
Maurits de Boer, 25 jaar lid van JVC Cuijk. 
 

 
Maurits de Boer is als veteraan een van de jonkies onder de jubilarissen van vandaag. Een 25 -jarig 
lidmaatschap steekt misschien wat schril af tegenover de langjarige lidmaatschappen die vandaag 

nog voorbij zullen komen. Maurits heeft echter een staat van dienst binnen onze mooie club. 
 
In de eerste plaats is Maurits de verpersoonlijking van een ideale JVC Cuijk-ambassadeur. Altijd zal Maurits kiezen voor de verbindende en beschaafde 

dialoog. Daar waar we in de voetbalwereld wel eens rauw en ongenuanceerd de confrontatie zoeken is Maurits degene die op de juiste momenten tot rust 
maant en zorgt dat we in gesprek blijven. Het is voor hem duidelijk dat we als JVC Cuijk dicht bij de club moeten blijven die we in ons DNA hebben zitten. 
Een beschaafde, ambitieuze club die waarde hecht aan zuivere en respectvolle omgang met elkaar. 

 
Maurits is, als 1 van de spelers van veteranen 1, nog steeds actief op de groene weiden van de Groenendijkse Kampen. Zijn fitte, soepele tred maakt dat 

hij nog steeds actief zijn wedstrijde  meedraait. Zijn jaarlijkse 'Heintje Davids-achtige' - uitspraken leverden hem nominaties op voor de jaarlijks 
uitgereikte veteranen 1-prijs 'de Natte krant'. In 2016-2017 werd Maurits benoemd tot 'Sportman van het jaar' . Een beloning die aangeeft dat op leeftijd 
zijn en actief zijn op de groene velden zeker samengaan. 

 
Gedurende zijn lidmaatschap is Maurits op allerlei fronten actief geweest. In de jaren dat zijn zoon bij JVC Cuijk speelde was hij actief als leider. Degenen 
die jaren geleden ons clubblad 'De Flits' lazen hebben ook kunnen genieten van zijn wekelijkse wedstrijdverslagen waarin hij op erudiete en taalgevoelige 

wijze de grootse prestaties van veteranen 1beschreef. Ook maakt hij al jaren deel uit van de commissie 'straf en beroepszaken'. Zijn betrokkenheid bij de 
club groeide de afgelopen tijd uit tot een bestuursfunctie. Zijn inzet is voor onze club van groot belang en we hopen dat dit nog meer mensen oproept om 
actief bij te dragen aan een gezonde vereniging. 


