
Sjaak Welessen, 55 jaar lid van JVC Cuijk. 
 

 
 
 

Sjaak Wellesen, lid van verdienste bij JVC Cuijk, onderscheiden door de KNVB als bondsridder, lid in de orde van Oranje Nassau en vooral gewaardeerd door alle 
mede-leden bij JVC Cuijk. Sjaak heeft tijdens zijn 55-jarig lidmaatschap bij JVC Cuijk zo' n beetje alle functies en taken die binnen onze vereniging bestaan wel 
vervuld. 

 
Sjaak werd al op jonge leeftijd trainer van jeugdteams bij JVC Cuijk. Hij had diverse selectieteams onder zijn hoede. Hierbij mag genoemd worden de Bl waarmee 
hij op de Brabantse Kampioenschappen hoge ogen gooide. Sjaak ging tijdens veel trainingen voorop in de partijtjes en de beruchte 8 kilometer lange 

'Havenlaanroute’ legde hij ook moeiteloos in een snel tempo af. Het bestond bij Sjaak niet dat er niet getraind werd. Wanneer de velden niet beschikbaar waren, 
was er altijd een alternatief. Sjaak was in die jaren een conditioneel sterke jongeling die ook op de schaatsbaan zijn rondjes wegschaatste. Overigens was het 
parkeerterrein van JVC Cuijk in die tijd omgetoverd tot een schaatsbaan. 

 
Al snel was Sjaak ook bestuurslid bij JVC Cuijk. Veel posities bekleedde hij in het bestuur om er een paar te noemen: 

Bestuurslid voetbalzaken. 
Penningmeester en secretaris. 
Ook wanneer een functie hem, volgens hemzelf, niet helemaal past zal hij in het belang van de vereniging deze rol toch op zich nemen. 

'Dat wat nodig is moet gedaan worden'. Onder dit motto sluit Sjaak zich aan bij de groep 'JVC Cuijk Juist Nu!’. Deze groep klopt ook vandaag nadrukkelijk bij u 
aan om er voor te zorgen dat JVC Cuijk financieel in een rustiger vaarwater terecht komt. 
Door dit alles heeft Sjaak een onvoorstelbare staat van dienst opgebouwd bij JVC Cuijk. 

 
Sjaak was ook initiator van allerlei activiteiten bij JVC Cuijk. Toernooien vrienden en vriendinnendag, de voetbaldag, de FIFA computerspelmiddagen en nog veel 
meer. 

 
Het dames- en meisjesvoetbal binnen onze vereniging is mede door Sjaak groot geworden. Hij bezet de laatste jaren de rol van coordinator meisjes- 
damesvoetbal. Ook de kledingcommissie heeft zijn speciale aandacht en kost hem heel veel tijd. 

 
Sjaak is voor velen het gezicht en het geweten van JVC Cuijk. Een ontzettend grote hoeveelheid mensen identificeren hem met onze club en in die hoedanigheid 
heeft Sjaak een ontzettend groot netwerk opgebouwd en kennis in huis. 

Ledereen kan zich voorstellen wat er gebeurt als hij, vanwege gezondheidsproblemen, tijdelijk wegvalt uit onze club. Gelukkig gaan anderen dan een stapje 
harder lopen. 

Sjaak en JVC Cuijk lijken symbiotisch te werken. We gaan er vanuit dat deze symbiose nog tot meerdere jubilea mag leiden. 

- - 


