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Weer de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van In beeld – Uit 
beeld. We zijn in de zomervakantie naar Haps gereden, onderweg moest 
nog wel ff gebeld worden omdat we niet precies wisten waar hij woont. 
Dat bleek in de Pastoor Hermanstraat 1 te zijn. We werden hartelijk 
ontvangen door     
 
 
Hij woont daar samen met zijn vrouw Andrea en hun 2 zonen Dave en 
Nick. Ze wonen er al 20 jaar met veel plezier en Gerwin heeft veel aan 
het huis geklust en doet dat nog steeds.  
Doordeweeks is Gerwin aan het werk bij Ebben Boomkwekerijen als 
teeltchef kwekerij; ‘ik moet de mannen bezig houden en werk verdelen’. 
Hij is onderaan begonnen (30 jaar geleden) en uiteindelijk 
leidinggevende geworden, omdat het uitvoerende deel toen wat 
moeizamer ging in verband met zijn fysieke gezondheid. Gerwin is bijna 
50 jaar geleden geboren in Vianen (september), in diezelfde periode 
zagen in Vianen nog 6 andere jongens het levenslicht; o.a. Peter 
Wientjes, Dirk- Jan Coljee, Ton Pluk, John Arends, Rene van Veldhoven. 
Hij heeft een zus die Anja heet en beide ouders wonen nog in de 
Schutterskamp. Vader komt uit een voetbalfamilie, hoewel hij zelf nooit 
heeft gevoetbald. Hij kwam wel altijd naar het voetbal kijken. Sinds vorig 
jaar heeft Gerwin een seizoenskaart van PSV. Hij gaat nu wat vaker 
kijken, vroeger al wel eens met jeugdvriend Jan Jacobs.  
Wat we niet wisten, maar al vrij snel ter sprake kwam is dat Gerwin nog 
steeds lid met bondsnummer is van Vianen Vooruit. En dat hij Vianen 
Vooruit nog steeds een warm hart toedraagt, hij heeft zelfs nog een 
collectors item in zijn bezit. 

Gerwin de Bruijn 



  

 
 
Zoals menigeen is Gerwin in de jeugd van Vianen Vooruit begonnen. Wel een 
jaar later dan zijn leeftijdsgenoten, want ‘hij wilde als menneke niet in de regen 
voetballen’.  En heeft daar veel trainers/leiders gehad; Henk Driessen, Gerard 
v.d. Linden, Piet Lamers, Harrie Thijssen, Willy Peters, Sjaak Cornelissen, Henk 
v.d. Linden, Jos Driessen en Jan Eltink. Gerwin speelde altijd links- of 
rechtsvoor, hij is tweebenig.  Hij speelde o.a. met Ard Ceelen, Ronny Brands, 
Gertwin Giesbers, Waldi Weerepas, Ton Pluk en John Arends.  
Henk Driessen was een speciale trainer, omdat hij Gerwin beter heeft gemaakt, 
zijn trainingen waren wel klasse. Met Gerard v.d. Linden was het leuk omdat 
die nieuwe ideeën had en wel wat durfde te proberen.  
In het seizoen met de A1, dat Jan Eltink trainer was verloren ze alles. Toen Jan 
een zaterdag ziek was en Piet ten Haaf als coach meeging wonnen de mannen. 
Het is niet helemaal duidelijk geworden of dat nou door Jan of Piet kwam…. 
 

 



  

 
Toen ze wat ouder waren ging het blijkbaar ook met het voetballen wat beter. 
Toen Gerwin in de B stond verloor hij nog de kampioenswedstrijd tegen 
Oeffelt. In de A1 echter was er opnieuw een kampioenswedstrijd tegen de 
Zwaluw en toen won Vianen Vooruit.  
In de senioren is Gerwin bij het 4e  links-half gaan voetballen omdat hij het wel 
redelijk goed kon belopen. Er was toen geen plek voor de jeugdspelers in de 
selectie. Hij heeft het een paar jaar volgehouden en toen werd het 
vriendenteam opgericht met o.a. Jan van Daal, Gerry Theunissen, Jan Jacobs, 
Henri Pluk, Mark van Duijnhoven, Edwin Barten en Aswin Verbiesen. Vaak was 
er op zondagmorgen niemand om te rijden; en een cola en paracetamol 
hielpen er ook niet aan om weer nuchter te worden.  
 

                                                
 
Gerwin is ook nog ongveer 8 jaar jeugdleider geweest, dat was erg leuk om te 
doen. Hij is trainer geweest samen met Arno Wientjes, Mat Roelofs, Winand 
Roelofs en Willy Theunissen. Samen met Willy werd hij met de A1 kampioen. 
Hij heeft de herinneringsschaal die hij van de jongens kreeg nog steeds. Toen 
speelden daar o.a. Kevin van Elst, Ken van Tienen, Olaf Ceelen en Juri de Vos in. 
Niemand wilde dat team trainen en ze werden uiteindelijk 2 x kampioen. Ze 
hebben destijds ook tegen de A1 van NEC gespeeld, daar speelde toen Robby 
van Raay in. Ze verloren met 3-1, maar speelden een dijk van een wedstrijd. 
 



  

                                                              

 
 
Gerwin heeft door een heupafwijking maar tot zijn 35e gevoetbald .Toen zijn 
kinderen in Haps gingen spelen is hij daar trainer geworden. Hij heeft zijn 
diploma gehaald: juniorentrainer. Heeft meegelopen met de talenten van Cuijk 
om ervaring op te doen. Hij wil daarin nog verder groeien en gaat daarom wel 
eens naar andere verenigingen om met trainingen mee te lopen of te geven.  
Zijn oudste zoon gaat naar de A en de jongste is  gestopt met voetballen. Dus 
misschien dat hij straks mee gaat doen in de derby Vianen Vooruit – Hapse 
Boys. Da’s voor Gerwin toch een lastige, hij draagt Vianen Vooruit nog steeds 
een warm hart toe, maar doet inmiddels ook veel voor Hapse Boys. We zullen 
aankomend seizoen zien of het heel moeilijk kiezen is voor Gerwin. Hopelijk 
kunnen we er aan het einde van de wedstrijd  samen een pilske op drinken   
 
Gerwin, dank je wel voor je verhalen en gezellige avond! Heel veel succes met 
je trainerscarriere en tot aankomend seizoen.  

                                                  
Pieter Lange en Diana van der Linden 
Supportersclub Vianen Vooruit 
 
 
 
                       
 
 


