
Interview met Stan Peters en Wouter Evers 

 

De donkere dagen voor december staan weer voor de deur en dat betekent dat de 

supportersclub er weer op uitgetrokken is om nader kennis te maken met twee spelers van ons 

eerste elftal.  

Ten tijde van het interview zijn er drie wedstrijden gespeeld in de competitie en zijn we net in de 

softe lock down beland. Het interview kom daarom niet niet op het sportpark gehouden 

worden, maar zijn we uit moeten wijken naar een geheime locatie waar we op 1,5 meter een 

erg leuk gesprek hebben gehad. 

Met wie zitten we hier aan tafel? 

Vanavond zit de supportersclub  aan tafel met Stan Peters en Wouter Evers.  Wouter voetbalt 

inmiddels voor de tweede keer bij Vianen Vooruit, terwijl Stan aan het begin van dit seizoen 

aangesloten is bij de selectie van Niels Voet. 

Wouter Evers is 28 jaar en geboren en getogen in Oud Beijerland, gelegen onder de rook van 

Rotterdam. Wouter woont al enige tijd samen met Inge en sinds kort wonen ze samen in Cuijk na 

eerst een tijdje in Vianen gewoond te hebben.  Na zijn eerste studie aan de CIOS heeft Wouter 

ook de ALO gevolgd in Nijmegen. Na beide studies heeft Wouter eerst gewerkt als 

gymleerkracht in Boxmeer en is momenteel 4 dagen per week op een basisschool in Lent aan 

het werk, ook als gymleraar. De maandag is voor Wouter en Inge hun vrije dag. Vandaar dat 

Wouter na de wedstijd altijd tot sluit in de kantine te vinden is      . 



Stan Peters is 20  jaar en geboren in en getogen in Mill. Stan woont nog thuis bij zijn ouders en zijn 

oudere zus.  Stan heeft altijd bij Juliana Mill gevoetbald en heeft er vorig jaar  voor  Vianen 

Vooruit gekozen om toch een stap hoger te maken en te kijken waar zijn plafond ligt. De oom 

van Stan heeft een connectie met Niels en zo is vorig jaar alles aan het rollen gekomen.  

Stan doet momenteel een opleiding Manager & Retail in Veghel en zit nu in zijn laatste jaar. Wat 

Stan na zijn studie wil gaan dien weet hij nog niet precies. “Eerst jaar werken en dan zien we 

wel”. Momenteel heeft Stan een bijbaan bij Delfino in Mill, waar hij pizza’s en andere maaltijden 

bezorgt in Mill en omstreken. Voor Stan is dit het eerste seizoen bij Vianen Vooruit. 

Hoe ziet jullie voetballoopbaan er tot dusver uit? 

Stan heeft zijn hele leven bij Juliana Mill gespeeld. “In de jeugd heb ik alle selectieteams 

doorlopen en heb ik ook verschillende keren in het regioteam van de KNVB gespeeld. In 2011 en 

2013 ben ik best ver gekomen in deze teams. In de jeugd heb ik tot en met de D links voorin 

gestaan, daarna ben ik als aanvallende middenvelder op 10 gaan voetballen. Bij Juliana Mill 

ook daar vorig jaar op 10 gespeeld. Bij Vianen ben ik begonnen rechts voorin en daar heb ik het 

tot dusver ook prima naar mijn zin.” 

Wouter heeft in de jeugd bij SHO gespeeld en later ook in het eerste elftal waarmee hij destijds 

via de nacompetitie promoveerde naar de hoofdklasse zaterdag. Toen Wouter ging 

samenwonen met Inge in Vianen heeft hij één seizoen bij Vianen Vooruit gespeeld, waarna 

Volharding Wouter overhaalde om in Vierlingsbeek te gaan voetballen. Na drie leuke jaren ben 

ik weer teruggegaan naar Vianen Vooruit waar ik inmiddels met mijn tweede seizoen bezig ben. 

Ik heb gespeeld op verschillende posities. Als pupil voorin begonnen, daarna lang centraal 

achterin gespeeld. Bij Volharding ben ik centraal op het middenveld begonnen maar heb ik ook 

centraal achterin gespeeld. Nu bij Vianen Vooruit op diverse posities gespeeld zowel in de 

verdediging als op het middenveld. 

Hoe ervaren jullie Vianen Vooruit als buiten dorpelingen? 

Wouter 

Vianen is een hele warme club. Je merkt aan alles dat Vianen Vooruit leeft in het dorp. Als ik  

boodschappen doe ik Cuijk en ik kom een van de vele vaste supporters tegen dan maken ze 

altijd wel een praatje en gaat het over de wedstrijd van Vianen Vooruit.  

Ik kan zeggen dat ik veel contacten heb gelegd door Vianen Vooruit. Ik typeer de sfeer als zeer 

gemoedelijk; Veel is mogelijk en iedereen is bereid om mee te werken. Bij SHO was de  

mentaliteit heel anders, misschien ook wel omdat de club veel groter is dan Vianen Vooruit is. 

Het rondje van Frans en een lekker hapje voor iedereen na een wedstrijd was daar echt niet 

mogelijk. 

Stan 

Ik vind dat ik goed ben ontvangen door iedereen. Zowel door het team als door ons bestuur. 

Iedereen is ook oprecht geïnteresseerd en heeft al regelmatig interesse getoond. In het begin is 

het altijd even aftasten, maar dat ging in deze groep erg snel en ik voelde me snel op mijn 

gemak. Om vervolgens te zeggen met een lach; “Inmiddels heb ik ook al één keer  woorden 

gehad met Wouter op de training, dus dat geeft aan dat ik mijn plekje wel gevonden heb. 



Wanneer hebben jullie het meeste plezier tijdens voetbal? 

Stan 

Als we een wedstrijd gewonnen hebben en alles goed verlopen is zoals we vooraf met elkaar 

besproken hebben. Als je wint is de teamsfeer over het algemeen beter dan wanneer de 

resultaten achter blijven. De zondag is voor mij daarom de mooiste dag waar je het uiteindelijk 

ook allemaal voor doet. 

Wouter 

Ik sluit me grotendeels aan bij Stan. Ik vind het wel een combinatie van wedstrijden en 

trainingen. Wat ik naast de wedstrijden ook leuk vind zijn de spelletjes die we voor de training 

doen; de teambuildingactiviteiten en natuurlijk het jaarlijkse weekend weg waar we als team 

samen naar toe werken. 

De combinatie van plezier en fanatisme in het voetballen is voor mij erg belangrijk. Als je het mij 

vraagt heeft deze combinatie de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de successen 

van het eerste elftal. 

Van welke trainers hebben jullie het meeste geleerd? 

Lange stilte…... (Wouter adviseert Stan om Niels te zeggen om zo ook de komende tijd verzekerd 

te zijn van een basisplaats) 

Stan  

In de jeugd van Juliana heb ik met verschillende trainers gewerkt. Uiteindelijk heb ik van Jasper 

Bergmans in de A in 2 jaar wel iets opgestoken. Nu bij de senioren nog maat met 2 trainers 

gewerkt en in die zin vind ik het lastig om een goed antwoord op de vraag te geven. 

Wouter  

Dennis Kroes is blijven hangen uit mijn eerste periode van Vianen Vooruit omdat we destijds 

promoveerde. Sjoerd van der Coelen uit mijn Volharding periode idem dito. Terwijl we met Niels 

ook geschiedenis hebben geschreven bij Vianen Vooruit. 

Het is niet zo dat ik met een van mijn trainers een speciale of aparte band heb gehad maar heb 

met iedereen denk ik wel een goede relatie gehad. 

Vertel eens over jullie hoogtepunten in jullie voetballoopbaan? 

Stan: 

In de jeugd met Juliana Mill zijn we wel vaak kampioen geworden. We zijn ooit  begonnen met 

een echt vriendenteam. Na de E gingen er een aantal jongens naar Udi’19 en JVC maar bleef 

er toch een goed stel over. Zet dit maar niet in het verslag maar we hebben ook een keer 30-0 

van Vianen Vooruit gewonnen. In de A zijn we ongelslagen kampioen geworden en hebben we 

ook de districtsbeker gewonnen. Dat hele seizoen zijn we ongeslagen gebleven. 

Wouter 

Het begon eigenlijk al in de F waarin we kampioen werden en ook de beker wonnen. We kregen 

toen een echte beker die ik uiteindelijk ook gewonnen heb tijdens een loterij van ons team. Die 

beker kwam ik onlangs weer tegen met de verhuizing en geeft toch wel een apart gevoel. 

Met Volharding ben ik ook nog kampioen geworden in 2016 in de tweede klasse. 



Verder ben ik in de A1 en in het tweede kampioen geworden met SHO. Met het 1e via 

nacompetitie gepromoveerd naar de hoofdklasse. Na twee wedstrijden waren we afhankelijk 

van de uitslag van de laatste wedstrijd. Was heel apart om dit op deze manier mee te maken. 

Heel anders dan toen we met Vianen promoveerde via de nacompetitie tegen Juliana Mill en 

Cito toen we het zelf in 2 wedstrijden besliste.  

 

Natuurlijk zijn er ook mindere dingen die jullie hebt meegemaakt? 

Weer een lange stilte…. 

Stan 

ik kan gelukkig zeggen dat ik gelukkig geen ernstige blessures heb gehad. Ik ben ook nooit 

gedegradeerd of iets dergelijks. Natuurlijk heb ik wel eens kleine blessures gehad, maar daar was 

ik altijd snel van hersteld. 

Wouter 

Gelukkig heb ik ook geen ernstige blessures gehad. Na de promotie ook degradatie 

meegemaakt met volharding.  Ook heb ik een keert een rode kaart gekregen NA de wedstrijd 

omdat ik aan de scheids vroeg of hij de volgende keer zijn bril mee wilde nemen. 

Wat is jullie favoriete elftal waarmee je eens hebt gespeeld? 

Wouter 

Keeper:  Remco Loeffen 

Verdediging:  Wouter Evers 

   Maarten Broekmans 

   Robby van Raaij 

   Arthur Spanjersberg 

Middenveld  Rik Willemsen 

   Wout van de Wiel 

   Mark Blenckers 

Aanval:  Stan Peters 

   Rik Renirie 

   Geert Bakker (SHO) 

Wissels:   Harm van Sambeek is de ideale 12e man 

   Jeroen Schepens 

Stan 

Keeper:  Sem Verhoeven (Udi’19) 

Verdediging:  Rens van der Hoven centraal 

   Arthur Spanjersberg centraal  

   Kevin van Casteren back 

                                       Wouter Evers back 

 



Middenveld:  Rik Willemsen 

   Nils Görts 

                                       Gijs Wijdeven 

Aanval: Stan Peters 

Rik Renirie 

Vince van Reijmersdal 

Wissels: Wout van de Wiel 

Maarten Broekmans 

Max Hermanussen 

Wat is jullie verwachting voor het seizoen 2019/2020? 

Wouter 

Eerst maar hopen dat we aan het voetballen komen. Daar ziet het voorlopig helaas nog niet 

naar uit. Ik denk dat we weer in een competitie zijn ingedeeld waarin iedereen van iedereen 

kan winnen. Het is daarom belangrijk dat we het hele seizoen door punten gaan sprokkelen. We 

zijn het seizoen thuis tegen Olympia’18 begonnen met een overwinning. Het gelijkspel tegen 

EVVC voelde als verlies en daarna hebben we in mijn ogen onnodig verloren tegen Emplina. Het 

bewijst maar weer dat we iedere wedstrijd tot het gaatje moeten gaan om een resultaat te 

halen. 

Ik hoop natuurlijk dat we op dezelfde positie als vorig jaar te kunnen eindigen. Maar in 

vergelijking met vorig jaar hebben we met Mart, Robby, Remco, Jeroen en Mick natuurlijk ook 

het nodige ingeleverd. Ik mik voor dit jaar op een plaats onderaan  in het linker rijtje, rond de 

zesde plaats. 

Stan: 

Ik denk ook dat een zesde plaats mogelijk moet zijn. het blijft nu afwachten hoe het  verdere 

verloop van de competitie eruit gaat zien.  Misschien dat we dit seizoen maar een halve 

competitie voetballen. Ook de winterperiode komt er ook weer aan en dan is het ook altijd 

maar afwachten of er gevoetbald kan worden. 

Wie wordt er Kampioen in de klasse van Vianen Vooruit? 

Wouter 

Als je de berichten op Kliksport lees schijnt CHC veel kwaliteit te hebben. Hopelijk is het los zand 

omdat het geen hecht team is. Ik denk dat  als er één team is dat een reeks neer kan zetten, ze 

een goede kans maken om te promoveren. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik vind Empel in ieder 

geval geen kampioenskandidaat. 

Stan: 

ik ken alle teams niet echt en dat maakt het lastig. Empel staat nu bovenaan, maar die vond ik 

er niet uitspingen. Volkel en EVVC worden in ieder geval geen kampioen denk ik. 



We horen de naam van Olympia’18 niet vallen? De eerste wedstrijd hebben ze verloren van 

Vianen Vooruit, vervolgens is er een wedstrijd afgelast vanwege een covid positieve test bij de 

tegenstander en vorige week hebben ze ruim gewonnen. 

Ze missen doelpunten nu Douwe gestopt is. Het is afwachten in hoeverre ze dat op kunnen 

vangen. De stand geeft al direct een vertekend beeld omdat er al wedstrijden zijn uitgevallen. 

Misschien moeten we Olympia niet uitvlakken inderdaad. 

Wat zijn je persoonlijke verwachtingen tijdens en na je voetbalcarrière? 

Stan 

Ik zie wel hoe het gaat en waar het eindigt. Ik wil er hard voor werken en de rest komt vanzelf. Ik 

heb mezelf niet een bepaald doel gesteld en kijk wel welk niveau ik uiteindelijk aan kan. 

Na mijn actieve carrière wil ik misschien wel als trainer aan de slag gaan. In de jeugd b ik een 

opleiding gevolgd en training gegeven aan de jeugd van den bosch. Ik denk dat het ook 

afhankelijk is van hoe mijn persoonlijke situatie er dan uitziet met werk etc. 

Wouter 

Ik wil zeker nog wel een aantal jaren lekker voetballen op niveau met een leuke groep. Het lijkt 

me nu mooi om daarna met wat jongens in een lager team te gaan spelen. Al vragen wel veel 

mensen inclusief ikzelf me af of ik daar niet te fanatiek voor ben. De tijd zal het leren. 

Hoe kijken jullie aan tegen de de supporters en de supportersclub ? 

Stan   

Omdat ik nog maar kort bij de vereniging zit heb ik hier nog niet echt een beeld over. Bij Juliana 

hadden we de Club van 100 die van alles voor de club organiseerde. Ik denk dat het altijd 

bijdraagt aan een positieve sfeer binnen een vereniging. 

Wouter 

Ik herinner me de rondleiding en de wedstrijd bij Treffers wat goed geregeld en ook erg  leuk 

was. Jammer dat er nu even weinig te organiseren valt vanwege het Corona virus. Verder denk 

ik dat het altijd goed is om wat te ondernemen en wat uitjes te doen. 

Voor wat betreft de supporters denk ik dat alle selectiespelers vele namen van supporters 

kunnen opnoemen omdat er altijd veel supporters langs de lijn staan, ook bij bijvoorbeeld Real 

lunet uit. In weer en wind ze zijn er altijd.  

We zitten nu aan het begin van een lichte lockdown van minimaal vier weken. Hoe komen jullie 

deze periode door en hebben jullie een trainingsprogramma meegekregen? 

Wouter (lachend) 

Eigenlijk niet dus er zullen wel een paar kilo’s aankomen.  Eigenlijk is het een beetje ieder zijn 

eigen verantwoordelijkheid.  

Tot slot; hebben jullie tot slot nog iets toe te voegen? 



Stan  

Laten we hopen dat we snel weer aan het voetballen komen en dat we lekker kunnen knallen 

met zijn allen! 

Wouter 

Ik vind het mooi dat er zoveel verschillende mensen hun steentje bijdragen aan het reilen en 

zijlen binnen Vianen Vooruit. Verder ben ik benieuwd war de toekomst ons gaat brengen, nu 

met Corona, maar ook hoe het er bij Vianen Vooruit over een aantal jaren uit zal zien.  

Wouter en Stan hartelijk dank voor het geven van dit interview!! 

 

Supportersclub Vianen Vooruit 

 


