
Vianen Vooruit selectie ondergaat diverse 
veranderingen: 

Voor het komende seizoen zijn er diverse mutaties bij de 
selectie en begeleiding van Vianen Vooruit. 

Om 10 selectie spelers te vervangen waarvan 2 keepers 
was een grote uitdaging. Als club hebben we de 
doelstelling om zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te 
blijven spelen met onze selectie elftallen binnen de 
mogelijkheden van de club.  

Rob van Raay en keeper Remco Loeffen gaan zoals 
bekend stoppen. 
Al eerder dit seizoen is Mick Bogaard als gevolg van een 
blessure  helaas moeten stoppen. 
 
Jeroen Schepens geeft voorkeur aan zijn 
maatschappelijk carrière bij de BVO VVV Venlo en stopt.  
 
Daarnaast keert Jeroen Bardoel terug naar zijn 
jeugdliefde HBV in zijn woonplaats Beers. 
Aanvaller Mart Nuijen volgt hem en vertrekt eveneens 
naar HBV. 

Verder gaan Edwin Lamers, Jesse Giesbers, Sjors 
Kempen en Thijs Lange op eigen verzoek in een lager 
elftal spelen. 

 

Om dit op te vangen worden vanuit de jeugd Roel 
Willems, Niels Arends, Job Nuijen, Tycho Janssen en 
Rijk Kregting doorgeschoven. 
 



Terug van weg geweest is Joey de Bouville, hij komt 
over van eerste klasser De Zweef. 
De 31 jarige weer in Cuijk wonende Joey speelde voor 
zijn vertrek naar Nijverdal al voor Vianen Vooruit. 
 
Menno Willemsen 25 jaar ( broertje van aanvoerder Rik 
Willemsen ) gaat weer beginnen met keepen, hij keepte 
eerder in de jeugd van JVC en Siol. Hij gaat komend 
seizoen aansluiten bij de selectie. 
 
Naast Menno komt keeper Mitchel de Vries wonende te 
Beekdal in Vianen over van JVC Cuijk 017. 
Mitchel woonde eerst in de omgeving van Utrecht 
alvorens hij verhuisde naar Vianen. 
Mitchel wilde stoppen met voetballen, maar gaat nu 
keepen bij de club in zijn woonplaats. 
 
Verder heeft de in Cuijk wonende Jevaro Ikanubun, na 
zijn verhuizing terug naar Nederland vanuit Portugal, 
zich aangemeld met het verzoek om bij onze club te 
mogen komen spelen. 
Jevaro is 29 jaar en heeft de jeugdopleiding van Top 
Oss doorlopen, speelde daarna enkele jaren voor 
tweede klasser Prinses Irene uit Nistelrode. Hierna 
speelde hij nog twee seizoenen, voor toen nog 
hoofdklasser OSS’20, alvorens hij vertrok naar het 
buitenland. 
In het Portugese Lissabon speelde hij nog twee jaar 
voetbal. 
Jevaro is een oude bekende van trainer Niels Voet en 
Rik Renirie 
 
 



In de huidige selectie zitten nog een paar spelers 
waarvan twijfel is of ze fit aan het seizoen kunnen 
beginnen. Dirk Nuijen is net geopereerd, Jelle Hendriks 
komt terug van een kruisband blessure, Bij Guus 
Hendriks en Jasper Coenders moeten we ook nog even 
een slag om de arm houden! Uiteraard hopen we voor 
deze jongens dat ze op tijd fit zijn en blijven! 
 
Mede gezien bovenstaande is er na goed overleg tussen 
TC en bestuur besloten om nog 2 spelers van buitenaf te 
benaderen om de selectie op de gewenste sterkte/aantal 
te brengen. 
Gekeken is, in overleg met de trainer op welke positie 
we nog wat versterkingen kunnen gebruiken. 
 
Van 2de klasser DIO’30  uit Druten komt over, de in 
Gennep woonachtige Nils Goertz. Nils wilde graag in de 
regio op niveau blijven spelen en kiest voor Vianen 
Vooruit. 
Nils kan op diverse posities spelen op het middenveld en 
achterin. 
 
Daarnaast komt van Juliana Mill over de 20 jarige Stan 
Peters. Stan heeft de ambitie om te kijken hoe hoog hij 
kan spelen .Hij kan op diverse posities in de voorhoede 
spelen. 
 
Met 37 spelers waarvan 3 keepers is de selectie van 
Vianen Vooruit rond. 
 
Het vervangen van 10 selectie spelers is zeer zorgvuldig 
verlopen waarbij binding/ eigen jeugd in eerste instantie  



de voorkeur (zoals altijd) krijgt. Het gehele proces is in 
goed overleg tussen bestuur, TC en trainer gegaan. 
 
Ook in de staf van de selectie zijn een paar 
veranderingen. Robin Kersten uit Overasselt die 
afgelopen seizoen stage kwam lopen voor zijn 
trainersdiploma bij Niels Voet blijft ook komend seizoen 
bij Vianen Vooruit. Bestuur , spelers en TC zijn erg 
tevreden over Robin en zijn dan ook blij dat hij bij ons 
blijft. 
 
De staf / begeleiding  gaat er al volgt uit zien: 
 
1ste elftal uitkomend in de tweede klasse: 
 
Hoofdtrainer Niels Voet gaat zijn 5de seizoen in. 
Assistent op de zondag Harm Verbiesen is gestopt en is 
vervangen door oud eerste elftal speler Ron Brands. 
Daarnaast blijven Robin Kersten als assistent, Ken van 
Tienen als materiaalman / teammanager Marcel 
Spanjersberg, assistent scheidsrechters Ed van 
Avezaath en Patrick Wolfs. 
 
2de elftal uitkomend in de reserve tweede klasse: 
 
Ronald van den Broek blijft ook komend seizoen trainer 
van het tweede elftal. Ronald traint op de 
donderdagavond en is verantwoordelijk op de zondag. 
Op de dinsdag gaat Robin Kersten het tweede trainen! 
Assistenten blijven Mat Roelofs en Tiny Graat, Chris 
Graat gaat bij een lager elftal vlaggen. 
 



De keeperstrainingen verschuiven van de dinsdag naar 
de donderdag en blijven onder leiding van Ronald van 
de Broek staan 
  
Hersteltrainer is en blijft Henry van Raaij . 
Bart van Dongen is en blijft de Fysiotherapeut. 
 
Henry blijft op de donderdagavond ook de lagere 
elftallen trainen. 
 
We hopen snel weer te kunnen starten met voetballen 
en zien jullie dan graag weer langs de lijn op ons mooie 
sportpark! 
 
Blijf gezond en pas op elkaar. 
 
Namens het bestuur / TC van Vianen Vooruit 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marcel Spanjersberg 
 
 
 
 


