
JVC Cuijk stelt top-jeugdtrainers aan, continueert het niveau van de 

gecertificeerde jeugdopleiding en zorgt voor passend voetbalplezier op elk 

niveau. 

 

JVC heeft, ter versterking van de jeugdopleiding, naast de trouwe JVC Cuijk jeugdtrainers, 4 nieuwe 

jeugd trainers vastgelegd voor het nieuwe voetbalseizoen. Naast deze trainers zullen veel 

vrijwilligers een kaderfunctie of leidersrol vervullen waarmee we de jeugdopleiding van JVC Cuijk tot 

een succes maken. Dankzij deze vrijwilligers (die hieronder niet met name worden genoemd)  

beleven massa’s jeugdvoetballers/sters ook in seizoen 2020-2021 erg veel voetbalplezier bij JVC 

Cuijk. De meisjesafdeling van JVC Cuijk heeft ook in seizoen 2020-2021 diverse elftallen in 

verschillende leeftijdscategorieën. Ook in het nieuwe seizoen zal JVC Cuijk weer volop de 

gelegenheid bieden aan meisjes uit Cuijk en omgeving om de voetbalsport hartstochtelijk te beleven. 

 

Oefenmeester van jongens onder 19-1 wordt Roy Grootaert . De 

Nijmegenaar speelde als verdediger profvoetbal bij N.E.C. en VVV. Van 

2003 tot 2011 speelde hij als amateur bij hoofdklasser Achilles'29 uit 

Groesbeek. In het seizoen 2010/11 kwam hij met Achilles uit in de 

Topklasse. Als trainer werd hij met Achilles onder 19-1 diverse keren 

kampioen en behaalde het kampioenschap in de 2e divisie. 

 

 

De jeugdselectie onder 17 komt onder leiding te staan van Mark van 

Wijk. De Bennekommer was afgelopen seizoenen trainer van 

vierdeklasser WVV Wageningen en 1e klasser Duno en werkte eerder bij 

de jeugd van NEC, Bennekom en bij de KNVB als assistent trainer bij het 

Nederlands elftal jongens onder 15. Verder is hij een gekwalificeerde 

video-analist. Ook is hij trainer van vijfdeklasser VCA in Sint-Agatha.  

 

Hachemi Chahaibi is een ervaren jeugd- en seniorentrainer en 

heeft bij diverse clubs gewerkt. De oefenmeester heeft vooral naam 

opgebouwd als jeugdtrainer en coördinator van verschillende 

jeugdafdelingen. Hij was in die functies onder meer actief bij FC Uden, 

Quick 1888, Union, SCE, De Treffers, Achilles en TOP. Daarnaast heeft hij 

de eerste elftallen van SCH en VVLK onder zijn hoede gehad. Hij wordt 

verantwoordelijk voor onder 15. 
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Zakaria el Baqar is evenals vorig jaar trainer van jongens onder 14-1. 

Hij heeft tijdens het afgelopen seizoen met de jongens van 14-1 op 

hoofdklasse-niveau mooie prestaties geleverd. In het komende seizoen zal 

hij met het Jongens onder 14-1 -team waarschijnlijk op 4e divisie niveau 

gaan acteren 

 

 

 

Stan Vos was de afgelopen seizoen trainer van Jongens 

onder 13-1 van Achilles. Daarnaast werd hij al op 21-jarige 

leeftijd trainer van het eerste elftal van DESO. Stan zal met 

zijn jongens onder 13-1- elftal bij JVC Cuijk op 2e divisie 

niveau spelen. 

 

 

 

Max van Benthum zal de trainer zijn van het  jongens onder 12-1- 

team.  MAX studeert nog en doet de opleiding Sport en bewegen. Deze 

opleiding maakt dat hij onder andere als voetbaltrainer wordt opgeleid . 

Daarnaast zal Max in het eerste elftal van  JVC Cuijk zaterdag zijn 

gedrevenheid laten zien. 

 

 

 

 

Danny Ploem neemt het jongens onder 11-1-team onder zijn hoede. 

Danny is een echte clubman en heeft ook een rol inde Technische 

commissie. Hij traint al jarenlang diverse elftallen binnen onze 

jeugdopleiding. 

 

 

 

 



Alfons (Miele) Willems zal techniektrainingen gaan verzorgen en op 

die manier als echte JVC-er verbonden blijven aan de club.  De 

methodieken waar hij gebruik van maakt zorgen voor 

techniekontwikkeling bij spelers. Met wat anderen binnen de club denkt 

hij daarnaast na over een zondagochtend voetbal training voor gedreven 

en getalenteerede jeugdvoetballertjes 

 

 

 

Osama Arrogi zal hersteltrainer en verzorger bij ons 

vlaggenschip zijn. Osama is al jaren actief bij JVC Cuijk als trainer van 

diverse jeugdelftallen en hersteltrainer bij het eerste elftal.  

 

 

 

Rene van de Greft neemt de keepers van het eerste elftal van 

JVC Cuijk onder handen. Daarnaast zal hij de selectiekeepers van 

de jeugdopleiding onder 19, 17 en 15 gaan trainen.  William van 

den Berg, Arno Willems en Gerrit Koelemij zullen de andere 

jeugdkeepers onder hun hoede nemen. 

 


