
Interview met . . 
 

Daan en Luc Voncken uit de E3 en de F2 interviewen jeugdleider Piet Voesten. 

Daan: Heeft u ook gevoetbald? 
Piet: Ik heb tot mijn 15e jaar gevoetbald bij de jeugd van Sittardia. Die club is later gefuseerd met Fortuna. 
Toen ben ik gaan werken en op mijn 16e ben ik gaan varen, koksmaatje op de wilde vaart. Ik heb toen de 
hele wereld gezien. Maar voor voetballen had ik toen geen tijd meer. 

Luc: Hoe oud bent u? 
Piet: Hoe oud denk je? Ik ben 61 jaar. 

Daan: Wie vindt u de beste speler ooit en waarom? 
Piet: Johan Cruyff, omdat hij alles kon, het spel goed zag en een echte leider was voor het team. 

Luc: Van welke club bent u fan? 
Piet: In de eredivisie van PSV, maar ook van Caesar en natuurlijk van de F2. 

Daan: Hoe lang traint u al een team? 
Piet: Ik ben nu 6 jaar trainer. En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. 

Luc: Welk stadion vindt u het mooist en bent u er al eens een keer geweest? 
Piet: Ik ben vroeger in het Olympisch stadion in Amsterdam bij DWS geweest, ik ben al eens in het Philips 
stadion van PSV geweest maar het mooiste stadion vond ik de Kuip in Rotterdam. 

Daan: Wat is het leukste team dat u heeft getraind en in welk jaar was dat? 
Piet: Ik vond ze allemaal even leuk. Sommige teams waren wat beter. Maar daarom vond ik ze niet leuker. 

Luc: Wie denkt u dat landskampioen wordt in de eredivisie? 
Piet: Ik denk PSV. Ze hebben het beste team en vooral de beste achterhoede. 

Daan: Hoe vindt u dat Caesar 1 het dit seizoen gedaan heeft? 
Piet: Ze hebben tot nu wisselend gespeeld, soms heel goed, soms minder. 

Luc: Wat doet u in uw vrije tijd? 
Piet: Wandelen met Max (de hond), sport kijken, puzzelen en heel veel dingen op het Caesar veld doen. 

Daan: Wat vindt u van de kunstgrasvelden? 



Piet: Ik vind ze geweldig, je kunt altijd trainen, wedstrijden worden bijna nooit afgelast en je hebt geen 
modder meer aan je voetbalschoenen. 

Luc: Hoe vaak per week bent u op het Caesarveld? 
Piet: Bijna iedere dag. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zet ik de velden klaar voor de jeugd, op 
maandag en woensdag ben ik trainer en op zaterdag coach ik de F2. 

Piet, hartelijk bedankt voor dit interview.


