
Interview met 1e  elftal spelers Artuur Spanjersberg en Thomas van de Sanden 

 

 

Met wie zitten we hier aan tafel? 

We zitten vandaag aan tafel met Artuur Spanjersberg en Thomas van de Sanden, twee 
sterkhouders uit de selectie van Vianen Vooruit. 

Artuur is geboren en getogen Vianen, 18 jaar jong en heeft  verkering met Lisa Wientjes uit 
Vianen. Voor Artuur is dit zijn 2e seizoen bij Vianen Vooruit. Artuur heeft het goed naar de 
zin en heeft na 8 seizoenen in de jeugd van NEC de goede keuze gemaakt op de overstap 
naar de senioren van Vianen Vooruit te maken. Later wil Artuur leraar worden en studeert nu 
aan de PABO voor basisschoolleraar. Twee dagen per week is Artuur te vinden in Beers waar 
hij stage loop op Dr. Jan de Quai 

Thomas van de Sanden is geboren in Boxmeer en  opgegroeid in Cuijk. Thomas komt uit een 
gezin van vijf, met zowel een oudere als een jongere zus. Thomas woont momenteel samen 
met Manouk in Nijmegen. Thomas werk bij DHL in de regio Venlo als eindverantwoordelijke 
voor voorraadbeheer. Thomas geeft leiding aan een 20tal mensen en heeft het er nu goed 
naar de zin. In de jeugd heeft hij bij JVC gevoetbald in eigenlijk alle selectie-elftallen, daarna 
3 jaar bij Volharding in het tweede gespeeld en nu alweer het 4e seizoen in het rood en wit 
van Vianen Vooruit. 

  



Wanneer hebben jullie het meeste plezier tijdens voetbal? 

Beide: 

Dat is heel er wisselend. Dat kan zijn bij mooie prestatie maar ook bij een partijspel of rondo 
op de training. Wat we fantastisch vinden is het geluid als we scoren. Er komt dan een wave 
van geluid over het veld. zeker ook afgelopen zondag tegen Boxmeer toen er meer dan 500 
toeschouwers waren. 

Jullie hebben beide in de jeugd op hoog niveau gespeeld. Wat was de verwachting van 
niveau bij Vianen Vooruit?  

Thomas geeft aan dat de stap van tweede elftal van volharding naar het eerste van Vianen 
Vooruit was best groot. Destijds speelde we reserve hoofdklasse bij Volharding meta allemaal 
voetballende ploegen. Fysiek was het zeker aanpoten de eerste periode.   

Artuur is vanuit jeugd van NEC naar senioren van Vianen Vooruit doorgestroomd. Het 
grootste verschil is dat ik altijd tegen leeftijdsgenoten heb gespeeld en  nu tegen oudere 
spelers.  Ook heeft Artuur wel een  bepaalde druk ervaren in het begin. Hij kwam toch van 
een profclub en is een echte Viaanse jongen. Vanaf dat ik klein ben ging ik al met papa mee 
naar wedstrijden van Vianen Vooruit 2 en daarna door naar het 1ste. Het is echt super mooi 
om daar nu zelf deel uit van te maken. 

Welke trainers zijn je bijgebleven en wat heb je daarvan geleerd? 

Artuur 
Als ik er 1 trainer in bijzonder uit mag lichten ins dat Ullrich Cruden. Ik heb hem 2 jaar bij NEC 
meegemaakt in de C en de D en Ullrich heeft me gevormd als persoon. Hij kon heel goed 
zowel mijn kwaliteiten als verbeterpunten benoemen waardoor ik daar aan kon werken. 
Onder Cruden ben ik ook aanvoerder geweest en er was altijd een goede wisselwerking met 
hem. 
 
Toevallig heb ik Niels destijds bij NEC ook meegemaakt. wel leuk om hem dan hier weer 
tegen te komen en leuk om te zien dat hij ook gegroeid is. 
 
Thomas 
Bij JVC verschillende jeugdtrainers gehad in alle selectie elftallen. Joost Jansen trainer van 
Venhorst heb ik in de A van JVC gehad, net zoals Robert Weijers, Eric van Dreumel, Alex 
Londar, , Johan Vullings, Erwin Jochems en Gerrie Christiaans. Ik heb van allemaal wel iets 
geleerd maar niet van 1 in het bijzonder. 
 

                                                                                                                                    
Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meegemaakt met het voetballen? 

Thomas 
Natuurlijk het kampioenschap van Vianen Vooruit naar de tweede klasse twee jaar geleden. 
Maar ook de prestatie van vorig jaar, 4e worden in ons debuutseizoen in de 2e klasse is een 
hoogtepunt 

  



In de A van JVC heb ik ooit de beker gewonnen. Ik zat toen in een elftal met o.a. Jordy van 
der Laan en Stan Broenland. 

Verder herinner ik me de handhaving bij Volharding via de  nacompetitie in de reserve 
hoofdklasse. Ik scoorde in de finale toen een belangrijk doelpunt waardoor we handhaving 
konden bewerkstellingen. 

Artuur: 
Zelfs voor mij was de promotie 2 jaar geleden een hoogtepunt. Ik had de keuze al gemaakt 
om naar Vianen Vooruit te gaan en was daarom ook erg gespannen tijdens deze wedstrijd. 
Wat een ontlading daarna! 

In de jeugd van NEC heb ik een keer de beker gewonnen. In de finale wonnen we van Ajax 
met 4-0 gewonnen waar o.a. ook Ryan Gravenberg in speelde 

Ook in het eerste jaar onder Niels kampioen geworden bij NEC.  Alle 8 jaren bij NEC zijn 
sowieso ook een hoogtepunt. Veel leuke dingen meegemaakt daar en tegen aansprekende 
teams en spelers gespeeld zoals Manchester City, Leverkusen, Everton en Tottenham. 

Spelers tegen wie ik gespeeld heb zijn Ihataren (PSV), Gravenberg (Ajax), Burger (Feyenoord). 
ik heb samen gespeeld met Bart van Rooij (speelt nu wekelijks bij NEC), Ole Romeny en Ferdi 
Kadioglu (Fenerbahce) 

Natuurlijk zijn er ook mindere dingen die je hebt meegemaakt met het voetballen. 

Thomas: 
Gelukkig ben ik nooit lang geblesseerd geweest. Twee jaar terug heb ik de  start van seizoen 
gemist door een enkelblessure. In de jeugd bij JVC ben ik een keer gedegradeerd. 

 
Artuur: 
Ik heb twee vervelende knieblessures gehad en daardoor uiteindelijk ook besloten om bij 
NEC weg te gaan en terug te keren bij Vianen. ook speelde het me dat het laatste jaar een 
minder prettig jaar was voor mezelf. Als team hebben we niet lekker gedraaid omdat de  
groep elkaar niet helemaal lag, waardoor sportieve prestaties ook niet optimaal waren 
 
 
Wat is jullie favoriete elftal waarmee je eens hebt gespeeld? 

Goal: 
Remco Loeffen  Top kerel en een hele goede keeper 

Verdediging:    

Bart van Rooij   Artuur bij NEC mee gespeeld 
Robby van Raaij  Mr Vianen Vooruit aldus Robby,  kan dus niet ontbreken  
Jeroen Schepens   kent Thomas ook al uit volharding tijd 
Danny van Raaij   fantastische vent, bepalend voor kampioenschap 

  



Middenveld: 

Wout van de Wiel 
Rik Willemsen 
Derick Propper   talent speelt nu WK onder 17 
 

Aanval: 

Mart Nuijen   veel talent, dat gaat Vianen ook nog meemaken  
Roy Damen     
Mick Boogaard   jammer dat Mick nu weer geblesseerd is, zo veel kwaliteit 

Trainer:   Francois Gesthuizen. Tactisch heel erg goed 

Wissels:  

Wouter evers    Om disciplinaire redenen☺ 
Harm van Sambeek   Grandioze inzet altijd. voorbeeld voor andere 
Stijn Bardie    Een leuke kerel die je er goed bij kan hebben 
Sjoerd Nuijen  
Maarten Broekmans  Mag in deze lijst niet ontbreken  

Namens Artuur en Thomas; sorry voor degene die we vergeten zijn. 

Wat is jullie verwachting voor het seizoen 2018/2019? 

Artuur 
Nu we dicht bij de periode zijn moeten we er ook vol voor gaan. Vooraf hadden we dit niet 
gedacht en gingen we eigenlijk vooraf gingen we voor handhaving. Nu denk ik dat we deze 
verwachting moeten bijstellen en naar de middenmoot moeten kijken. 

Thomas 
Als je de eerste 4 wedstrijden wint dan kun je wel spreken van een goede start. De 
verwachting is daardoor wel omhoog gegaan. Zondag spelen we tegen Volharding, een ploeg 
die zich goed kan opladen tegen ons omdat enkele spelers een Volharding verleden hebben. 
Ik sluit me aan bij Artur dat een plaats (bovenin) de middenmoot haalbaar moet zijn. 

Wie wordt er Kampioen in onze Klasse: 

Thomas: gaat tussen 3 ploegen denk ik. Olympia, Irene of Vianen Vooruit. Misschien kan Real 
Lunet nog een rol van betekenis kan gaan spelen. 

Artuur: ik denk naast de ploegen die Thomas noemt dat Emlina ook hoog eindigt. 

  



Kunnen jullie iets vertellen over het jaarlijkse trainingskamp van de selectie, met een paar 
leuke anekdotes of zo? 

Leuk dat het nog steeds een trainingskamp wordt genoemd.           . dit jaar gaan we met zijn 
allen naar Praag. in het verleden ben ik ook naar Breda ,Tilburg en Loon op zand geweest. 
Stuk voor stuk echt fantastische weekenden! 

Vorig jaar hebben we bierkanters gedaan, dat was geweldig. Rad van fortuin was oom echt 
fantastisch en wat hebben we veel gelachen. Naderhand zijn we ook nog uitgegaan. 

De verwachtingen voor dit jaar zijn ook hoog gespannen. Het schijnt dat je in Paag erg goed 
en niet duur uit kan gaan. Artuur heeft afgelopen zomer al een verkenning gedaan en kan de 
selectie mooi bij de hand nemen 

De sfeer tussen 1 en 2 is ook echt goed. Echt mooi om te zien dat iedereen iets voor elkaar 
over heeft. 

Wat zijn je persoonlijke verwachtingen in en na je voetbalcarrière? 

Thomas 
Ik heb een relatief drukke baan, waardoor ik niet verwacht dat ik nog 5 jaar doorvoetbal. 
Daar wil ik alleen nu niet aan denken en nog genieten van de fantastische groep die we 
hebben en de jaren die komen gaan. dus daar wil ik nu nog niet aan denken. 

Na mijn actieve loopbaan wordt ik misschien trainer. als ik ooit kinderen krijg en dat mocht 
een zoon zijn zie ik me wel ergens jeugdtrainer worden. Ik heb meer ambitie op 
maatschappelijk vlak en niet op sportief vlak. 
 

Artuur 
Ik ben nu net 18 en heb nog een heel (voetbal) leven voor me. Misschien heb ik nu een 
stapje opzij gedaan om over een aantal jaar nog een stap vooruit te doen. Dar ben ik nu nog 
niet mee bezig omdat ik het veel te veel naar de zin hier nu. 

In tegenstelling tot Thomas wil wel graag trainerspapieren halen ga daar binnenkort mee 
beginnen. Vorig jaar onder heb ik Vianen Vooruit <13 getraind en dat is me goed bevallen. Ik 
kan genieten van goede wedstrijdbespreking. 

Niels is nu 4 jaar trainer. je ziet dat er nu veel dingen ingeslepen. misschien staan we nu 
daarom wel bovenaan. Fysiek zijn we ook sterker dan vorig jaar. Misschien hebben we nu 
meer blessures dan vorig jaar nu intensiteit omhoog is gegaan. 

Hoe kijken jullie aan tegen de supportersclub ? 

Artuur 
Mooi om te zien hoe dat leeft in Vianen. Opa staat altijd met een sjaal of paraplu langs het 
veld. zoals eerder aangegeven staan er altijd veel supporters langs de lijn wat zorg voor een 
goede wisselwerking. 

  



Thomas  
Vaak zijn er leuke initiatieven zoals met de bus, fiets of trein naar een wedstrijd. Ik denk dat 
het goed is voor de binding met ons team. Goed dat er af en toe iets georganiseerd word 

Willen jullie nog iets toevoegen; 

Zoals beide al aangeven hebben is Vianen Vooruit een leuke, unieke en warme club, waar 
een leuke sfeer heerst. Het randgebeuren eromheen draagt zeker bij aan de positieve 
resultaten en geeft ons zeker een drive. We hopen allebei nog lang te voetballen in het 1e 
van Vianen Vooruit. 

 

 

 

Supportersclub Vianen Vooruit 

 

 

 

 


