Jeugdmededelingen Juliana, 13e jaargang nummer 21, 23 mei 2016

Vier tegen vier

Op 25 mei vindt voor de tweede keer dit jaar een 4 tegen 4 avond plaats. Voor de meesten zijn
dan de trainingen afgelopen en is het heerlijk om weer even met een bal bezig te zijn.
Maar, vier tegen vier spelen is ook leuk voor kinderen van de basisschool die nog nooit gevoetbald
hebben. Ook alle meisjes zijn van harte welkom, want voetbal is een hartstikke leuke sport voor
iedereen. Dus kom allemaal naar Juliana!
Er is wat te drinken en misschien krijg je er ook nog wat te knabbelen bij.
De vier tegen vier avonden beginnen om zes uur.
Maar zorg dat je er kwart voor zes bent, dan kunnen we jullie namen noteren.
Voor de nieuwkomers: als je het zó leuk vindt dat je meteen lid wilt worden kan je jezelf direct
laten inschrijven.
Dus, zit je op de basisschool, kom dan op 18 en 25 mei naar sportpark Juliana en neem de hele
klas maar mee !!
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Deze avonden worden mede mogelijk gemaakt door TOP‐beveiliging.

Voor voetbalmeiden worden aparte veldjes gemaakt!
De eerste keer was vorige week woensdag 18 mei.
Het was een gigantisch succes, want maar liefst 177 kinderen kwamen er op af.
Komende woensdag dus de tweede keer.

Beeld van de eerste woensdag (18 mei)

2

Nieuws van de Technische Commissie

De technische commissie jeugd is druk bezig met de indelingen voor volgend seizoen.
Het hele seizoen zijn weer vele wedstrijden bekeken en zowel in de winterstop als aan het eind
van dit seizoen is met de leiders en trainers van de teams geëvalueerd.
Om de laatste puntjes op de i te zetten willen we graag voor de F‐ en de D‐categorie een selectie
activiteit organiseren.
Hieronder tref je de spelers aan die hiervoor uitgenodigd worden en de data met aanvangstijden.
Graag minimaal 15 minuten voor aanvang afwezig.
Indien je echt verhinderd bent, wat we natuurlijk niet hopen, dan graag een mail naar
tcjeugd@julianamill.nl
F‐jeugd: dinsdag 24 mei om 18.30 uur
Marinus Klop
Boyd Verweijen
Max Hendriks
Luca van Katwijk
Koen de Klein
Timo Rossen
Lars Verweijen
Joost Albers
Youri Verbeek
Jens van Hal
Ravi Lakenberg
D‐jeugd: dinsdag 31 mei om 18.30 uur
Tijn v.d. Cruijsen
Guus Bussemaker
Bram van Osch
Tycho Netten
Jesse van Demen
Dylan v.d. Wetering
Rick Reijnen
Timo v Lith
Devin Bisschops
Ty Hoogerwerf
Puck Berends
Cas Vloet
Jorne v.d. Laar
Milan Gommans
Moos v.d. Ven
Niek Hermanussen
Finale D‐beker
Juliana D1 verloor in de halve finale van UDI '19 D2.
Inmiddels is de finale gespeeld en de uitslag is: FC de Rakt D1 ‐ UDI '19 D2

Uitslagen
Uitslagen en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Uitslag donderdag 19 mei 2016
Competitie

3

3‐1

Juliana A1
Uitslagen zaterdag 21 mei 2016
Competitie
Juliana A1
Toernooien
Juliana C2
Juliana E1
Juliana E2
Juliana E4
Juliana F1
Juliana F2
Juliana F3
Juliana F4
Juliana F5G
Programma zondag 22 mei 2016
Toernooi
Juliana B2G
Juliana C1

Vitesse '08 A1

GVV '57 A1

24 mei

1‐1

Toernooi Odiliapeel
Toernooi Volkel
Toernooi Constantia
Toernooi Constantia
Toernooi SC St. Hubert
Toernooi Volkel
Toernooi Volkel
Toernooi Volkel
Toernooi Volkel

Toernooi Volkel
Toernooi SJN Nijmegen

Juliana D1 heeft op Pinksterzaterdag en Pinksterzondag een toernooi in Brugge (België) gehad.
Van Jack Brienen ontvingen we het volgende verslag.
Juliana D1 wint Daring Cup in Brugge
Afgelopen weekend ging een lang gekoesterde wens van menig Juliana D1‐speler in vervulling, het
spelen van een toernooi in het buitenland.
Vrijdagmiddag vertrokken we richting Brugge waar we gingen spelen in het toernooi om de Daring
Cup.
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Na aankomst in ons hotel in Blankenberge kregen alle spelers een hooded sweater met eigen
naam uit de nieuwe clubkleding collectie van Juliana.

Met dank aan Albert Heijn, Luc van de Ven.

Na een kort nachtje en een prima ontbijt was het zaterdagochtend tijd voor de eerste wedstrijden.
Tegen Heerenveense Boys [NL] werd in een rommelige en fysieke wedstrijd met 0‐0 gelijk
gespeeld. De tweede wedstrijd tegen KSV Jabbeke [B] werd gemakkelijk gewonnen (4‐0). De
wedstrijd tegen SV Honselersdijk was weer een stuk fysieker maar werd uiteindelijk met 2‐0
gewonnen.

Na terugkomst bij het hotel gingen de meegereisde mama’s shoppen in het stadje en de spelers
lekker zwemmen in het Noordzee zwembad.
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De overgebleven supporters proefden verschillende [en soms teveel] plaatselijke biertjes.

Daarna volgde het diner, en uiteraard een bezoekje aan het Noordzeestrand en de pier van
Blankenberge.
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De accu’s moesten weer worden opgeladen dus nog even met zijn allen het songfestival kijken,
snoep en chips eten, en dan de oogjes toe.
Op zondagochtend volgden de poule wedstrijden tegen SVV Damme [B] en KSV Steenbrugge [B],
deze verliepen super. Ondanks dat de manschappen van Jordy vermoeid oogden, haalde Juliana
D1 een prima niveau en werden beide wedstrijden gewonnen (7‐0 en 3‐0). Finale dus !!!
Tegen Zuid Oost United uit Amsterdam werd in een zinderende wedstrijd met alles erop en eraan
0‐0 gespeeld en moesten penalty’s de beslissing brengen. Door een paar katachtige reddingen van
onze doelman werd uiteindelijk de overwinning binnen gesleept.

Een prachtige afsluiting van een geweldig seizoen.
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Namens spelers en leiding van Juliana D1, bedankt aan allen die
hebben bijgedragen aan het slagen van dit geweldige seizoen !!
Juliana F5G op toernooi in Volkel
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Juliana F4 op toernooi in Volkel
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Juliana F1 op toernooi in St. Hubert

Kampioenschap Juliana F1???
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Juliana F1 heeft alleen nog kans als koploper Prinses Irene F2 thuis verliest van de nummer 9 SV
Milsbeek F1. Dat lijkt een onmogelijkheid. De wedstrijd is, na de afgelasting op 30 april, nog steeds
niet vastgesteld. We hebben bij Prinses Irene navraag gedaan, maar we wachten nog op reactie.
Ondertussen hebben we wel reactie ontvangen.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt de wedstrijd a.s. donderdag in Nistelrode gespeeld.

Wedstrijdprogramma
Het laatste wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen zijn te vinden op:
http://wedstrijdprogramma.julianamill.nl/
Klik dan op het tabblad junioren
Programma dinsdag 24 mei 2016
Competitie
69440 Juliana A1

Vitesse '08 A1

aanvang/vertrek
19:00

Programma woensdag 25 mei 2016
Vier tegen Vier op het Julianasportpark.
Tijd: 18.00 ‐ 19.00 uur. Aanwezig: 17.45 uur.
Programma zaterdag 28 mei 2016
Toernooien
Juliana D1
Rijbeurt: leiding regelt vervoer

aanvang/vertrek
Toernooi R.W.B. Waalwijk

Juliana D2
Toernooi HVCH
Rijbeurt: S. Gabriëls, G. Bussemaker, B. v.d. Horst

10:15
09:15

Juliana E1
Toernooi Odiliapeel
Rijbeurt: D. Hermanussen, W. Verweijen

12:45
11:45

Juliana E2
Toernooi Odiliapeel
Rijbeurt: L. v.d. Cruijsen, J. Polman

12:45
11:45

Juliana E4
Rijbeurt: L. Toenders, T. Bulkens

12:45
11:45

Toernooi Odiliapeel
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Juliana MC1
Rijbeurt: leiding regelt vervoer
Programma zondag 29 mei 2016
Toernooien
Juliana C1
Rijbeurt: leiding regelt vervoer
Juliana MP1/MP2/MP3
Rijbeurt: leiding regelt vervoer

Toernooi Orion

aanvang/vertrek
Toernooi Ijsselweidecup

PSV mini Masters Gemert

Programma zaterdag 4 juni 2016
Toernooi
Juliana D2
Toernooi Mifano
Rijbeurt: T. Netten, M. Cornelissen, D. Kerstens

09:30
08:30

aanvang/vertrek
09:30
08:30

Programma zaterdag 11 juni 2016
Straatvoetbal
aanvang/vertrek
Op deze zaterdag is er een Straatvoetbaltoernooi op de parkeerplaats van het
sportpark (zie verderop in deze nieuwsbrief)

Toernooischema 2016

Ingeschreven is voor de volgende toernooien (overzicht 14 mei 2016):
Juliana B2G
vrijdag 13 mei
Venhorst
Juliana B2G
zondag 22 mei
Volkel
Juliana C1
Zondag 22 mei
SJN Nijmegen
Juliana C1
zondag 29 mei
Ijsselweidecup in
Gendringen en Ulft
Juliana C2
zaterdag 21 mei
Odiliapeel
Juliana D1
vrijdag 13 t/m zondag 15 mei Daring Cup in Brugge
Juliana D1
zaterdag 28 mei
R.W.B. (Waalwijk)
Juliana D2
zaterdag 28 mei
HVCH (Heesch)
Juliana D2
zaterdag 4 juni
Mifano (Mierlo)
Juliana E1
zaterdag 21 mei
Volkel
Juliana E1
zaterdag 28 mei
Odiliapeel
Juliana E2
zaterdag 21 mei
Constantia
Juliana E2
zaterdag 28 mei
Odiliapeel
Juliana E4
zaterdag 21 mei
Constantia
Juliana E4
zaterdag 28 mei
Odiliapeel
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7e plaats

1e plaats

Juliana F1
Juliana F2
Juliana F3
Juliana F4
Juliana F5G
Juliana MP1
Juliana MP2
Juliana MP3
Juliana MC1
Juliana MC1

zaterdag 21 mei
zaterdag 21 mei
zaterdag 21 mei
zaterdag 21 mei
zaterdag 21 mei
zondag 29 mei
zondag 29 mei
zondag 29 mei
zaterdag 28 mei

SC St. Hubert
Volkel
Volkel
Volkel
Volkel
Gemert (PSV mini Masters)
Gemert (PSV mini Masters)
Gemert (PSV mini Masters)
Orion (Nijmegen)
Schüttorf (Duitsland)

1e plaats

2e plaats

De aanvangstijden van de meeste toernooien zijn bekend.
We hebben meestal rekening gehouden met de tijd dat
de teams bij het toernooi verwacht worden. Bij de leiding
zijn de programma’s bekend (via de coördinatoren).
Straatvoetbal

In juni mogen we bij Juliana niet meer op de velden, maar dat is voor ons natuurlijk geen reden om
stil te gaan zitten!
Daarom organiseren we op zaterdag 11 juni een straatvoetbaltoernooi voor de C, D en E jeugd.
(inclusief meisjes)
Alle spelers en leiders worden op 11 juni verwacht op schoenen zonder noppen, want dan gaan
we in gemengde teams op de parkeerplaats voor ons sportpark voetballen.
Juliana zorgt voor een gelijkwaardige indeling van de teams, zodat iedereen kans maakt om te
winnen.
Het schema ziet er als volgt uit:
09.00 uur aanvang E toernooi (E1 E2 E3 E4 ME1)
11.30 uur aanvang D toernooi (D1 D2 D3M)
14.30 uur aanvang C toernooi (C1 C2 C3 MC1)
Graag minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
We rekenen er natuurlijk op dat iedereen deel wil nemen aan dit speciale evenement, maar mocht
je toch niet mee kunnen doen meld je dan voor 27 mei af bij je eigen leider.
De leiders worden bij hun leeftijdsgroep verwacht.
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Speeldagenkalender 2016‐2017

Datum

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

Kalender 1
Categorie B
Najaarsreeks
Beker WD1
Beker WD2
WD2
WD3
WD4
WD5
Beker/inhaal
Beker WD3
WD6
WD7
WD8
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

Bijzonderheden
Feestdagenstop

MP WD 1

Herfstvakantie
Herfstvakantie

Feestdagenstop
Feestdagenstop

Carnaval
Start MP

Pasen
Meivakantie
Meivakantie
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6 mei 2017
13 mei 2017
20 mei 2017
27 mei 2017
3 juni 2017
10 juni 2017
17 juni 2017
24 juni 2017

WD7
WD8
Beker/inhaal
Beker/inhaal
Beker/inhaal
‐
‐
‐

Regiofinales
Zaterdag na Hemelvaart
Pinksteren
Districtsfinales

WD = Wedstrijddag
Pupil van de week

Ik ben Robin Cornelissen en speel in de E3 van Juliana.
Op 16 mei, 2de Pinksterdag, was ik pupil van de week. Om 13.00 uur waren we op het voetbalveld,
waar we door Jâny werden ontvangen. Ze heeft uitgelegd, wat we allemaal zouden gaan doen en
kregen wat te drinken.
Ik mocht mee naar de teambespreking in de bestuurskamer, waar uitgelegd werd hoe ze gingen
spelen (tactiek) en wie waar kwam te staan (posities). Juliana moest tegen VV Heijen.
Ook kreeg ik een certificaat en een voetbal, waar alle spelers hun naam op schreven.
Toen gingen we omkleden. Ik kreeg een jas van Juliana en moest mijn voetbalschoenen aan doen.
Daarna kon ik meedoen met de warming up, maar ik heb met een paar spelers op goal geschoten.
10 minuten voor de wedstrijd gingen ik met de grensrechters naar de scheidsrechter. De scheids
heeft hun uitgelegd, wat hij van hun verwachtte. Toen hij daarmee klaar was, konden zij gaan,
maar ik moest nog even blijven. De scheids vroeg in welke kleur shirts beide teams speelden.
Juliana in het blauw natuurlijk en Heijen in het wit. Dat moest hij weten om te bepalen welk kleur
shirt hij zelf aan zou doen. Hij had allerlei kleuren bij. Hij koos voor geel.
Toen vroeg hij, wat een scheids allemaal nodig had. Een fluitje, kaarten en een opschrijfboekje. Hij
legde ook uit, waarom hij met een potlood schreef en niet met pen. Als er ooit een druppel regen
zou vallen, vlekt inkt meteen uit en potlood niet. Ook nam hij een reservepotlood mee, want hij
vond het een raar gezicht, om met een punteslijper op het veld te staan, als zijn punt afbrak. In het
boekje worden alle namen van de spelers ingevuld en wie er een gele of rode kaart krijgt. Deze
wedstrijd waren er dat volgens mij 4, 2 gele voor Juliana en 2 voor Heijen.
Toen liepen we het veld op en ik mocht de bal meenemen. Ik mocht het muntje opgooien voor de
toss en daarna de aftrap doen. Ik scoorde bij Heijen.
Tijdens de wedstrijd zat ik bij de reservespelers van Juliana in de dug‐out. Het was best spannend.
Volgens mij had Juliana in de eerste helft een penalty moeten krijgen, maar dat is niet gebeurd.
Ruststand was 0‐0. In de tweede helft scoorde Heijen, maar gelukkig even later Juliana ook, 1‐1.
Dit was ook de eindstand. Jammer dat ze niet gewonnen hebben, hadden ze wel verdiend.
Na de wedstrijd nog even mee naar de kleedkamer, waar nog wat werd gezegd over de wedstrijd.
Daarna omkleden en gingen we weer naar huis.
Juliana, maar vooral Jâny, bedankt voor deze leuke middag. En eigenlijk ook een bedankje aan de
scheids, die dit helaas niet zal lezen.
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Dat was het voor deze keer
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