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Portret Supportersclub maart 2019 

 

 

Neel Vissers en Winand Roelofs  

 

 
           
  

Woonplaats: Vianen 

  

Geboren: Neel 24-05-1974   Winand 11-09-1970      

  

Beroep: Winand is storings- onderhoudsmonteur bij Visser 
Stroopwafels (onderdeel van Daelmans Banket)  en 
Neel is coördinator planning en roostering 
simulatiecontacten HAN  

  

Burgerlijke staat: Samenwonend, vanaf 1997 

  

Favoriete Club: Neel: VVV en Ajax 

 Winand: Ajax 

  

Omroep: Neel: Studio Sport, Rijdende Rechter Suits, netflixen. 
Winand: Ziggo Sport Formule 1, voetbal, Rijdende 
Rechter SBS 6. 
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Politieke partij: Neel: altijd verschillend, zwevende kiezer. Mag dubbel 
stemmen, want Winand geeft aan wat Neel mag 
invullen voor hem of juist niet.  
Winand: niet politiek ingesteld, ze maken niet waar 
wat ze beloven 

  

Favoriete speler in 
buitenland: 

Neel: Jaap Stam 
Winand: Paolo Maldini 

  

Favoriete speler in 
Nederland: 

Neel: Unnerstall (keeper VVV) 
Winand: Dennis Bergkamp 

  

Favoriete 
vakantieland: 

Neel: Ierland 
Winand: (Oost)Canada 

  

Mooiste Stadion: Neel: Arena 
Winand: Camp Nou 

  

Wat zap ik weg op 
TV: 

Neel: Walking dead (horrorserie) 
Winand: reclame en Patty Brard 

  

Favoriete trainer: Neel: Rinus Michels  
Winand: Rinus Michels (Nederland EK 1988) 

  

Mooiste 
voetbaltenue: 

Neel: blauw van de jeugd van Vianen Vooruit 
Winand: AC Milaan Zwart/rood gestreept  

  

Lelijkste 
voetbaltenue: 

Neel: uit tenue van Excelsior 
Winand: Constantia 

  

Waar moet een 
Kei van de Hei aan 
voldoen? 

Neel: iemand die al langer binnen Vianen Vooruit 
verdienstelijk is. 
Winand: idem. 

  

Seks voor de 
wedstrijd: 

Neel: te vroeg op de dag ( vertrek om  19.00 uur 
Dames 30 + voetballen op vrijdagavond ). 
Winand: geen probleem. 

  

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

Neel: Muzieum Nijmegen, wandeling met GPS, 
daarna bij Mariken van Nimwegen bonbons maken.  
Winand: forelvissen, karten, kanovaren en forelvissen, 
met de bus naar de Oostvaarders Plassen voor een 
wandeling door natuurgebied 
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Mooiste sportpark: Neel: Vianen Vooruit 
Winand: Vianen Vooruit 

  

Lelijkste sportpark: Neel: GVV’57 
Winand: ‘t Oventje 

  

Mooiste muziek: Neel: Bryam Adams / U2 
Winand: Dire Straits / Bon Jovi 

  

Trainen is voor : Neel en Winand: voor de teamgeest, plezier hebben, 
positiespellen, automatismes aanleren 

  

Met welke trainers 
hebben jullie 
goede ervaringen? 
 

Neel: Pieter Lange AHUM ….. 
Winand: Jan Liebers, Henk Driessen 

  

Grootste blunder 
ooit: 

Neel: tijdens een operatie aan de voet van de OK-tafel 
vallen, gaan voor de voet en vervolgens ‘de kop 
kapot’. 
Winand: met hardlopen deur dichtgetrokken en de 
verkeerde sleutel meegenomen waardoor ik daarna 
niet meer binnen kon. 

  

Bijzondere 
gebeurtenissen 
Vianen Vooruit: 

Neel: mis op het veld tijdens de viering van het 75 
jarig bestaan van Vianen Vooruit 
Winand: jubilea, kampioensschappen, onderbroeken 
van ‘de Coen’ in de kantine 

  

Opmerkelijke 
voetbalverhalen: 

Neel: ging een keer kijken bij Winand, tijdens de 
wedstrijd in een kopduel met de hoofden tegen elkaar 
en een gescheurde wenkbrauw al resultaat  
Winand: in Reek met Leo Janssen, hij wilde 1 op 1 
spelen maar de spelers zagen dat absoluut niet zitten 
en trokken eigen plan, gelukkig wel gewonnen.  
In de A tegen Vitesse was iedereen met elkaar aan 
het vechten; spelers, publiek, leiders/trainers 

  

Voetbal Inside: Neel: kijk ik nooit 
Winand: als Jan Boskamp erbij zit wil ik weleens een 
stukje kijken 

  

Favoriete Neel: hond 
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huisdieren: Winand: hond en vogels (putters / goudvinken) 

  

Vianen Vooruit 
over 10 jaar: 

Neel: de vraag is of er dan niet een sprake is van een 
fusieclub (ook senioren) 
Winand: 3

e
 klasse en mooi meedoen moet kunnen. 

Dan zitten we in de vrijwilligersploeg (houden we hem 
aan) 

  

Beste speler 
Vianen Vooruit 
ooit: 

Neel: Winand 
Winand: Henk Driessen en Terry Loeffen 

  

Ik zou graag 
ontmoeten: 

Neel: Christian Horner 
Winand: Jos en Max Verstappen 

  

Met wie zou  je 
een dag willen 
ruilen? 

Neel: Max Verstappen  
Winand: Christian Horner 

  

Voor wie heb je 
veel respect? 

Neel: mijn ouders, en sinds ons mam er niet meer is 
voor ons pap hoe hij zich staande houdt. 
Winand: mijn ouders; nog altijd knap dat ze er 11 
hebben groot gebracht en ze zijn ook nog allemaal  
goed terecht gekomen 

  

Echte sportvrouw: Neel: Esther Vergeer 
Winand: Daphne Schippers 

  

Leukste activiteit 
ooit door de 
supportersclub 
georganiseerd? 

Neel: forelvissen 
Winand: forelvissen 

  

seizoen 2018-
2019: 

Neel: Vianen Vooruit mist net de nacompetitie en 
MO11 winnen het NK in Haarlem 
Winand: PSV kampioen  

  

Vianen Vooruit in 
enkele woorden: 

Neel en Winand: gezellige dorpse club met een goede 
groep vrijwilligers, die alles draaiende houden 
 

  

Aan wat erger je 
het meest in 
Nederland? 

Neel: hoe straffen in Nederland zijn geregeld, lage 
strafmaat, men loopt zo weer op straat rond terwijl 
families van slachtoffers levenslang hebben 
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Winand: op een weg van 80 km/pu waar men 60 
km/pu toekelt en waar dan ook nog een inhaalverbod 
is.  

  

Hoogtepunt in de 
voetballerij: 

Neel: kampioenschap van 2003 dames, 2 keer 
kampioen met Dames 30+ en kampioensschappen 
van de dochters 
Winand: één keer kampioen toen ik in de B1 zat 

  

Dieptepunt in de 
voetballerij: 

Neel: nacompetitie tussen VVV en NAC met rellen die 
uitbraken, ons pap werd het gedruis ingeduwd en ons 
mam en ik werden de andere kant op geduwd 
Winand: vechtpartij in de A1, iedereen was met elkaar 
aan het vechten, gebeurde in Vianen, 
spelers/toeschouwers en alles door elkaar. Oorzaak 
emotie van de wedstrijd 

  

Algemene 
opmerking: 

Neel en Winand: ga zo door en we gaan een keer 
karten met de supportersclub……. 

  

Dit interview is 
afgenomen op : 

22 februari 2019 te Franssenstraat 122 

 Dank je wel Neel en Winand voor jullie gastvrijheid en 
de gezellige avond! 

 

 

SUPPORTERSCLUB 

VIANEN VOORUIT 


