
Dirk Jonker, 40 jaar lid van JVC Cuijk. 
 
Al 40 jaar loopt Dirk rond bij JVC Cuijk. 

Als speler, trainer, leider, commissielid, lid van de onderhoudsploeg, kledingverkoper of kantinemedewerker. 
Nooit op de voorgrond, maar altijd dienstbaar aan de club. Voortdurend is Dirk bezig om voorwaarden te creeren waar door honderden voetballertjes en 
voetballers wekelijks hun sport kunnen bedrijven. 

 
Dirk heeft gedurende lange tijd training gegeven aan diverse jeugdteams bij JVC Cuijk. Ook was hij actief speler bij de lagere seniorenteams en vooral het 
veteranenteam van JVC. Ook was Dirk altijd van de partij tijdens de nieuwjaarswedstrijden. Hij was multi-inzetbaar, meestal al verdediger, maar ook stond hij 

regelmatig in de goal. 
 

Dirk is ook de verbinding naar ons overzeese lid van verdienste in Bonaire. Veelvuldig brengt hij daar een bezoekje. Soms tijdens een vakantie naar Bonaire, 
maar ook onderweg tijdens een van zijn mooie verre reizen naar Brazilie bijvoorbeeld. Enthousiast verhaalt hij over zijn bezoeken aan grote Braziliaanse 
voetbalwedstrijden. 

 
Het grootste deel van de werkzaamheden is voor veel leden bij JVC Cuijk niet zichtbaar, omdat het bijna vanzelfsprekendheden zijn. Doelen en netten die in 
orde zijn. Struiken die gesnoeid zijn. Kapotte zaken die gerepareerd worden en nog veel meer. Meestal is Dirk overdag op zijn eigen houtje op het sportpark 

bezig om deze klussen in orde te brengen. Zaken die alle leden vanzelfsprekend vinden, maar die wel moeten gebeuren. 
 
Een van de weinige keren dat we Dirk op de voorgrond zien is tijdens de Algemene Leden Vergaderingen van onze club. Altijd stelt hij dan een constructief 

kritische vraag. Tijdens de roerige perioden van onze vereniging bleef Dirk achter zijn JVC staan. Hij was een van de actieve leden die zich volledig inzette na 
de meest recente bestuurswisseling. 
 

Het past dan ook om tijdens het 40-jarig lidmaatschap van Dirk stil te staan bij al het werk dat deze stille kracht verzet. 


