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volg ons!

clubblad jvc cuijk

De balt rolt weer. Hoe zijn de JVC teams uit de
winterstop gekomen….

Ut urst had een veelbelovende oefencampagne
tegen teams uit de gemeente, maar de resultaten in
de competitie vallen dan toch een beetje tegen. Eén
punt uit twee wedstrijden. Het blijkt maar weer dat
de zaterdagcompetitie echt wel zwaar is. Het urst
zal moeten knokken om ieder punt en heeft daarbij
de steun van de Cuijkse supporters hard nodig.

Het tweede zaterdagteam ging als Herbstmeister de
winterstop in. In de eerste wedstijd van januari ging
het nog wat stroefjes met een gelijkspel, maar
daarna volgden twee mooie 5-1 overwinningen. Het
tweede ligt nog steeds op kampioenskoers, maar
heeft in de Boys uit Groesbeek een voorname
concurrent.

Het derde zaterdagteam is een goede
middenmoter. In januari was er een 1-0
verliespartij, waarna twee keer met 2-0 werd
gewonnen respectievelijk tegen de boys uit
Beuningen en de boys uit Groesbeek. Laat de
volgende Boys maar komen! 

Bij de jeugd is er een aantal teams super uit de
startblokken gekomen. 
De JO 17-1 is na de promotie naar de divisie
gewoon doorgegaan met het pakken van de
punten. Na een gelijkspel spel tegen Weert, werden
in het verre Heerlen tegen Groene Ster de drie
punten mee naar Cuijk genomen. Helaas ging de 3e
wedstrijd op een woensdagavond tegen het
Maastrichtse Jekerdal kansloos verloren. 

De JO14-1 heeft met drie overwinningen helemaal
een topstart! Tegenstanders Wilhelmina, Oss’20 en
Nivo Sparta werden verslagen. Resultaat: gedeeld
koploper!

rondje langs de velden
JO14-2 heeft een heel leuk team. De sfeer is super
goed en de begeleiding top. De tegenstanders zijn
fysiek echter vaak verder dan de Cuijkse jongens.
Toch is er duidelijk vooruitgang te zien! Het eerste
punt is binnengehaald tegen ELI. Er volgen er zeker
nog meer!

Zowel de JO15-3 als de JO15-4 hebben de
winterstop benut om naar de juiste vorm toe te
groeien. Beide teams zijn na drie wedstrijden nog
zonder puntverlies. Eén zwaluw maakt nog geen
zomer, maar de lente komt er al aan. Succes en ga
zo door! 
Nomis, van JO15-3, stuurt elke week trouw een
wedstrijdverslag: een aanrader om te lezen!

Wie veel goals wil zien, moet naar een wedstrijd van
de JO17-3 gaan kijken. In de drie wedstrijden na de
winterstop vielen 19 doelpunten. Het leverde de
Roodwitten veel plezier, maar helaas slechts drie
punten op tot nu toe.

De JO15-1 heeft het lastig. Twee verliespartijen en
een gelijkspel. Dat gelijkspel werd wel behaald
tegen het hooggeplaatste Berghem Sport. Dat moet
JVC Cuijk toch vertrouwen geven! Kom op Boys!

Op divisieniveau doet de JO13-1 het heel erg goed.
Na drie wedstrijden wordt de tweede plek bezet
achter FC Eindhoven. Met goed voetbal en drie
spannende wedstrijden werden al zeven punten
behaald.

De redactie had nog weinig nieuws gehoord of
gezien van de JO13-2. Toch maar even in de
voetbal.nl app gekeken, blijkt dit JVC team nog maar
één wedstrijd te hebben gespeeld. Die werd wel
mooi met 4-0 gewonnen. Nog veel wedstrijden
tegoed…als het mooier weer wordt.

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.jvccuijk.nl/wedstrijdverslagen/st-constantia-menos-jo15-1-st-jvc-cuijk-siol-jo15-3/
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Afgelopen november werd Robert Vredeveldt de nieuwe voorzitter van JVC
Cuijk. Hij volgde Ton van Elk de Freese op, die benoemd werd tot
erevoorzitter. Robert (46) is al vanaf zijn vijfde lid van JVC. Hoewel zijn vader
liever zag dat Robert hem als hockeyer opvolgde, volgde Robert na een
open dag bij JVC liever zijn vriendjes. De hele jeugd speelde hij door zijn
wendbaarheid en goede techniek in de selectieteams. Eerst als rechtsbuiten,
daarna als spits, als ‘midmid’ en uiteindelijk als laatste man bekleedde hij
steeds een centrale positie in zijn teams. Robert voetbalt op dit moment nog
steeds met plezier in JVC Cuijk 2. Met zijn partner Nicole heeft hij twee
kinderen: Jasmijn hockeyt bij Civicum en Wouter voetbalt in de talentvolle JO
13-1. Opa, oma, pa en ma helemaal tevreden.

Zoals al eerder aangegeven worden van de teams
JO10, JO9, JO8 en JO7 geen standen bijgehouden. In
de verslagen van de leiders van deze teams valt te
lezen dat het goed gaat bij onze jongste leden. (lees
bijvoorbeeld hier dit verslag.) 

Super dat er sinds januari ook een JO7-2 is
gevormd. Ga eens kijken op zaterdag. In de vroege
morgen, echt een goed begin van de dag! 

rondje langs de velden
De meiden van MO13 hebben de hele winter
doorgetraind. In de zaal, maar ook op het veld is er
door René, Ismail, Lynn en Lieke op verschillende
technieken en tactieken getraind. Helaas de eerste
twee wedstrijden verloren, maar het geleerde gaat
zich vast snel een keer in punten uit betalen!

In de klasse van de JO12-1 staat geen maat op
HVCH. Dat team wint alles met ruime cijfers. Ook de
JO12-1 werd overklast. De andere wedstrijden gaan
mooi gelijk op, met soms een nipte overwinning en
soms een nipte verliespartij. Gewoon een goede
klasse voor dit JVC-team.

Met Xaviaans tactisch inzicht en steekballetjes bediende Robert maatjes als Lucien Roeffen, Danny
Lalaar, Simon van de Wal, Ferry Stoots, Reinald Theunissen en Martijn Willems. Hoogtepunten waren
met de D1 tweemaal een derde plaats bij de Brabantse Kampioenschappen en met de B1 geen
gemakkelijke, maar leerzame wedstrijden in de Zuid-Nederlandse divisie tegen PSV, NAC en Willem II.
Het zal niet verbazen dat Roberts favoriete spelers snelle en behendige spelers uit zijn jeugd zijn zoals
Cruijff, Van Basten, Bergkamp en natuurlijk Maradonna. Ook Messi heeft zijn bewondering, maar niet al
die astronomische bedragen die het huidige voetbal bepalen en zijn interesse juist doen dalen.

De indertijd door JVC Cuijk ingeslagen weg om in de hoogste amateurklassen te voetballen maakte dat
Robert net geen vaste waarde kon worden in JVC Cuijk 1. Door zijn studie rechten in Utrecht was dit ook
te lastig. Op de jurist Robert Vredeveldt deed het bestuur van JVC Cuijk daarna graag een beroep bij het
samenstellen en hernieuwen van de statuten en het huishoudelijk reglement. In 2020 trad hij toe tot het
bestuur. 

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.jvccuijk.nl/team/jo8-1/
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Als juridisch adviseur bij accountancybureau Flynth heeft Robert ruime ervaring opgedaan in kwesties
betreffende arbeidsrecht en bedrijfsovernames. JVC Cuijk was hierbij al zeer gebaat in het contact met
banken en verzekeringen en bij het afsluiten van contracten met trainers. 

Nu, als voorzitter, richt Robert zich op het algemeen belang van JVC Cuijk. Natuurlijk houden juridische
en financiële kwesties zijn bijzondere interesse. De harmonisatie van het toekennen van gelden door de
nieuwe gemeente Land van Cuijk voor verenigingen en het belang van samenwerking van alle
buitensportverenigingen in een opnieuw ingedeeld Cuijks sportpark springen daarbij in het oog. Maar
het belangrijkste vindt Robert een warm JVC thuisfront waar jong en oud, jongens en meisjes, de ‘goede
en iets minder goede JVC-ers’ (citaat Jan Hermens zaliger) graag naar toe gaan om lekker te voetballen.
Zo raken jongeren betrokken en blijven leden behouden. In een tijd waarin steeds minder mensen
sporten is dit niet eenvoudig. Met een nuchtere en verbindende opstelling heeft Robert toch weer
jongere mensen bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. “Maar nou eerst maar eens Ons Urst
wat veiliger in die derde klasse, dat is wel zo prettig voor mijn gemoedsrust.”

Binnenkort wordt er gestart met Walking Football
bij JVC Cuijk. Lekker op de “oude dag” nog actief zijn
op het voetbalveld. Oude tijden herleven. Gezond
en gezellig. Eind van deze maand volgt meer
informatie. Houd de site en de socials van JVC Cuijk
in de gaten. 
Mocht je je alvast willen aanmelden of je hebt
vragen, stuur een mail naar:
sectoractiviteiten@welzijnouderencuijk.nl of
vrijwilligers@jvccuijk.nl.

walking football

Het team JVC Cuijk / Olympia’18 MO-20 heeft sinds
enkele weken een nieuwe trainer. Maarten van
Koulil is terug op het oude nest. Wat een topper! 
Welkom Maarten! 
Samen met de meiden is hij super goed bezig. 
Het plezier spat er vanaf. En dat leidt tot mooie
resultaten. In de eerste drie wedstrijden werd er
twee keer gewonnen (14-0 en 5-0) en één keer gelijk
gespeeld.

een nieuwe trainer voor mo-20

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
mailto:sectoractiviteiten@welzijnouderencuijk.nl
mailto:vrijwilligers@jvccuijk.nl
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Als de wedstrijd van het Urst is afgelopen, is het op zaterdagmiddag om 17.00 uur de beurt aan de
Zaterdagveteranen. Eén voor één komen de spelers energiek aanlopen met de tas op de schouder.
Vijftigers, zestigers en een enkele veertiger. De trap bij het hoofdveld is de verzamelplaats. Al snel wordt
er commentaar geleverd op het spel van het Urst. Er wordt een grap gemaakt. Een bulderende lach
volgt. Robbie belooft deze week wel te gaan scoren tegen Constantia als hij vrij voor de keeper komt.
Weer die lach. Zaterdag is de mooiste dag van de week….
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wedstrijdverslagen

zaterdag is de mooiste dag van de week...

De redactie is heel blij dat er iedere week een aantal teams is dat een verslag maakt van de gespeelde
wedstrijd. Leuk! De redactie plaatst deze op de website (homepage, rechtsonderaan) of op de socials.
Echt een aanrader om te lezen hoe het met de teams gaat! 
De redactie krijgt positieve reacties en nodigt alle leiders, spelers én supporters uit om door te gaan met
het schrijven van verslagen! (mailen kan naar redactie@jvccuijk.nl)

Nadat wij bijna een half seizoen getraind hebben konden we
eindelijk beginnen met wedstrijden op het veld.
Hoe wel het super koud was hadden we er wel zin in.
De eerste wedstrijd dag was zelfs zo koud dat we eerder gestopt
zijn omdat we bevroren waren.
Maar vanaf dat moment was de start gemaakt voor een mooie
reis naar de zomer stop.
De 2de wedstrijd ging het al een stuk beter. Iets minder koud en
het was thuis. 3x verloren maar dat mocht de pret niet drukken.
Dan maar wat beter opletten tijdens de training van woensdag
(van quint en wendy). En dat heeft geholpen!
In Boxmeer mochten we onze eerste wedstrijd winnen en dat
tegen de thuisploeg ook nog.
De blijdschap is van onze gezichten af te lezen. Dit hebben we
afgelopen zaterdag nog maar eens over gedaan in haps. Net als
elk begin gaat het op en af. Maar het plezier blijft en we worden
steeds beter.
Samen kijken we uit naar de volgende uitdagingen. 
Dit was een klein verhaaltje van ons. 
Yunus Emre, Kenan, Mica, Javi en Semral.

het nieuwe team: jo7-2

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Wat is je beroep: Business controller bij Pluryn

Hoe lang ben je al lid van JVC Cuijk: 
Ik ben op dit moment lid van VCA, maar ben wel
17 jaar lid geweest van JVC.

Waarom ben je lid van JVC Cuijk geworden: 
Al mijn vriendjes speelden bij JVC. Dus daar ben
ik ook lid geworden.

In welk team heb je gespeeld: 
Ik heb alle leeftijdscategorieën binnen JVC
doorlopen. Bij de senioren heb ik 5 jaar in het
tweede elftal gespeeld.

Welke positie had je in het veld? 
Ik speel als nummer 6. Als verdedigende
middenvelder.

Wat doe je allemaal bij de club?
Ik heb drie zoons die allemaal bij JVC voetballen.
Siem (jo13-1), Noud (jo12-1) en Jur (jo9-1). Ik ben
5 jaar coach geweest bij de verschillende teams
van Siem. Dit seizoen ben ik coach bij de jo9-1.

Wat is je hoogtepunt bij JVC Cuijk:
In de B1 (zo heette dat toen nog😊) werden we
kampioen en districtskampioen in de beker.
Daarnaast heb ik een paar keer mijn
opwachting mogen maken in het eerste elftal.
Toen nog spelend in de Hoofdklasse. 

Wat is je favoriete andere voetbalclub in
Nederland:  PSV

Heb je huisdieren? 
We hebben een konijn. Hij heet Toon Toonen 

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: 
Doen: Hardlopen, Kijken: Eigenlijk alleen voetbal en
soms F1.

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit: 
Ik hou net zoveel van een lekkere strandvakantie als
van een weekje wintersport. We hebben nog altijd
de droom een keertje met het gezin de westkust
van Amerika te gaan verkennen. Dat zou wel
helemaal fantastisch zijn.

Leeftijd:                  40
Rol JVC Cuijk:         coach van JVC Cuijk JO9-1

Woonplaats: Cuijk
Burgerlijke staat: Getrouwd

Voor dit TV-programma blijf ik graag thuis: 
Een goede serie op Netflix, HBO etc. zoals Game of
Thrones of La casa de Papel.

Favoriete muziek? 
Ik heb een hele brede muzieksmaak en vind dus erg
veel muziek leuk. Maar ik vind het wel erg leuk om naar
een dancefestival te gaan.

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
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Welk boek raadt je de JVC-leden aan om te lezen? 
Ik lees eigenlijk nooit. Ik kan dus helaas niks aanraden.

Kunstgras of echt gras? 
Echt gras

Heb je nog een andere hobby? 
Als ik vrij ben sport ik graag. Hardlopen en af en toe 
fietsen (wielrennen)

Wat zou je graag willen lezen in de Flits? 
Misschien is het leuk om per keer een team in de spotlights te zetten en of de stand van dit team of
meerdere teams te presenteren. Het is al wel zichtbaar in de voetbal.nl app, maar dan krijg je wellicht
nog meer beeld wie er in welk team zit.

Heb je nog een boodschap voor de leden van JVC Cuijk? 
Als we ons allemaal een klein beetje inzetten voor de club, dan is dat samen heel veel. Op die manier
kunnen we verder blijven bouwen aan de “club van ons allemaal” waarin plezier voorop staat. 

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

