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Daar is ie weer: “De Flits”, het Clubblad van JVC Cuijk. Boordevol informatie en weetjes. 

Er is weer veel te delen. Het eerste kampioenschap is gevierd, Sinterklaas is bij de kleinsten op
bezoek geweest, de kantine zat gezellig vol tijdens de wedstrijden van oranje, 
de Grote Clubactie heeft een recordbedrag opgeleverd, tijdens de drukbezochte Algemene
Ledenvergadering werd met veel dank afscheid genomen van een aantal bestuursleden, werden er
nieuwe bestuursleden verwelkomd en werden enkele leden bijzonder in het zonnetje gezet. En
natuurlijk is er heel veel gevoetbald, van heel jong tot best wel oud, recreatief en prestatief. 
JVC Cuijk: Club van ons Allemaal.
 
Veel van dit nieuws is reeds gedeeld op onze eigen website, maar ook op Facebook en instagram.
Zo zijn er iedere week wel vier of vijf wedstrijdverslagen van teams. Leuk om te lezen. Mocht je ze
gemist hebben, ze zijn te vinden rechtsonder op de homepage en op de teampagina’s van onze
website.
We merken dat het goed is dat JVC Cuijk van zich laat horen en zien! De Club leeft. Dat wordt
gewaardeerd. Hopelijk leidt dat tot steeds meer waardering voor JVC Cuijk, supporters, vrijwilligers
en leden!

In deze Flits weer het bekende ‘Rondje langs de Velden’ waarin uw redactie even gaat kijken hoe het
alle teams vergaat. 
Daarnaast in deze nieuwe flits een column van JVC-er Erik Janssen. Zo gaan wij proberen om in de
komende Flitsen telkens een andere gastschrijver aan het woord te laten. Geniet nu van de bijdrage
van onze 1e gastschrijver. 
De geschreven column van Erik heeft als titel: JVC Cuijk leeft. Ook het nieuws van de Bestuurstafel
mag niet ontbreken en… ‘Wist je Datjes’ zijn er altijd. 
Veel leesplezier!
De Redactie

REDACTIE@jvccuijk.nl
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volg ons!

Wist je dat?

clubblad jvc cuijk

De jongste jeugd vanaf 10 december weer de zaal in gaat. De
hele winter zijn er wedstrijdjes in de sporthallen van Haps,
Oeffelt en Wanroy. Onder andere DAW, Constantia, DSV,
Olympia’18 en De Zwaluw-Hapse Boys zijn de tegenstanders van
JO7-1. Veel plezier en succes toegewenst.
Daan van de JO9-1 op 26 november jarig was en het mooiste
verjaardagscadeau was misschien wel de 11-5 overwinning van
zijn team tegen Erp. 
Proficiat Daan en Proficiat JO9-1
De meisjes van MO13-1 een wel heel bijzondere aanmoediging
ontvingen! Tikkie Takkie Tou-Za-Ni sprak de meisjes toe in een
mooie videoboodschap! “Doe je best! En hou vooral plezier in dat
éne mooie spelletje, genaamd Voetbal!”

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://bit.ly/3HyYwsQ
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COLUMN ERIK JANSEN

Als trainer mocht ik destijds deel
uitmaken van wat nu ‘het proces’ zou
worden genoemd. Samen met
trainerlegendes als Sjakie, Henk, Leo,
Gerrie, Arno, Robert en in hun
kielzog vele anderen. Tot diep in de
nacht discussieerden we met
toenmalig hoofdtrainer Wiljan Vloet
over spelers en over
spelopvattingen.
Heerlijke nostalgie, maar keert het
ooit weer terug? 

Aan de hand van de aanvoerder van toen
Mijn aanvoerder van toen is de voorzitter van nu. Robert Vredeveldt was in de jaren
tachtig van de vorige eeuw een begenadigd middenvelder in een van mijn C1-selecties.
Hij was van het type dat we nu ‘een slimme speler’ zouden noemen.
Robert maakte deel uit van een uitzonderlijke generatie Cuijkse jeugdvoetballers. Zijn
leeftijdsgenoten, de iets oudere en de iets jongere konden zich jarenlang meten met de
jeugdelftallen van profclubs. 

Nee. De jeugdopleidingen van de profclubs zijn daarvoor té geprofessionaliseerd. Talentvolle
spelers, ook van JVC Cuijk, worden op veel jongere leeftijd gescout en naar Eindhoven, Venlo,
Nijmegen, Arnhem, etcetera gehaald. JVC Cuijk heeft lange tijd dat voorbeeld willen volgen – en is
daar, met de wijsheid van nu, in doorgeslagen. Daar heeft de vereniging in de afgelopen jaren de
tol voor moeten betalen.
Het gaat weer beter met JVC Cuijk. De focus is verlegd naar ‘de club van ons allemaal’ en tegen alle
maatschappelijke tendensen in zie je dat de inspanningen van een grote groep JVC’ers om hún
vereniging opnieuw op te bouwen vruchten beginnen af te werpen.
Dankzij onder meer de gouden generatie van weleer. En aan de hand van de aanvoerder van
toen.

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Om maar direct met de deur in huis te vallen: We zijn super blij! 
De opbrengst van de Grote Clubactie 2022 is weer hoger dan 
die van vorig jaar. Maar liefst 200 loten werden er meer verkocht! 
De opbrengst is € 2100. Nog nooit was de opbrengst zo hoog!
DANK DANK DANK aan alle verkopers! We zijn supertrots en zullen de tien topverkopers
binnenkort belonen en in het zonnetje zetten! De beste verkoper heeft maar liefst 77 loten
verkocht! 
Ook het best verkopende team (210 loten) zal worden verrast! 
Voor alle verkopers van loten is er trouwens ook nog een waardebon om te besteden bij onze
sponsor Marc Sport in Cuijk. Het te besteden bedrag is even hoog als het aantal verkochte loten.
Dus iedereen kan nog iets leuks aanschaffen. 
En tenslotte natuurlijk ook dank aan alle kopers… check uw loten op clubactie.nl om te kijken of er
een prijs op is gevallen.
Nogmaals dank allemaal….en tot volgend jaar!

een nieuw record!

Uw redactie heeft weer over het sportpark gewandeld en eens even gekeken hoe het de
diverse teams vergaat zo net voor de jaarwisseling.

rondje langs de velden

JO13-1 is een goed voorbeeld voor de JO17-1. Dat team kan zaterdag as het kampioenschap
behalen. Twee weken geleden werd in Tiel nog nipt en onterecht tegen TEC verloren, maar
afgelopen zaterdag verloor datzelfde TEC haar wedstrijd. 
JVC won overtuigend met 3-0 tegen OSC en is hierdoor weer alleen koploper. Het zou zo mooi zijn
voor dit talentvolle team met bijna allemaal Cuijkse jongens. 
Ook JVC Cuijk Za2 doet het uitstekend. Zij gaan met 7 overwinningen en een gelijkspel als
koploper de winterstop in. Dit team met een mix van ervaren mannen en talentvolle jongens gaat
dit jaar onder leiding van John Thijssen en Patrick Werts duidelijk voor het kampioenschap. 
JVC Cuijk Za3 zal geen kampioen worden dit jaar. Maar als vriendenteam dat dit jaar aangevuld is
met enkele jonge spelers uit de JO19-2 van vorig seizoen is dit team tot op heden een goede
middenmoter. Mooi toch.
JVC Cuijk Zo2 heeft ook gewoon een goed stel. Met 7 overwinningen en slechts 2 verliespartijen
staan ze in de top van de stand. Echter is er helaas SES 2 dat er bovenuit steekt met alleen maar
overwinningen. JVC Cuijk verloor het onderlinge treffen met slechts 3-2.

Het eerste kampioenschap is gevierd. JVC Cuijk JO13-1 is
kampioen van de Hoofdklasse. Dit team behaalde alleen maar
overwinningen, werd met slechts één tegendoelpunt glansrijk
kampioen en gaat na de winterstop het een niveau hoger
proberen. 
Top. Op naar de 2e divisie. Proficiat allemaal!
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https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Helaas lukte het de JO12-1 afgelopen zaterdag niet om kampioen te worden. In een rechtstreeks
duel met concurrent Festilent moest wel gewonnen worden. Helaas bleek het team uit Zeeland te
sterk. Uit de verslagen van leider Halil blijkt dat de teamspirit uitstekend is. 
Over teamspirit gesproken. De JO17-3 speelde drie finales achter elkaar. Vier teams doen niet
veel voor elkaar onder in hun competitie. Het werd één keer een gelijkspel, één keer een nipt
verlies en een keer een winstpartij. Dat zijn toch de mooiste competities. Complimenten voor de
winst in de laatste wedstrijd tegen EGS!!!
Bij de JO14-1 is een enorme groei te zien in de prestaties. Het team van Jorn vd Cruijsen is de
laatste weken in vorm met drie overwinningen tegen De Braak, Venlosche Boys en Margriet.
Daarnaast werd er ook maar nipt met 1-0 verloren van ongeslagen kampioen VOAB. Als jullie
deze lijn na de winterstop door zetten, zou dit nog wel eens tot iets moois kunnen leiden.
JO14-2 moet telkens heel ver rijden telkens. Bas en Mark weten het team goed te motiveren. Vaak
kleiner dan de tegenstander, weten ze hun mannetje te staan. De éne overwinning zal zeker
vervolg gaan krijgen als de groep het vertrouwen en het plezier behoudt. 

rondje langs de velden

DE Flits
2022-december 

 

kom vanavond kijken!

De avonturen van de JO15-3 zijn natuurlijk te volgen via de prachtige verslagen van trainer Nomis.
Hilarisch gewoon. Hilarisch groot waren ook de uitslagen voor de herfstvakantie. Met de nieuwe
indeling na de herfst zijn de tegenstanders iets zwaarder. Een winstpartij wordt afgewisseld met
een verliespartij. En de sfeer…die is top! 
JVC Cuijk J013-2 begon met twee overwinningen ijzersterk aan de competitie. Helaas bleken er
later ook zwaardere tegenstanders te zijn in de competitie. Een middenmoot positie is het
resultaat. 

Nog een middenmoter: de JO15-1 van Miele. Vijf gewonnen, twee gelijk, vier verloren. Opvallend:
vorige week zaterdag werd er met maar liefst 11-0 gewonnen tegen Grol. Daaruit blijkt dat dit
team wel ongelooflijk goed kan voetballen. 
De meisjes van de MO13-1 nemen ook die plaats in de stand in. Met maar net genoeg speelsters,
maar met groot enthousiasme doen ze het onder leiding van Marloes gewoon erg goed. Dit blijkt
wel uit de verslagen die we van dit team wel eens voorbij zien komen.
Het urst is eigenlijk ook een middenmotor. Na vier keer op rij punten te hebben gepakt, werden
de Jannen in de laatste wedstrijd met 4-1 weggecounterd. Daarmee zijn ze er op de laatste
speeldag van de 1e seizoenshelft niet in geslaagd om de aansluiting met de subtop in de 3e
klasse A te hervinden.

De grote verrassing is misschien toch wel de JO15-4
van die andere Bas. In de 1e fase voor de
herfstvakantie werd er vaak dik verloren, maar een
klasse lager wordt er meegestreden om het
kampioenschap! Met nog één wedstrijd te gaan staat
JVC samen met Venhorst en Olympia’18 bovenaan.
Laat deze laatste twee nu net tegen elkaar moeten
spelen zaterdag as. Wat spannend. Succes!!!!

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Van de teams JO10, JO9, JO8 en JO7 worden door de knvb geen uitslagen gepubliceerd en ook
geen stand op gemaakt. Toch is er natuurlijk wel het e.e.a. te melden. De JO10-1 en JO10-2 zijn
samengevoegd tot één team. Helemaal goed zo. Er is weer plezier en er worden mooie
wedstrijden gespeeld! 
De JO9 is de afgelopen periode geplaagd door een aantal blessures. Maar de teamgeest is
voortreffelijk. Onder leiding van Ivo en Ingrid gaat dit team steeds beter spelen. En nu de
geblesseerde spelers terugkeren, worden de wedstrijden ook nog gewonnen. Met dank ook aan
het vele publiek langs de kant van het veld. 
De JO8 weet wel wat winnen is. Dat doen ze heel vaak. Met mooi voetbal. Petra coacht ze fanatiek
en sportief. Ga een keer kijken bij dit team. Een genot! 
En nog een goed bericht. Naast JO7-1 start er na de winterstop ook een JO7-2. Top. 
Dat team traint nu al iedere zaterdag onder leiding van Quint en gaat dus ook wedstrijdjes spelen.
Een goede ontwikkeling. 
.
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kom vanavond kijken!

 

De aanmoedigingen van ruim 70 JVC-ers in de kantine het Nederlands
Elftal hielpen om een 2-0 overwinning tegen Senegal te behalen. Het
was erg gezellig! Dat smaakt naar meer! <klik>. Dus ook tegen de
Verenigde Staten zat de kantine helemaal vol! Prachtig! <klik>

Wist je dat?

Trainer Bas van de JO15-4 de complimenten verdient. Na de wedstrijd leek de kleedkamer van
tegenstander DAW wel een varkensstal. Overal modder op de vloer en de muren. Bas heeft alles
weer picobello opgeruimd! Dankjewel Bas. 
En…..laten we als JVC-team in ieder geval nooit een kleedkamer zo achter laten!
Henk ’s-Gravemade – al meer dan 75 jaar lid van JVC Cuijk –op 22 november maar liefst 65 jaar
getrouwd was met Door. Wij willen hen bij deze het Briljanten bruidspaar nog van harte feliciteren!!!
Jeroen van Hagen, al jaren prominent speler bij de zaterdagveteranen en
onlangs betrokken bij de vernieuwing van de ict bij JVC Cuijk, is benoemd tot
de adjudant van de prins Ricardo Soekhoe van de Kuukse
carnavalsvereniging De Nölers. 
Wij wensen Jeroen en Ricardo een kei mooie carnaval toe en menig JVC-er
zal in de polonaise aansluiten!
Er dit seizoen een ‘speler van het jaar-verkiezing’ plaatsvindt bij de
jeugdteams JO7 t/m JO14 en de MO13. De leiders van de teams is gevraagd
in december de eerste ‘formulieren’ in te vullen. 

De nieuwjaarsreceptie van JVC Cuijk plaatsvindt op 7 januari as.
Trainer Dennis Straatman aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer 
van JVC Cuijk bezig is. <klik>

rondje langs de velden

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.jvccuijk.nl/homepage/wedstrijd-oranje-vs-senegal-2-0/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-kantine-vol-kijkers/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-kantine-vol-kijkers/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-kantine-vol-kijkers/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-kantine-vol-kijkers/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-kantine-vol-kijkers/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-kantine-vol-kijkers/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-kantine-vol-kijkers/
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Effe bijkletsen over de WK en natuurlijk JVC. 
Gerrie Christiaans, Huub van der Cruijsen, 
Miele Willems en Eli Ririmasse kunnen het niet laten.
Gezellig de koppen bij elkaar met een lekkere lunch.
Die moet nog geserveerd worden, maar voor dit hoge
herengenootschap is er gespreksstof te over.

oer jvc-ers praten bij
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De oud papierinzameling, de toestand van het JVC terrein, de prestaties van ’t Urst en allerlei
ondersteuningsacties voor JVC moeten van tijd tot tijd onderworpen worden aan een
proefondervindelijke analyse en een smakelijke evaluatie. Ook de toestand in de wereld wordt
besproken en van oplossingen voorzien. Bij deze gelouterde experts is dit alles in vertrouwde
handen. 

agenda

7 januari - nieuwjaarsreceptie

17 december - start jeugd zaalvoetbalcompetitie

27 januari - open talentendag

de redactie van JVC Cuijk wenst je
fijne feestdagen en 

veel gezondheid, geluk en
voetbalplezier voor 2023!

28 januari - start competitie Zuid - fase 3

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


Bob Heijl
Waar woon je? Ik woon in de Heeswijkse Kampen in Cuijk 

Wat is je beroep?
Ik werk voor de veiligheidsregio (brandweer). Hier heb ik meerdere functies. 
in de warme situatie (tijdens incidenten) ben ik Hoofdofficier van Dienst (HOvD). in de ‘koude’ situatie
(als er geen incidenten zijn. ben ik coördinator van het projectbureau. Daarnaast ben ik Vrijwilliger
van post Cuijk.

Vanwaar je betrokkenheid bij JVC Cuijk?.
Via mijn zoon Jurre ben ik in de leiding van de 15-1 terechtgekomen waar ik Miele Willems en Frank
van Bree help bij allerlei zaken rond het team. Zelf heb ik geen voetbalverleden.

Waar ga je je in het bestuur op richten?
Ik ga me vooral richten op de accommodatie en de Harmonisatie van het sportpark. Deels als
aanspreekpunt voor de accommodatie en daarnaast willen we als bestuur de samenwerking van de
verschillende clubs binnen het sportpark bevorderen. Hoe dit in de toekomst invulling krijgt zal
variërend van elkaar leren kennen tot …...opgaan in één vereniging?

DE Flits
2022-december 

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 november jl. zijn er na het aftreden van Ton van Elk de
Freese, Jacques Arts en Huub van der Cruijsen vier nieuwe bestuursleden benoemd. In deze 'van de
bestuurstafel' stellen zij zich even voor. De nieuwe voorzitter Robert Vredeveldt komt in de volgende
Flits aan het woord.

Vanwaar je betrokkenheid bij JVC Cuijk?
Ik ben vanaf de B-Jeugd overkomen naar JVC. Daar begon ik in de A3 (een vriendenteam), maar ik werd
vrij snel naar overgeheveld naar de B1 (van Robert Weijers). Daarna speelde ik in de A1 en 2e elftal. 
Na een uitstapje naar Vianen Vooruit keerde ik terug naar JVC als speler van JVC 2. Ik volbracht de
trainerscursus Uefa C en was een jaar hoofdtrainer van O13-1. Hiermee ben ik gestopt om mij geheel
te kunnen focussen op het voetbal. Een aantal jaar later heb ik de overstap gemaakt naar Blauw Wit
Nijmegen en daarna HBV Beers. Tussendoor ben ik nog interim trainer van JVC 15-1 geweest samen
met Jeroen Dirks. Nu speel ik al sinds 2019 in het zaterdagteam van JVC Cuijk 1. Daarnaast ben ik twee
jaar lid van de TC Bovenbouw.

Waar ga je je in het bestuur op richten?
Mijn taak als bestuurslid voetbalzaken sluit aan op mijn TC lidmaatschap. 
Ik hoop hier samen met de TC, de leiders en de trainers een vervolg te geven aan de stappen die de
laatste jaren genomen zijn.

Kevin Brandts
Waar woon je? Ik woon in Cuijk

Wat is je beroep?
Ik werk als werkvoorbereider voor Albrand BV, een bedrijf in
vloerverwarmingssystemen. Ik begeleid het gehele traject tussen offerte en opdracht
tot het moment dat de bouw gestart wordt. 

van de bestuurstafel
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Waar woon je? 
Ik woon in Cuijk en ben 34 jaar oud.

Wat is je beroep? 
Ik ben assistent-accountant.

Vanwaar je betrokkenheid bij JVC Cuijk? 
Van jongs af aan heb ik de jeugdopleiding doorlopen en voetbal sindsdien - het grootste deel van mijn
tijd dus - bij de senioren van JVC Cuijk. Uiteraard speelt ook mee dat mijn pa Huub voorzitter van de
club is geweest.

Waar ga je je in het bestuur op richten? 
Ik ga me richten op de financiën, dus op de taken van de penningmeester.

Geert-Jan Heijl
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Jeroen Dirks

Vanwaar je betrokkenheid bij JVC Cuijk? 
Ik ben al vanaf 1975 lid van JVC Cuijk. Na de gehele jeugd te hebben doorlopen heb ik tot een aantal
jaren terug bij de senioren gevoetbald. De laatste jaren trap ik nog wekelijks een balletje met de
zaterdagveteranen. Daarnaast ben ik een fanatiek speler in de vrijdagavond competitie van 7 tegen 7
boven de 45 jaar. Verder leid en train ik het voetbalelftal van mijn zoon Gip, JO17-3. Hier ben ik samen
met Michel Cremers op een positieve wijze bezig om het team bij elkaar te houden en om ervoor te
zorgen dat dit team straks met veel plezier de stap richting de senioren zal kunnen maken. Plezier en
verbinding met de club staat hierbij voorop. 
 
Waar ga je je in het bestuur op richten? 
Ik ga mij in het bestuur vooral bezighouden met sponsor- en commerciële zaken. 
Voor mij is hierin het verbinden van sponsoren met JVC Cuijk het belangrijkste. Het is hierin essentieel
om de verwachtingen van (mogelijke) sponsoren te achterhalen en hiernaar te handelen. Ook het
verbinden van de JVC leden met onze sponsoren is een belangrijke taak.  
 
Verbinden, plezier, open- en eerlijkheid daar sta ik voor. 

Waar woon je?  
Ik ben geboren en getogen in Cuijk waar ik nog steeds woon. 
Verder ben ik 53 jaar en partner van Dabby Derks. 
Wij hebben samen drie kinderen, Finn, Gip en Mijs.  
 
Wat is je beroep? 
Ik werk bij Pentair in Venlo als service sales- en operation manager,

verantwoordelijk voor de onderdelenverkoop en uitvoering van wereldwijde Serviceactiviteiten
uitgevoerd op Co2 terugwin installaties bij bierbrouwerijen en op biogasinstallaties. 

JVC_Cuijk jvc.cuijk

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


DE Flits
2022-december 

 

Op de Algemene Ledenvergadering zijn door kersverse voorzitter Robert Vredeveldt vele
onderscheidingen uitgereikt vanwege zeer uiteenlopende verdiensten. Gefeliciteerd!

in de spotlights
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