Interview met Robby & Danny van Raaij

Met wie zitten we hier aan tafel?
Vanavond zitten we aan tafel met Robby en Danny van Raaij. Robby wil graag als
eerste genoemd worden, Aangezien Robby het oudste is. Robby en Danny zijn de zoons
van Marian en Henry van Raaij wonende aan de Buizenberg te Vianen. Robby en
Danny zijn allebei 35 jaar en hebben een oudere zus Nancy.
We beginnen niet met de oudste maar met de verstandigste van de twee;
Danny woont inmiddels 12 jaar in Groesbeek en is getrouwd met Debbie en vader van
twee kinderen; zoontje Dex en dochter Lone. Danny werkt als teamleider bij WSP Food
in Beuningen. Sinds dit seizoen is Danny terug waar hij zijn voetbalcarriere begon.
Robby woont sinds 3 jaar in Cuijk aan de Lavendel en is trotse vader van Levy. Robby
werkt al ruim 16 jaar bij Garfield Alluminium in Cuijk. Dit wordt Robby zijn vierde seizoen in
de selectie van Vianen Vooruit.
Hoe ziet jullie voetballoopbaan er tot dusver uit? Jullie zijn beide in de F van Vianen
Vooruit begonnen en op 10 jarige leeftijd naar JVC vertrokken.
Robby heeft twee jaar bij JVC Cuijk in de jeugd gezeten en is daarna naar de jeugd
van NEC gegaan. Daar heeft Robby 5 jaar gezeten tot eerste jaars A junior. Vervolgens
de overstap gemaakt naar De Treffers in Groesbeek waar ik 6 jaar mooie jaren heb
gehad. Vervolgens 8 jaar JVC Cuijk, 1 jaar bij Leones nu 4e seizoen bij Vianen
Danny heeft zes jaar bij JVC Cuijk gespeeld, waarna ik twee jaar in de jeugd van
Volharding heb gespeeld. Net als Robby heb ik de overstap toen gemaakt naar De
Treffers, waar ik ook 7 jaar leuke jaren heb beleefd. Vervolgens 7 jaar bij Jvc Cuijk en 1

jaar bij Leones . De laatste 3 jaar heb ik bij Germania in de lagere elftallen gespeeld. Dit
jaar is Danny weer aangesloten bij de selectie.
Hoe is je terugkeer tot dusver bevallen Danny?
Het bevalt eigenlijk hartstikke goed. Eigenlijk is alles reuze meegevallen. Het niveau van
de spelersgroep is goed en de sfeer onderling ook. Ik had vorig seizoen al een paar keer
meegetraind dus ik wist wel een beetje wat ik kon verwachten. Zeker in het begin heb ik
wel moeten wennen, met name de handelingssnelheid ligt toch hoger dan bij de
lagere elftallen. Voor mij is het persoonlijk erg leuk om met mijn broer Robby en mijn
neefjes Roy, Mark, Sjoerd en Mart te kunnen voetballen.Ik begin de overige jongens nu
ook al een beetje te leren kennen.
Wanneer hebben jullie het meeste plezier tijdens voetbal?
Plezier staat bij Danny voorop. Zowel tijdens de training als in de wedstrijd heb ik altijd
plezier. Winnen of verliezen is minder belangrijk dan plezier in het spelletje, verliezen
hoort nu een maal ook bij de sport.
Robby breekt in en zegt dat hij wel altijd wil winnen. Of het nu beker, comptitie of een
trainingspartijtje is, ik geef altijd alles voor de overwinning. Natuurlijk heb ik ook bij
Vianen Vooruit plezier in het spelletje, anders was ik nu geen 4 jaar bij het eerste elftal
gebleven.
Van welke trainers hebben jullie het meeste geleerd?
Robby: Allereerst wil ik beginnen met mijn vader! Dankzij Hent heb ik dit allemaal bereikt
er ben ik hem erg dankbaar voor. Wim Rip & Ido Rocher hebben me in de Jeugd van
NEC veel bijgebracht met name op technisch en tactisch niveau. Tot slot Jan van
Deinsen bij JVC Cuijk. Van Jan heb ik geleerd dat er buiten voetbal om ook dingen
belangrijk zijn. Als je lekker in de vel zit presteer je op het veld ook beter.
Danny:
Mat Wientjes heeft in de jeugd van Vianen Vooruit ons de basisbeginselen bijgebracht.
Jan Peters bij de Treffers. Jan was heel direct en keek niet naar namen. Echt een drive
had die man en kon dat ook overbrengen op de groep. En ook ik noem Jan van
Deinzen bij JVC. Jan wilde voetballen volgens de Ajax school, met verzorgd voetbal en
driehoekjes. Daarnaast is Jan ook echt een people manager.
Wat zijn de hoogtepunten die jullie hebben meegemaakt tijdens jullie carriere?
Danny:
Kampioenschap met de Treffers en JVC Cuijk, promotie naar Topklasse met JVC Cuijk.
Beide mooi op eigen manier. In Groesbeek stonden wel 6000 mensen bij het stadhuis, ik
krijg er nog steeds kippenvel van als ik er aan terug denk.

Robby:
Ik ben er trots op dat ik zes jaar in diverse Nederlands jeugdelftallen heb mogen
voetballen, daarnaast mijn debuut bij Treffers, kampioenschap Treffers en JVC Cuijk,
maar zeker ook de promotie en handhaving in de derder klasse bij Vianen Vooruit.
Natuurlijk zijn er ook mindere dingen die je hebt meegemaakt met het voetballen.
Robby en Danny in koor:
Blessures. Danny heeft een slepende kruisbandblessure gehad en Robby met name veel
blessures. Voor een voetballer is het nooit leuk als je geblesseerd bent, maar al
helemaal niet als je zo fanatiek bent als wij allebei zijn.
Wat is jullie favoriete elftal waarmee je eens hebt gespeeld?
Eric Makaay
Dave Eveleens

Francois Gesthuizen
Wesley Meeuwsen

Ulrich Cruden
Edwin Giebels

Danny van Raaij

Rob Zegers
Ferdy Akakan

Robby van Raaij
Wouter van der Ent

Wissels:
Bart Tinus
Luuk Maas
Randy Hofmeijer
Guliano Grot
Wat is jullie verwachting voor het seizoen 2017/2018?
Danny:
Ik denk dat we in een zwaardere klasse zitten dan vorig jaar waarin we hopelijk in de
middenmoot mee kunnen draaien.
Robby:
De doelstelling is anders dan vorig jaar. Toen kwamen we veel voetballende ploegen
tegen, dit jaar is de verwachting dat we meer fysieke ploegen tegen krijgen. Ik sluit me
aan bij Danny en ga voor een plaats in de middenmoot.
Wie wordt er Kampioen in de klasse van Vianen Vooruit?
Danny en Robby tegelijk:
Volkel!
Danny: Volkel heeft er een paar goede spelers bijgekregen en hebben vorig jaar
promotie net mis gelopen. Wat ons betreft titelkandidaat nummer 1

Robby:
Laat maar komen. Vorig jaar hebben we thuis laten zien dat we ook van de
topploegen in de competitie kunnen winnen!
Wat zijn je persoonlijke verwachtingen na je voetbalcarriere?
Robby:
Wil ik nog niet aan denken. Zolang ik me goed voel wil ik nog lekker door blijven gaan.
Danny:
Als ik in Vianen klaar ben ga ik weer in Groesbeek met mijn vrienden voetballen en wil ik
jeugdtrainer worden. Wanneer dat is weet ik niet en wil ik per seizoen bekijken.
Dat jeugdtrainerschap zit in de familie….
Danny:
papa is volgens mij ook trainer geworden rond zijn 30ste levensjaar. Ik heb eigenlijk nooit
die ambitie gehad maar als ik met Dex bezig ben kan ik daar wel enthousiast van
worden.
Hoe kijken jullie aan tegen de supporters en de supportersclub ?
Robby:
De supporters zijn een van de redenen voor mij om nog door te gaan bij Vianen Vooruit.
Ik heb bij de nodige verenigingen gespeeld maar de band tussen de spelers en de
supporters is erg goed en voelt als een warme deken.
Danny:
Erg belangrijk en ook verschillend per vereniging. Als ik onlangs de uitwedstrijd tegen SES
zag hoeveel supporters van Vianen er waren vind ik dat wel bijzonder. Ik hoop er nog
veel energie uit te kunnen halen het aankomende seizoen.
Hebben jullie nog iets toe te voegen?
Robby wil nog een keer benadrukken dat we onze supporters niet niet vaak genoeg
kunnen bedanken voor de support en dat dat vanuit de spelersgroep erg
gewaardeerd wordt.
Danny wil Pieter en Patrick bedanken voor de gastvrijheid en dit leuke interview!
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