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EEN ABCEE VOOR JVCEE

Dat komt omdat ik sinds 1992 (tot 1999 en 
weer vanaf 2006) op Bonaire woon. Dan 
vraag je je direct af of zo iemand nog wel 
betrokken kan zijn bij zijn club? 

Ja dus. 100%! Elke zondag zit ik op de 
veranda met een mok koffi e en een licht 
onderbuikgevoel en houd ik angstvallig de 
twitterberichten bij. Als we verloren hebben 
dan kan ik de hele namiddag behoorlijk 
pissed zijn, maar een goede snorkeltrip met 
schildpadden, ray’s en soms dolfi jnen, maakt 
dan weer heel veel goed. 

Over de ingeslagen weg met vooral zoveel 
mogelijk jongens uit de eigen opleiding was 
ik in het begin wel wat sceptisch. Ik vreesde 
het ergste. Echter, we draaien redelijk goed 
mee, maar zijn nog te wisselvallig.

Ik probeer dus alles zo goed mogelijk te 
volgen via Twitter, Teletekst, Gelderlander, 
MaasDriehoek, Cuijks Weekblad, de website 
van JVC, Voetbal247.nl, Facebook, etce-

tera. Het wachten is nu op de camera langs 
het veld. Uiteraard volg ik niet alleen JVC 1, 
maar ook de andere elftallen. Blij ben ik met 
Zaterdag 1; dat heb 13 jaar geleden al eens 
geadviseerd.

Met enige regelmaat laat ik me hier op Bo-
naire door JVC-toeristen bijpraten over de 
ins en outs van onze club. De laatsten waren 
Frank Dictus en Dirk Jonker, met een com-
pleet fi nancieel jaarverslag. Verder heb ik hier 
de nodige vrienden die de verrichtingen van 
onze club nauwlettend bijhouden. Jo Bux 
bijvoorbeeld, ex-voetballer van Fortuna en in 
die tijd teamgenoot van Tini Ruijs.

Dit jaar ben ik dus 50 jaar lid van JVC Cuijk 
en prijk ik als “Lid van Verdienste” op het 
bord in de kantine. Als bestuurslid heb ik me 
destijds hard gemaakt om meer mensen in de 
vereniging te onderscheiden. Dat verhoogt 
de betrokkenheid. Op tienjarige leeftijd werd 
ik dus lid van JVC, trainde op het destijds 
verguisde Arodaveld. Ik was niet echt geta-
lenteerd, maar schitterde in elk team, zo klein 
als ik was, altijd als aanvoerder. 

Lid van verdienste! Hoe werd ik dat? Door 
me meer dan gemiddeld in te zetten voor 
onze club. Secretaris jeugdbestuur, secretaris 
hoofdbestuur, leider bij de jeugd, veteranen 
en JVC 1, trainer, scheidsrechter, omroeper, 
fanatiek supporter op de “Berg”, organisator 
van vele activiteiten, etcetera.  

Ik hoop dat velen mij zullen volgen als Lid van 
Verdienste. Ik wens de club erg veel succes 
toe en tot het volgende bezoek aan Cuijk.

Adrie van de Ven
www.iguanabonaireart.com  
Facebook: A3ArtBonaire 

De club van ons hart

Op het moment dat ik dit schrijf is Cuijk 
wakker geworden met een mooi wit 
sneeuwdek. Door het tijdsverschil in de win-
ter worden wij hier vijf uur later wakker en 
heeft iedereen zijn foto’s van de sneeuw al 
via Facebook gedeeld. Dat belooft dus wei-
nig goeds voor de thuiswedstrijd. 

Sneeuw! Dat mis ik hier op Bonaire wel, 
de vier jaargetijden met hun soms extreme 
weersomstandigheden. Echter, dat gemis 
aan seizoenen wordt hier op Bonaire volledig 
gecompenseerd door tropische temperatu-
ren, passaatwinden, een prachtige boven- en 
onderwaterwereld en een rijkdom aan geu-
ren en kleuren, tevens inspiratie voor mijn 
kunst. Een vakantiebestemming die ik ieder-
een van harte kan aanbevelen. Hemelsbreed 
ligt er maar 7.867 kilometer tussen Bonaire 
en Cuijk…

Veel JVC’ers zullen mij wel kennen, maar 
voor de nieuwe JVC-generaties 
ben ik een grote onbekende. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden traditiegetrouw de jubilarissen van JVC Cuijk 
gehuldigd. Een van de jubilarissen in 2018 is Adrie van de Ven. Hij is al vijftig jaar 
lid van JVC Cuijk, maar woont -verdeeld over twee periodes- al achttien jaar op 
Bonaire. Toch volgt het voormalig bestuurslid de prestaties van zijn favoriete club 
nog op de voet. Op ons verzoek schreef Adrie een column over zijn betrokkenheid 
bij JVC Cuijk.
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JVC Cuijk wil graag met zoveel mogelijk 
zelf opgeleide spelers op een zo hoog 
mogelijk niveau spelen. Dat geldt niet 
alleen voor de seniorenselecties (zondag 
1, zaterdag 1 en vrouwen 1), maar ook 
voor de jeugdteams van JVC Cuijk. Om 
die ambitie te kunnen waarmaken is 
een sterke jeugdopleiding nodig. Een 
opleiding die jeugdspelers uit Cuijk én 
omgeving stimuleert om hun talenten 
optimaal te ontwikkelen.

Dat gaat niet vanzelf. Om de status 
van gerenommeerde jeugdopleiding 
te bereiken moet JVC Cuijk investeren. 
Om te beginnen in de kwaliteit van 
de trainingen én de trainers. Train 
de Trainer laat de huidige groep van 
jeugdtrainers niet alleen kennismaken 
met interessante, nieuwe oefenstof, maar 
stelt hen ook in de gelegenheid om ‘te 
leren’. Te leren van de cursusleiders, die 
vaak zelf ook trainer bij JVC Cuijk zijn, 
maar ook van elkaar. “Onze ervaring 
is dat trainers, die aan Train de Trainer 
meedoen, de opgedane kennis en 
ideeën gaan gebruiken tijdens hun eigen 

TRAIN DE TRAINER DRAAGT 
BIJ AAN BETERE JEUGDOPLEIDING
Vorig seizoen heeft de technische commissie van JVC Cuijk het programma Train 
de Trainer (opnieuw) geïntroduceerd. “Wij willen met Train de Trainer niet alleen 
de kwaliteit van de trainingen verbeteren, maar ook zorgen voor meer plezier. Bij 
trainers én spelers”, zegt Hans Toussaint, lid van de technische commissie. De 
deelnemende trainers -20 tot 30 per keer- zijn razend enthousiast over het initiatief 
van de technische commissie. “Alle reden voor ons om er mee door te gaan”.

trainingen.” Alle oefeningen die tijdens 
Train de Trainer worden aangeboden 
zijn, met hier en daar een aanpassing 
die aansluit bij het niveau van het eigen 
team, toepasbaar in de trainingen. Op 
alle niveaus; voor de jongste jeugd en de 
wat oudere kinderen, voor prestatieve 
en recreatieve teams en voor jongens en 
meisjes.

Toussaint: “Wij willen de Train de 
Trainer naar een hoger niveau blijven 
ontwikkelen, passend bij de behoeftes die 
wij zien en de vragen die wij ontvangen 
vanuit de vereniging. Dit jaar hebben 
wij daarom een start gemaakt met 
een theoretisch onderdeel, waarbij we 
aandacht besteden aan het pedagogische 
deel van het trainerschap. Zeg maar, de 
manier waarop getraind en gecoacht kan 
worden. Deze sessie ook bedoeld voor 
alle leiders van onze jeugdteams.”

WAARDERING VOOR 
TRAIN DE TRAINER-SESSIE
De waardering voor Train de Trainer is 
groot, ervaart Hans Toussaint. “Als ik in 

de dagen na een sessie een trainer tegen 
het lijf loop, dan hoor ik steevast dat hij 
er veel van geleerd heeft. En krijg ik het 
verzoek om de sessie snel een vervolg 
te geven. Ook op de verschillende 
trainingsvelden zien wij de oefenvormen, 
die tijdens een Train de Trainer-sessie 
worden voorgedaan, regelmatig terug.”

De technische commissie wil ook 
graag omliggende voetbalverenigingen 
gaan betrekken. “Het is ons doel om 
dé jeugdopleiding van het Land van 
Cuijk te worden. Dat kan alleen als 
je bereid bent samen te werken met 
andere verenigingen en kennis te 
delen. Ook op andere vlakken, zoals 
didactiek, looptrainingen en stabiliteits- 
en valoefeningen, willen wij graag 
met andere sportclubs samenwerken. 
Denk in dit verband aan bijvoorbeeld 
een hockeyclub, een judoschool, een 
basketbal- of een volleybalvereniging 
of een honkbalclub. Samenwerken met 
andere sportclubs draagt bovendien bij 
aan ons sportieve motto: ‘een leven lang 
gezond bewegen’.”Dennis Straatman, assistent-trainer van het eerste elftal, instrueert de 

jeugdtrainers tijdens Trainer de Trainer. 

Sinds dit jaar is een theorieles toegevoegd 
aan het programma van Train de Trainer.

De sportieve club
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Onlangs werd een enquête uitgezet 
onder leden met de vraag aan welke 
producten zij behoefte hebben en wat zij 
vinden van het idee om meer gezonde 
producten aan te bieden.

Fruit eten is belangrijk, zeker voor 
kinderen. En lekker bovendien. Alleen 
eet de Nederlandse jeugd te weinig fruit. 
Van alle kinderen in de basisschoolleeftijd 
haalt 95 procent de fruitnorm (150 gram 
per dag) niet. Terwijl het voor jonge 
sporters belangrijk is om juist veel fruit 
te eten. Van gezonde voeding krijg je 
meer energie en als je meer energie hebt, 
geniet je ook meer op het veld. 

Daarom hebben Sligro en KNVB de 
Teambox ontwikkeld, als onderdeel 
van het programma Lekker Bezig. 
Het programma heeft tot doel de 
sportkantine gezonder te maken. Elke 
week zit er iets anders in de Teambox. 

TEAM FIT! LAAT ZIEN DAT GEZOND 
ETEN OOK LEKKER IS
Sinds september maakt Team Fit!, een groep van enthousiaste leden, zich 
sterk voor een gezonder aanbod in de kantine van JVC Cuijk. Tijdens 
thuiswedstrijden ontvangen alle teams onder 11 jaar een teambox met fruit 
en een ‘Held van het Veld’-button. Voor henzelf én voor de tegenstander. 

Denk aan appeltjes, mandarijnen en 
kinderbananen. Er zitten 10 stuks fruit in 
de Teambox.

JVC Cuijk is een van de 
voetbalverenigingen die de Teambox 
actief uitdeelt aan de eigen teams en hun 
tegenstanders. “Daarmee geven we een 
eerste signaal af dat gezond eten lekker 
is en bij het sporten hoort”, aldus de 
dames van Team Fit!. “De boxen zijn erg 
goed ontvangen en ook de tegenstanders 
reageerden enthousiast op dit initiatief. 
We hebben hiermee zelfs de plaatselijke 
krant gehaald!”

GEZONDERE ALTERNATIEVEN
Daar houdt het wat TeamFit! betreft 
niet mee op. Onlangs is een kantinescan 
gemaakt. Noem het een ‘nulmeting’ van 
de kantine. “Van hieruit gaan we kijken 
of en waar er gezondere alternatieven 
mogelijk zijn.“

Ook is eind 2017 een enquête uitgegaan 
om te inventariseren hoe alle leden 
denken over het aanbod van de kantine 
van JVC en wat zij als alternatieven 
zouden willen. Er is brede steun vanuit 
het bestuur en ook de KNVB biedt 
ondersteuning.  “Het is zeker niet de 
bedoeling dat al het ongezonde aanbod 
van eten en drinken uit de kantine gaat 
verdwijnen. Maar er moet een juiste 
balans komen en de mogelijkheid om 
een gezondere keuze te kunnen maken 
binnen het aanbod. Ook hebben we 
de ambitie om te laten zien dat gezond 
eten juist ook heel lekker kan zijn. Het 
spreekt voor zich dat wij dit niet alleen 
kunnen, we doen een beroep op goed 
voorbeeldgedrag van veelal de ouders.”

VRAGEN
Mocht u vragen hebben over TeamFit!, 
neem dan contact op met een van 
de leden van de commissie ‘Gezonde 
vereniging’:

JVC Cuijk is een van de voetbalverenigingen die de Teambox actief uitdeelt aan de 
eigen teams en hun tegenstanders. Sinds dit jaar is een theorieles toegevoegd aan 
het programma van Train de Trainer.

De gezonde club

Dimphy Ariaens, ariaensd@gmail.com;
Lizette Robben-Heijmans, lizette.robben@ziggo.nl;
Annemie Ebben, annemieebben@home.nl;
Hanneke Stevens, hanna40@live.nl;
Mireille Christiaans, rgj.christiaans@hetnet.nl
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‘DIT ELFTAL VERDIENT 
MEER TOESCHOUWERS’

De eerste seizoenhelft laat het gelijk 
van het nieuwe technische beleid van 
JVC Cuijk zien. Met vooral spelers uit 
Cuijk en directe omgeving -de routiniers 
Jorrit Ritzen en Simon van Zeest zijn 
de uitzonderingen- blijft JVC Cuijk 
vooralsnog moeiteloos overeind in de 3e 
divisie. Een eindklassering in de subtop 
lijkt alleszins reëel.

De uitgangspunten van het technisch 
beleid zijn klip en klaar: JVC Cuijk wil 
met zoveel mogelijk zelf opgeleide 
spelers zo hoog mogelijk voetballen 
en er zo voor zorgen dat de binding 

met de gemeenschap van Cuijk wordt 
versterkt. “We hebben een prima 
spelersgroep, waar nog heel veel 
rek in zit. Dat hebben niet alleen de 
competitiewedstrijden laten zien, maar 
bijvoorbeeld ook de deelname aan de 
Copa del Agatha.”

TERUG BIJ OUDE LIEFDE
Doelman Yorrit Kanters, de verdedigers 
Sjoerd van der Looy, Jurre Grotenhuis 
en Aleksander Lejic, de middenvelders 
Bjenze Graat en Stan Broenland en de 
aanvallers Jordie van der Laan en Rik 
Renirie; zij zijn voorbeelden van spelers 

Toen JVC Cuijk aankondigde met uitsluitend talentvolle spelers uit Cuijk en 
omgeving verder te willen, beschouwden critici dat als een sportieve stap terug. 
De ambitie om zo hoog mogelijk te willen spelen werd, vonden zij, naar beneden 
bijgesteld. Het is echter de vraag of dat inderdaad ook zo is. JVC Cuijk wil nog 
steeds zo hoog mogelijk voetballen. “We willen er sportief gezien het maximale 
uit halen”, zegt Werner Branje, vice-voorzitter en binnen het bestuur belast met 
technische zaken. “Het zou kunnen dat 3e divisie ons plafond is, maar waarom 
zou dat niet 2e divisie kunnen zijn?”

die door JVC Cuijk zelf zijn opgeleid, 
een tussenstap bij een andere club 
hebben gemaakt maar uiteindelijk toch 
bij hun oude liefde zijn teruggekeerd. 

De grotendeels (Land van) Cuijkse 
selectie wordt aangevuld met spelers 
uit de directe omgeving. “Voor ons is 
niet alleen de afstand relevant, maar 
ook het karakter van de spelers. Voor 
deze groep is homogeniteit enorm 
belangrijk.” Aan de ervaren trainer Ruud 
Kaiser de taak om ervoor te zorgen dat 
die homogeniteit zich ook uitbetaalt in 
goede resultaten. 

De selectie van JVC Cuijk viert de overwinning op HSC’21 met de supporters van de ‘harde kern’
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De binding met de gemeenschap van 
Cuijk is nog niet hersteld, laat staan 
versterkt. Dat blijkt althans nog niet 
uit de toeschouwersaantallen. “Toch 
begint het te komen”, zegt Branje. “We 
horen steeds vaker positieve geluiden 
in de regio, onder meer van collega-
verenigingen. Die herkennen de positieve 
veranderingen bij JVC Cuijk. Het is leuk 
om te horen dat wij ‘goed bezig zijn’. Wij 
beschouwen dat als een compliment voor 
onze keuzes en de wijze waarop wij daar 
invulling aan geven”.

AANGESPROKEN OP STRAAT
Het blijft de uitdaging om Cuijkenaren 
trotser te laten zijn op de prestaties van 
het eerste elftal. Of zoals trainer Ruud 
Kaiser het in een nabeschouwing op 
een van de gewonnen thuiswedstrijden 
formuleerde: “Dit elftal verdient meer 
toeschouwers.” Branje is het eens met 
de trainer. “Toch horen wij ook van 
spelers terug dat zij steeds vaker op 
straat worden aangesproken op de 
wedstrijden die zij hebben gespeeld. 
Deze spelersgroep begrijpt dat ook. Ze 
proberen daar waar mogelijk op zaterdag 
hand- en spandiensten te verlenen, 
blijven na afloop van wedstrijden 
langer in de kantine hangen om met de 
supporters over de gespeelde wedstrijd 
na te praten en zijn niet te beroerd om 
iets extra’s voor de club te doen.”

GROEIPOTENTIE
Branje is overtuigd van de groeipotentie 
van de huidige selectie. Gelijktijdig ziet 
hij ook nieuwe talenten opstaan, die 
in staat moeten worden geacht om op 
termijn een plek in het eerste elftal te 
veroveren. “Die talenten lopen niet per 
se alleen bij JVC Cuijk rond. Het gaat ook 
om spelers die bij JVC Cuijk zijn opgeleid 
en nu in de jeugdopleiding van een 
betaald voetbalorganisatie spelen. Wij 
hebben met de meeste van deze spelers 
regelmatig contact en zullen zeker met 
ze in gesprek gaan als ze overwegen om 
terug te komen naar JVC Cuijk.”

Cruciaal was ook de keuze om een 
zaterdagteam samen te stellen. 
Uiteindelijk heeft zich een sterke selectie 
gevormd, met bijna uitsluitend spelers die 

oorspronkelijk uit de eigen jeugdopleiding 
komen en in de afgelopen seizoenen 
in eerste elftallen in de regio hebben 
gespeeld. Voeg daarbij de ervaring en 
de kennis van het trainersduo Dennis 
Koenders en Eric van Dreumel en de 
huidige hoge positie op de ranglijst 
is verklaard. “Het zaterdagteam 
moet in onze filosofie uiteindelijk het 
opleidingsteam voor zondag 1 worden.” 
Daarvoor is het wel van belang dat het 
zaterdagteam in de komende seizoenen 
doorgroeit naar minimaal het niveau van 
de tweede klasse. 

JONG JVC CUIJK
Uit de selecties van de beide eerste teams 
en het hoogste jeugdelftal (JO 19-1) 
vormt zich een selectie (Jong JVC Cuijk), 
die dit seizoen in totaal 16 wedstrijden 
speelt tegen de leeftijdsgenoten van NEC, 
De Treffers, Helmond Sport, VVV en 
FC Oss. “Een ideale oplossing voor alle 
betrokken clubs”, vindt Branje. “Je geeft 
de reserves van de eerste teams meer 
speeltijd en je laat jeugdtalenten proeven 
aan een hoger niveau. Dat maakt spelers 
alleen maar beter.”

SAMENWERKING UIT NOODZAAK
JVC Cuijk heeft er geen geheim 
van gemaakt dat het financieel en 
organisatorisch moeilijke tijden heeft 
doorgemaakt. Onder impuls van een 
nieuw bestuur klimt de vereniging stukje 
bij beetje uit het dal. “Wij zijn daarin niet 
uniek”, zegt Branje, “Ook andere clubs 
hebben problemen. Soms het gevolg van 
demografische ontwikkelingen, waardoor 
het voor hen bijvoorbeeld moeilijker 
wordt om jeugdteams op de been te 
brengen én te houden. Andere clubs 
hebben weer moeite om de financiële 
eindjes aan elkaar te knopen of om 
voldoende krachtige bestuurlijke trekkers 
te vinden.”

De vergelijkbare omstandigheden waarin 
clubs zich bevinden hebben geleid tot een 
verbeterde samenwerking. Zij zien niet 
alleen de kansen, maar ook de noodzaak 
van samenwerking. “Steeds meer clubs 
redden het niet meer alleen.” Op een 
aantal vlakken, zoals de uitwisseling 
van kennis en het gezamenlijke gebruik 

van accommodaties, trekken de clubs al 
langer met elkaar op. De verwachting 
is dat die samenwerking in de komende 
periode alleen maar hechter gaat worden. 
Niet alleen omdat het kán, maar ook 
omdat het móet.

De succesvolle club

Jurre Grotenhuis (voorgrond) en Stan 
Broenland, twee spelers uit de eigen 
opleiding die, na een tussenstap, zijn 
doorgebroken bij JVC Cuijk

RUUD KAISER: 
‘VOOR 
 ELKAAR 
 DOOR HET  
 VUUR’
“Met een sterk regionaal getinte 
selectie ontstaat meer een 
groepsgevoel, waardoor spelers 
onbewust extra voor elkaar door het 
vuur gaan. Uiteraard blijft kwaliteit 
leidend betreffende prestaties. Hopelijk 
krijgen we dan ook meer publiek uit 
Cuijk om de jongens te steunen. Op 
dit moment spelen we gemiddeld met 
acht spelers uit de eigen opleiding in 
de basis. 

Dat kunnen er in de toekomst zelfs 
elf worden! Er staan al weer enkele 
talenten te trappelen van ongeduld om 
door te breken.”



AUTOSCHADE 

Bert Verweijen   
AUTOVERHUUR 
 

                              Nu ook verhuur van 
                              verhuiswagen 
                              met laadklep. 

M eu l envel d t 1 1 A        5 4 5 1  H V   M il l       T el :  0 4 8 5 - 4 5 2 1 9 1  
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ERIK JANSEN 
HAAGSESTRAAT 14 

5431 BM CUIJK 
ERIK@ADVISEERIK.NL 
WWW.ADVISEERIK.NL
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Een begrip in de regio op 
het gebied van:

• Elektronica
• Telefonie
• Camerabewaking
• Computeraccessoires
• Kabels
• Elektromaterialen
• Audio/video accessoires
• Antennematerialen
• Verlichting

www.ruttenelektroshop.nl
Meer dan 30.000
artikelen online!

Kom kijken in onze ruim
gesorteerde elektroshop!

Molenstraat 46 Cuijk  | T 0485 350363

0189180.pdf   1 9-6-2017   14:40:360189188.pdf   1 12-6-2017   16:13:31

0189470.pdf   1 21-4-2017   10:35:53
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VAN BUSINESSCLUB JVC CUIJK 
HECHTE GROEP MAKEN

De ondernemende club

Bij JVC Cuijk genereerde de Businessclub 
vooral extra middelen voor het eerste 
elftal en de selectieteams bij de jeugd. 
De door de vereniging aangetrokken 
sponsors werden betrokken bij de 
financiële ondersteuning van de hele 
voetbalclub. De vaak dubbel ingezette 
speurtocht naar sponsors werkte vaak 
onoverzichtelijk en contraproductief. 
In het takenpakket van bestuurslid 
Eric van Oudenhoven belandde de 
herstructurering van het sponsorbeleid 
naar het nieuwe KNVB-model. De oude 
Businessclub stopte en werd omgevormd. 
Alle sponsoractiviteiten gaan sindsdien 
onder één paraplu. Een nieuwe 
Businessclub; met een nieuw doel en een 
ander programma.

HECHTE GROEP
De Businessclub JVC Cuijk gaat volgens 
Van Oudenhoven profiteren van de 

De ingewijden in het amateurvoetbal weten dat sinds 1 januari de licentie-eisen 
voor clubs in de tweede en derde divisie zijn aangepast. Een van de gevolgen was 
dat de verenigingen, waaronder JVC Cuijk, financieel verantwoordelijk werden 
voor hun businessclubs. Voorheen hadden clubs vaak geen zeggenschap over het 
door hun businessclub gevoerde beleid. 

nieuwe koers. Van Oudenhoven: ”We 
willen van de Businessclub-leden een 
hechte groep maken. We streven er 
naar om de leden ook echt iets aan 
elkaar te laten hebben door 
meetings te organiseren, 
waarbij de deelnemers 
elkaars bedrijf leren 
kennen. We willen 
ze laten zien waar 
ze elkaar kunnen 
vinden en wat ze 
aan elkaar kunnen 
hebben”. 

Het aantal leden 
is de laatste jaren 
wat teruggelopen: “De 
economische recessie heeft 
heel wat sponsors doen besluiten 
om de budgetten bij te stellen. Het 
inleveren van de autonome status van 

de Businessclub heeft niet echt tot 
afzeggingen geleid.”  

JVC Cuijk had de weggevallen 
sponsorgelden echter hard nodig. 
Gelukkig kon door tijdig de noodzakelijke 
maatregelen op bestuurlijk en financieel 
gebied te nemen onheil worden 
voorkomen. Van Oudenhoven: “JVC 
Cuijk heeft de sportieve ambities bij 
moeten stellen, maar heeft er daar 
tegenover wel voor gekozen weer een 
club voor al haar leden te worden”.  
Dat betekent dat vooral ook de niet 
selectieteams van de vereniging op 
aandacht van het bestuur mogen 
rekenen. 

OPGAANDE LIJN
‘De terugloop van het ledenaantal van 
de Businessclub is ook gestopt. “We 

hebben gelukkig de opgaande 
lijn weer gevonden”, aldus 

Van Oudenhoven. 
“Het zogenaamde 

‘cafetariamodel’ 
waarbij iedere 
sponsor een 
custom made 
pakket kan 
bestellen lijkt aan 
te spreken”.

Van Oudenhoven 
blikt tevreden terug 

op de recente activiteiten 
van de Businessclub. Zo hield 

voormalig Olympisch kampioen 
mountainbiken Bart Brentjens een 
interessante presentatie, sponsorde de 
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Businessclub een clinic bij de Copa del 
Agatha en werd het netwerken tussen 
de Businessclub-leden versterkt door 
bedrijfspresentaties. Vooral het werken 
in kleine groepen ziet Van Oudenhoven 
als zeer effectief. “De leden moeten een 
echte band met elkaar krijgen en dat is 
best te sturen”.

Eric van Oudenhoven over Businessclub JVC Cuijk: “De leden moeten een echte band met elkaar krijgen en dat is best te sturen”. 

ERIC VAN 
OUDENHOVEN

Eric van Oudenhoven is 50 jaar,
directeur van Novisource 
automatisering en sinds 
1992 in Cuijk woonachtig. 

Hij beschouwt het weer fi nancieel 
gezond maken van zijn club als de 
hoogste prioriteit voor de korte termijn. 
Hij ziet een voetbalclub als hobby, 
die jong en oud plezier moet brengen. 
Of je nu speler bent, ouder, supporter 
of sponsor. 

Eric was ooit een fanatiek en 
getalenteerd wielrenner. Hij pakt 
binnenkort zijn oude hobby weer op: 
Eric is van plan om mee te doen aan 
Alpe ‘d HuZes, het jaarlijks evenement 
waarbij deelnemers geld inzamelen 
voor de strijd tegen kanker.
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Sponsoren

2 P Vastgoed BV.
AA Bemiddeling
Aben Reclame BV
Adviseerik
Albert Heijn Cuijk
Albert Heijn Van der Laan
Ap-Art Men Women
Auto Hulpdienst Ben Heiltjes
Auto Jetten Cuijk
Autobedrijf Jos Bongers
Autoschade Bert Verweijen
Axander B.V. Locatie Cuijk
Bakkerij Loeffen.
BCP Bouw
BDO Accountants & Adviseurs
Belvisie
BGH Accountants & Adviseurs
BGM Groep B.V.
Bistro en zalencentrum De Brouwketel
BizzMizz
Bol Accountants
Briljant Optiek
Bronsgieterij Kemner
Brouwketel
Cafe - Partycentrum De Bond
Colhof
Colt International
Connector Consultancy Group
Created
Creemers BV
Cuijkse Psychologenpraktijk
Dataid Nederland
De Beleving
De Gevelmeesters
De Persgroep
De Weijer
Dekkers Fransen Keuken-& Interieurbouw.
Den Brok Tegelzettersbedrijf
DJM Bedrijfsdiensten
Ebben Inspyrium
Ecco Productions
Electra Plus
Electrotechnisch Buro Nabuurs
Eltink Draad en Kabel BV
Expert Cuijk
Fitland Mill
Flexpoint
Florius Flowers
Fwork Uitzendbureau
Gebr. Janssen Installatie
Golfbaan Bleijenbeek
Grolsch Bierbrouwerij Nederland bv
Hagemann Fotografi e
Handelsmaatschappij HAHEBO BV
Hans Lemmens Tweewielers
Hans van Gemert Banden

HUIDIGE SPONSORS
JVC CUIJK

Hekkelman Advocaten
Hofmans At Home 
Hofmans van Benthum Fysiotherapie
Holtkamp Beheer en Beleggingen
Hutten Catering
IBN Arbeidsintegratie
Image-in
Infrascoop Grond Weg en waterbouw
ING Bank
InZaken Land van Cuijk & Noord Limburg
Jako Groep
Jan Linders Supermarkten
Jarco B.V. Ledeacker
Jobs for Work
Jochems Machinery BV
John van Erp Namens ALS Stichting
Jump 2 high.nl
Juwelier Verlinden
Kelme Nederland/voetbaltotaal BV
Keuken & Interieurbouw Rein Klomp BCV
Keurslager & Catering W. Hermanussen.
Kika Holland, groente en fruit, import & 
export
Kozijn Garant  BV
Leap The Innovation Agency
Levas Beheer BV
Loppersum Arbeidsbemiddeling
Luxafl ex
Makelaardij Martijn Willems BV
Makelaardij Twan Poels
Manders
Martin Cuypers kantoorartikelen
Media Mail
Milbana B.V. Premium Bananas
Nabuurs Autobedrijven
Nabuurs Beheer BV
Nabuurs Cuijk
Nabuurs Logistiek
Nanco Hendriks Boxmeer Tandartspraktijk
NH Adviseurs
Nijmegen Business
Norma Slaapsystemen BV
OOvB Adviseurs en Accountants
Palettie Mannenmode
Pannenkoekenhuis de 7 Dwergen
Patrick Bongartz Fotografi e
Pelzer Schoonmaakbedrijf
Peter en Ans Schaap Spelverhuur
Pizzeria ISTANBUL
PLUGRO Sport&Fashion.
Pragmaticon
Prime Time Eventrealization
Primera Succes VOF
Printservice Cuijk
PURA-Catering
R&M Voegwerken

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
Regionaal Bedrijvenpark Laarakker CV.
Remmen & Spiertz Adcocaten
Renske Natuurlijke Diervoeding
Ricoh Documenten Center BV
Rinico Tentenverhuur
Rossen Leiendak
Rutten Elektro
Schade Net Van Eeden
Scholten Telecom BV
Schouwburg Cuijk
Securitas
SIENN
SKT Cuijk
Slaapsfeer
Sligro BV
Slooten van den Bogaart bv Accountants
Stam en de Koning BouwBV. / Voorheen Van 
Bergen Bouw
Steam Internet BV
Stichting Dagbesteding Cuijk
Stichting Dagopvang Cuijk
Taurus Cuijk Werkmaatschappij BV
Taxibedrijf Van Dijk
Teeuwissen Holding bv
Terraq
Tigra Sint Anthonis
Toenders Installatiebedrijf
Top Beveiligingen BV.
Total Solution Provider
Toyota Oostendorp
Vakgarage Cup Cuijk
Vakmeester Personeelsdiensten.
Van de Ven belastingadviseurs
Van den Brink Infra
Van den Munckhof BV.
Van der Horst Aannemers
Van der Valk Hotel Cuijk
Van Elst St. Agatha
Van Haren Installaties BV
Van Kempen Advocaten.
Van Kesteren Riooltechniek.
Van Tienen Drankautomaten
VDP Beveiligingstechnieken
Veldsink - v.d. Ven Adviesgroep
Video4commerce
Vincent Willems Hoveniers
Volvo Rutten Boxmeer
W. Siebers Metselwerken
Wapen van Beers
Werkpool Flex
Wilhelmientje Bloemsierkunst
Witgoedservice RONCO Cuijk
XXS Kinderopvang BV
Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs



VOOR AL UW SCHILDERWERKEN BINNEN & BUITEN

WANDAFWERKIN + BEHANGEN

RENOVATIE & RESTAURATIE

HOUTROT REPARATIE

IMITATIETECHNIEKEN

GLAS LEVEREN + PLAATSEN

KLEUREN ADVISERING

TECHNISCH ADVIES + ONDERHOUDSPLAN

www.sktcuijk.eu
www.sktcuijk.nll

Tel: 0485-314345
E-Mail: info@sktcuijk.eu

VOOR BEOORDELINGEN ZIE 

0188441.indd   1 8-6-2017   16:25:53

Een geschil met een werknemer, problemen met de huurbaas of bijstand na een 
ongeluk. Hoewel u problemen het liefst vermijdt, kunt u onverwacht en geheel 
ongewenst in een dergelijke situatie belanden. Wanneer u met de tegenpartij 
niet tot een oplossing komt, heeft u wellicht baat bij de ondersteuning van een 
advocaat. Als u juridische bijstand behoeft of verlegen zit om een juridisch 
advies, dan biedt Advocatenkantoor Stouthart u een helpende hand vanuit de 
praktijk in Cuijk, of de tweede locatie in Mill.

OOK BIJSTAND BIJ LAGE INKOMENS
Advocatenkantoor Stouthart is sinds 1976 gevestigd in Cuijk en in 1992 kwam daar de 
tweede vestiging in Mill bij. Wij bieden professionele en vakkundige juridische bijstand 
aan particulieren, het MKB en instellingen. Dit doen we naast juridische advisering 
en procedurele activiteiten. Indien er sprake is van lage inkomens en geen of gering 
vermogen, dan is bijstand altijd op basis van gefi nancierde rechtshulp. Dit betekent, dat bij 
lage inkomens, de kosten voor een advocaat deels door de overheid worden gefi nancierd.

EEN AFSPRAAK MAKEN
Wij vinden het belangrijk dat de gang naar een advocaat laagdrempelig is. Daarom 
werken wij vanuit twee vestigingen en is het maken van een afspraak eenvoudig. Onze 
dienstverlening is toegespitst op uw wensen en behoeften als rechtzoekende. We zetten 
ons altijd voor 100% in om juridische problematiek tot een rechtvaardige oplossing te 
brengen. Daarbij staat een persoonlijke benadering altijd voorop. Onze gedegen juridische 
kennis komt voort uit kwaliteitsopleidingen, bijscholing en 40 jaar ervaring.

Mr. A.A.J.L. van Elk de Freese  •  Grotestraat 94  •  5431 DM Cuijk  •  T 0485 – 315994
avanelkdefreese@hetnet.nl  •  www.advocatenkantoorstouthartcs.nl

JURIDISCHE BIJSTAND 
VAN EEN ADVOCAAT?

ADVOCATENKANTOOR STOUTHART CS IN CUIJK EN MILL

0189008.indd   1 8-6-2017   14:33:26

Uitvaartcentrum Hollesteeg 1a, 5831 TH Boxmeer 
Uitvaartcentrum Gildekamp 14, 5431 SP Cuijk

t. 0485-521111 (dag en nacht)  
www.schrijen.com  info@schrijen.com

0189273.pdf   1 9-6-2017   11:12:56
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AANVOERDER JORRIT RITZEN
MENTOR VAN JONGE TALENTEN

De trotse club

Hij maakte de omslag van dichtbij mee. 
Geen ervaren selectie met spelers van 
heinde en verre meer, maar een selectie 
van jongere spelers uit de directe regio. 
Aangevuld met enkele routiniers, zoals 
Ritzen. “Er staat nu een jonge groep 
met veel jongens die, ook buiten het 
voetbal, vrienden zijn. Jongens die open 
staan voor adviezen en zichzelf willen 
ontwikkelen. Ik noem als voorbeeld Jurre 
Grotenhuis. In potentie een centrale 
verdediger die zich straks probleemloos 
staande houdt in de Tweede of Derde 
Divisie. Hij speelt op dezelfde positie als 
ik. Regelmatig praten we daarover. Na 
afloop vraagt hij aan me wat ik van zijn 
optreden vond. Wat kon beter? Wat 
deed hij goed? Ik vind het leuk om daar 
tijd en energie in te steken. Dat past ook 
bij de band die ik draag.”

AFSTAND NIET BELANGRIJK
Voor de captain, die afgelopen 

Hij maakt al jaren de langste reis van alle spelers binnen de selectie. JVC Cuijk 
is voor Jorrit Ritzen een club geworden waar hij niet alleen hoogtepunten 
meemaakte, maar ook een sterk gevoel voor heeft ontwikkeld. Als aanvoerder 
vervult de 32-jarige centrale verdediger dit jaar opnieuw een belangrijke rol in 
het jonge elftal. “Het is mooi om te zien hoe die jongens zich willen ontwikkelen.”

maand weer van Maaseik naar Echt is 
terugverhuisd (‘we konden de woning 
boven het werk van mijn vrouw kopen’), 
een nieuwe situatie. “Ik heb hier periodes 
meegemaakt met hoogtepunten. We 
wonnen twee jaar op rij de Districtsbeker, 
haalden de kwartfinale van de KNVB 
Beker en deden lang mee om het 
kampioenschap. Maar ik zag ook de 
andere kant. Zolang ik met plezier voetbal 
en er sprake is van wederzijds respect, 
vind ik een afstand of het niet-meedoen 
voor de titel niet het belangrijkst. Zolang 
ik fit ben, en dat ben ik nog steeds, wil ik 
blijven voetballen.”

VAN WEDSTRIJD TOT WEDSTRIJD
JVC Cuijk presteert tot nu toe wisselvallig. 
“Dat zie je vaak bij een jong elftal. Dat 
geldt ook voor mijn inbreng. Die was af 
en toe ondermaats. De trainer gaf ook 
een signaal af om me er toen naast te 
zetten. Maar dit team gaat groeien. We 

kennen nu elkaars mogelijkheden, elkaars 
zwaktes. Na de winterstop gaan we zeker 
nog veel wedstrijden winnen. Met mooi, 
attractief voetbal. Al weet ik ook zeker dat 
we nog gaan verliezen. Een eindklassering 
noemen heeft geen zin. Met deze 
groep bekijken we het van wedstrijd tot 
wedstrijd.”

Ritzen zette naast zijn baan als 
transportplanner de online community 
Soccer-Life op, waarop clubs hun 
wensen voor nieuwe spelers kenbaar 
maken en spelers op hun beurt hun 
CV kunnen achterlaten. “Ik werk nu 
met vijf clubs samen en zestig spelers 
staan geregistreerd. Het databasebeheer 
voer ik zelf uit. Het werk doen de clubs 
en spelers zelf. Daarnaast heb ik mijn 
UEFA C-trainersdiploma ook bijna weer 
veiliggesteld. Ik loop daarvoor na twee 
bijeenkomsten bij VVV-Venlo nog twee 
wedstrijden mee met Osama Arrogi, 
trainer van JVC Cuijk 017-1, voor het 
schrijven van een analyse. Ik ben nu 
eenmaal iemand die niet stil kan zitten en 
nooit televisie kijkt.”

De 32-jarige aanvoerder Jorrit Ritzen gaat nog elke week voorop in de strijd.

VOORBEELDFUNCTIE
Trainer Ruud Kaiser is zeer te spreken 
over de inbreng van zijn aanvoerder. 
“Jorrit is als routinier erg belangrijk, 
zeker omdat we zo’n jong team 
hebben. Met zijn ervaring kan Jorrit 
de jonge spelers helpen in hun 
ontwikkeling, vooral op tactisch maar 
ook mentaal gebied. Jorrit vervult 
bovendien een voorbeeldfunctie als 
het gaat om discipline.”
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GELMO HEKWERKEN DAT STAAT!
Al meer dan 100 jaar dé specialist op het 

gebied van hekwerken.

HEKWERKEN & POORTEN  •  SERVICE & ONDERHOUD  •  TERREIN BEVEILIGING 

RIJKSWEG 14  •  6584 AB MOLENHOEK  •  024 - 358 07 77  •  WWW.GELMO.NL  •  INFO@GELMO.NL

Neem voor meer informatie contact met ons op 

en wij helpen u graag verder.

0190009.pdf   1 9-6-2017   11:16:10



JVC CUIJK JAARGIDS 2018 17

PROGRAMMA 
2E SEIZOENSHELFT 

De trotse club

JVC CUIJK 1
3E DIVISIE ZONDAG

14 januari:  JVC Cuijk – UNA  (14.00 uur)
21 januari:  OFC – JVC Cuijk  (14.30 uur)
28 januari:  ADO’20 – JVC Cuijk  (14.00 uur)
4 februari:  JVC Cuijk – De Meern  (14.00 uur)
18 februari:  JVC Cuijk – Westlandia  (14.00 uur)
25 februari:  Dongen – JVC Cuijk  (14.30 uur)
4 maart:  JVC Cuijk – OJC Rosmalen  (14.00 uur)
11 maart:  Blauw Geel’38/JUMBO – JVC Cuijk  (14.30 uur)
18 maart:  JVC Cuijk – Jong De Graafschap  (14.00 uur)
25 maart:  JVC Cuijk – Quick’20  (14.00 uur)
1 april:  Quick – JVC Cuijk  (14.00 uur)
8 april:  JVC Cuijk – Jong Vitesse  (14.00 uur)
15 april:  HSC’21 – JVC Cuijk  (14.30 uur)
22 april:  JVC Cuijk – EVV  (14.00 uur)
29 april:  Quick’20 – JVC Cuijk  (14.00 uur)
6 mei:  JVC Cuijk – Hercules  (14.00 uur)
13 mei:  Be Quick 1887 – JVC Cuijk  (14.30 uur)
20 mei:  JVC Cuijk – HBS  (14.00 uur)
27 mei:  UNA – JVC Cuijk  (14.30 uur)

JVC CUIJK ZA1
4E KLASSE, ZATERDAG

27 januari:  JVC Cuijk – Quick 1888  (15.00 uur)
3 februari:  Dodewaard – JVC Cuijk  (14.30 uur)
17 februari:  Excelsior Zetten – JVC Cuijk  (14.30 uur)
3 maart:  JVC Cuijk – BVC’12  (18.00 uur)
10 maart:  JVC Cuijk – Oranje Blauw  (18.00 uur)
24 maart:  JVC Cuijk – Nijmegen  (18.00 uur)
31 maart:  Woezik – JVC Cuijk  (14.30 uur)
7 april:  JVC Cuijk – VCA  (15.00 uur)
14 april:  Quick 1888 – JVC Cuijk  (15.00 uur)
21 april:  JVC Cuijk – Uchta  (15.00 uur)
12 mei:  SC Valburg – JVC Cuijk  (15.00 uur)
19 mei:  JVC Cuijk – EMM  (15.00 uur)
26 mei:  Alverna – JVC Cuijk  (14.30 uur)

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden die Zondag 1 
en Zaterdag 1 in de eerste helft van 2018 gaan spelen.

Jordie van der Laan, de topscoorder van JVC Cuijk Zo1.

Sjors Broenland, speler van JVC Cuijk Za1,
in actie tijdens Copa del Agatha.



Het elftal dat namens JVC Cuijk aan de competitiewedstrijd tegen HSC’21 (2-0 winst) begon.
Staand (v.l.n.r) Jorrit Ritzen, Maarten Bosch, Jordie van der Laan, Sjoerd van der Looy, Aleksander Lejic en Yorrit Kanters

Gehurkt (v.l.n.r.) Boy Visser, Rik Renirie, Stan Broenland, Jay van Boxtel en Furkan Alakmak

JVC CUIJK 1

Selectie JVC Cuijk 1

JVC CUIJK 1



Het elftal dat namens JVC Cuijk aan de competitiewedstrijd tegen HSC’21 (2-0 winst) begon.
Staand (v.l.n.r) Jorrit Ritzen, Maarten Bosch, Jordie van der Laan, Sjoerd van der Looy, Aleksander Lejic en Yorrit Kanters

Gehurkt (v.l.n.r.) Boy Visser, Rik Renirie, Stan Broenland, Jay van Boxtel en Furkan Alakmak

JVC CUIJK 1

Selectie JVC Cuijk 1
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Locatie Cuijk
Katwijkseweg 2
5431 RX Cuijk

Locatie Grave
Stoofweg 4

5361 HZ Grave

Locatie Mill
Langenboomseweg 3

5451 JH Mill
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BUITENSCHOOLSE OPVANG,
MAAR DAN NÉT EVEN ANDERS

Een week bij onze club: maandag

“Ideaal voor de kinderen. Zij krijgen na 
een lange schooldag de kans én de ruimte 
om hun overtollige energie kwijt te raken. 
Dat laatste is uiteraard ook prettig voor 
de ouders”, aldus de eigenaar van XXS 
Kinderopvang, Sanna Bogaerts. Zij vindt de 
buitenschoolse activiteiten op het sportpark 
van JVC Cuijk een ‘win-win situatie voor 
alle betrokken partijen’. Niet alleen voor 
de kinderen en de ouders, ook voor JVC 
Cuijk en XXS zelf. “JVC Cuijk houdt er 
naast huurinkomsten ook nieuwe leden 
aan over. En XXS Kinderopvang kan zich 
op deze manier onderscheiden als een 
buitenschoolse opvang waar het nét iets 
anders toe gaat.”

Al bij de start van XXS Kinderopvang in 
2014 had Sanna Bogaerts het idee om 
de buitenschoolse activiteiten buiten hun 
eigen opvangvilla aan het Mariaplein te 
organiseren. “Ik zag dat in de gemeente 
Cuijk tal van sportaccommodaties niet of 
nauwelijks werden gebruikt.” Bogaerts 
benaderde sportverenigingen met de vraag 
of zij open stonden voor samenwerking. 
JVC Cuijk was direct geïnteresseerd. “Dat 
we met JVC Cuijk in zee zijn gegaan is ook 
de verdienste van toenmalig voorzitter 

Het is nog niet eens zo lang geleden dat het sportpark 
van JVC Cuijk er op doordeweekse middagen verlaten 
bij lag. Met de komst van de buitenschoolse activiteiten 
van XXS Kinderopvang, inmiddels tweeëneenhalf jaar 
geleden, is daar een einde aan gekomen. Sindsdien 
krijgen elke dag zo’n dertig tot zestig kinderen een 
gevarieerd en daardoor aantrekkelijk programma 
aangeboden op en rond de accommodatie van JVC Cuijk. 

Ingrid Kloosterman. Zij had zich uitstekend 
verdiept in wat kinderopvang/buitenschoolse 
opvang is en wat het betekent om overdag 
30 tot 60 kinderen op jouw sportpark te 
hebben.” Daar kwam bij dat JVC Cuijk een 
accommodatie had die voldoende groot was. 
Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 

VRIJE TIJD VAN KINDEREN
XXS BSO Buiten biedt elke dag een ander 
programma aan buitenschoolse activiteiten 
aan. “De buitenschoolse opvang is de vrije 
tijd van kinderen. Die wil je graag invullen 
met wat de kinderen leuk vinden om te 
doen. Na een lange schooldag willen ze niet 
nog eens een hele middag in een gebouw 
zitten.”

Eenmaal opgehaald van school en op het 
sportpark van JVC Cuijk aangekomen, 
bespreken de kinderen eerst in groepen na 
wat er op school is gebeurd. Vervolgens 
wordt een programma aangeboden. De 
meeste tijd brengen de kinderen op het 
sportpark zelf door, maar soms gaan ze 
ook op bezoek bij bijvoorbeeld andere 
sportverenigingen, boerderijen in de 
omgeving en ondernemers, zoals de 
boomkwekerij van Ebben. “We maken 

steeds een programma van vier weken, 
waarin sportweken worden afgewisseld met 
artistieke weken. Alle ouders weten precies 
wat wij gaan doen én waar wij zijn als zij de 
kinderen komen ophalen.” Voor een aantal 
kinderen wordt zelfs gekookt. “Lekker & 
Vers stelt, rekening houdend met diëten 
en andere eetwensen, wekelijks warme 
maaltijden samen. Ouders vinden het prettig 
dat als ze van hun werk thuis komen hun 
kinderen al hebben gegeten.”

GROEI NOG MOGELIJK
XXS BSO Buiten biedt nu opvang aan 
gemiddeld 30 tot 60 kinderen in de leeftijd 
van vier tot twaalf jaar. “We kunnen bij 
JVC Cuijk nog groeien. Die aantallen 
kunnen wij prima aan. We delen bij 
aankomst op het sportpark de kinderen 
op in groepen. Elke groep heeft een vaste 
pedagogische medewerker en ieder kind 
een eigen mentor. Op die manier zijn 
wij in staat om heel gestructureerd te 
werk te gaan”, aldus Bogaerts, die ook 
verregaande plannen hebben om buiten 
de grenzen van de gemeente Cuijk te 
starten met buitenschoolse opvang op 
sportaccommodaties. XXS BSO Buiten is 
deze zomer gestart bij UDI’19 in Uden en 
ook daar zijn alle partijen enthousiast. De 
uitstekende relatie met JVC Cuijk wordt 
daarbij vaak als voorbeeld gebruikt. Die 
relatie gaat overigens verder dan alleen huur 
van de accommodatie. XXS Kinderopvang 
is ook een belangrijke sponsor van JVC 
Cuijk. Een van de jeugdteams draagt shirts 
met de opdruk van XXS, het pannaveldje 
is met hulp van XXS aangelegd en ook 
een evenement als Soccer City komt mede 
dankzij XXS tot stand.

Dagelijks worden zo’n dertig tot zestig kinderen opgevangen op de accommodatie van JVC Cuijk

XXS BSO Buiten: ‘We kunnen bij JVC 
Cuijk nog groeien’
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TRAINERS ZATERDAG 1 TROTS 
ÉN AMBITIEUS

Een week bij onze club: dinsdag 

“Eerst stokte het bij de A1. De stap 
naar het eerste zondagteam is te groot. 
Moesten die jongens allemaal weg. 
JVC Cuijk leidde daardoor eigenlijk 
op voor de eerste teams van clubs in 
de regio”, vertelt Dennis Koenders. 
Samen met Eric van Dreumel trekt de 
29-jarige Cuijkenaar dit jaar de kar van 
het nieuwe zaterdagteam. “In januari 
werd ik benaderd of ik samen met Eric 
het trainerschap wilde oppakken. Na tien 
jaar als jeugdtrainer te hebben gewerkt, 
waarvan de laatste vier bij Olympia’18, 
vormde een seniorenteam een logische 
vervolgstap. JVC Cuijk ken ik van binnen 
en buiten. Ook al vertrok ik in 2013, de 
club is altijd in mijn hart gebleven. Het 
plan om Cuijkse jongens terug te halen, 
sprak me erg aan.”

BEVESTIGINGEN
Dat gold niet alleen voor Koenders. 
“Binnen korte tijd hadden Eric en ik al 
acht, negen bevestigingen van jongens, 
die terug wilden komen. Net als Eric 
heb ik de meeste spelers al in de jeugd 

Aan elk nieuw initiatief kleeft een risico. Maar na een halfjaar kan eensgezind de 
conclusie worden getrokken dat het nieuwe Zaterdag 1-team van JVC Cuijk een schot 
in de roos is. “We kunnen jongens uit Cuijk eindelijk een podium bieden waardoor ze 
wekelijks op niveau bij de senioren voetballen.”

getraind. We wisten daardoor direct 
wat we aan elkaar hadden. Vanaf de 
eerste dag loopt het uitstekend. Zowel 
binnen als buiten het veld. De sfeer is 
gemoedelijk, we gaan regelmatig bij 
onze hoofdsponsor Taurus stappen 
en de prestaties zijn goed.” Dat geldt 
ook voor de samenwerking tussen de 
trainers. “Eric en ik kennen elkaar al lang, 
maar we werkten nog nooit samen. Dat 
was even spannend, maar we vullen 
elkaar uitstekend aan. Eric de people 
manager, die de randzaken regelt. Ik de 
veldtrainer.”

UITHANGBORD
JVC Cuijk Zaterdag moest als nieuwe 
ploeg starten in de Vierde Klasse. “In het 
begin was het wennen. Er zijn teams die 
absoluut niet voetballen. Ze laten ons 
het spel maken en proberen ons fysiek te 
bestrijden. De jongens hebben het goed 
opgepakt. We hopen net na de winterstop 
de eerste periodetitel te pakken. Deze 
spelersgroep hoort in de Derde, misschien 
zelfs Tweede Klasse thuis. Dan vorm je 

straks een nog aantrekkelijker uithangbord 
voor Cuijkse jongens die nu op dat 
niveau spelen. Ik waardeer het dat de 
huidige groep bereid is alles te geven 
voor promotie. Zich inzet om de volgende 
lichting A1-spelers op een hoger niveau in 
te laten stromen. Ze zeggen ook: hadden 
wij die keuze maar gehad. Volgend 
seizoen moeten er tien jongens uit de A1 
over. Hopelijk blijven ze nu allemaal”, 
aldus Koenders, die komend jaar de cursus 
Trainer-Coach 2 gaat volgen als dat bij 
JVC Cuijk mogelijk is.

TWEE TEAMS?
“Daarin schuilt ook een gevaar. Nu 
hebben we een spelersgroep van 
negentien jongens. Ik kan niet elke week 
iedereen laten spelen. Het team bij elkaar 
houden, is dan ook belangrijk. Het zou 
mooi zijn als we volgend jaar naar twee 
teams kunnen gaan. Maar daarbij komt 
ook het plaatje kader kijken.” Eerst dit 
seizoen goed afmaken. “Als ik zie wat 
we met deze Cuijkse groep al hebben 
bereikt, maakt dat ons heel erg trots.”

De selectie van Zaterdag 1, inclusief begeleiding
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‘GLIMLACH OP HET GEZICHT 
VAN KIND GEEFT ENERGIE’

Na bijna vier jaar als Coördinator van de 
E-, F- en mini-F-pupillen van JVC Cuijk 
te hebben gefungeerd, vond hij het tijd 
voor een nieuwe uitdaging. “Ik deed het 
met plezier, ook al ontstond er wel eens 
weerstand bij de teamindeling. Ik wilde me, 
naast het jeugdleiderschap bij het team van 
mijn zoon Milan, wel blijven inzetten voor 
de club. Ik liep al een tijdje rond met het 
idee om te helpen bij het organiseren van de 
activiteiten. Na een gesprek met bestuurslid 
Marco Janssen bleek dat JVC Cuijk juist die 
tak wilde optuigen. Er was iemand nodig om 
de activiteiten goed te coördineren. Deze 
rustig op te bouwen om daarna het huis 
verder uit te breiden. Met eerst drie en nu vijf 
ouders heb ik de handschoen opgepakt.”

THUIS VOELEN
Op 26 augustus vond letterlijk de Kick-off 
plaats met een jeugddag. “Als ouder van 
een voetballend kind merkte ik dat je bij 
een eerste bezoek zoekende bent. Elk jaar 
stromen vele nieuwe F- en mini-F-spelers 
in. Ouders hebben vaak geen ervaring met 
een voetbalclub of zijn nog nooit op het 
sportpark geweest. Nu werd elk kind bij een 
kraampje in een partytent ontvangen en 
werd uitgelegd wat hem of haar te wachten 
stond. In welk team hij of zij zat, wie de leider 
was, in welke kleedkamer hij of zij zich moest 
melden waar de kleding klaarlag. Simpele 
punten, die eerst niet waren geregeld, maar 
waardoor een kind en ouder zich direct thuis 
voelen. In de bestuurskamer legden we in 
tien minuten onze plannen voor de dag 
uit. De technische commissie zat daarbij. 
Die leerden ze direct kennen. Het werd een 
prachtige dag.”

COMMUNICATIE BELANGRIJK
De Sinterklaasviering verliep ook uitstekend. 

Hij krijgt er energie van als kinderen na een leuke dag met een glimlach op het 
gezicht het sportpark verlaten. Michel Creemers is sinds dit voorjaar Coördinator 
Activiteiten Commissie van JVC Cuijk en ziet dat de georganiseerde initiatieven 
volop gewaardeerd worden. “Het is mooi om te zien als je met je eigen enthousiasme 
andere mensen en teams meetrekt.”

“Drie maanden vooraf hadden we 
het budget al rond, een maand later 
de tekeningen en mappen en twee 
weken vooraf kregen de leden het 
programmaboekje. Communicatie en 
organisatie zijn op dit vlak erg belangrijk”, 
vertelt de 40-jarige Cuijkenaar, die in zijn 
baan als seniorconsultant en projectleider 
bij PinkRoccade ook met deze onderdelen 
te maken krijgt. “Maar ik leer bij JVC Cuijk 
ook weer punten die ik in mijn dagelijkse 
werk toepas”, lacht Creemers.

CARNAVALSTOERNOOI
Nu is de activiteitencommissie druk met de 

voorbereiding van het carnavalstoernooi, 
dat op 10 februari plaatsvindt. “En voor 
de wintercompetitie in de zaal van het 
Merletcollege hebben we een aantal 
praktische zaken op papier gezet. In het 
begin was ik als vrijwilliger heel schuchter. Nu 
is het leuk om te zien dat ons enthousiasme 
overslaat naar andere leden. Dat we met 
onze passie mensen verrassen. Door 
duidelijkheid te scheppen, brengen we ook 
rust. Toen ik na de Sinterklaasviering op de 
app de reacties las, deed me dat goed. De 
kinderen waren tevreden, ze hadden leuke 
cadeaus gekregen en kritiek was er niet. Daar 
halen we juist weer nieuwe energie uit.”

Een compilatie van activiteiten die bij JVC Cuijk voor de jeugd worden georganiseerd

Een week bij onze club: woensdag
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LEEUWINNEN VAN DE TOEKOMST

Een weinig inspirerende tegenstander, zo 
blijkt. Een ploeg ook die stijf onderaan 
de ranglijst staat. Na een eenzijdige 
wedstrijd worden de Mookse ladies met 
een 10-2 verlies huiswaarts gestuurd.  
JVC Cuijk MO17-1 speelt wekelijks haar 
wedstrijden in de Hoofdklasse van de 
KNVB.  Daarin worden de overwinningen 
aaneengeregen. JVC Cuijk staat momenteel 
fier bovenaan en mag zich inmiddels ook 
‘winterkampioen’ noemen. Een bijzondere 

Op een koude en mistige voormiddag beginnen de 
meiden van JVC MO17-1 aan de warming up. Onder 
leiding van trainer/coach Wim Rossen en assistent 
trainer Chris van den Heuvel worden vaste spelpatronen 
fanatiek geoefend. Ook de keepsters worden stevig 
onder vuur genomen. Alles ter voorbereiding op de 
competitiewedstrijd tegen Eendracht uit Mook. 

prestatie als je bedenkt dat het merendeel 
van de achttienkoppige selectie pas 15 of 
16 jaar oud is.

GSA EUROPA LEAGUE
Serieuze tegenstand ondervinden de 
meiden in de Topshelf GSA Europa League 
competitie. In deze extra competitie spelen 
ze tegen meisjesploegen uit Duitsland, 
Nederland en België. De teams zijn in drie 
poules van vier ingedeeld. JVC speelt in 

poule C met Alliance 22, Secuur Soccer 
Academy en KAA Gent. Na de onderlinge 
uit- en thuiswedstrijden wordt een nieuwe 
poule-indeling gemaakt. Dan zal het team 
van Wim Rossen met onder meer de 
volgende aansprekende tegenstanders te 
maken krijgen: Borussia Mönchengladbach, 
ADO Den Haag, Racing Genk en 
De Treffers Groesbeek.

De noodzakelijke extra kosten, zoals 
reiskosten, worden door het team zelf 
gedragen. Maar dat hebben ze er graag 
voor over. Alles wordt in het werk gesteld 
om de kwaliteit van het team naar een 
hoger niveau te tillen.

Die ambitie spreekt ook speelsters uit 
de regio aan en enkele talenten uit de 
omgeving zijn dit seizoen het team komen 
versterken. 

Het is echt de moeite waard om dit team 
eens op het veld in actie te zien. Wellicht 
ziet u dan één van de toekomstige 
leeuwinnen van Oranje rondlopen.

Het meisjesteam in actie tegen Eendracht uit MookLaatste aanwijzingen voor de wedstrijd

Een serieuze warming-up als voorbereiding 
op alweer een gewonnen wedstrijd

Selectie en begeleiding MO17-1

Een week bij onze club: donderdag
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even vierkant achter het succes van onze 

plaatselijke voetbaltrots.
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Een week bij onze club: vrijdag

TWEE KEEPERTALENTEN BLOEIEN 
OP ONDER HANS GEURTS

De twee sluitposten belandden via JVC Cuijk 
in de jeugdopleiding van NEC. Een avontuur 
dat door een bijzondere samenloop van 
omstandigheden eindigde. Heijenaar Jansen 
keerde in 2013 terug in Cuijk, Hapsenaar 
Kanters een jaar later. “Op school moest 
ik als stage een seizoen meelopen met een 
jeugdteam. Dat werd JVC Cuijk C1. Stond 
daar een klein, ukkelig mannetje in het 
doel. Twee jaar later trainen we samen. 
Knap om te zien hoe goed Rai dit seizoen 
al meekomt.” Kanters krijgt bijval van zijn 
keeperstrainer. “Vergeet niet hoe hard die 
ballen op hem worden afgeschoten”, vertelt 
hij over de tiener, afgelopen seizoen door 
JVC Cuijk uitgeroepen tot Talent van het 
Jaar. “Tijdens trainingen halen die jongens 
vanaf zeven à tien meter met 110 kilometer 
per uur uit. In de jeugd ligt dat hooguit op 
tachtig. Maar hij is niet bang. Rai wil er alles 
aan doen om beter te worden.”

MENTALE KWALITEITEN
Die uitspraak herhaalt Geurts over 
Kanters. “Yorrit beschikt over enorme 
mentale kwaliteiten. Hij is onverstoorbaar. 
Maakt hij een foutje, zorgt hij ervoor 
dat hij er direct weer staat. Ook zijn 
explosiviteit en reactievermogen zijn 
uitstekend. Hij is goed op de lijn en in de 
één-tegen-één nauwelijks te kloppen. Zijn 
flankballen zijn voor verbetering vatbaar. 
Daar werken we hard aan. Ik waardeer 
het beleid van JVC Cuijk dat de club 
het aandurfde met een negentienjarige 
doelman onder de lat. De goede weg is 
ingeslagen door vertrouwen te geven 
aan jonge jongens. Als ik Yorrit in actie 
zie of Rai zijn debuut zie maken in de 
oefenwedstrijd tegen VVV-Venlo, zorgt 
dat voor voldoening. Die jongens willen 
het beste uit zichzelf halen. Dat geeft mij 
ook energie.”

Keeperstrainer Hans Geurts is helder. “Ik ben trots op deze jongens. Fantastisch 
om te zien welke ontwikkeling ze doormaken.” Yorrit Kanters (20) is dit seizoen de 
onbetwiste doelman van het eerste elftal, terwijl Rai Jansen (16) al debuteerde onder 
de lat bij de Derde Divisionist.

RELAXTE GOZER
Kanters, derdejaars student Sport 
en Bewegen in Boxmeer: “Hans is 
een relaxte gozer, een trainer met 
uitstekende oefenstof die ons altijd 
scherp houdt. Ogen we nonchalant, dan 
zegt hij daar iets van. Ik zie hem ook niet 
als trainer, maar als kameraad.” Jansen: 
“Voor mij kwamen zijn trainingen op 
tijd. Ik zocht weer een nieuwe uitdaging. 
Hans maakt me echt beter.” 

Het doel van de 5 havo-leerling aan 
het Elzendaalcollege in Boxmeer 
is duidelijk. “Ik wil me verder 
ontwikkelen. Volgend jaar vast bij JVC 

Cuijk 1 of terugkeren naar een betaald 
voetbalclub. Al heb ik het hier goed 
naar mijn zin.” Kanters: “Ik streef voor 
mezelf een constant niveau na. Vorig 
seizoen verliep nog teveel met pieken 
en dalen. En die hoge ballen, hè. Dat 
gaat al tien keer beter dan vorig jaar, 
maar moet nog beter.” 

Geurts, die ook nog zes jeugdkeepers 
en de doelman van Zaterdag 1 traint 
en een eigen keeperschool in Oeffelt 
exploiteert, staat volledig achter zijn 
terugkeer naar Cuijk vorig jaar zomer. 
“Ik voelde direct een warm welkom. Ik 
ben JVC Cuijk dankbaar dat ik hier zit.”

Keeperstrainer Hans Geurts (midden), geflankeerd door Rai Jansen (links) en 
Yorrit Kanters (rechts)
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Stelt u zich eens voor dat uw sportclub alle gewenste kleding en 
accessoires op één plek kan bestellen, dat die producten razendsnel 
worden geleverd, dat ze voordelig geprijsd zijn, dat ze allemaal 
dezelfde clubkleuren hebben en dat uw vereniging bij elke bestelling 
een commissie ontvangt.

JVC Cuijk heeft voor Kelme gekozen 
en geniet van het gemak van de 
clubwebshop, maar Kelme biedt meer:

- Totaal assortiment
- Hoogwaardig clubshirt
- Uitstraling 
- Uniek bestelsysteem- Uniek bestelsysteem
- Snelle levering

Kelme Nederland
Lübeck 9b
2993 LK Barendrecht

T.  0180 - 528 585
E.  info@kelme.nl
I .  www.kelme.nl
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Stelt u zich eens voor dat uw sportclub alle gewenste kleding en 
accessoires op één plek kan bestellen, dat die producten razendsnel 
worden geleverd, dat ze voordelig geprijsd zijn, dat ze allemaal 
dezelfde clubkleuren hebben en dat uw vereniging bij elke bestelling 
een commissie ontvangt.

JVC Cuijk heeft voor Kelme gekozen 
en geniet van het gemak van de 
clubwebshop, maar Kelme biedt meer:

- Totaal assortiment
- Hoogwaardig clubshirt
- Uitstraling 
- Uniek bestelsysteem- Uniek bestelsysteem
- Snelle levering

Kelme Nederland
Lübeck 9b
2993 LK Barendrecht

T.  0180 - 528 585
E.  info@kelme.nl
I .  www.kelme.nl

Nieuw!
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EEN MISTIGE DECEMBEROCHTEND

De voetballertjes hebben zich er zo goed 
mogelijk tegen proberen te wapenen. Met 
handschoenen, maillots en een enkeling 
zelfs met een gebreide muts. Niet dat het 
veel helpt. De kou dringt door. Letterlijk. 
Zeker bij de keepertjes. ‘Ik kan mijn 
vingers bijna niet meer bewegen”, roept 
een van hen naar zijn moeder langs de 
kant. “Gewoon niet aan denken, jongen. 
Het gaat vanzelf over”, is het antwoord.

Het mag dan wel koud zijn, het 
enthousiasme van spelers, begeleiders 
en ouders is er niet minder om. De ene 
technische aanwijzing (‘druk op de bal’) 
volgt op de andere aansporing (‘kom op 
JVC, houd vol!’). 

De wereld is deze ochtend klein maar 
zeker niet geruisloos. Alle hartstochtelijke 
ondersteuning ten spijt kunnen de 
spelertjes van UDI’19 het deze zaterdag 
niet bolwerken tegen de leeftijdsgenootjes 
van JVC Cuijk. Dat is mede te danken 
aan het spel van Benjamin, uitblinker bij 
JVC Cuijk. Niet toevallig een kleinzoon 
van JVC-legende Willem Letemahulu. 
Benjamin dirigeert, verdeelt, onderschept 

‘Bewégen! Blijven bewégen!’. De oproep van de 
trainer van het pupillenteam is niet aan dovemansoren 
gericht. Het is koud op deze mistige decemberochtend. 
Waterkoud.

en drijft op. Uiteindelijk is hij het ook die 
de beslissende voorzet geeft voor wat 
achteraf de winnende treffer blijkt te zijn. 
Trotse opa Willem slaat het met trots gade.

TIJD VRIJMAKEN
Het dampende bekertje koffie na afloop 
is welkomer dan ooit. Achter de bar van 
de kantine van JVC Cuijk staat  Linda, 
moeder van een van de jeugdspelers van 
JVC Cuijk. Alle ouders zijn gevraagd om 
zo af en toe eens bij te springen. Om 
kantinedienst te draaien bijvoorbeeld. 
“Toen via de app de vraag kwam wie 
bereid was om vandaag een ochtend 
kantinedienst te draaien, heb ik meteen 
‘ja’ gezegd”,  vertelt Linda. “Ik vind het 
normaal dat ons die vraag wordt gesteld. 
Zoals ik het ook normaal vind dat je daar 
tijd voor vrijmaakt. Het is bovendien 
hartstikke leuk om te doen.”

GASTVRIJ
Mustafa Kalin is deze ochtend 
verantwoordelijk voor het 
wedstrijdsecretariaat. Mustafa is de 
vleesgeworden JVC-vrijwilliger. Al vele 
tientallen jaren actief voor wat in de loop 

van de tijd ‘zijn club’ is geworden. Hij was 
al verenigingsman in de tijd dat zijn zoons 
Kursat en Halil nog in de jeugd van JVC 
Cuijk speelden. Inmiddels is de jongste 
van de twee ook actief bij JVC Cuijk, als 
leider van zijn zoon, de kleinzoon van 
Mustafa.

Druk is het deze ochtend niet. De tijd 
dat het wedstrijdsecretariaat veel weg 
had van een middelgroot treinstation 
op een drukke maandagochtend is 
voorbij. Minder jeugdteams betekent 
minder wedstrijden – en dus ook minder 
administratief werk. De medewerkers van 
het wedstrijdsecretariaat kunnen beter 
dan voorheen overzien wat er op hen 
afkomt. Stressvol is het niet meer, al heeft 
Mustafa nooit de indruk gewekt daar last 
van te hebben. Hij staat nog altijd even 
gastvrij leiders en trainers te woord. Met 
de brede glimlach die hem al zoveel jaren 
kenmerkt.

PLAFONDPLAAT
Bestuurslid Marco Janssen komt 
binnengelopen. Met in zijn hand een 
tweedehands plafondplaat. “Had ik 
nog ergens liggen”, zegt hij. “In de 
bestuurskamer hebben we een lekkage.” 
Het is bijna vanzelfsprekend geworden 
dat eerst in de eigen omgeving wordt 
rondgekeken of er wellicht niet ergens 
een andere plafondplaat kan worden 
gevonden. Hoewel het financieel weer 
wat beter gaat met JVC Cuijk blijft 
zuinigheid geboden. Het is de nieuwe 
mentaliteit bij JVC Cuijk: waarom veel 
geld uitgeven als je het ook goedkoop 
kunt krijgen?

TROTSER
In het clubhuis ontmoeten we 
Hans Toussaint, lid van de technische 
commissie. Niet de makkelijkste taak in 
een tijd dat mensen mondiger worden en 
het graag zo goed mogelijk voor zichzelf 
en hun kinderen geregeld  willen hebben. 
Het doet geen afbreuk aan het plezier dat 
Hans aan zijn vrijwilligersfunctie beleeft. 
“Eigenlijk zouden met z’n allen best wel 
wat trotser mogen zijn op wat er bij onze 
vereniging gebeurt”, stelt hij vast. 
Gelijk heeft-ie.

Een zaterdagochtend op het sportpark van JVC Cuijk: het mag dan wel koud zijn, 
het enthousiasme van spelers, begeleiders en ouders is er niet minder om

Een week bij onze club: zaterdag
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Stelt u zich eens voor dat uw sportclub alle gewenste kleding en 
accessoires op één plek kan bestellen, dat die producten razendsnel 
worden geleverd, dat ze voordelig geprijsd zijn, dat ze allemaal 
dezelfde clubkleuren hebben en dat uw vereniging bij elke bestelling 
een commissie ontvangt.
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clubwebshop, maar Kelme biedt meer:
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Kelme Nederland
Lübeck 9b
2993 LK Barendrecht

T.  0180 - 528 585
E.  info@kelme.nl
I .  www.kelme.nl
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accessoires op één plek kan bestellen, dat die producten razendsnel 
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dezelfde clubkleuren hebben en dat uw vereniging bij elke bestelling 
een commissie ontvangt.
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- Uitstraling 
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E.  info@kelme.nl
I .  www.kelme.nl

Nieuw!
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Doordacht duurzaam

’Vakkundig schilderonderhoud
zorgt voor lagere kosten’

Al meer dan 160 jaar maakt Derks Schilders 
werk van duurzaamheid. Met vakkundig 
schilderonderhoud zorgen we voor het 
behoud van de meest uiteenlopende 
bouwkundige constructies. De opgebouw-
de ervaring in combinatie met nieuwe 
materialen, slimme technieken en de 
kennis over functioneel kleurgebruik 
zetten we in voor zeer gevarieerde objecten. 

Geert-Jan Derks geeft u graag vrijblijvend 
advies over het schilderonderhoud van uw 
gebouw.

Derks Schilders
Kooikersweg 7
5361 VA Grave
Tel: (0486) 477 600
E-mail: info@derksschilders.nl
www.derksschilders.nl 
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of sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer daarmee 2 euro per sms

Ga naar www.supportcasper.nl

Untitled-1   1 18-10-2016   9:07:34

info@fysi o- devaluw e.nl |  w w w .fysi o- devaluw e.nl 
of b el 0485- 318080 |  06- 459 05615

G ezondheidsce nt rum Cuijk,  I renest raat  33a Cuijk

 Manueel Therapie
 •  Dry - Needling
            •  Schoudernet w erk Noord- B rab ant

 Kinderfysiotherapie 
 •  Sens oris che int eg rat ie t herap ie
 •  I nloop s p reekuur voor kinderfy s iot herap ie dins dag morg en 9 .00u-  10.00u
 •  Peut er en K leut erg y m

 Bekkenfysiotherapie
 •  B odemF it  b ekkenfy s iot herap ie 
 •  K inderb ekkenfy s iot herap ie
 •  Z w ang er F it

 Geriatriefysiotherapie/ouderenfysiotherapie Cuijk
 •  Voor de ouder w ordende mens en
 •  CO PD- Diab et es - Claudicat io- Parkins onnet w erk- CVAnet w erk- M Snet w erk

 Medische Fitness

Vanaf voorjaar 2018 een nevenves t ig ing  in M F A de Valuw e

0199344.pdf   1 4-10-2017   11:02:45

Deken van de Ackerhof 4
5431 DP

Cuijk

Email: info@horizoncuijk.nl

RESERVEREN: 0485 321 465 

0197229.pdf   1 25-9-2017   15:38:20

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: van 07.30 - 18.00 uur
Zaterdag: van 09.00 - 12.00 uur
Zondag: gesloten

www.schadenetvaneeden.nl

Uitdeuken zonder spuiten
Spot Repair
Bumperreparatie
Steenslagreparatie
Voorruitreparatie

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Velgenreparatie
Bekledingreparatie
(stof, velours, leer & vinyl)
Dashboardreparatie (kunststof & hout)
Ontgeuren

Schadenet Van Eeden biedt een uitgebreid pakket aan hersteldiensten aan

K  ZS

Schadenet Van Eeden

Autoschade?
Wij zijn er voor u!
Autoschade?
Wij zijn er voor u!

De Hork 28  •  5431 NS  Cuijk
Tel. 0485 - 321 129  •  van.eeden@schadenet.nl

Het adres voor autoschadeherstel in Cuijk en omstreken

Snel weer onderwegAfspraak = afspraakAltijd de beste prijs Gegarandeerd in 1 keer goedAltijd in de buurt We doen het groen

0199106.pdf   1 25-9-2017   15:33:57
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COLUMN: SENIOR LOTENVERKOPERS M/V

Het JVC bestuur heeft, na het wegvallen 
van Wiel van Elst, naar het allerzwaarste 
middel gegrepen om de slag om het Grote 
Geld in haar voordeel te beslechten. Het 
schakelde in het kader van de bij de club 
ingevoerde “sociale dienstplicht” het 
zaterdagveteranenteam in om de loten aan 
de man te brengen. Het bleek een gouden 
greep. De beide zaterdagteamleiders 
gaven al snel hun aangeboren werkschuwe 
afkeer van fysieke werkzaamheden op de 
zondagmiddag op en maakten er onder 
de teamleden een wedstijd van. Het best 
verkopende veteranenduo verdient een 
reservebeurt; in mindering wel te verstaan… 

Een felle strijd ontbrandde. Door de nogal 
agressieve verkoopmethoden van de heren, 

De sinds jaar en dag aan het amateurvoetbal gekoppelde lotenverkoop vecht een 
zware concurrentiestrijd uit met “grote jongens” als Lotto, Toto, Postcodeloterij, 
enzovoorts. Waar de Miljoenenjacht je de kans biedt een punt achter je werkzame 
leven te zetten, keert de gelukkige winnaar bij JVC Cuijk huiswaarts met een, 
weliswaar goed gevulde, Albert Heijn-tas. De jeugd van JVC is de eigenlijke winnaar. 

die eigenlijk het beste samen te vatten zijn 
met woorden als ‘afpersing’, ‘intimidatie’ 
en ‘diefstal’, braken de verkoopcijfers alle 
records. Zaterdagveteraan De Kinkelder 
verkocht bij de kassa zelfs nog een fiets, 
een gebruikt bankstel en een citytrip naar 
Milaan. Terwijl zijn duopartner Van der 
Laan zijdelings zijn jas, das en schoenen 
van eigenaar deed veranderen. Zo 
kwamen ze tot de op dit moment hoogste 
omzet en gaan fier aan de leiding in het 
reservebankklassement. 

De winnaar van de boodschappentas heeft 
thuis wel wat uit te leggen. Niet alleen 
zal zijn of haar partner, bij het zien van de 
boodschappen, zijn jarenlange voorgewende 
bezoeken aan de Groenendijkse Kampen in 

twijfel gaan trekken. De boodschappentas 
kan als “cover up” voor een andere invulling 
van de zondagmiddag worden opgevat. 
Andere personen die een verdenking 
van mogelijke “schuinsmarcheerderij” 
kunnen ontkrachten, zijn door de lage 
bezoekersaantallen bij de wedstrijden, niet 
zo een, twee, drie te vinden. Ook zal de 
inhoud van de tas bij het thuisfront met 
kritische ogen gadegeslagen worden: de 
verkeerde koekjes, een wasmiddel wat 
we nooit gebruiken, ingrediënten voor 
maaltijden die thuis nog nooit op het fornuis 
stonden te pruttelen en het verkeerde merk 
maandverband. De jeugd van JVC is de 
grote winnaar.

Theo Heiltjes

Pas op: malafide types houden zich op rond de ingang van het JVC-terrein en kunnen soms erg agressief worden wanneer er niet 
substantiële aantallen loten in een keer afgenomen worden. Grijp zelf niet in; waarschuw de politie

Een week bij onze club: zondag
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HET GAAT STEEDS BETER MET ONS!
Beste leden, sponsors en andere JVC’ers,

Het overkomt ons steeds vaker dat wij 
spontaan gecomplimenteerd worden. 
Door collega-bestuursleden van andere 
verenigingen. Door sponsors. Door leden. 
“Wij zien écht wat veranderen bij JVC 
Cuijk!”

We geven dat schouderklopje graag door 
aan iedereen die bij onze club actief is. 
Want de indruk die anderen van JVC Cuijk 
hebben, wordt toch op de eerste plaats 
gemaakt door jullie. Ons imago wordt 
bepaald door de wijze waarop jullie onze  
vereniging en onze normen en waarden 
uitdragen.

Natuurlijk kan het nog beter. Ook wij 
hebben wel eens momenten dat ons de 
moed in de schoenen zinkt. Gelukkig 
komen die steeds minder vaak voor. Met 
dank aan de groeiende groep van leden 
die zich voor onze vereniging inzet. Vaak 
belangeloos en vrijwel altijd vrijwillig. 

Het doet ons goed ook leden terug 
te zien die eerder, niet zelden uit 

onvrede, onze vereniging de rug hadden 
toegekeerd. Fijn, maar ook belangrijk dat 
zij op hun schreden zijn teruggekeerd. 
Niet zelden omdat ze zagen dat de club, 
die in veel gevallen diep in hun hart 
zit, hun hulp keihard nodig heeft. Of 
omdat ze, meer dan eerst, beseften dat 
deel uitmaken van een club betekent 
dat je ook af en toe water bij de wijn 
moet willen doen. Je vrijwilligerstaken 
neerleggen als je het ergens niet mee 
eens bent, is het gemakkelijkste besluit 
dat je kunt nemen. Het lucht misschien 
wel op, maar meestal maar voor even. 
Omdat je weet dat het uiteindelijk niets 
oplost. Voor jou niet – en voor de club 
niet. 

Ook in moeilijke tijden doen we het 
samen. Pas dan is JVC Cuijk de club van 
ons allemaal.

Het gaat steeds beter met ons. Stukje 
bij beetje. Financieel, sportief én 
organisatorisch. 

We zien dat het vele werk van de 
afgelopen jaren resultaat heeft. Niet alleen 

Tot slot…

op het veld. Ook financieel kruipen we 
langzaam uit het dal. En het ‘huis van de 
club’, onze kantine, wordt meer en meer 
de ontmoetingsplek waar trainers, leiders, 
commissieleden en vrijwilligers elkaar 
spreken, inspireren en waar nodig de hand 
in de rug houden. Dát is waar wij heen 
willen. JVC Cuijk als club van ons allemaal. 
Een club waar de betrokkenheid letterlijk 
vanaf spát! Zijn we al zover? Nee. Komen 
we steeds dichterbij? Ja.  

Daarom: het gaat steeds beter met ons. 
Met dank aan jullie.

Wij wensen iedereen een sportief, gezond 
en gelukkig 2018!

Het bestuur van JVC Cuijk

Ton van Elk de Freese, voorzitter
Werner Branje, vice-voorzitter
Sjaak Wellesen, secretaris
Jacques Arts, penningmeester
Huub van der Cruijsen
Eric van Oudenhoven
Marco Janssen
William Janssen
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Verzekerd van 
rechtvaardigheid

“ Onze experts combineren jarenlange 

ervaring en expertise met strijdlust en 

doorzettingsvermogen. Zo bent u als 

cliënt van Van Kempen Advocaten 

verzekerd van rechtvaardigheid. ”

F. 0485 581177

info@vankempenadvocaten.nl

www.vankempenadvocaten.nl

Gratis advies van onze experts vindt u op 

www.vankempenadvocaten.nl/kennis-

centrum

Bereklauw 1

5831 PE Boxmeer

T. 0485 581170

Eugène van Kempen
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Wij helpen u bij het maken van bewuste keuzes rond financiële risico’s. Dat doen we met persoonlijk advies en 
financiële producten die exact aansluiten bij de fase van uw (zakelijk) leven. Daarmee kunt u zich richten op de 
dingen waar het in het leven écht om gaat. Of dat nou aangenaam wonen is of zorgeloos ondernemen.

WWW.ZICHTADVISEURS.NL
hans.de.bruin@zichtadviseurs.nl   |   06-51 17 74 00

Wijchenseweg 122-B   |   5638 SX Nijmegen
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