
  

IN BEELD – UIT  BEELD 

 

   
 
Zoals al aangekondigd op de jaarvergadering van de supportersclub: 

dit jaar was het de bedoeling om een oud Vianees te interviewen die 

iets verder weg woont. Daarom was het wachten op het moment dat 

hij in Vianen zou zijn …. en op vrijdagavond 15 juni 2016 was het 

zover. Op naar de Graafsedijk waar zijn ouders wonen en wat zijn 

verblijfsadres is gedurende deze vakantie. Deze oud voetballer van 

Vianen Vooruit komt uit een gezin van 3; zus Ingrid die ouder is en 

broer Willem die jonger is. Hij is zelf inmiddels 43 jaar en woonachtig 

in Carman, Manitoba, Canada.   

 

    
 

 

 

 

Jeroen is in 2005 in Canada 

getrouwd met Sheila. Ze 

hebben twee prachtmeiden 

van 4 jaar; Kiersten en Khloé. 

Ook zij zijn in Vianen.   

                                                              

Jeroen van Boekel 

  

 

 

 

Jeroen is in de jeugd gaan voetballen met Jeroen Coenen, Bas Eltink, 

Edwin Dinnesen, Randall van Elst, Erwin Ermers en Maarten Linders. 

Hij is begonnen als keeper, maar werd later rechtsvoor omdat hij erg 

hard kon rennen: ‘een goeie voetballer ben ik nooit geweest’.  

       
 

Als leiders/trainers heeft hij o.a. José ten Haaf, Ferry Suppers, Willy 

Peters, Mat Wientjes, Tonny Nuijen en Ronald Giesbers gehad. Jeroen 

moet goed nadenken over wat hij in die periode allemaal heeft 

meegemaakt.  

Hij weet dat ze eens een keer aan de carnavalsoptocht hebben 

meegedaan, Jan Eltink was toen de trainer. Het thema was de 

Bhagwan en Jan Eltink was 

hun eigen BhagJan. Heel veel 

schik hebben ze toen gehad.  



  

 
 

In de jeugd heeft Jeroen één kampioensschap meegemaakt, hij weet 

niet meer bij welke trainer dat was. Hij heeft ooit de 

spelregelwedstrijd gewonnen en is met Tonnie Driessen naar het 

Amsterdam 700-toernooi geweest in de Meer. 

Jeroen heeft nooit de selectie gehaald, hij heeft tot de A gevoetbald 

en is toen gestopt met voetballen omdat hij naar school ging in 

Deventer.  

Toen hij later terug kwam in Vianen speelde Jeroen met o.a. Mark 

Nuijen, Christian Kempen en Leon Kempen in het 6e.  

Voetballen om 10.00 uur ging niet altijd goed, zeker niet bij 

uitwedstrijden. Ze hadden dan soms maar 2 uren geslapen, het is wel 

eens gebeurd dat Twannie Roelofs al na 5 minuten in de wedstrijd aan 

de kant stond te kitsen. Hij heeft veel lol gehad in de kantine van 

Vianen Vooruit, de 3e helft duurde nooit lang genoeg en soms was er 

nog een 4e helft bij de Hei.  

 

Dan is er vervolgens nog de hamvraag; hoe komt een Vianees in 

Canada terecht en wat doet ie daar? 

Jeroen geeft aan dat hij op z’n 19e gedurende 3 maanden stage heeft 

gelopen in Canada, bij een neef van vader van Boekel. Hij heeft altijd 

zijn eigen koers gevaren en houdt niet zo van regeltjes. Na de MAS, de 

  

HAS varkenshouderij heeft hij in Deventer commerciële economie 

gestudeerd. Die laatste opleiding was ook wel een beetje om te 

voorkomen dat hij nog in dienst zou moeten.  

In 1997 is hij een keer met een studiereis naar Canada terug geweest. 

Daarna heeft hij nog 3 maanden rond gereisd in Australie. Heeft in die 

periode in Nederland als vertegenwoordiger van fokmateriaal gewerkt 

bij Topigs. 

Toen Jeroen 28 was heeft hij vanuit Nederland een varkensbedrijf 

(700 zeugen) gekocht in Canada. De afgelopen 15 jaar heeft hij dat 

met nog 2 varkensbedrijven (nu totaal 3500 zeugen) kunnen 

uitbreiden. Hij heeft 12 medewerkers waaronder 3 Nederlanders. 

Jeroen is vooral bezig met managen, niet meer in de uitvoering. Hij zit 

gemiddeld 2 dagen per week op kantoor (aan huis) en hij probeert de 

andere 3 dagen de bedrijven te bezoeken en overleg te hebben met 

de bedrijfsleiders en medewerkers. 

Jeroen is in 2005 met Sheila getrouwd en zijn vrienden uit Vianen 

waren erbij: o.a. Stefan Hofmans, Harm Scheers, Rody Kusters en Roy 

Verbiesen. Jeroen en Sheila wonen met hun meiden net buiten het 

dorp, niet te ver van school. Er wonen daar meer Nederlanders, over 

het algemeen streng gereformeerden. De kerk  is in het dorp nog 

belangrijk, het is de ontmoetingsplek voor gezinnen. Jeroen leest nog 

2-3 keer per week de streekpagina van de Gelderlander. En hij volgt 

nog steeds Vianen Vooruit en bekijkt elke week de uitslagen en 

nieuwtjes op de site. Hij mist wel de Brabantse gezelligheid en het 

zomaar ‘komen aanwaaien’ van bekenden. Maar hij is gefascineerd 

door het land. Er zijn daar moose, herten en zwarte beren. In de 

zomer kan het 30-35°worden en in de winter kan het tot – 35° 

worden. In januari is het gemiddeld – 17° en op de open vlakten zijn 

daar harde winden en in de winter is er altijd sneeuw. Hij moet ook 

zorgen dat hij gedurende de winter warme kleding e.d. in de auto 

heeft liggen, in case of emergency.  

Jeroen voetbalt nu niet meer, in Canada is er eigenlijk geen 

seniorenvoetbal. Hij heeft zich de afgelopen 15 jaar vooral bezig 

gehouden met zijn werk en het opbouwen van veel sociale contacten.  

 



  

Jeroen, hartstikke bedankt dat je ons deelgenoot hebt gemaakt van 

jou leven in Canada. Da’s erg leuk om te horen en het is knap hoe je 

daar met Sheila jullie bestaan hebt opgebouwd.  Het gaat jullie goed !! 
 

 

 

 

  
                      Pieter Lange en Diana van der Linden 

                           Supportersclub Vianen Vooruit 

 

 


