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Portret Supportersclub 2022 

 

 

Edwin Dinnissen 
Portret van: Edwin Dinnissen  

  

Woonplaats: Cuijk 

  

Geboren: 21 mei 1974 

  

Beroep: ZZP’er bij Boomkwekerij Ebben 

  

Burgerlijke staat: Samenwonend met Aleksandra 

  

Favoriete Club: Ajax 

  

Omroep: SBS 6 

  

Politieke partij: Zolang als er zes partijen in coalitie zitten wordt het 
hemelaal niks. Daarom kies ik nu voor de Boerenpartij 

  

Favoriete speler in 
buitenland: 

Haaland van Manchester City 
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Favoriete speler in 
Nederland: 

Steven Berghuis van Ajax 

  

Favoriete 
vakantieland: 

Hebben we genoeg; We gaan meestal ergens anders 
heen maar naar Griekenland gaan we zeker nog een 
keer naar terug 

  

Mooiste Stadion: Johan Cruijf Arena 

  

Wat zap ik weg op 
TV: 

Goede tijden Slechte tijden 

  

Favoriete 
programma 

Eredivisie Live van ESPN 

  

Favoriete trainer: Matt Wientjes. Echt een technische jeurgdtrainer waar 
Vianen Vooruit veel profijt van heeft gehad 

  

Sportende 
kinderen: 

Sara Hockeyt bij Civicum MO 14-1 
Fabian voetbalt bij de SJO JO10-2 

  

Mooiste 
voetbaltenue: 

Vianen Vooruit 

  

Lelijkste 
voetbaltenue: 

Siol 

  

Waar moet een Kei 
van de Hei aan 
voldoen? 

Het moet een verenigingsmens zijn die zich inzet voor 
onze mooie vereniging 

  

Seks voor de 
wedstrijd: 

Ik moest wel heel vroeg voetballen op zondag, dus 
dat zat er meestal niet in. 

  

Bijzondere 
momenten 

Mijn vader Jo Dinnissen heeft vijftig (!)  jaar lang alle 
wedstrijden van Vianen Vooruit 1 bekeken.  
Hij had net zijn invalidewagentje en met de 
kampioenswedsrtijd in 2011 tegen Constantia ging hij 
in de regen daar naartoe dat zal ik nooit vergeten. 

  

Mooiste sportpark: Op dit moment EGS in Grave 

  

Lelijkste sportpark: Toxandria in Rijkevoort 
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Favoriete muziek: Van alles wat 

  

Met welke trainer 
heb je goede 
ervaringen? 
 

Sjaak Bissels, Jan Liebers, Harry Thijssen en Ton 
Driessen allemaal leuke trainers. 

  

Grootste blunder 
ooit: 

Sarah moest afzwemmen voor haar zwemdiploma. Ik 
was voor mijn gevoel al een beetje aan de late kant 
maar besloot toch nog wat oude kleren weg te 
brengen bij de de AH. In alle haast reed ik vol tegen 
enkele paaltjes aan daar op de parkeerplaats. 
Eenmaal aangekomen bij het zwembad bleek dat we 
ons vergist hadden in de tijd. We moesten pas om 
10.15 uur aanwezig zijn ipv 9:45 uur….. 

  

Bijzondere 
gebeurtenissen 
Vianen Vooruit: 

Kampioenschap van 2010-2011 met Vianen Vooruit 4 
ook het kampioenschap met vianen vooruit 5 in 2016 
/2017 

  

Opmerkelijke 
voetbalverhalen: 

Bij ons kampioenschap in 2010/2011 heeft VCA alle 
wedstrijden bovenaan gestaan, tot de laatste 
wedstrijd, toen gingen wij de voorbij. 
 
Ook de legendarische besprekingen van Harry 
Thijssen bij Vianen Vooruit 2 zullen me altijd bijblijven 

  

Veronica Inside: Kijk ik af en toe en is wel oké 

  

Favoriete 
huisdieren: 

Konijnen, we hebben er twee Flappie en Saartje 

  

Gekste wedstrijd 
ooit gezien: 

Gassel -  Vianen Vooruit; allebei de teams hadden 
nog 1 punt nodig voor handhaving in de vijfde klasse.  
 
Er werden kansen gemist van 2 meter voor open 
doel. In de rust zijn we maar naar huis gegaan omdat 
we wisten dat er toch niet meer gescoord zou worden. 
 

  

Vianen Vooruit 
over 10 jaar: 

Samen met HBV. In een ideale situatie volgens mij is 
een sportpark met de school, de tennisclub en de 
voetbalclub op één locatie. 
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Beste speler 
Vianen Vooruit 
ooit: 

Robby van Raay. Er zijn vaker spelers teruggekomen 
van grotere clubs maar Robby heeft altijd altijd 300% 
gegeven en mede daardoor heeft Vianen Vooruit het 
tot de tweede klasse geschopt. 

  

Ik zou graag 
ontmoeten: 

Katja Schuurman 

  

Met wie zou  je een 
dag willen ruilen? 

Geen idee 

  

Echte sportvrouw: Wielrenster Annemiek van Vleuten 

  

Leukste activiteit 
ooit door de 
supportersclub 
georganiseerd? 

Ik ga helaas bijna nergens meer naar toe. Jeu de 
boulles is wel een van mijn favoriete activiteiten die er 
georganiseerd is 

  

Verwachting 
seizoen 2022-2023 

Net erin blijven 

  

Vianen Vooruit in 
enkele woorden: 

Mijn club! 

  

Dieptepunt in de 
voetballerij: 

Moeten stoppen met voetballen vanwege mijn knie 

  

Algemene 
opmerking: 

Ben altijd trots geweest op mijn club en nog steeds! 
 
Petje af voor de werkploeg. Het sportpark ligt er altijd 
pico bello bij! 
 
Ik trek al 28 jaar lijnen bij Vianen Vooruit en er mag 
uitbreiding komen in ons team. Momenteel doe ik dat 
met Michel van de Heuvel en met Mat Roelofs, dus 
als er iemand interesse heeft horen we dat graag! 

  

Dit interview is 
afgenomen op : 

13-12-2022 in Cuijk 

 

SUPPORTERSCLUB 

VIANEN VOORUIT 


