IN BEELD – UIT BEELD

Vorig jaar hebben jullie de laatste aflevering van In beeld – Uit beeld
kunnen lezen. We zijn toen naar Cuijk gereden voor een interview met
Fiet Twal. Dit jaar zijn we de andere kant op gereden en hebben we het
ook redelijk dicht bij huis gehouden. We zijn naar de Pastoor Jacobstraat
in St. Hubert gereden.
Daar woont Edwin Barten met zijn vrouw Sonja en hun dochters Anouk
(12 jaar) en Laura (10 jaar).

Edwin woonde vroeger met zijn ouders (Toon en Miet) en 2 zussen
(Karin en Anita) aan de Franssenstraat in Vianen. Op de hoek met het
paadje naar de kleuterschool en het kerkhof, nu Kerkpad geheten.
Afgelopen december is moeder helaas overleden, vader woont in
Castella in Cuijk.
Edwin en Sonja zijn in 1995 in St. Hubert komen wonen, 2 jaar later zijn
ze verhuisd naar het ouderlijk huis van Sonja, waar ze nog steeds wonen.
In 2005 werden ze ouders van zoon Lars, hij heeft maar 12 dagen mogen
leven. Een intensieve en verdrietige periode in hun leven. Gelukkig
hebben nog 2 mooie meiden hun gezin compleet mogen maken.
Edwin heeft in de klas gezeten bij o.a. Ton Wientjes, Ronald Giesbers,
Karel Bouwmans, Janine Pouwels, Marleen Wagelmans en Yvonne
Roelofs. Hij heeft altijd in de machinebouw/metaal gezeten en dan
vooral in de voedingsindustrie. In loondienst en ook als ZZP-er. Lange tijd
bij Stork/Marel Boxmeer en Rademaker Culemborg. 5 jaar buitendienst.
Dat was voor het thuisfront niet fijn, hij was teveel van huis. Vervolgens
zijn er meerdere werkgevers geweest. Afgelopen juli heeft Edwin een
bedrijfsongeval gehad, hij is in een mangat gevallen. Met letsel tot
gevolg en Edwin is nog aan het herstellen van een gebroken knie.
Verder houdt hij van Metallica, die eigen bier op de markt brengen.

Edwin is met voetbal begonnen toen hij 8 jaar oud was. Bij Jos Driessen,
Henk v.d. Linden, Sjaak Giepmans en Sjaak Cornelissen. Hij denkt er met
veel plezier aan terug, kamp roept warme herinneringen op. Edwin heeft
geen foto’s van zijn voetbaltijd bij Vianen Vooruit, dat vindt hij erg
jammer.
Bij Vianen Vooruit heeft hij in de jeugd alle trainers meegemaakt: Mat
Wientjes, Willy Peters, Tonny Nuijen en Henk Driessen.
Edwin geeft aan dat zijn niveau qua voetbal gemiddeld was, er is geen
toptalent verloren gegaan!!! Hij stond meestal voorstopper/laatste man
wat betekende dat er geen man doorheen mocht komen. Met
leermeesters als Sjaak Cornelissen en Rini Cornelissen ging dit wel
lukken. Dat er regelmatig aan de noodrem getrokken moest worden
snapt u wel!!!!
Hij is met de A1 kampioen geworden en daarna op het hoogtepunt
gestopt met voetballen. In de A1 speelde Edwin met o.a. Ronny Brands,
Karel Bouwman, Ronald Giesbers, Bart Siroen, Johan v.d. Linden en Leon
Kempen.
Later heeft hij met Gerwin de Bruijn en Winand Roelofs het 7 e elftal
opgericht, een team met stapvrienden. Uitstapje naar 2e elftal/selectie
maar geen succes, kon de druk niet aan!!!!
Hij weet nog dat hij ooit door Nance van ‘de Hei’ achterna werd gezeten.
Zij dacht dat Edwin en zijn vrienden wat hadden uitgevreten, wat niet zo
was. Edwin was eerder dan Nance thuis, maar hij had de deurbel niet
ingecalculeerd….. dus toen wisten pa en ma alsnog dat er wat aan de
hand was.
Uiteindelijk is Edwin gestopt bij Vianen Vooruit, de binding met Vianen
werd steeds minder. Hij heeft ook nog een poos bij de veteranen van St.
Hubert gevoetbald, daar een hele mooie tijd gehad. Hij begon in een
team met oudere voetballers, maar op een gegeven moment kwam er
meer jeugd bij (Erik Schel en Aad Lubach). Toen een paar jaren als team
heel goed gevoetbald, Edwin is daarna samen met Fred Maas leider van
de veteranen geworden. In die tijd was het altijd te vroeg om naar huis
te gaan, vanuit de kantine was het vaak nog door naar de kroeg om

vervolgens tegen een uur of 04.00 naar huis te gaan. Edwin is nog een
paar jaar penningmeester van de veteranen geweest, maar is nu
helemaal gestopt.

Afscheid als actieve voetballer…..

Begin dit jaar heeft hij bij 12be Fitt meegedaan aan de afvalrace, met
een goed resultaat. Nu door de blessure 3 maanden niets gedaan en dat
is te merken….
Edwin kijkt met heel veel plezier terug op zijn tijd bij Vianen Vooruit. De
club was geweldig en hij heeft genoten van jeugdkamp en de
feestavonden die destijds werden gehouden.

Edwin en Sonja, dank jullie wel voor jullie gastvrijheid en gezellige avond!

Pieter Lange en Diana v.d. Linden
Supportersclub Vianen Vooruit

