
 

Alfons (‘Miele’) Willems allrounder 

van het jaar 2019-2020 bij JVC Cuijk 

 

In dit bijzondere jaar, waarin we geen talent, sportman, sportvrouw en team van het 

jaar bekend maken vanwege de niet afgemaakte competitie, vinden we het als 

bestuur toch belangrijk om een allrounder van het jaar te benoemen. Ook in dit 

coronajaar hebben velen zich ingezet voor de club. Waar het voor de 

buitenstaanders wellicht leek dat de club stil lag, waren er talloze leden bezig om het 

nieuwe seizoen voor te bereiden en alles in orde te maken voor het moment waarop 

de club haar voetballers/sters weer kon ontvangen. 

Het is altijd lastig om uit al deze hardwerkende en betrokken leden een allrounder te 

kiezen. Maar de allrounder van dit jaar behoefde niet veel discussie. Toen zijn naam 

genoemd werd, was er enkel instemmend geknik. 

Deze vrijwilliger brengt een onmetelijk aantal uren door op de club. Hij is actief op 

een groot aantal terreinen binnen onze vereniging. Hij ziet de potentie en 

mogelijkheden van deze club en wil dit erg graag overbrengen aan medeleden: 

verbinding voelen met JVC Cuijk en van iedereen een echte JVC-er maken. Hij roept 

niet alleen dat er meer mensen moeten aansluiten, maar geeft hierin ook het goede 

voorbeeld.  

Zelf was hij hartstochtelijk voetballer bij JVC Cuijk en speelde hij in alle 

jeugdselectieteams en ook in het eerst elftal van onze club. Die hartstochtelijke 

speelwijze zien we nu ook buiten het veld in zijn vrijwilligerswerk en in zijn 

trainersactiviteiten terug. 100% gaan voor de zaak omdat hij er in gelooft, maar dit 

brengt ook wel eens teleurstellingen. 

Onze allrounder weet wat er leeft onder de leden en is de vertaler hiervan richting het 

bestuur en TC. 

In de aanloop naar seizoen 2020-2021 speelde hij een rol in de vorming van de 

trainersstaf voor dit seizoen.  

Afgelopen seizoenen was hij trainer van selectieteams bij JVC Cuijk. 

Op de vele avonden en namiddagen dat hij op de club is assisteert hij andere 

trainers.  

Hij zet zich nu in voor het nieuwe initiatief op de zondagochtend: JVC soccer skills 

Ook verzorgt hij bij allerlei teams op allerlei niveaus techniektrainingen (ook bij JO15-

4 en bij JVC 1) 



Daarnaast is hij vader van 3 dochters waarvan er 2 bij JVC Cuijk voetballen. 

De opsomming hierboven zorgt er voor dat iedereen kan begrijpen dat Alfons 

Willems, beter bekend als Miele de allrounder van 2019-2020 is geworden. 


