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Portret Supportersclub 2021 

 

 

Jos en Sonja   
 
Portret van: Jos Claassen en Sonja Maters 

  

Woonplaats: Vianen 

  

Geboren: Sonja is geboren in Nijmegenen heeft tot haar 28ste in 
nijmegen gewoond. Daarna verhuisd naar Wijchen en 
inmiddels al weer 10 jaar woonachtig in Vianen. 
Jos is geboren en getogen in in Vianen, heeft 
tussendoor nog gewoond in Overloon, Cuijk en Kleve 
en woont inmiddels weer vertrouwd in Vianen.  

  

Beroep: Sonja werkt bij de Albert Heijn in Malden als chef op 
afdeling Deli kaas. Sonja werkt hier al bijna 30 jaar. 
Jos is assistent supermartkmanager bij dezelde Albert 
Heijn in Malden en werkt er al bijna 29 jaar 

  

Burgerlijke staat: Geregistreerd partnerschap 

  

Favoriete Club: Sonja is voor PSV en een beetje voor NEC. Sonja 
heeft voetbal altijd wel gevolgd omdat Sonja in 
Nijmegen geboren en getogen is. Jos is ook in hart en 
nieren PSV’er maar natuurlijk ook voor Vianen Vooruit 
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Omroep: Sonja: netflix; ook fijn omdat er geen reclames 
tussendoor komen.  
Jos RTL 7 (meer voor mannen) en ZIGGO sport. Ik 
heb niet één echt favoriete zender. 

  

Politieke partij: Sonja: Geen voorkeur, ik ben niet bezig met politiek. 
Jos zweeft tussen CDA en VVD.  

  

Favoriete speler in 
buitenland: 

Sonja (na lang denken) Virgil van Dijk vanweze zijn 
voetbalkwaliteiten natuurlijk 
Jos: Georgino Wijnaldum ondanks dat hij de laatste 
wedstrijd van het EK zo dramatisch speelde. 

  

Favoriete speler in 
Nederland: 

Sonja:Dumfries omdat natuurlijk goed kan voetballen 
en daarnaast ook grappig is. 
Jos twijffelt tussen Malen en Gakpo, maar kiest 
uiteindelijk voor Malen 

  

Favoriete 
vakantieland: 

Sonja: Turkije is een heerlijk vakantieland. Voorkeur 
voor een mooi all inclusive resort. 
Jos is geen fan van Erdogan en gaat daarom niet 
naar Turkije. Verder heeft Jos geen favotiet 
vaklantieland. Als het er maat gezellig is. 

  

Mooiste Stadion: In koor: Philips stadion in Eindhoven 

  

Wat zap ik weg op 
TV: 

Sonja: Reclame 
Jos:    GTST en dr Phil 

  

Beach Voet 
Volleybaltoernooi: 

Leuk event georganiseerd door Willy en Henry. 
Helaas liep de animo terug. Vanwege het vele werk 
wat er in de organistie gaat zitten is het toernooi er 
daarom helaas niet meer. 

  

Favoriete trainer: Sonja: Philip Cocu 
Jos:   Guus Hiddink. Daarmee won PSV de 
Europacup 1 met PSV in 1988 en daar was ik bij. 

  

Sportende 
kinderen: 

Melissa  (17 jaar) zit zit op korfbal St Agatha 

Mooiste 
voetbaltenue: 

Jos direct: PSV 
Sonja : moet ook PSV zeggen al heb ik niet echt een 
voorkeur 
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Lelijkste 
voetbaltenue: 

Jos: Ajax (niet vanwege het shirt maar uit principe) 
Sonja: een knal roze scheidsrechtershirt 

  

Waar moet een 
Kei van de Hei aan 
voldoen? 

Jos: Hart voor Vianen Vooruit hebben; de Kei van de 
Hei is ieder haar iemand anders maar is meer een 
ouevreprijs vind ik. De Keil van de Hei moet meerdere 
jaren op een goede nette manier voor de club actief 
zijn.  

  

Seks voor de 
wedstrijd: 

Jos: Natuurlijk, en voor het vlaggen ook. Meestal hielp 
het en bracht het ons de drie punten. Vraag maar na 
aan de jongens van de selectie. 
 

  

Wat zouden jullie 
een leuke activiteit 
vinden om met de 
supportersclub te 
ondernemen? 

Sonja Een activiteit met een E-bike chopper of 
gezellig bowlen met zijn allen. 
Jos: met de sponsoren hebben we ovorig jaar  
electronisch kleiduif geschoten, dit was wel erg leuk. 
Jeu de boulles zou ook een leuke activiteit zijn, het 
gaat tenslotte om de gezelligheid. 

  

Mooiste sportpark: Vianen Vooruit (in koor) 

  

Lelijkste sportpark: Jos: het sportpark van GVV Grave van vroeger.  
Sonja: geen idee 

  

Mooiste muziek: Jos: U2 vanuit vroeger al 
Sonja: Popmuziek van alles wat eigenlijk. Vroeger 
was ik fan van Wham 

  

Met welke trainers 
hebben jullie 
goede ervaringen? 
 

Jos: 
Als voetballer: Marcel van Baal in de senioren en  
Tien Ebben in de jeugd. 
Als voorzitter kon ik het altijd goed vinden met Dennis 
Kroes. Ook met Niels heb ik altijd  goed op kunnen 
schieten. 

  

Grootste blunder 
ooit: 
 
 

Sonja: jeetje, grooste blunder ooit. Was met mijn 
moeder. We hebben toen ik jong was onze kat in de 
wasmachine gedaan. Onze kat was met de was 
meegewassen en heeft dat niet overleefd.. 
 
Jos; Ik ga echt niet alles opnoemen. Ik hou het toch 
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op voetbalgebied. Van het veld afgelopen ben omdat 
ik van het veld gelopen was toen ik van midmid naar 
back moest bij de lagere elftallen. Bas Eltink was toen 
leider. Dat was niet echt een goed voorbeeld van een 
blunder maar wel iets waar ik spijt van had. 
 
De grootste blunder was tijdens een vakantie in 
Zeeland. We waren bij Retranchement  en na het 
uitgaan leek het erg op Mook. Toen heb ik ’s nachts 
na het uitgaan mijn ouders opgebeld dat ik over een 

uur thuis zou zijn met de fiets.           

  

Bijzondere 
gebeurtenissen 
Vianen Vooruit: 

Jos: zijn er zoveel met al die promaties en 
kampioenschappen sinds ik voorzitter ben.   
Persoonlijk sprotief hoogtepunt kampioen met de B1 
en het vijfde elftal. Ook het vijftig jarige bestaan heb ik 
goede herrineringen aan. Toen ben ik “Het miskende 
talent” geworden.   
Sonja: Het kampioenschap van Vianen Vooruit naar 
de tweede klasse, wat dat allemaal teweegbrengt. 
Jos: Het allermooiste moment was natuurlijk de 
penalty in laatste minuut in en tegen Haps en de 
ontlading daarna. 

  

Opmerkelijke 
voetbalverhalen: 

Jos: Dat was tegen Mill of SES volgens mij. De trainer 
was Leo Janssen en ik had de opdracht gekregen om 
NIET over de middellijn te komen. In de tweede helft 
heb ik me hier niet aan gehouden en toen ik op de 
helft van de tegenstander kwam scoorde ik meteen 
waardoor de wedstrijd in 1-1 eindigde. 
  
In de senoiren staan me vooral de uitwedsrijden bij 
SES bij omdat we voor de wedstrijd altijd stopte bij het 
mariakappeletje om te bidden voor de overwinning. 
Dat was op zondagaochten en toen hadden de 
meeste van ons een kater 
 

  

Veronica Inside of 
Studio Voetbal: 

In koor: Veronica inside.  

  

Favoriete 
huisdieren: 

Hebben we niet. Maar als we moeten kiezen een 
hond 

Gekste wedstrijd Jos; is ook een van de mooiste wedstrijden vind ik 
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ooit gezien: persoonlijk; PSV tegen steau boekarest in 1989. PSV 
kwam op 0-1 achter en uiteindelijk met 5-1 gewonnen.  
Sonja: mijn eerste live voetbalwedstrijd in het 
stadion,ik vond het heel raar om geen commentaar 
tijdens de wedstrijden te hebben en geen herhalingen 
te kunnen zien. 

  

Vianen Vooruit 
over 10 jaar: 

Jos:  10 jaar is lang en daarion kan nog veel 
gebeuren. Of we dan een vereniging zijn met Beers 
durf ik nu geen uitspraak over de toen. De komende 
jaren willen we een gezonde en gezellige club blijven 
met een seniorentak.  
 
Sonja: Een goede en gezellige voetbalclub met veel 
leden en supporters. 

  

Beste speler 
Vianen Vooruit 
ooit: 

Jos: Dat is toch Rik Willemsen omdat hij het meeste 
heeft gepresteerd van alle goede spelers bij Vianen 
Vooruit. Lon Hendriks staat ook hoog op mijn lijstje 
Sonja. Ik sluit me aan bij Rik Willemsen. Voor die tijd 
kan ik er eigenlijk niet veel van zeggen. 

  

Ik zou graag 
ontmoeten: 

Sonja: Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. 
Lijken me leuke en spontane mensen. 
Jos: Max Verstappen 

  

Met wie zou  je 
een dag willen 
ruilen? 

Jos: Ook wel met Max Verstappen om een keer in een 
formule 1 auto te racen. 
Sonja: Ik blijf wel gewoon mezelf 

  

Voor wie heb je 
veel respect? 

Sonja: Vrijwilligers van de club, er gaat toch een 
heleboel tijd in zitten. 
Jos: Sowieso voor alle vrijwilligers van Vianen Vooruit. 
Ook voor Mark Rutte omdat hij altijd rustig en positief 
blijft. 

  

Echte sportvrouw: Sonja: Daphne Schippers 
Jos: Marianne Vos 

  

Exhter sportman Jos: Matthieu van der Poel en Max Verstappen en niet 
te vergeten Pieter van de Hoogenband. Jan van 
Beveren moet ook vermeld worden als beste keeper 
van Jos. 
Sonja: Dumfries 
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Leukste activiteit 
ooit door de 
supportersclub 
georganiseerd? 

Jos: Casinio avond 
Sonja: de bingo avonden zijn altijd erg leuk en gezellig 

  

Verwachting 
seizoen 2021-
2022: 

Sonja: Hopen dat het een normaal seizoen wordt met 
supporters langs de lijn 
Jos: goede middenmoter in de tweede klasse 

  

Vianen Vooruit in 
enkele woorden: 

Jos: Heel belangrijk deel van mijn leven. Nette, 
gezellige, goed georganiseerde en respectvolle 

dorpsclub (dat moet wel met zo’n voorzitter      ) 

Sonja: leuke gezellige voetbalclub waar ook nog eens 
goed gevoetbald wordt. 

  

Aan wat erger je 
het meest in 
Nederland? 

Sonja: Black lives matter. Wordt een beetje opgeklopt 
allemaal en ben daar kan ik me wel in vinden. 
Jos: Anti rokersbeleid. Ik wordt er helemaal gek van. 

  

Hoogtepunt in de 
voetballerij: 

Jos: Kampioenswedstrijd tegen Haps en de enige 
europacup 1 winst van PSV. 
Sonja  EK 1988 

  

Dieptepunt in de 
voetballerij: 

Sonja: EK 2021 
Jos: Heizeldrama (Juventus Liverpool) en verloren 
WK finale in 2010. 

  

Algemene 
opmerking:/Iets 
toe te voegen 

Jos: De mensen moeten snappen dat er zonder 
vrijwilligers ook geen Vianen Vooruit is. Daarom is het 
fijn en ook belangrijk dat mensen iets voor de club 
willen betekenen. 
Sonja: ik heb hier niets aan toe te voegen 

  

Dit interview is 
afgenomen op : 

9-7-21 op Beekdal 45 in Vianen. 
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