Interview met Maarten Broekmans en Harm van Sambeek

Met wie zitten we hier aan tafel?
Vanavond zit de supportersclub aan tafel met Maarten Broekmans en Harm van
Sambeek. Al jaren vormen zij samen een onderdeel van de hechte verdediging van
het huidige Vianen Vooruit 1.
Harm van Sambeek is 25 jaar en geboren en getogen in Haps. Harm woont momenteel
nog thuis bij zijn ouders en is verliefd op Mascha. Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de
HAN is Harm nu sinds 1,5 werkzaam bij FlexCom4, een dochteronderneming van
Bovemij. Dit is alweer het 9e seizoen van Harm bij Vianen Vooruit.
Maarten Broekmans is 26 jaar en geboren in Sint Agahtha. Maarten is op jonge leeftijd
met zijn ouders verhuisd naar Cuijk. Sinds 3 jaar woont Maarten samen met Shannon in
Nijmegen. Maarten doet momenteel een master bestuurskunde in Tilburg en werkt al
jaren lang met veel plezier bij de EMTE in Cuijk. Voor Maarten is dit het vijfde seizoen bij
Vianen Vooruit.
Hoe ziet jullie voetballoopbaan er tot dusver uit?
Maarten is begonnen bij JVC waar hij bijna de gehele jeugdafdeling doorlopen heeft
van de C’tjes tot de A en heeft altijd in de hoogeste jeugdteams gespeeld. Na de A1
heeft Maarten 1 jaar in het eerste van VCA gevoetbald, maar toen die op zaterdag
gingen voetballen is Maarten terug gegaan naar JVC en daar in het 2e terecht
gekomen. Omdat dit niet was wat Maarten ervan verwacht had is hij via Wout van der
Wiel en Rik Willemsen bij Vianen terecht gekomen. En dat doe ik al vijf jaar met heel erg
veel plezier.

Harm heeft elf jaar bij Hapse Boys gespeeld, waarna hij op 17 jarige leeftijd naar
Vianen Vooruit gekomen ben. Via vrienden van mij (Ivo Derks en Bart van Dongen en
Joris van der Wiel) ben ik uiteindelijk bij Vianen Vooruit terecht gekomen. Ik heb één
jaar onder Rein Bonimbi gevoetbald in de A1, en daarna de overstap gemaakt naar de
selectie.
Wanneer hebben jullie het meeste plezier tijdens voetbal?
Maarten vind de zondag de mooiste dag waar je het uiteindelijk ook voor doet.
Trainingen horen er natuurlijk ook bij maar de wedstrijden daar gaat het uiteindelijk om.
Ook het gezellige spreekt me aan bij Vianen. Er worden veel dingen georganiseerd en
door de jaren heen zijn we ook een echt vriendenteam geworden waarin we iets voor
elkaar over hebben. Ik denk dat ook de gezellige weekendjes weg in januari bijdragen
aan deze ontwikkeling.
Harm is het hier helemaal mee eens. 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.
Door de komst van enkele nieuwe spelers gaat het niveau op de trainingen ook
omhoog en daar kan ik voor mezelf ook plezier uithalen.
Binnen Vianen Vooruit wordt op de een of andere manier een bepaalde sfeer
gecreëerd waar iedereen zich thuis voelt. Ook nu dit seizoen zie je weer dat
nieuwkomers meteen geaccepteerd worden en dat er een klik is met de rest van de
groep.
Van welke trainers hebben jullie het meeste geleerd?
Maarten heeft bij Vianen Vooruit 2 trainers gehad. Dennis Kroes en Niels Voet. Bij Dennis
heb ik op meerdere posities gespeeld. Leuk dat Dennis met videoanalyse’s gewerkt
heeft waar we allemaal iets van opgestoken hebben. Bij Niels vind ik dat we meer
verzorgd voetballen. Niels probeert ook individueel spelers beter te maken.
Harm heeft daarnaast ook nog 2 jaar Marco Bennehei i als trainer gehad in de senioren.
Vianen heeft naar Harm zijn mening steeds trainers gehad die passen bij het niveau.
Niels is tactisch sterk, maar daar wordt op dit niveau ook meer van gevraagd.
Het komt ter sprake dat Niels zich af en toe verbaal laat horen langs de lijn. Dit vind
Harm niet storend. Maarten vind het niet nodig en denkt niet dat dit bijdraagt maar bij
sommige juist averchts werkt. Het is ook goed voor de boetepot als Niels weer eens
weggestuurd wordt door de scheidsrechter besluiten de heren….

Vorig jaar was het kampioenschap natuurlijk een grandioos hoogtepunt. Wat zijn wat
jullie betreft nog meer hoogtepunten die jullie hebben meegemaakt tijdens jullie
carriere?
Maarten:
Ik zal mjn eerste seizoen bij Viaen Vooruit niet snel vergeten. In dat jaar promoveerden
wij van de 4e naar de 3e klasse via de nacompetitie. Ook de ontlading na de
handhaving in derde klasse tegen Beers was mooi om mee te maken. In de jeugd heb
ik in de B1 van JVC een kampioenschap meegemaakt. Het jaar daarop in de A2
werden we kampioen en wonnen we de beker.
Harm:
Eigenlijk alle hoogtepunten die Maarten ook meegemaakt heeft bij Vianen Vooruit. Ook
heb ik nog het kampioenschap meegemaakt van de 5e naar 4e klasse. In de jeugd ben
ik helaas nooit kampioen geworden.
Natuurlijk zijn er ook mindere dingen die je hebt meegemaakt met het voetballen.
Maarten klopt af. Nog nooit echt ernstige blessure gehad of degradatie meegemaakt.
Ik hoop dat nog een tijdje vast te kunnen houden.
Harm ziet de thuiswedstrijd tegen Margriet op 18 oktober 2015 als een dieptepunt. In die
westrijd liep hij een zware hersenschudding op. Hij heeft toen een half jaar niet kunnen
voetballen.
Wat is jullie favoriete elftal waarmee je eens hebt gespeeld?
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Wat is jullie verwachting voor het seizoen 2018/2019?
Robby en Danny gingen vorig jaar voor de middenmoot en zaten er allebei gelukkig
mijlenver van af. Aan jullie de mogelijkheid om de gebroeders Van Raay te verbeteren
Maarten:
ik mik op een achtste of negende plek.
Harm:
Ik sluit me aan bij Maarten, net onder de middenmoot maar wel handhaving.
Wie wordt er Kampioen in de klasse van Vianen Vooruit?
Harm:
“Lastig om te zeggen omdat we de teams net echt kennen. Er zitten ook geen
degradanten in deze competitie, alleen maar promovendi. Real Lunet, SSS en Erp
worden hoog ingeschat. Ik ga voor Real Lunet”
Maarten:
“Erp was voor mij hier geen titelkandidaat. Ik ga daarom voor SSS. Spelen al jaren in de
top van de tweede klasse mee”
Wat zijn je persoonlijke verwachtingen na je voetbalcarriere?
Maarten
Ik wil zo lang ik het kan voetballen. Op dit moment haal ik daar nog veel voldoening uit
en doe ik dat met veel pezier.Wat ik daarna ga doen? Pfff… geen idee eigenlijk. Ik
denk dat het afhankelijk is van tal van factoren zoals werk en woonplaats.
Harmb
Ik heb mijn persoonlijke ambitie al overtroffen door in 2e klasse te spelen. Dat had 5 jaar
geleden niemand kunnen denken, inclusief ikzelf. Ik hoop nog minimaal 5 tot 10 jaar te
kunnen voetnallen en heb geen idee wat er na mijn actieve cariere gaat gebeuren.
Harm vinden wij van de supportersclueen mooi voorbeeld van een speler die op
mentaliteit ver is gekomen. Natuurlijk heeft hij ook de vruchten geplukt van het feit dat
Vianen steeds hoger is gaan voetballen en daarmee de wedstrijden en trainingen van
een hoger niveau zijn. Er zijn tal van voetballers waar Harm mee gespeeld heeft, die
wellicht meer voetballende kwaliteiten hadden maar waar we nu het bestaan niet
meer van weten.
Hoe kijken jullie aan tegen de de supporters en de supportersclub ?
Maarten
Ik heb dat bij de andere vereniginge waar ik heb gespeeld nooit meegemaakt dat er
altijd zo veel trouwe supporters mee gaan naar de wedstrijden. Waar we ook spelen,

altijd zijn ze in grote getalen aan wezig. Dit geeft ons als spelers ook een boost. Zowel
voor tijdens en na de wedstrijd zijn ze ook altijd nadrukkelijk aanwezig
Harm:
Ik vind de supportersclub goed initiatief. Er wordt regelmatig iets georganiseerd van
voetbalquiz tot busvervoer naar een wedstrijd. Ik begreep dat het ledenaantal rond de
100 schommelt en dat zegt volgens mij wel genoeg.
Maarten vult aan en geeft aan dit allemaal zorgt voor een stukje binding dat ook de
club Vianen maakt.
Hebben jullie tot slot nog iets toe te voegen?
Maarten
Ik vond het leuk om dit interview te doen en heb er graag aan meegewerkt. Hopelijk
blijft het de komende jaren op dezelfde voet doorgaan bij Vianen Vooruit en zien we
elkaar nog regelmatig.
Harm
Het zegt genoeg dat er veel mensen bereid zijn om iets te doen voor de club. In die zin
sluit ik me graag aan bij de slogan bij de entree van het sportpark. “Vianen Vooruit, dat
zijn wij”

Harm en Maarten, hartelijk dank voor het geven van dit interview!!
Supportersclub Vianen Vooruit

