Interview met 1e elftal spelers Stijn en Wout

Met wie zitten we hier aan tafel?
We zitten aan tafel met Stijn Bardie, zoon van Jan en Marion Bardie wonende aan
de Graafseweg in Nijmegen in een comfortabele studio. Stijn woont samen met
zijn vriendin Jannie. Stijn is 28 jaar jong en na Robbie de oudste en meest ervaren
speler van het 1e elftal. Stijn studeert aan de PABO in Nijmegen. Hier is Stijn dit
schooljaar aan begonnen na een carriereswitch.
Ook aangeschoven is Wout van de Wiel, zoon van Sjaak en Mech van de Wiel en
nog woonachtig aan de Smidstraat in Cuijk. In december gaat Wout samenwonen
met zijn Sarah. Wout is 26 jaar en werkt bij HaHebo.

Wanneer hebben jullie het meeste plezier tijdens voetbal?
Zondag voor, tijdens en na de wedstrijd, met alles eromheen eigenlijk. Van de
voorbereiding, de wedstijdbespreking en de warming up, tot het gezellig
samenzijn na afloop. Na een overwinning smaakt het bier over het algemeen iets
lekkerder en is het ook fijner om weer te trainen de dinsdag en donderdag er na.
Het niveau van de trainingen is ook beter geworden de laatste jaren. Spelers zijn
ook verder waardoor we als groep een hoger niveau halen.
Welke trainers hebben jou iets willen leren en wat?
Stijn
Danny Claessen;

Niet echt iets geleerd, maar bij Siol heb ik wel ervaren dat ik bij
de betere spelers behoorde wat goed was voor mijn
zelfvertrouwen.
Marco Benneheij; Gekomen in het tweede jaar van Marco. Stijd leveren is
hetgeen me het meest is bijgebleven
Dennis Kroes;
Vanuit achteruit opbouwen en gaan voetballen.
Niels Voet;
Niels is er nog relatief kort dus moeilijk om iets te zeggen.
Iedereen traint enthousiast en wil er in ieder geval voor gaan.
Wout
Henk Driessen;

Ik ben Henk dankbaar dat hij de jeugd de kans heeft gegeven
om in de nacompetie te mogen debuteren in het eerste
Marco Benneheij; Met dicipline en een goede samenwerking kom je een heel
eind.
Dennis Kroes;
Prettige trainer, die ons geleerd heeft om durven te voetballen.
Daarvoor hanteerde we vaak de lage bal van achteruit en bij
Dennis zijn we echt aan het voetballen gegaan.
Niels Voet;
Sneller handelen en vooruit denken. Dit wordt met name
uitgelegd door trainingen stil te leggen en de situatie te
bespreken.

Wat zijn de mooie dingen die je hebt meegemaakt met het voetballen?
Wout:
Natuurlijk de kampioenschappen, promoties en
nacompetities. Mijn eerste promotie was de
allermooiste omdat het de eerste was. Maar zo
hebben eigenlijk alle promoties en
kampioenschappen wel iets. De regenachtige
wedstrijd in Wanroy. Maar afgelopen jaar de
handhaving tegen Beers was toch ook een van de
leukste momenten.

Stijn:
Bij JVC 2 gepromoveerd naar de eerste klasse. In dat jaar speelde we met 7 vaste
spelers en die werden aangevuld door spelers van 3, 4, 5, de A en de B. Dat jaar
gebruikte we bij elkaar een 60 spelers, maar desontdanks promoveerden we wel.
Daarnaast natuurlijk de kampioenschappen en promoties met Vianen Vooruit.
Natuurlijk zijn er ook mindere dingen die je hebt meegemaakt met het
voetballen.
Wout:
Degradatie naar de vijfde klasse het ergste. In de winterstop stonden we zesde
met 19 punten en na het seizoen degradeerde we met 21 punten. Nog steeds
onbegrijpelijk. Gelukkig promoveerde we direct het jaar erop.
Stijn:
Binnen het voetbal toch wel mijn blessure. In november 2014 heb ik ongetraind
de 7 heuvelenloop gelopen en daarna een slepende en tot nu toe nog onbekende
blessure opgelopen. Iedereen vraagt wekelijks hoe het ging maar kon daar
moeijlijk een antoord opgeven. Nu nog steeds is er eigenlijk nog niet bekend wat
er toen precies aan de hand was. Gelukkig ben ik nu weer helemaal fit en wil ik er
een mooi seizoen van maken.

Wat is jullie favoriete elftal waarmee je eens hebt gespeeld?
Tom Hopman

Stijn Bardie

Maarten Broekmans

Jos Wijnen

Ken van Tienen

Wout vd Wiel

Rik Willemsen

Harm Verbiesen

Mick Boogaard

Roy Daamen

Walter Bulkens

Wissels:

Christian Wagemans
Robbie van Raaij
Tom Aben
Mark Daamen

Wat is jou verwachting voor het seizoen 2016/2017?
Er zijn nu 6 wedstijden gespeeld en we staan op een verdienstelijke vijfde plaats.
We hopen dat we dit niveau vast kunnen houden en ver weg zullen blijven van de
degradatiestreep. Het is wel belangrijk dat we fit blijven met zijn allen. We hebben
een redelijk jonge groep waar nog redelijk rek in zit.
Wie wordt er Kampioen in onze Klassa:
Wout: Union
Stijn: (Na lang beraad)t Vitesse
Wat vinden jullie van de nieuwe indeling?
Niet erg, iedereen zag er volgens ons een beetje tegenop, maar nu komen we ook
op andere plaatsen. Kwalitatief denk ik dat de andere klasse beter was. Hier lopen
wat betere individuele voetballers rond, en vorig jaar waren het meer teams.

Wat zijn de leukste weekendjes weg geweest?
Alle weekendjes hebben wel iets. Manchester was natuurlijk fantastisch, een hele
ervaring op zich maar ook Middelbeers, op stap met onze kersverse voorzitter,
midden in de nacht, was fantastisch.
Wat zijn je persoonlijke verwachtingen na je voetbalcarriere?
Wout:
Pfff moeilijk. Misschien wel kinderen. Ik denk wel jeugdleider bij Vianen. Nu ben ik
ook actief betrokken bij het G team. Misschien doe ik dat nog wel. Qua werk weet
ik het echt niet, ik heb het prima naar de zin bij Hahebo
Stijn:
Als ik bij het eerste stop stop ik ook met voetballen. Ik denk dat ik dan ga
wielrennen. Over 10 jaar hoop ik leraar te zijn en voor de klas te staan.
Hoe kijken jullie aan tegen de supportersclub ?
Echt super dat Vianen zo'n trouwe supporters heeft. Vaak zijn we ook bij
uitwedstrijden in de meerderheid. Graag willen we via deze manier nog een keer
zeggen dat we als spelers het echt ontzettend waarderen dat er zoveel trouwe
supporters lid zijn van de supportersclub en ons door weer en wind steunen.

Supportersclub Vianen Vooruit

