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Hier is ie dan weer. De 1e Flits van het jaar 2023. “De Flits”, het Clubblad van JVC Cuijk. Ook deze keer
weer boordevol informatie en weetjes!

 
De inzameling van het ‘Oud papier’ voor JVC Cuijk in 2022 toch ruim € 10.000,- heeft
opgeleverd.  JVC Cuijk is hier heel blij mee. Ook in de Cuijkse samenleving is de oud
papierinname door JVC Cuijk zeer gewenst. 
Maar let op: de papierinzameling vindt in 2023 alleen plaats op de zaterdagochtenden van 
9 uur tot 12 uur. Na 12 uur gaat de papiercontainer dicht. 
Blijf dus wel de JVC container voorzien van oud papier. Dicht bij huis, iedere week in een
andere wijk van Cuijk. “Klik hier voor het schema”

REDACTIE@jvccuijk.nl
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volg ons!

inzameling oud papier - jvc cuijk

clubblad jvc cuijk

Dit keer heeft de redactie geen ‘Rondje langs de velden’ gedaan. Het is winterstop. Er is sinds het
verschijnen van de vorige JVC Flits niet veel gevoetbald op ons sportpark. We zijn allemaal in
voorbereiding op het nieuwe seizoen dat al over enkele weken begint. Succes allemaal! 

Er zijn volop ‘Wist je Datjes’ en het bestuur geeft enig inkijk in wat er zoal op de ‘bestuurstafel’
besproken wordt.
Na de prachtige column van Erik Jansen in december, is in deze Flits de column van Theo Heijltjes zeer
zeker de moeite waard om te lezen: “De ‘Natte krant’ houdt lieden in het gareel en zorgt ervoor dat
misstanden worden voorkomen”. 

Daarnaast hebben we een nieuwe rubriek. In ‘Even kennismaken met…’ gaan we in gesprek met een
bekende of minder bekende JVC-er om hem of haar wat beter te leren kennen. Dit keer het gesprek
met Robert Weijers, die in november werd verrast als nieuw Lid van Verdienste.
Tenslotte…- dat mag toch nog wel - wenst de redactie alle leden, alle sponsors en alle supporters een
heel gezond, plezierig en succesvol jaar 2023 toe! 
JVC Cuijk: Club van ons Allemaal! 

Samen hebben we het jaar 2023 afgetrapt met een druk bezochte
en zeer gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. De club leeft en dat blijkt
ook wel uit de nieuwjaarstoespraak van de nieuwe voorzitter
Robert Vredeveldt. Lees de toespraak nog maar eens rustig terug.

Met op de achtergrond een prachtige fotopresentatie van alle
teams die dit jaar voor JVC Cuijk op de velden hun kunsten
vertonen, werden een aantal echte JVC-ers gehuldigd vanwege
hun 25, 40, 50 of zelfs 55 jarig lidmaatschap. Prachtig! In deze Flits
zetten we ze nog even in het zonnetje.

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.jvccuijk.nl/planning-oud-papier/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/nieuwjaarstoespraak/
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COLUMN Theo heijltjes

De Natte Krant
Omdat de vrijblijvendheid binnen de gelederen der zaterdagveteranen de overhand begon te
krijgen, heeft het management van dit team, zo’n 15 jaar geleden, snoeihard moeten ingrijpen.
Boetes, schorsingen, tribune verwijzingen of zelfs royering, niets wint het van een degelijke
publieke vernedering. Hoewel het wachten is totdat de eerste ‘Me Too’s” en “Matthijs van
Nieuwkerkjes” zich bij de JVC vertrouwenspersoon Rian Hillenaar-Cöp gaan melden, houdt het
technisch hart vast aan deze vorm van tuchtiging. De stok achter de deur is de uitreiking van de
“Natte Krant”, het absolute dieptepunt van het jaarlijks veteranenbal. Tijdens deze feestavond
worden de genomineerden en de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Waarna de trofee, 
hoewel schoorsteenmantel-fähig, schaamtevol voor een jaartje verdwijnt in vochtige kelders,
bezem-, meterkast of het CV ketelhok. 
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Wist je dat?
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Wat hadden de genadeloos gestraften zoal op hun kerfstok:
· Herhaaldelijk op het verkeerde veld aan de aftrap staan (Union / 
Orion, Excellent / Festilent, uit en thuis omdraaien e.d.)
· Een noodzakelijke staaroperatie verzwijgen; als doelman.
· Twee keer scoren in eigen doel in één wedstrijd.
- Als zelfbenoemd penaltyspecialist 3X op rij vanaf de stip missen.
· Vergeten de shirts uit te laten wassen, waardoor een heel toernooi 
in stinkende kledij afgewerkt moest worden.
· Geblesseerd uitvallen en dan ’s avonds urenlang op de dansvloer 
in de lokale horeca gespot worden.
·Powernapje doen voor de wedstrijd en dan verslapen.
En dan zijn we voor schoenen vergeten, laat komen en structureel overgewicht nog mild. De
zaterdagveteraan is het verboden om op de wedstrijddag zware lichamelijk werkzaamheden te
verrichten (dispensatie wordt verleend voor een “kleine ochtendlijke echtelijke stoeipartij” en het
halen van een kratje bier). Toezichthoudende teamleiders posten zaterdags bij tuincentra en
bouwmarkten.
De voortdurende dreiging van de “Natte Krant” houdt lieden in het gareel en zorgt ervoor dat
misstanden zoals hierboven vermeld steeds meer tot het verleden gaan behoren. De technische
staf van het zaterdagveteranen team, aan wiens lange arm niemand ontsnapt, kan deze ludieke
sanctie dan ook van harte aanbevelen.

We goed nieuws hebben. Het wedstrijdsecretariaat gaat op de zaterdagen weer bemand
worden. Gerrie Christiaans, Eli Ririmasse en Mustafa Kalin gaan er mee starten. Hulde hiervoor.
Dit had de vereniging net nodig. En hopelijk zijn er nog anderen die mee willen gaan draaien. In
een volgende Flits komen we hier nog wel op terug. 

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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De afgelopen maand heeft het bestuur zich bezig gehouden met tal van zaken. 
Permanente aandacht vragen het contact met de banken, de leverantie van de juiste kleding en de
contacten met de sponsoren. Een groot onderwerp is de harmonisatie van de bekostiging van
sportclubs door de nieuwe gemeente, een ingewikkeld proces. 
Een ander langdurig proces vormt het denken over stappen die moeten leiden tot een nieuwe
inrichting van het sportpark met een professioneel beheerde kantine voor alle Cuijkse
buitensportclubs. 

Van direct belang was de voorbereiding van de nieuwjaarsbijeenkomst en de huldiging van de
jubilarissen door de voorzitter. 
Verder is Henry van de Tillaart bereid gevonden de coördinatie van de kantine op zich te nemen en
zijn twee JVC kandidaten gevonden voor een regionale scheidsrechtercursus. 
Ook zijn mensen bereid gevonden het wedstrijdsecretariaat op zich te nemen. 
Nog gaande is de structurering van de kledingvoorraad en het opstellen van een draaiboek voor het
nieuwe wedstrijdsecretariaat. Ook wordt nagedacht over een goed gebruik van de schermen in de
kantine en het ophangen van een of twee dartborden. 

Herbstmeister JVC Cuijk zaterdag 2 gaat er duidelijk voor dit seizoen. Op zaterdag 14 januari
werd er zelfs in de avonduren trainingsarbeid geleverd. Op de bowlingbaan welteverstaan.
Strikes en spares werden er volop gegooid, zeker op het moment dat er shotjes te verdienen
waren. Finn Grutters bleek duidelijk het beste zijn vorm van voor de winterstop te hebben
vastgehouden.

Wist je dat?

Er binnen een vereniging als JVC altijd wel een feestje te vieren is.
Vaak worden verjaardagen in huiselijke kring gevierd, maar enkele
dagen na kerst waren de zaterdagveteranen te gast op de
verjaardag van Marco Janssen. Drie dagen na zijn verjaardag was
er ’s middags een partijtje walking football met familieleden tegen
de zaterdagveteranen (die hem natuurlijk lieten winnen)
Op vrijdag 27 januari as er in samenwerking van N.E.C. Nijmegen een Open Talentendag bij JVC
Cuijk plaatsvindt voor de jeugd van onder 8 tot en met onder 12. Deze dag start op 16.45 uur en
duurt tot 18.00 uur. Zowel leden als niet-leden zijn welkom
Er in de Kerstvakantie weer een aantal vrijwilligers actief zijn geweest met allerlei
snoeiwerkzaamheden op ons sportpark. Dank daarvoor! 
Er in december maar liefst drie jeugdteams van JVC Cuijk een Kampioenschap hebben gevierd.
JO13-1, JO15-4 en JO17-1: Van harte gefeliciteerd! TOP!

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Wat is je beroep:           
Manager Gebouw en Omgeving bij Destion in
Gennep. Dit is een woningcorporatie met ca.
2600 woningen van Wellerlooi tot Molenhoek. 

Hoe lang ben je al lid van JVC Cuijk:       
Dat weet ik niet. Ik heb lang niet altijd
contributie betaald omdat ik ook lang trainer
ben geweest. Ik kom al vanaf mijn 10e jaar bij
JVC

Waarom ben je lid van JVC Cuijk geworden:       
Iedereen voetbalde bij JVC.’31. JVC was Cuijk en
Siol was Katwijk. Daarnaast woonden wij zo
dicht bij JVC dat je wel bij JVC moest gaan
voetballen.

In welk team speel je en/of heb je gespeeld:      
Begonnen bij Arsenal. Destijds hadden de
jeugdteams allemaal een naam van een
profclub. Dat was toen de D2. Daarna D1. 2
jaar C1. 2 jaar B2. 2 jaar A1. 7 jaar 1e elftal.
Toen 2 jaar 4e elftal. Vervolgens verhuisd naar
Rheden en na terugkomst in Cuijk bij Vianen
Vooruit gaan voetballen. In 2000 als
jeugdtrainer terug gekomen bij JVC.

Welke positie heb / had je in het veld?                
In de jeugd vaak rechtsback. In senioren
centrale verdediger.

Wat doe je allemaal bij de club of heb je
gedaan: 
Toen ik zelf in de A1 speelde werd ik
jeugdleider en al heel snel jeugdtrainer. In
deze jaren was dit altijd met Frans Wulterkens.
Mooie tijd. 

De afgelopen 22 jaar vooral jeugd getraind. C1, B1,
A1 en half jaartje 2e getraind. Ook een half jaar
assistent geweest van Jan van Deinsen in de
hoofdklasse. De afgelopen 4 seizoenen assistent
van Dennis Straatman bij het 1e elftal.

Verder in TC gezeten voor 1e elftal,
Inkoopcommissie, commissie JVC Cuijk Juist NU,
Kledingcommissie en al enkele jaren kantinedienst
samen met Jolanda, Marjon en het afgelopen jaar
met Marian en Andre.’ En natuurlijk zo links en
rechts wat klussen gedaan

Naam:                    Robert Weijers
Leeftijd:                  57

Woonplaats: Cuijk
Burgerlijke staat: Gehuwd met Jolanda

Wat is je hoogtepunt bij JVC Cuijk: 
Als jeugdspeler de beslissingswedstrijd met de C1
voor deelname aan het Brabants Kampioenschap
tegen Oss’20. We wonnen destijds met 6-5. In de rust
was het 3-3. FransJan van Houtert had 1 taak, hij
moest Kees vd Linden uitschakelen. Kees is later prof
voetballer geworden. Maar niet op basis van die
wedstrijd, want FransJan had hem in de zak.

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


JVC_Cuijk jvc.cuijk

 

DE Flits
2023-JANUARI 

clubblad jvc cuijk

Als seniorenspeler het kampioenschap in de
4e klasse onder Joop van IJzendoorn. In dat
seizoen heb ik alles gespeeld, was volgens mij
voetballer van het jaar en ik mocht deel
uitmaken van een geweldig team met veel
talent. Trouwens in dat jaar wel gezakt op
school voor mijn examen. Zal wel met elkaar
te maken hebben gehad.
Als trainer het kampioenschap met de B1 in de
3e divisie en de bekerwinst in 2012 met de A1

Wat is je favoriete andere voetbalclub in
Nederland: Feyenoord.
Wie vind jij de beste voetballer van dit
moment: Frenkie de Jong

Welke andere sporten vind je ook leuk, om te
doen….of om te kijken: 
Ik vind alle sporten die een hoog niveau
hebben leuk om te zien. Op dit moment is het
WK dart aan de gang. Ook mooi om te zien.

Welk boek raadt je de JVC-leden aan om te
lezen? 
Dat is de thriller “Hypnose” van Lars Kepler.
Maar het “Kampioensboek van Feyenoord
2017” is ook een aanrader.

Ben je (bij)Gelovig? 
Ik ben katholiek opgevoed. Kom nooit in de
kerk, maar ben tot een paar jaar geleden nog
wel jaarlijks met kerst naar de kerk gegaan.
Laatste jaren, ook vanwege corona niet meer.
Bijgelovig was ik als speler en ook als trainer.
Heel erg zelfs. Alles moest volgens bepaalde
rituelen. Ik kon ook nog wel eens gebedjes
doen voor wedstrijden. 

EVEN KENNISMAKEN MET...Robert weijers

Favoriete muziek? Heel veel. Heb niet echt
favorieten. Mijn telefoon staat helemaal vol met
liedjes. ’s Avonds kijken wij regelmatig op tv naar
youtube om muziek te luisteren en zien. Ik kan
genieten van Queen, maar ook van Andre Hazes.

Wat zou je graag willen lezen in de Flits? 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de flits nog maar
sporadisch gelezen heb. Ik ben, net als zovelen,
opgegroeid met een flits die wekelijks in de
brievenbus viel. Ik las toen alle wedstrijdverslagen en
de nieuwtjes over wist u dat……
(Noot van de redactie: Robert heeft beloofd vanaf nu
de Flits weer te gaan lezen en raadt het iedereen
aan!)

Heb je nog een boodschap voor de leden van JVC
Cuijk?
Zorg er met zijn allen voor dat JVC de vereniging voor
en van ons allemaal wordt. We cq jullie zijn de club
weer aan het opbouwen na het terugtrekken van ons
1e elftal op zondag. Dat kost heel veel tijd en energie
waarbij veel hulp van eenieder gewenst is. Maar we
komen er bovenop. Ik ben erg blij met het ontstaan
van ons prestatieve 2e elftal, wat onder andere
bestaat uit oud jvc-ers die weer terug zijn gekomen
aangevuld met spelers uit de jeugd. De wisseling van
bestuurders door een jongere generatie mag er ook
zijn. Het gaat langzaam allemaal, maar als we er met
zijn allen de schouders onder zetten dan komt het
zeker goed.

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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de jubilarissen in beeld
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Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst werden zeven echte JVC-ers in het zonnetje gezet
vanwege hun jarenlange trouw lidmaatschap. Met mooie woorden werden ze allen
toegesproken door de voorzitter. Op onze site staan alle persoonlijke toespraken <klik>.

Op de foto vlnr:
Jan Raap, Erik Janssen, Bert Kerstens, Jacques Arts, Ferry Stoots en Dennis Straatman.

nieuw jo7-team
De afgelopen periode ontving JVC Cuijk steeds meer aanmeldingen voor de jongste jeugdafdeling. Dit
heeft geresulteerd in een tweede competitieteam voor het spelen van wedstrijden op zaterdagmorgen.
Superleuk en alvast heel veel plezier en succes!

De trainingsgroep, die op woensdagmiddag om 16.45 uur door
Wendy en Quint getraind wordt, bestaat uit enthousiaste en
fanatieke voetballertjes tot 7 jaar. Aanmelden is altijd mogelijk en
ook een proeftraining behoort tot de mogelijkheden. Aanmelden
kan door een mail te versturen naar voetbalzaken@jvccuijk.nl
Omdat de velden tijdens de winterperiode niet altijd bespeelbaar
zijn, hebben we er als begeleiders voor gekozen om met JO7 deel te
nemen aan de zaalcompetitie. 

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-jubilarissen-gehuldigd/

