Interview met Jim Bögels en Niels Verbiesen

Met wie zitten we hier aan tafel?
Vanavond zit de supportersclub aan tafel met Jim Bögels en Niels Verbiesen. Zij spelen
al jaren in de selectie van Vianen Vooruit.
Jim Bögels is 26 jaar en woont met zijn vriendin Anneloes in Cuijk. Sinds 5,5 jaar voetbalt
hij bij Vianen Vooruit, daarvoor even bij Rood Wit uit Groesbeek en de jeugd heeft Jim
doorlopen bij JVC. Sinds 2 jaar werkt Jim als fysiotherapeut bij Fysiotherapie Cuijk
Centrum. Hij is in opleiding voor de specialisatie geriatrie, welke 3 jaar duurt (nu
halverwege).
Niels Verbiesen is ook 26 jaar, woont samen met zijn vriendin Geertje in Cuijk. Hij voetbalt
al sinds de F-jes bij Vianen Vooruit en sinds ongeveer 10 jaar in de selectie. Niels
debuteerde op zijn 15e onder trainer Marco Benneheij. In het dagelijkse leven is Niels
docent Nederlands op het Westeraam (VMBO)in Elst. Daarnaast bezig met een cursus
Spaans, omdat hij ooit een wereldreis hoopt te maken en Spaans in Zuid- Amerika de
voertaal is. En nog een nieuwtje, hij is recent begonnen met het schrijven van een
roman. Hij heeft daarvoor contact met iemand die haar levensverhaal met hem wil
delen. Het wordt een soort van terugblik op haar jeugd, waarin van alles is gebeurd. De
eerste pagina’s staan inmiddels op papier.
Jim en Niels hebben elkaar sportief getroffen toen Jim bij Rood Wit voetbalde. Hij ging
met een hersenschudding van het veld doordat hij in botsing kwam met Niels (tijdens
het weg boksen van een hoge bal). Ze kunnen er nu beiden hartelijk om lachen. Ze
kenden elkaar al van de middelbare school en zaalvoetbal.

Wanneer hebben jullie het meeste plezier tijdens voetbal?
Niels; ik heb altijd plezier gehad in voetbal. In de A hadden we een heel leuk team, we
werden dat jaar kampioen onder leiding van Henri Lamers. In dat team zaten o.a. Guus,
Willem, Martijn, Bram, Daniël. In de B kregen we training van Pieter Lange, Mark
Daamen en Bart Driessen deden de begeleiding op zaterdag.
Jim; ik heb veel plezier in het voetbal wanneer ik een serie wedstrijden kan spelen
waarbij ik merk dat ik goed speel. Dit geeft vertrouwen en vervolgens ook meer
spelvreugde. Daarnaast is het als spits natuurlijk altijd fijn om te scoren. En
kampioenschappen waren altijd erg leuk om mee te maken.
Niels; belangrijk dat een trainer ook weet wat je goede en minder goede kanten zijn,
dat je als speler gezien wordt. Dat komt eigenlijk overal in terug, ook in belangstelling
tonen voor de privésituatie van de speler. Ik heb meer contact met de keeperstrainer,
dat is veel gedetailleerder (technisch). In de jeugd heb ik Willy Theunissen gehad en
daarna Ronald van de Broek.
Jim; ik vind het ook van meerwaarde als een trainer zelf heeft gevoetbald. Dat hij weet
hoe het in het veld werkt. In de wedstrijd probeer ik altijd van mezelf uit te gaan. Bij
penalty’s koos ik eerder altijd een hoek, nu probeer ik toch te wachten op de keeper.
Niels; altijd lastig. Soms kun je aan de aanloop zien welke hoek het gaat worden, maar
niet altijd. Meestal is het gokken en volle bak een hoek in gaan.
Welke hoogtepunten hebben jullie meegemaakt in het voetbal?
Jim; kampioenschap bij de F-jes van JVC. Ik herinner me een belangrijke wedstrijd in de
B jeugd bij JVC waarin ik 4x scoorde bij een met 4-3 gewonnen wedstrijd. Het
kampioenschap van Vianen Vooruit en ook de winst op HBV in de nacompetitie.
Niels; kampioenschap 5e klasse onder Dennis, meteen weer promoveren in de 4e klasse
via nacompetitie, als club de promotoie naar de 2e klasse, met het 2e gepromoveerd
(tegen Avesteijn in Boekel), de 2-1 winst vorig jaar op Olympia was wel lekker en
handhaving in de nacompetitie via winst op HBV.
Uiteraard zijn er ook altijd mindere dingen die je meemaakt, welke zijn dat voor jullie?
Jim; de blessures die ik, met name de laatste jaren, heb gehad. Nu een
hamstringblessure en hij hoopt dat het daarna klaar is. Verder een degradatie in de
jeugd bij JVC.
Niels; met de teams heb ik eigenlijk geen mindere dingen meegemaakt. Wel heb ik in
mijn carrière 2 HELE slechte wedstrijden gekeept. In de A heb ik tegen Olympia in één
wedstrijd 4 grote blunders gemaakt, heb dat ervaren als persoonlijk falen. En de 8-2
nederlaag tegen Helvoirt, mijn schoonmoeder is die wedstrijd nog niet vergeten en ik
ben bang dat ze dat ook nooit zal doen. Daar was het een team falen.

Wat is jullie favoriete elftal waarmee je eens hebt gespeeld?
Jim en Niels
Keeper:
Verdediging:

Niels Verbiesen
Jeroen Schepens
Maarten Broekmans
Robby van Raaij
Arthur Spanjersberg

Middenveld:

Rik Willemsen
Wout van de Wiel
Wouter Evers
Mick Bogaard
Rik Renirie
Jim Bögels

Aanval:

Wissels:

Joost Verbiesen, Roy Daamen, Stijn Bardie, Remco Loeffen,
Harm van Sambeek, Thomas van de Zanden.

Favoriete trainer:

Niels Voet (Niels) en Joost Janssen (Jim)

Wat is jullie verwachting voor het seizoen 2021/2022?
Jim; heel lastig, ik hoop vooral dat we het seizoen kunnen afmaken (ontwikkelingen
Covid 19). Ik zet in op de laatste plek in het linker rijtje. Ik verwacht dat CNC en
Volharding voor het kampioenschap gaan spelen. De rest zit dicht bij elkaar.
Niels; ik ga voor de 1e plek in het rechter rijtje. Voor mijn gevoel is de competitie sterker
dan 2 jaar geleden. Ik verwacht weinig van EVVC en Venhorst, CNC is
kampioenskandidaat en de rest zit dicht bij elkaar. We gaan zeker handhaven, wel
zullen we Artuur missen.

Wat zijn je persoonlijke verwachtingen tijdens en na je voetbalcarriere?
Jim; ik hoop het seizoen verder blessurevrij uit te voetballen om toe te kunnen werken
naar een vaste plek in het 1e elftal. Ik hoop de komende jaren nog lekker te blijven
voetballen, wat er daarna gaat gebeuren hangt af van studie en werk. Daar heb ik nog
niet echt over nagedacht.
Niels; ik ga ervan uit dat dit seizoen verloren is qua voetbal. Ik heb een operatie voor de
boeg. Daarna mag ik 3 maanden niets doen en dan pas weer rustig aan gaan
opbouwen. Ik richt me op de selectie volgend seizoen.

Tenslotte: willen jullie nog iets toevoegen?
Niels: Vianen Vooruit is echt een gezellige club, we doen het met z’n allen. In mijn
keepers carrière heb ik echt veel geleerd van Ronald van de Broek.
Jim; Vianen Vooruit is een leuke warme club. Veel supporters, zowel uit als thuis. Dat is
leuk om te zien, hopelijk kunnen we er een mooi seizoen van maken.

Jim en Niels hartelijk dank voor het geven van dit interview!!
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