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De meisjes van MO13-1 beleefden een hele moeilijke
seizoenstart. Net genoeg meiden om een team te
vormen werden de eerst wedstrijden verloren, maar
daarna volgden drie prachtige overwinningen. Vooral in
het verslag van de wedstrijd tegen Festilent spat het
enthousiasme er vanaf.
Hier de link naar de verslagen!

Enthousiasme is er ook voldoende bij onze jongste leden. Het gaat goed
bij de jongsten van onze vereniging. Eerlijk is eerlijk. We hebben het als
vereniging een paar jaar best lastig gehad met weinig aanwas, maar er
komt weer een goede en leuke lichting aan hoor. JVC Cuijk heeft zeker de
toekomst! Lees de verslagen van de JO7-1 en JO8-1 maar eens.

Hier de link naar het verslag van JO7-1 en JO8-1

Tenslotte kreeg de redactie ook een kort verslag van een nieuw team bij
JVC Cuijk. Allemaal 45-plussers die op een kleiner veld 7 tegen 7 spelen.
Een mooi team is samengesteld met goede voetballers, zo blijkt ook uit
het verslag. 
Hier de link naar het verslag

“Wie weet......komt het er ooit nog eens van. Regelmatig een
“JVC Flits” in de digitale postbus. Dat zou mooi zijn...'

Zomaar een zin in de eerste JVC Flits, medio september 2022. De nieuwe redactie deed
daarbij wel een beroep op alle JVC-ers om een bijdrage te leveren om dit voor elkaar te
krijgen. Nou, die oproep is niet aan dovemans-oren gericht geweest. Een aantal leiders is
in de pen geklommen om wedstrijdverslagen te maken. 
Prachtig om te lezen hoe onze JO15-3 grote overwinningen behaalt en al bijna
‘herbstmeister’ is. Wat een goede schrijver trouwens met prachtige woordspelingen! Over
het getal 23, Achatenkaas, troonredes, klopjachten op wolven en veel meer. Hilarisch.
Gewoon genieten!
Hier de link naar de verslagen!
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volg ons!

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.jvccuijk.nl/team/mo13-1/
https://www.jvccuijk.nl/team/mo13-1/
https://www.jvccuijk.nl/team/mo13-1/
https://www.jvccuijk.nl/team-nieuws/eerste-thuiswedstrijden-jo7-1/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-cuijk-7-tegen-7-wint-eerste-3-wedstrijden-overtuigend/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-cuijk-7-tegen-7-wint-eerste-3-wedstrijden-overtuigend/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-cuijk-7-tegen-7-wint-eerste-3-wedstrijden-overtuigend/
https://www.jvccuijk.nl/team/jo15-3/
https://www.jvccuijk.nl/team/jo15-3/
https://www.jvccuijk.nl/team/jo15-3/
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Allemaal leuke wedstrijdverslagen. Het is een mooi begin. Moge dit voor andere teams
ook een uitnodiging zijn om een keer aan de rest van de vereniging te laten zien hoe het
jullie vergaat! 
JVC Cuijk: ‘Club van ons Allemaal’

JVC Cuijk doet mee aan de Grote Clubactie 2022
Op zaterdag 24 september 2022 is de 50e editie van de Grote Clubactie gestart. 
Uiteraard doet JVC Cuijk ook weer mee. 
Vorig jaar hebben we een bedrag van ruim € 1500,- opgehaald. Daar willen we dit jaar
over heen. Daar hebben we ieders hulp en bijdrage voor nodig! 
Wilt u ook een lotje kopen, open deze link en vul uw gegevens in! 

De losse loten kosten de koper € 3,- per stuk. JVC Cuijk ontvangt per verkocht lot maar
liefst € 2,40. 
Het is de bedoeling dat de koper een machtiging invult, waarna de lotnummers
automatisch naar de koper verzonden worden. En dan maar hopen dat er bij de trekking
in december mooie prijzen vallen!
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Val op!!!
De avonden worden korter, het is sneller donker. Val
op en fiets verlicht!! Geen werkende fiets
verlichting kost je al gauw 50 euro. Los van de boete is
de veiligheid van de fietser belangrijker.
5 tips op een rij van Veilig Verkeer Nederland:
1. Zet je verlichting aan
2. Controleer regelmatig of de fietsverlichting werkt
3. Zorg voor reservelampjes en -batterijen
4. Repareer je fietsverlichting snel
5. Draag opvallende kleding en accessoires

Van de bestuurstafel
De kop is er al weer af. De competities zijn op gang. Hopelijk wordt komend seizoen zonder
onderbrekingen afgewerkt. Na een ondanks de coronaperikelen prachtig verlopen
jubileumjaar hebben allerlei lopende zaken afgelopen jaar veel aandacht van het bestuur
gevergd: de kleding, de verduurzaming van de accommodatie, de samenwerking met SIOL,
de vordering in de sanering van de schulden en de plannen van de nieuwe gemeente met
de harmonisatie van de subsidiëring van het verenigingsleven. 
Op de jaarvergadering van 7 november komt een en ander uitgebreider aan de orde. 

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://lot.clubactie.nl/lot/voetbalvereniging-jvc-cuijk/438524
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Van de bestuurstafel -vervolg-
Oproep aan leden en ouders: menskracht!
Naast al deze lopende zaken is er wel degelijk ook een urgentie: menskracht. Er is
dringend een verjonging nodig van ons bestuur. Veel bestuursleden zijn op leeftijd. 
JVC Cuijk verdient het dat zij worden opgevolgd door goede mensen voor de functies van
voorzitter, penningmeester, secretaris en terreinbeheer. Verder is het vinden van
vrijwilligers voor de kantine en voor de begeleiding van de teams een voortdurende bron
van zorg. Er komt nu teveel neer op te weinig mensen. We zijn met z’n allen verenigd in
een vereniging. Niet een betaalde organisatie die faciliteiten biedt. Niets gaat zomaar
vanzelf. JVC Cuijk moet gedragen worden door de inzet van de leden en de ouders zelf.
Velen zetten zich al in, maar we zijn niet met genoeg.

Leden en ouders, krab eens achter een oor. En daarna het andere. Jullie zijn nodig! Voor
onze jeugd, voor onze senioren, voor ons kijkplezier en voor het maatschappelijke belang
van de verbinding binnen het Cuijkse, namelijk het verenigen van klassen en kleuren. 
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JVC Cuijk en Oud papier
Wist u dat het inzamelen van Oud Papier nog steeds
een zeer mooie inkomstenbron is voor onze
voetbalvereniging. 
Dus: breng uw oud papier naar de JVC Cuijk
papiercontainer. Iedere kilo is er weer één! 
Samen zorgen we ervoor dat de container iedere
week zo vol komt!

Gerrie en Eli staan iedere week met hulp van Pim en Guus klaar om het papier in ontvangst
te nemen en goed te stapelen! Elke wijk van Cuijk komt aan de beurt. Het Wegedoornplein
in de Heeswijkse Kampen, het terrein achter het Patrijzenveld in de Padbroek, het
Valuweplein in Cuijk-Noord en het parkeerterrein bij de Aldi in het Centrum. Onderaan de
website van JVC Cuijk én op de stories van de socials vindt u het rooster in welke Cuijkse
wijken de containers iedere week te vinden zijn!

Wilt u ook helpen bij de papiercontainer op zaterdagmorgen of middag? Neem even
contact op met Gerrie (0622644172). Het is echt gezellig en voor het goede doel! 
Ook 1 of 2 jongeren vanaf 13 jaar zijn welkom om mee te draaien. (hoeven niet persé lid te
zijn en voor hen is een mooi centje als bijverdienste beschikbaar).

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Geboren in 1938 in Rosmalen belandde hij, na een
opleiding bij de politie op aandringen van zijn
vrouw in 1972 in Cuijk als opperwachtmeester,
werd adjudant en kwam later, in 1985, in Den
Bosch bij de recherche betalingsverkeer (fraude,
vals geld).
Rond 1980 voetbalde Jo enkele jaren bij de
zaterdagveteranen. Na zijn vervroegd pensioen zat
hij niet stil. In de jaren negentig werd hij eerst
leider van het derde en later van het zeer
succesvolle en steeds promoverende eerste.
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De man met de hoed
In de Spothlights: Jo van den Berk

“Dit hebben we nog niet gewonnen.” Laatst was Advendo inderdaad een taaie
tegenstander. Elke thuiswedstrijd van JVC Cuijk 1 staat Jo (eigenlijk Joop) van den Berk
langs de lijn naast enkele ouwe getrouwen. Je vindt hem zo. Markante hoed en snor, altijd
monter, met een olijke glimlach en in voor een praatje. Ook realistisch en met waardering
voor goede spelers van de tegenstander. Wel wordt zijn toon een tikkeltje kribbig als hij
het heeft over onterecht afvlaggen van JVC aanvallers wegens buitenspel. Kortom, Jo
houdt gewoon van voetbal.

Daarnaast fietste hij diverse grote toertochten waaronder Luik-Bastenaken-Luik. In 1998
kwam hij in het bestuur als secretaris, wedstrijdsecretaris en regelaar van
advertentieborden. Omdat hij in die jaren ook in dienst was bij Hofmans Tapijten, ging hij
samen met hoofdsponsor Sjaak Hofmans in diens indrukwekkende Rolls Royce op pad
voor het aantrekken van spelers. Menig nieuwe speler werd overgehaald met een
bloemetje voor de vrouw en een interessant laminaatje of karpetje.

Hoewel Jo al vele jaren alleen is – in 2010 overleed zijn vrouw – maakt hij er het beste van.
Hij heeft veel koffie- en eetcontacten met zoon en dochters, vrienden en bekenden.
Verder is hij vrijwilliger in ontmoetingscentrum ’t Fort en danst op zondag. Natuurlijk voelt
Jo zijn knieën wel, maar zegt ook: “Klagen heeft geen zin, daar heb je jezelf maar mee.” De
zondagmiddagbesteding bij JVC Cuijk 1 mag dan voorbij zijn met voetbal op hoog niveau,
Jo tilt daar niet zo zwaar aan. Ook nu geniet hij van het zaterdagvoetbal en de gezelligheid
die dit met zich meebrengt. “Als er maar voor geknokt wordt!”

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Wist u dat?
- JVC Cuijk ook te volgen is op Facebook en Instagram
- Het blijkt dat de gratis WiFi niet altijd goed in alle kleedkamers te ontvangen is vanwege
de 'ijzeren kooi' in het beton.
- Super Saturday op zaterdag 24 september echt geslaagd was! Het was echt ouverwets
feest in de kantine! 
- Onze kantine ook op donderdagavond geopend is voor een gezellige clubavond!
- Iedereen welkom is om een keer te helpen in de kantine, bij de papiercontainer, op het
wedstrijdsecretariaat of de activiteitencommissie.  
- Als je een keer niet naar het sportpark kunt komen, je de wedstrijden op het hoofdveld
thuis live kunt volgen: Live-wedstrijden - Voetbalvereniging JVC Cuijk
- Dirk nog steeds prachtige kuipstoeltjes in de aanbieding heeft (check onze site!)
- De redactie niet alleen de website, facebook en instagram actueel houdt, maar ook de
informatiekast op het sportpark met actuele informatie probeert te vullen. Misschien
heeft u al gezien dat op zaterdag het wedstrijdprogramma met info over velden en
kleedkamers is opgehangen.

Een rondje langs de velden...
We zijn een paar weken onderweg. Hoe gaat het met onze teams? De redactie heeft even
weer een rondje langs de velden gemaakt. Enkele opvallende zaken….
Meest opvallend zijn misschien wel de uitslagen van JVC CUIJK JO15-3. Potjandrie, dat is
niet normaal. We zien oa 20-1, 16-1 en 15-0 staan. Duidelijk een maatje te groot voor de
tegenstanders. Bijna Herbstmeister! En ze maken de mooiste dingen samen mee. Lees
maar eens die prachtige verslagen van hun trainer Simon! Hilarisch en leerzaam!
Ook JO15-1 staat bovenaan. Drie wedstrijden werden tot nu toe gewonnen. Knap hoor!
Miele, ga zo door met je team! Houdt deze scherpte vast. De wedstrijden tegen de
topteams komen eraan! 
JO15-4 heeft een ook een aanmoediging nodig. Ze hebben het lastig. Vier wedstrijden
gingen verloren. Nog één wedstrijd (tegen het team dat ook vier wedstrijden verloor:
Komop hè!) en dan na de Herfstvakantie een nieuwe poule-indeling zorgt zeker voor
nieuwe kansen! 
Die kansen heeft het MO13-1 team zeker gepakt. Na een heel lastig begin met maar net
genoeg meisjes, werden de laatste drie wedstrijden glorieus gewonnen! Ze doen gewoon
mee in de middenmoot! Prachtig meiden! Het enthousiasme spat er vanaf in de verslagen
van jullie leidster Marloes.

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.jvccuijk.nl/live-wedstrijden/
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Een rondje langs de velden... -vervolg-

Het andere meisjesteam - MO20-1 - gaat zeker ook nog vele punten pakken tegen de
komende tegenstanders, zodat ook zij zullen stijgen naar een mooie middenmoot.
JO17-3 heeft een gezellig en jong team. Ze doen het zeer behoorlijk met twee gewonnen
en twee verloren wedstrijden. Tegen koploper De Zwaluw werd zaterdag gelijk gespeeld. 
JO17-1 is al klaar met de eerste ‘competitie’. Een derde plaats werd behaald door het team
dat getraind wordt door Stan Vos. Er had eigenlijk wel meer in gezeten voor dit team dat
zo goed kan voetballen. Na een topwedstrijd tegen Brandevoort (11-0) volgden twee
mindere wedstrijden tegen Vitesse’08 en Mierlo Hout. Beide wedstrijden eindigden in een
gelijkspel, terwijl winst verdiend zou zijn geweest. Vervolgens werd er in Helmond zeer
terecht verloren van de Braak, waarna in de laatste wedstrijd Udi’19 met heel goed
voetbal 4-1 werd verslagen. Mierlo Hout is de verrassende kampioen. Na de
Herfstvakantie nieuwe competitie, nieuwe kansen! 
Bij de seniorenteams zijn zowel Za2, Za3 en Zo2 nog zonder verliespartij. Wauw! 
Kunnen ze dat volhouden? Blijven de mannen fit? Tot nu toe in ieder geval knap. Hier
genieten we van! 
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Ut Urst heeft het lastiger dan misschien wel verwacht. De voorbereiding was prima en de
eerste thuiswedstrijd werd gewonnen op Super Saterday. Maar daarna volgden er twee
mindere Saterdays. Twee keer werd er verloren. Het is wellicht wat te vroeg om na drie
speelronden al zware conclusies te trekken, maar na de tweede opeenvolgende nederlaag
op rij kan worden gesteld dat ons urst niet automatisch een rol van betekenis zal gaan
spelen in de derde klasse A dit seizoen.

Uit de verslagen van de JO7-1 en JO8-1 blijkt dat
onze jongsten het goed naar hun zin hebben!
Plezier…daar gaat het om. En als je dan ook nog
doelpunten maakt, is de zaterdagmorgen helemaal
top! 
Dat was um weer. Volgende keer proberen we ook
bij de andere teams weer een kijkje te nemen. Tot
een volgende “Rondje langs de velden”.

Tenslotte de felicitaties van de redactie voor de
JO14-2. Na drie nederlagen, werd er in Vught een
prachtige 2-6 overwinning geboekt! Vught had ook
nog eens alles gewonnen tot onze JVC-ers op
bezoek kwamen. Knap werk van dit team van Bas
en Mark!

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk

