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Portret Supportersclub 2016 

 

 
    

    

    

    

        

    Martijn Arts 

          

 

 

 
Portret van: Martijn Arts 

  

Woonplaats: Nu nog Nederasselt, deze week krijgen we de sleutel 
van onze nieuwe woning aan de Magnolia in de 
Heeswijkse Kampen te Cuijk 

  

Geboren: 5 maart 1981 

  

Beroep: Servicemonteur bij Arts Water en Warmtecomfort als 
zelfstandig ondernemer. Sinds 1 januari van 2016 heb 
ik dit bedrijf van mijn vader overgenomen 

  

Burgerlijke staat: Geregistreerd Partnerschap met Kelly Overdevest 

  

Favoriete Club: Ajax (zonder twijffel) 

  

Krant: Papieren versie lees ik niet. Op smartphone en op 
tablet lees ik wel eens De Telegraaf 

  

Omroep: RTL 7, vanwege Voetbal Insite 

  

Politieke partij: Ik stem altijd VVD maar voor de aankomende 
verkiezingen ben ik er nog niet uit 

  

Favoriete speler in 
buitenland: 

In zijn goede tijden Wesley Sneijder. Zlatan ben ik ook 
altijd gecharmeerd van geweest. 
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Favoriete speler in 
Nederland: 

Davy Klaassen 

  

Favoriete 
vakantieland: 

Italie 

  

Mooiste Stadion: Camp Nou 

  

Jou favoriete TV 
Programma: 

Voetbal Insite 

  

Favoriete trainer: Toch Frank de Boer 

  

Kwal van de 
voetballerij: 

Mark van Bommel en Dirk Kuijt is een goede tweede 

  

Mooiste 
voetbaltenue: 

Ajax met het oude logo, wel met drie Sterren erop! 

  

Lelijkste 
voetbaltenue: 

Constantia uit Wanroy 

  

Mooiste vrouw  Mijn eigen Kelly  

  

Seks voor de 
wedstrijd: 

Nou… Een wedstrijd is al lang geleden..... 

  

Favoriete soap: Geen 

  

Mooiste sportpark: Vianen Vooruit 

  

Lelijkste sportpark: OKSV 

  

Mooiste muziek: Kensington 

  

Drinkt graag: Een biertje, of Ice tea als ik moet rijden 

  

Eet graag: 
 

Chinees 

  

Grootste blunder 
ooit: 

Na lang denken….Een eigen goal destijds in bij 
Egbert Kempen, al weet ik echt niet meer welke 
wedstrijd was. 
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Andere hobby’s Met mijn zoon Luuk spelen 

  

Favoriete Auto: Volkswagen 

  

Favoriete man: Mijn vader 

  

Favoriete vrouw: Kelly 

  

Favoriete 
huisdieren: 

geen 

  

Gekste wedstrijd 
ooit gezien. 

Afscheidswedstrijd van Pieter Lange in en tegen 
Toxandria. Dit was tevens laatste wedstrijd onder 
Marcel van Baal, die het jaar erop naar Toxandria 
ging. Er gebeurde vanalles. Vianen verloor met 3-2. 
Marco Cornelissen kreeg rood en ook onder de 
supporters gebeurde er vanalles. 

  

Favoriete 
scheidsrechter: 

Colina 

  

Vianen Vooruit 
over 10 jaar: 

Phoeh, ik ben al een tijdje niet meer wezen kijken 
maar ik denk nog steeds een gezonde club, misschien 
samengevoegd met een andere club 

  

Beste speler 
Vianen Vooruit 
ooit: 

Walter Bulkens 

  

Echte sportman: Max Verstappen 

  

Ik zou graag 
ontmoeten: 

Edwin Evers 

  

Wat of wie 
word(en) 
onderschat: 

Vrijwilligers  

  

Met wie zou  je 
een dag willen 
ruilen. 

Met Rick Romijn (de Side Kick van Edwin Evers) Ik 
zou het fantastisch vinden om een keer in een show 
met Edwin Evers te zitten. 

  

Wie verdient er 
een lintje. 

Mijn moeder om de manier waarop ze mij opgevoed 
heeft. 
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Voetbal op tv: Ik kijk het niet zo heel veel omdat ik geen FOX sports 
abonnement heb. 

  

Echte sportvrouw: Daphne Schippers 

  

Leukste activiteit 
ooit door de 
supportersclub 
georganiseerd? 

Voetbalquiz 

  

Verwachting 
seizoen 2016-
2017: 

Dat is een goede, ik ben al lang niet meer bij het 
eerste wezen kijken. Ik ga er vanuit dat ze erin blijven. 

  

Vianen Vooruit in 
enkele woorden 

Mooie sociale vereniging 

  

Aan wat erger je 
het meest in 
Nederland. 

Op het moment aan de Zwarte Pieten discussie. Ik 
vind dat we onze tradities in stand moeten houden 

  

Favoriete boek. Ik Zlatan 

  

Hoogtepunt in de 
voetballerij: 

Hahahaha  kampioenschap met het vijfde enkele 
jaren geleden. 

  

Dieptepunt in de 
voetballerij: 

Overlijden van mijn oude jeugdleider. Hij overleed in 
1999 tijdens een wedstrijd die hij zelf speelde.  

  

Algemene 
opmerking: 

Voor iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig 
en gezond 2017. 
 
En als jullie de verwarming kapot hebben mogen jullie 
altijd bellen met Arts Water en Warmtecomfort 

  

Dit interview is 
afgenomen op : 

Dinsdag 6 december tijdens PSV- Rostov 
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