratis) deel te nemen, en als laatste maar zeker niet het minste heel veel
jeugdspelers uit de eigen vereniging, en uit binnen- en buitenland een geweldige ervaring
oplevert, die nog heel lang bij blijft. De inmiddels al wat oudere jeugd, die één of meerdere van de
vorige edities heeft meegemaakt kan hier over meepraten. Deelname staat echter op de tocht,
omdat het al dan niet beschikbaar stellen van het sportpark begin oktober bekend moet worden
gemaakt aan de overkoepelende toernooi organisatie.
De voorgaande edities zijn steeds in zeer goede banen geleid door een aantal vaste vrijwilligers die
elk jaar hun paasweekend (zaterdag en zondag) grotendeels hebben opgeofferd om alle zaken op
het Juliana sportpark in goede banen te leiden. Daarbij ook niet te vergeten de werkzaamheden
voorafgaand aan het weekend om op te bouwen en na het weekend weer om op te bouwen. Het
secretariaat werd daarbij bevolkt door John van Reijmersdal, Wim Bens en Henri Kremers die
ervoor zorgden dat administratief alles in goede banen geleid werd. Zij onderhielden contacten
met alle deelnemende teams en scheidsrechters en met de algehele wedstrijdleiding buiten het
sportpark. De veldploeg bestaande uit Lau van Lanen, Henk de Hoog, Willem ten Haaf en Chris
Jacobs zorgde ervoor dat buiten alles op orde was. Hierbij valt te denken aan het opbouwen en
afbreken van het terrein, het regelen van elektriciteit, tenten e.d. En tijdens het toernooi, de
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rommel opruimen, prullenbakken regelen, voorraden op peil houden, optreden als steward,
sussen van eventuele relletjes e.d.
De genoemde mensen hebben dit vele jaren met plezier gedaan, en Juliana is hen daar zeer
dankbaar voor. Naast deze mensen zijn er ook nog een groot aantal mensen die allerlei hand en
spandiensten verrichten, en dat ook dit jaar weer zullen doen.
Op een enkele uitzondering na hebben echter de meesten van de met naam genoemde mensen al
voor editie 2017 aangegeven dat ze na deze editie er mee gingen stoppen en dus niet meer
beschikbaar zijn voor Easter Open editie 2018.
Via de wie wil wat formulieren zijn er al enkele mensen die aan hebben gegeven dat zij wel één of
meerdere dagdelen willen helpen, maar tot nog toe is Juliana er niet in geslaagd om (voldoende)
mensen te vinden die weer een harde kern willen vormen om het hele toernooi in goede banen te
leiden. De uittredende groep heeft hierbij een uitstekend draaiboek achter gelaten, en zij stellen
zich ook nog steeds beschikbaar als vraagbaak, de nieuwe mensen hoeven dus niet opnieuw te
beginnen.
Juliana is derhalve op zoek naar 2 à 3 mensen die tijdens het toernooi het secretariaat willen
bemannen, waarbij 1 van deze personen op zou moeten kunnen treden als algeheel coördinator.
Daarnaast is Juliana ook nog op zoek naar 3 à 4 mensen die de velddienst zouden moeten
bemannen om de werkzaamheden op en rond de velden in goede banen te leiden, en zorg te
dragen voor het opbouwen en afbreken van het terrein voorafgaand en na afloop van het toernooi
(kan uitgesmeerd worden over meerdere dagen).
Gezien de huidige stand van zaken (opgave begin oktober), en het noodzakelijk werk wat verricht
moet worden is het nodig dat aan het eind van deze maand een aantal mensen bekend moet zijn
die deze kar willen en kunnen trekken. Zonder deze mensen is het niet mogelijk een dergelijk
toernooi te organiseren, en zal Juliana haar terrein niet beschikbaar kunnen stellen. Behalve de
gemiste inkomsten, zal dit ook voor veel jeugdspelers van Juliana betekenen dat zij niet (gratis)
kunnen deelnemen aan dit toernooi.
Bij deze doen wij dan ook een dringend beroep aan eenieder om zich beschikbaar te stellen. Dit
kan via info@julianamill.nl, of door één van de bestuursleden aan te spreken. De kans is ook
aanwezig dat u in de komende periode benaderd zult worden om een rol op u te nemen.
http://www.julianamill.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=664:easter-open2018&catid=47&Itemid=253

Het laatste wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Programma maandag 11 september 2017
Bekervoetbal
6357 Juliana JO17-1
8165

Estria/GVV '57/SCV '58 JO17-2

Estria JO11-1
Juliana JO11-1
Rijbeurt: C. de Kleijn, B. Verweijen
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19:30
18:30
17:30

Oefenwedstrijd
Juliana JO15-1

Blauw Geel '38 JO15-2

19:30

Programma woensdag 13 september 2017
Oefenwedstrijd
Juliana JO19-1
JVC Cuijk JO19-1

19:30

Programma zaterdag 16 september 2017
Bekervoetbal
5951 Juliana JO19-1

St. Hubert/De Willy 's JO19-1

15:00

6141

Juliana JO19-2

SJO Vianen JO19-2

15:00

6366

SES JO17-1
Rijbeurt: vervoer per fiets

Juliana JO17-1

14:30
13:30

6639

Constantia JO17-2
Rijbeurt: vervoer per fiets

Juliana JO17-2

14:30
13:30

5110

ST Estria/GVV '57/SCV '58 JO15-1 Juliana JO15-1
Rijbeurt: W. Klomp, M. v.d. Bongelaar, M. v.d. Zanden
Wedstrijd is in Escharen (Estria)

12:30
11:30

7270

ST Constantia/Menos JO15-2
Juliana JO15-2
Rijbeurt: vervoer per fiets
Wedstrijd is in Wanroij (Constantia)

12:45
11:45

7023

ST SV Milsbeek/Astrantia JO15-2G Juliana JO15-3
Rijbeurt: L. v.d. Heijden, B. v.d. Horst, T. Netten
Wedstrijd is in Milsbeek

12:30
11:30

5401

Juliana JO13-1

10:45

8025

Vitesse '08 JO13-3
Juliana JO13-2G
Rijbeurt: N. v.d. Heuvel, N. v.d. Burgt, W. Daverveld

13:00
12:00

7746

Juliana JO13-3

Estria/GVV/SCV JO13-4M

10:45

8214

Festilent JO11-1G
Rijbeurt: L. Werts, M. Klop

Juliana JO11-1

09:00
08:00

DSV JO13-1
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8275

Constantia JO11-1
Juliana JO11-2
Rijbeurt: R. van Schipstal, M. Hendriks

11:15
10:15

8513

JVC Cuijk JO11-3
Juliana JO11-3
Rijbeurt: J. Bouaza, J. Geurts van Kessel

10:00
09:00

8705

De Willy 's/SC. St. Hubert JO11-3
Juliana JO11-4G
Rijbeurt: J. Verweijen, T. Slaats
Wedstrijd is in Wilbertoord (De Willy’s)

09:15
08:15

9615

Juliana JO9-1

Vitesse '08 JO9-2

08:45

9674

Juliana JO9-2

OSS '20 JO9-2

08:45

9914

Venhorst JO9-1
Rijbeurt: B. Nabuurs, B. Peters

Juliana JO9-3

10:15
09:15

9871

Festilent JO9-1
Juliana JO9-4
Rijbeurt: W. van Nunen, K. van Hout

09:00
08:00

10676 Juliana JO8-1

St. Hubert/De Willy 's JO8-1

08:45

42585 Heijen JO8-1
Rijbeurt: T. Peters, R. Megens

Juliana JO8-2G

09:30
08:30

5655

Constantia MO17-1
Rijbeurt: vervoer per fiets

Juliana MO17-1

13:00
12:00

5750

Juliana MO15-1

SES MO15-1

13:00

5812

Olympia '18 MO13-1
Juliana MO13-1
Rijbeurt: A. Roijendijk, S. van Schipstal
Competitie
Excellent/SVS/Westerb. B. JO7-1

58036 Juliana JO7-3

Juliana JO7-1/JO7-2
SIOL JO7-1/JO7-2

Vrij: Juliana JO7-1/2
Rijbeurten
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11:30
10:30

vervallen
08:45
08:30

In deze nieuwsbrief zijn er rijbeurten bij de bekerwedstrijden komen te staan.
De KNVB heeft aangekondigd dat aan de hand van de doorgegeven uitslagen van de
bekerwedstrijden teams opnieuw kunnen ingedeeld worden in een hogere of lagere competitie.
Er is een concept gemaakt van de rijbeurten, maar wellicht moet dit nog aangepast worden als de
competitie-indeling zich wijzigt.
Daarom staan nu alleen de rijbeurten van de bekerwedstrijden en de eerste twee
competitierondes vast. Het rijbeurtenschema wordt pas later verspreid.
Programma zaterdag 23 september 2017
Competitie
Juliana JO19-1
DESO JO19-1
DESO is teruggetrokken uit de bekercompetitie
Hiervoor in de plaats
Vriendschappelijk
Juliana JO19-1

vervallen

Margriet JO19-1

15:00

Juliana JO19-2

15:00
14:00

22429 SES JO17-1
Rijbeurt: vervoer per fiets

Juliana JO17-1

14:30
13:30

14797 Juliana JO17-2

Constantia JO17-2

15:00

Competitie
18171 Constantia JO19-2
Rijbeurt: vervoer per fiets

13724 SSS '18/Holthees-Smakt JO15-1
Juliana JO15-1
Rijbeurt: W. van Dommelen, R. Kerkhof, K. van Lith
Wedstrijd is in Overloon (SSS '18)

13:30
12:00

34483 Juliana JO15-2

13:00

Margriet JO15-2G

18412 Venhorst JO15-2G
Juliana JO15-3
Rijbeurt: L. Josephs, T. Nabuurs, D. Kerstens

13:00
12:00

19511 Juliana JO13-1

10:45

OSS '20 JO13-2
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17956 Juliana JO13-2G

Sambeek JO13-2G

10:45

34186 ST Estria/GVV '57/SCV '58 JO13-3 Juliana JO13-3
Rijbeurt: M. v.d. Heijden, R. Alhaj Jamdo Altaha, J. Janssen
Wedstrijd is in Escharen (Estria)

10:45
09:45

18079 Festilent JO11-1G
Rijbeurt: A. Bouaazzaoui, S. Koole

Juliana JO11-1

09:00
08:00

20794 Juliana JO11-2

Estria JO11-2

10:45

27666 Juliana JO11-3

VCO JO11-1G

10:45

20125 Vitesse '08 JO11-5
Juliana JO11-4G
Rijbeurt: S. Toenders, T. v.d. Linden

09:00
08:00

16402 Juliana JO9-1

Rhode JO9-1G

08:45

15542 SSS '18/Holthees-Smakt JO9-1G
Rijbeurt: S. Cornelisse, W. Albers
Wedstrijd is in Overloon (SSS '18)

Juliana JO9-2

10:00
09:00

20311 Juliana JO9-3

SJO Vianen JO9-1

08:45

24334 Constantia JO9-1
Juliana JO9-4
Rijbeurt: M. de Klein, N. van Schipstal

10:00
09:00

34265 Juliana JO8-1

Sambeek JO8-1G

08:45

33332 JVC Cuijk JO8-3
Rijbeurt: J. van Tienen, P. Werts

Juliana JO8-2G

09:00
08:00

17102 Juliana MO17-1

Boekel Sport MO17-1

15:00

18336 ST SDDL/Ravenstein MO15-1
Juliana MO15-1
Rijbeurt: C. v.d. Bovemkamp, R. van Tienen, J. Ren
Wedstrijd is in Ravenstein

12:30
11:30

19733 VIOS '38 MO13-1
Juliana MO13-1
Rijbeurt: L. v.d. Bungelaar, R. de Kleijn

10:45
09:45

30192 Juliana JO7-1/JO7-2

08:45

Constantia JO7-1
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08:30
58026 Hapse Boys JO7-1/JO7-2

Juliana JO7-3

11:00
10:15

Juliana JO19-1

15:00
13:45

34061 Juliana JO19-2

Hapse Boys JO19-2

15:00

15494 Juliana JO17-1

Constantia JO17-1

15:00

13855 Juliana JO15-1

H.B.S.V. JO15-1

13:00

Vrij: Programma zaterdag 30 september 2017
Competitie
33853 Constantia JO19-1
Rijbeurt: vervoer per fiets

28263 DAW JO15-2
Juliana JO15-2
Rijbeurt: K. Heijnemans, M. Cornelissen, M. de la Croix

12:15
11:15

33386 Juliana JO15-3

13:00

Odiliapeel JO15-1

15648 Margriet JO13-2G
Juliana JO13-1
Rijbeurt: F. Loeffen, D. Bisschops, T. van Lith

11:30
10:15

16859 SSS '18/Holthees-Smakt JO13-2
Juliana JO13-2G
Rijbeurt: F. Arts, R. Cornelissen, S. Thelosen
Wedstrijd is in Overloon (SSS '18)

12:00
11:00

33653 Juliana JO13-3

Olympia '18 JO12-2

10:45

18174 Juliana JO11-1

Gemert JO11-2

10:45

29301 Venhorst JO11-1
Rijbeurt: N. Arts, S. v.d. Hurk

Juliana JO11-2

09:00
08:00

16365 ST Constantia/Menos JO11-3
Juliana JO11-3
Rijbeurt: G. Hermsen, J. Albers
Wedstrijd is in Wanroij (Constantia)

10:00
09:00

32846 Juliana JO11-4G

10:45

De Willy 's/St. Hubert JO11-3
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21826 UDI '19 JO9-1
Rijbeurt: Q. Polman, J. Janssen

Juliana JO9-1

10:15
09:15

28544 Juliana JO9-2

Olympia '18 JO9-1

08:45

34450 Juliana JO9-4

Juliana JO9-3

08:45

30552 Ysselsteyn JO8-1
Rijbeurt: D. Verstegen, S. Keijsers

Juliana JO8-1

10:00
08:45

33221 Juliana JO8-2G

SVS/Exc./Westerb. B. JO8-1G

08:45

15743 JVC Cuijk MO17-2
Juliana MO17-1
Rijbeurt: W. Bouazza, M. Schep, M. van Wanroij

15:00
14:00

20405 Juliana MO15-1

Margriet MO15-2

13:00

33711 SC St. Hubert/De Willy 's JO7-1

Juliana JO7-1/JO7-2

10:00
09:15

JVC Cuijk JO7-1/2

08:45
08:30

Wedstrijd is in St. Hubert
58027 Juliana JO7-3

Vrij: Juliana JO17-2, Juliana JO9-3 en Juliana MO13-1
Oefenwedstrijden Juliana JO15-1
Op zaterdag 14 oktober is Juliana JO15-1 vrij van competitie.
Er wordt dan vriendschappelijk gespeeld tegen SV TOP JO15-2, aanvang 13.00 uur in Mill.
Op zaterdag 17 februari 2018 oefent Juliana JO15-1 tegen Vitesse '08 JO15-1, aanvang 12.30 uur
in Gennep.
Speeldagenkalender 2017-2018 (najaarsreeks en voorjaarsreeks)
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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 en op 14 oktober (herfstvakantie) is er
geen programma. Dit staat in kalender 1A.
Juliana JO15-1 (C1) speelt in categorie A. Hiervoor geldt ook kalender 1.
Normaal gesproken speelt een A-categorieteam volgens een jaarkalender, maar voor de 1 e klasse
JO19/JO17/JO15 geldt dit seizoen ook een herindeling tijdens de winterstop.
Kalender 1
Datum
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

Kalender 1A

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

Mini-pupillen
WD11
WD1
WD2
WD3
Inhaal
Inhaal
WD5
WD6
WD7
WD8
WD9
WD10
Inhaal
Inhaal
17

Bijzonderheden

Herfstvakantie
Herfstvakantie

Carnaval

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

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

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

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.
Rookvrije sportterreinen
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De KNVB gaat zich dit seizoen samen met de Hartstichting inzetten voor rookvrije sportcomplexen.
Het doel is zo veel mogelijk buitenterreinen van amateurverenigingen rookvrij te maken, zodat
kinderen tijdens het sporten niet geconfronteerd worden met roken.
De KNVB heeft zich samen met de hockeybond (KNHB) en het korfbalverbond (KNKV) aangesloten
bij de beweging van de Hartstichting. Die roept sportverenigingen al sinds 2015 op om hun
sportterrein rookvrij te maken.
Veel kinderen zijn lid van een sportvereniging.
Alleen al voor voetbal, hockey en korfbal gaat het om 800.000 kinderen tot achttien jaar.
Steeds meer clubs
Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde
sportomgeving
Het aantal clubs met een rookvrij beleid voor kinderen is de afgelopen jaren flink toegenomen.
Waren er eind 2016 zo’n 60 sportclubs die hun buitenterrein voor kinderen rookvrij hadden
gemaakt, inmiddels zijn dat er al bijna 140. De Hartstichting verwacht dat komend seizoen nog
eens 25 sportclubs met rookvrije maatregelen van start gaan.
"Het is goed om te zien dat zo veel clubs en sportbonden zich al bij dit initiatief hebben
aangesloten. Als KNVB staan wij ook voor rookvrije terreinen en met onze eigen KNVB Campus
geven wij al het goede voorbeeld. Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken
hoort niet thuis in een gezonde sportomgeving", aldus Jan Dirk van der Zee, directeur
amateurvoetbal.
Bij KNVB evenementen, zoals interlands van Oranje, is het al jaren verboden te roken.
Zien roken, doet roken
Uit onderzoek is bekend dat kinderen die geconfronteerd worden met roken, zelf ook eerder gaan
roken. Zien roken, doet roken. Dagelijks gaat het om meer dan honderd kinderen. En hoewel ook
een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat roken en sport niet samen gaan,
wordt er langs de lijn nog veel gerookt.
"Het draagvlak voor een rookvrij Nederland neemt toe en dat is een fantastische ontwikkeling",
zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting."
Deze trend zien wij ook terug in de sportwereld.
Toen wij in 2015 begonnen met ons programma, waren er een tiental sportclubs met een rookvrij
buitenterrein voor kinderen. Nu zien wij dat sportclubs over heel het land beleid invoeren. Deze
initiatieven komen vaak van ouders die als vrijwilliger actief zijn. Ook zien wij dat bestuurders
bewuster werken aan een club met een maatschappelijk beleid. Ze beseffen dat roken jaarlijks tot
20.000 doden lijdt. Dat staat haaks op de gedachte van sport."
Rookvrije generatie
De Hartstichting heeft samen met KWF Kankerbestrijding en het Longfonds het initiatief genomen
voor de beweging 'Op weg naar een Rookvrije Generatie'. Ook de KNVB is partner van het
programma Rookvrije Sport. De KNVB onderstreept het belang van een rookvrije generatie en zal
samen met de Hartstichting voetbalverenigingen gaan stimuleren en ondersteunen om het
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sportpark rookvrij te maken. Tevens draagt de Hartstichting als kennispartner bij aan de
ontwikkeling van programma’s voor een gezondere voetbalkantine.
http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/maatschappelijke-projecten/36883/knvb-zet-zichvoor-rookvrije-sportterreinen
De KNVB en de Hartstichting starten een meerjarige samenwerking. Het doel is om beweging en
sportplezier te stimuleren en gezonde, rookvrije sportterreinen te realiseren in Nederland.
Om deze samenwerking te vieren, speelden de Hartstichting en KNVB samen met kinderen van FC
Abcoude ‘een openingswedstrijd’.
De eerste grote gezamenlijke activiteit vindt al deze zomer plaats. Dan brengen de KNVB en de
Hartstichting de Nederlandse jeugd massaal in beweging met de campagne ‘Speel je Fit’.
Werken aan gezonde sportomgeving zonder negatieve verleidingen
“De Hartstichting zet zich al jaren in voor een hartgezonde jeugd.
Deze ambitie delen wij met KNVB en als partners kunnen we samen echt impact maken” licht
David Verschoor, manager Publiek, Donateurs en Vrijwilligers de samenwerking toe. “
De komende jaren gaan we ons inzetten om beweging en sportplezier onder kinderen te
vergroten. Daarnaast gaan we werken aan een gezonde sportomgeving zonder negatieve
verleidingen.”
Gezonde start
Eén op de zeven kinderen onder de 13 jaar in Nederland heeft overgewicht.
Te veel en/of ongezond eten gecombineerd met te weinig beweging leidt tot overgewicht.
Het maken van gezonde keuzes op jonge leeftijd is de beste voorbereiding op een gezonde leefstijl
als volwassene. Zo lopen kinderen later minder risico op het krijgen van hart- en vaatziekten en
andere aandoeningen.
http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/maatschappelijke-projecten/25336/knvb-enhartstichting-trappen-af-voor-gezonde
Dat was het voor deze keer
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