
Interview met Rik Willemsen en Rik Renirie 

 

Met wie zitten we vandaag aan tafel? 

Vanavond zit de supportersclub aan tafel met Rik Willemsen en Rik Renirie.  

Onze aanvoerder Rik Willemsen voetbalt al meet dan 15 jaar in Vianen. Vanuit 

de B2 van JVC Cuijk uiteindelijk de overstap gemaakt naar de B1 van Vianen 

Vooruit. Toenmalige trainers waren Walter Bulkens en Harm Verbiesen. Rik woont 

samen met Eelke in hun onlangs opgeleverde huis in Vianen en is trotse vader 

van Xavi. Rik werkt als Operations & Supply Chain Director bij BF like in Elst.  

Rik Renirie heeft in 2019 de overstap van JVC Cuijk naar Vianen Vooruit 

gemaakt. JVC Cuijk kwam destijds nog uit in de 3e divisie zondagamateurs. Rik is 

begonnen in de jeugd bij JVC Cuijk en heeft daarnaast in de jeugd gespeeld bij 

PSV, Top Oss en Helmond Sport.  Bij de senioren heeft Rik naast JVC Cuijk (over 

twee periodes) ook nog bij Juliana Malden gespeeld. Rik woont samen met 

Nadieh in Vianen en samen hebben ze 2 kinderen Flo en Moos. Rik werkt als 

Warehouse manager  bij Florius Flowers in Cuijk.



Wanneer hebben jullie het meeste plezier tijdens voetbal? 

Na een lange stilte: Als er dingen compleet verkeerd lopen en er dingen 

gebeuren die niemand verwacht. Bijvoorbeeld als er iemand tijdens de training 

over zijn benen struikelt of in de wedstrijd op goal schiet en de bal gaar uit in 

plaats van achter.  

Rik W: De laatste jaren hebben we ook veel voldoening gehaald uit onze 

prestaties. Als klein dorpje hebben we toch een mooie periode gehad en enkele 

jaren mee kunnen draaien in de tweede klasse. Nu komt de voldoening minder 

uit de prestaties maar meer uit de groei die de jongere spelers momenteel laten 

zien.  

Rik R: Kleedkamerhumor blijft ook fantastisch. Het maakt niet uit bij welke 

vereniging, overal heb ik eigenlijk wel leuke taferelen meegemaakt in de 

kleedkamer. Wat dat precies is? Dat kan ik helaas niet vertellen. Vaak moet je er 

ook bij zijn geweest om het goed te kunnen begrijpen. 

 

Welke trainers zijn je bijgebleven en wat heb je daarvan geleerd? 

Rik W: Iedere trainer die ik heb gehad bij Vianen Vooruit heeft in de fase waarin 

we zaten wel iets meegegeven en daar zijn toegevoegde waarde in gehad. Ik 

kan over allemaal wel iets positiefs vertellen. 

Rik R heeft heel veel trainers gehad in de verschillende jeugdelftallen en bij de 

senioren. Bij Juliana onder Rob Bouman heb ik mijn beste seizoen uit mijn carrière 

gehad. In de jeugd bij PSV heb ik van Gerald Vanenburg individuele training 

gehad. Dat zijn dingen die blijven je altijd bij daar leer je natuurlijk enorm van. Bij 

JVC Cuijk heb ik Jan van Deinsen meegemaakt, wie een goeie people 

manager was. Ook Eric Meijers vond ik een van de fijnste trainers die ik heb 

meegemaakt.  

Welke hoogtepunten hebben jullie meegemaakt in het voetbal? 

Rik R: Helaas ben ik in de senioren nooit kampioen geworden. Mijn absolute 

hoogtepunt was mijn debuut in betaald voetval, al duurde dit maar  13 minuten. 

In de wedstijd Helmond  Sport – TOP Oss mocht ik 13 minuten voor tijd invallen.  

Na deze periode bij TOP OSS heb ik de overstap gemaakt naar jong Helmond 

Sport waar een toenmalig trainer van PSV toen trainer was. We speelden dat 

jaar tegen allerlei jong eredivisie elftallen zoals jong Ajax en jong Feyenoord. 



Rik W: Ik heb in al die jaren best wel wat promoties mee mogen maken. De 

allereerste bij de senioren was tegen Keldonk in 2008, wat promotie naar de 

vijfde klasse betekende. In 2010 promoveerde we naar de vierde klasse door uit 

de kampioenswedstrijd bij Constantia met 3-5 te winnen. In 2015 promoveerde 

we via de nacompetitie (tegen Mill en Cito) naar de derde klasse. Absolute 

hoogtepunt blijft de promotie naar 2e klasse bij Hapse Boys in 2018. Het hele jaar 

hebben we niet bovenaan gestaan alleen in de allerlaatste seconden flikten we 

het toch door een benutte penalty van Danny van Raay. 

Ook de handhaving in 2016 tegen Beers over 2 wedstrijden blijft altijd in mijn 

gedachten, ook omdat ik in beide wedstrijden scoorde, het een derby was die 

erg leefde en dat er na afloop een leuk feestje losbarstte. 

 

Uiteraard zijn er ook altijd mindere dingen die je meemaakt, welke zijn dat voor 

jullie? 

Rik W: Dit jaar met alle gebeurtenissen rondom het overlijden van Jis Arts is wel 

het absolute dieptepunt. Als je zoiets meemaakt besef je dar alles maar relatief 

is en voetbal maar bijzaak is eigenlijk. 

Sportief gezien is de degradatie vorig jaar een dieptepunt. Achteraf gezien kan 

ik hier zeker mee leven. Ik zou er niet aan moeten denken om dit jaar in de 

tweede klasse actief te zijn. 

Gelukkig heb ik weinig blessures gehad in mijn voetbalcarrière. Dit jaar gaat het  

helaas wat anders. De afgelopen 12 jaar heb ik geloof ik 3 wedstrijden gemist en 

dit jaar al 6 of 7. Eerst had ik last van mijn knie en nu is het de hamstring die 

opspeelt. Hopelijk kan ik snel weer aansluiten en mijn bijdrage leveren aan het 

team 

Rik R: Het overlijden van Jis is ook voor mij het absolute dieptepunt. Verder heb ik 

gelukkig geen ernstige blessures gehad en heb ik over het algemeen altijd veel 

kunnen spelen. Sportief gezien ook de degradatie van vorig jaar. 

Wat is jullie favoriete elftal waarmee je eens hebt gespeeld? 

Keeper:   Hans Beunder; 

Verdediging:  Jos Wijnen;  

Maarten Broekmans 

Robby van Raay 

Wouter Evers 

 



Middenveld:  Mick Boogaard 

    Wouter Evers  

    Arthur Spanjersberg 

 

Aanval:   Rik Renirie 

    Roy Daamen 

    Walter Bulkens 

    

Wissels:   Harm van Sambeek 

Jeroen Schepens 

Remco Loeffen 

    Stijn Bardie 

    Mark Daamen  

 

Favoriete trainer:  Rein Bonimbi 

 

Remco is wel een betere keeper, maar Hans had echt veel charisma, iets wat er 

op dat moment misschien miste in de groep. Jos Wijnen was niet de beste 

verdediger maar wat een power en mentaliteit Altijd positief. Als we Robby er 

niet in zetten krijgen we het te horen, vandaar een plaats voor Robby in ons 

team. 

Wat is jullie verwachting voor het seizoen 2022/2023? 

 

Rik R; Handhaven is het doel en moet zeker mogelijk zijn Volgens mij gaat er één 

rechtstreeks uit en spelen de twee plaatsen daarboven nacompetitie. Als we 

compleet zijn kunnen we top 5 halen denk ik maar gezien de smalle selectie 

kunnen we blessures niet zo makkelijk opvangen als andere jaren. 

Rik W: Ik hoop een goede middenmoter te worden in deze klasse. Als we 

compleet zijn kunnen we het iedereen moeilijk maken en kunnen we van 

iedereen winnen. 

Wie wordt er Kampioen in onze Klasse: 

Beide zonder na te denken; Handel.  Handel is veruit het beste voetballende 

team waar we tegen gespeeld hebben. Ze hebben vanuit Gemert een aantal 

goede versterking erbij gekregen. 

  



Wat zijn je persoonlijke verwachtingen tijdens en na je voetbalcarrière? 

Rik W Ik heb oprecht nog geen idee. Ik heb het in het afgelopen jaar erg druk 

gehad met veel dingen, dus dit jaar kan zomaar eens mijn laatste jaar zijn als 

actief voetballer. Hierover heb ik nog geen definitieve beslissing genomen. Ooit 

wel gedacht dat trainer zijn leuk is, maar al die cursussen die je daarvoor moet 

volgen dat zie ik niet zitten.  

Rik R heeft ook nog geen idee en ook voor deze Rik is het afhankelijk van 

verschillende factoren zowel op het werk als privé. Ook voor mij kan het ook 

zomaar mijn laatste jaar zijn.  

Wat is jullie mening over Vianen Vooruit? 

Rik R: Vianen Vooruit is een warme leuke en mooie club en het is er altijd 

gezellig. Ik was er voordat ik hier ging voetballen ook al vaak voor de derde helft 

te vinden. Het is echt veel gemoedelijker dan bij bijvoorbeeld JVC en Top Oss. 

Rik W; Kenmerkend voor Vianen Vooruit is dat er veel dingen goed geregeld zijn 

en dat dat mede te danken is aan de vele vrijwilligers. Helaas wordt deze groep 

ook in Vianen steeds kleiner en zijn er weinig jeugdigen die vrijwilliger worden 

binnen de club. Natuurlijk is het ook een maatschappelijk probleem; Vroeger 

konden de mensen al rond hun 60ste met vroegpensioen en tegenwoordig 

moeten ze tot de 69 werken. 

Tot slot vind ik het mooi om te zien dat we vaste kern supporters hebben in 

goede tijden, maar ook nu dat de resultaten wat minder zijn worden we altijd 

aangemoedigd door een grote groep supporters. 

Rik en Rik hartelijk dank voor het geven van dit interview!! 
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