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Word jij de nieuwe clubscheidsrechter of liggen jouw ambities
hoger???
Het kan beide natuurlijk, maar uiteindelijk begint jouw carrière als scheidsrechter bij jouw
club en in dit geval bij onze club JVC Cuijk. 
Wil je uiteindelijk terecht komen in het betaalde voetbal of misschien wel fluiten op een EK
of WK. Het kan allemaal, maar dat bepaal jezelf. 
Wellicht heb je er wel eens aan gedacht om te gaan fluiten, maar miste je info of wist je
niet wie je daarvoor kon benaderen. Dat is nu niet meer aan de orde, want de
scheidsrechtervereniging Boxmeer – Cuijk eo biedt een cursus “Clubscheidsrechter” aan.

Deze cursus start in februari 2023 en vindt plaats in de avonduren (vanaf 19.00 uur). 
Om te voorkomen dat er veel tijd verloren gaat in de reistijd, wordt deze cursus gehouden
bij een vereniging in de gemeente Land van Cuijk. De cursusdata zijn: 6 februari, 6 maart,
3 april en 8 mei 2023. Het praktijkgedeelte vindt plaats bij JVC Cuijk. 
Wie kan zich aanmelden! In feite iedereen, die geïnteresseerd is het fluiten. Je hoeft ook
niet lid van JVC Cuijk te zijn, om je aan te melden. Dus meld je aan via het e-mailadres:
vrijwilligers@jvccuijk.nl en wij zullen met jou contact op nemen. Daar waar nodig is, zullen
we jou ondersteunen en dan loop je fluitend de cursus door en onze club JVC Cuijk is er
ook mee geholpen. 
Met vriendelijke groeten, 
Vrijwilligerscommissie JVC Cuijk

p.s.
Voor verdere informatie over de inhoud van de cursus, klik dan hier.

Uitnodiging Algemene LedenVergadering 
Datum: 7 november
Aanvang: 20 uur 
Aankomende maandag is er -voor alle leden van JVC Cuijk- een ledenvergadering. 
Je bent hiervoor van harte uitgenodigd! 
De benodigde stukken (de agenda, verder de notulen van de A.L.V. van 2 november 2021
en het jaarverslag 2020-2021) vind je hier op de JVC-site.
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volg ons!

Wist je dat?
We nog nieuwe leden zoeken? Onze social media-campagnes
hebben er al een paar opgeleverd. 
Deel en Like je ook mee?

clubblad jvc cuijk

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
mailto:vrijwilligers@jvccuijk.nl
https://www.knvb.nl/assist-scheidsrechters/opleidingen/verenigingsscheidsrechter
https://www.jvccuijk.nl/algemene-ledenvergadering/
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JVC Cuijk 7 tegen 7 45+ scoren erop los
Het 7 tegen 7 team van JVC Cuijk kan inmiddels putten uit 21 spelers. Allemaal vrienden
die met elkaar een voetbalverleden hebben. Ze vinden het heerlijk om elkaar met
regelmaat op het voetbalveld op te zoeken en in de 7 tegen 7 competitie hun wedstrijden
te spelen. Op de vrijdagavonden spelen 4, door de KNVB bij elkaar ingedeelde teams, 3
wedstrijden van 20 minuten. Pure liefhebbers zijn het, deze 45+-ers. Het verlangen naar
de bal is er nog steeds en de wil om met lekker combinatievoetbal een tegenstander hun
wil op te leggen lukt nog behoorlijk goed. Laten de uitslagen van de eerste vrijdagen daar
een getuige van zijn. Op vrijdag 14 oktober werden Sparta, Bieslo en Sambeek
respectievelijk met 7-0, 5-0 en 2-0 aan de zegekar gebonden.
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Dit keer met de volgende bezetting;
James Hatumena, Robby Heijl,
Geertjan Heijl, Ivo Muyris, Alex
Londar, Frans Letemahulu, Jean
Pierre Pas, Michel Letemahulu,
Xander Stouthart.

Op 4 november speelt Cuijk 7 tegen 7
45+ thuis in Cuijk. Vanaf 19.30 uur
kunt u dit JVC Cuijk – team zien
voetballen op het JVC Cuijk sportpark
en samen met hen en de andere
teams een versnapering en drankje
nemen in ons clubhuis.

kom vanavond kijken!

Opbrengst Rabo Clubsupport
De Rabo ClubSupport actie heeft JVC Cuijk een mooi bedrag opgeleverd.
Maar liefst 130 Rabo-stemmers steunden de club met € 872,65. Het
verduurzamen van onze accommodatie is een speerpunt. Dit bedrag
helpt JVC Cuijk op de goede weg. We gaan het geld gebruiken om de
binnen- en buitenverlichting te vervangen door ledverlichting. 
Begin 2023 zal hier in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk
mee gestart worden!

Bedankt Rabo-stemmers!

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Wedstrijd Olympia ’18 JO9-1 – JVC Cuijk JO9-1
Zaterdag 15 oktober speelden we onze laatste wedstrijd van deze periode tegen
Olympia ’18 uit Boxmeer.
Ik vond het een leuke wedstrijd, omdat het best goed ging. We waren goed in
overpassen. Bij het verdedigen ging het wat minder goed, want steeds renden we niet
mee met de bal. Er werden veel overtredingen gemaakt. We hebben met 15-1 verloren.
Zij waren gewoon wat beter. Drie jongens van Olympia trainden ook bij NEC. Wij missen
onze spelers die vaak scoren ook. Ze zijn allebei geblesseerd. Vasilije iets aan zijn enkel
en Semih heeft op twee plekken zijn arm gebroken. Dat is heel erg jammer.

Na de wedstrijd mochten we penalty’s
trappen. Dat ging goed. Toen gingen we
samen douchen. Dat was gezellig. We hebben
samen een feestje gebouwd! We gingen in de
kantine ranja drinken en Owen had
mandarijnen mee. We gingen ook nog even
naar een andere wedstrijd kijken. Daarna
hebben we nog een teamfoto gemaakt.

Dit was de laatste wedstrijd van deze periode. Hierna worden we weer opnieuw
ingedeeld en gaan we vast weer meer winnen!
Groetjes Daan en al mijn teamgenoten

Wie wordt de nieuwe gastheer- of vrouw voor JVC Cuijk?
Elke zaterdag wordt er door onze jeugdteams gevoetbald op onze club en daarvoor
zoeken we gastheren- en vrouwen.
Als gastheer of gastvrouw ontvang je de bezoekende teams, wijst hen de juiste
kleedkamers met de juiste sleutel en geeft aan op welk veld er gespeeld gaat worden. 
Ook voor onze eigen teams ben je het aanspreekpunt, bijvoorbeeld voor het uitleveren
van de vlaggen voor de grensrechters en eventueel een fluit en setje kaarten voor de
scheidsrechter. 
Voor de leiding van de teams en voor de scheidsrechters zorg je voor een warm drankje.
Daarnaast ben je de vraagbaak voor van alles en nog wat, van gevonden voorwerpen tot
aan hoekvlaggen. Hiermee ontzorg je de leiders van de voetbalteams en het
barpersoneel.
Het is een leuke en dankbare functie waarbij persoonlijke aandacht, het warme welkom
en het genieten van de voetballende jeugd voorop staat.

Op wie mogen wij rekenen? Stuur een mail naar info@jvccuijk.nl als je interesse hebt.

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Wedstrijdverslag ST JVC Cuijk/Siol 015-1 – DBS O15-1
Het selectie team 015-1 heeft een aardige reeks wedstrijden een goed vervolg gegeven.
Op maandag 1 november is de wegens vakantie verzette wedstrijd in de avond op ons
hoofdveld gespeeld. Na drie overwinningen en een nederlaag (koploper Arnhemse Boys)
zou het team weer aansluiting kunnen krijgen bij de bovenkant van deze vijfde divisie,
waaruit na de winterstop alleen de kampioen doorschuift naar divisie vier!!
DBS begon echter furieus en zette ons team met voornamelijk lange hoge ballen onder
druk. Dit leidde naar een kleine omzetting waarmee de rust vanuit achterin weer terug
kwam. Ook werd het spel vanaf minuut 10-15 weer verzorgder en kon Daan zijn eerste
doelpunt van deze wedstrijd noteren, na een slim wippertje van Siem. Het verschil in
kwaliteit was nu dus merkbaar en middels leuke acties, steekpassjes en mooie terug
gelegde zijkant ballen liep de score uit naar 4-0 voor de Cuijkse mixploeg voor rust.
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Tijd en ruimte om te wisselen, met in
ons achterhoofd, verzorgd te blijven
voetballen begonnen we de tweede
helft. DBS kwam er niet meer aan te
pas, en een scala aan
doelpuntenmakers zorgden ervoor dat
de uiteindelijke uitslag 8-1 geenszins
geflatteerd was. Noemenswaardig was
nog een van de opgezette aanvallen
over diverse schijven, waaruit Max fraai
met het hoofd afrondde. 
Verder tekende Bram (alweer zijn 4e goals als opkomende back), Jurre, Siem, Benjamin,
Omar en Daan (2x) voor de goals.
Naar onder op de ranglijst hoeven we mogelijk (blijf gefocust) niet meer te kijken, ondanks
dat er drie ploegen plaatsje ruilen met drie teams uit de zesde divisie.
De komende weken treft het team louter topploegen, uit alle hoeken van Brabant,
Gelderland en Utrecht! Leuk!

Wist je dat?

Wist je dat het urst na een aantal kansloze nederlagen weer
beter voetbal laat zien? <klik>
Wist je dat we hebben gehoord dat Sinterklaas ook dit jaar
weer een bezoek aan ons sportpark komt brengen?
Wist je dat we op social media ook regelmatig weer berichten
van JVC Cuijk voorbij zien flitsen. Like en deel dit! Club van
ons Allemaal!

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.kliknieuwsdemaasdriehoek.nl/sport/voetbal/199970/jvc-cuijk-herstelt-zich-knap-na-vroege-0-2-achterstand?fbclid=IwAR0ZyGzJsqy-EYw-5zr2UTnjEBqT6MefFaC-5jdu1sLsXcVmkRl3OyfDu28

