
Vandaag neemt Roy Rijsemus afscheid als 
doelman van WVV Wageningen.
Daarmee komt er een einde aan bijna een kwart eeuw voetballen op De Zoom. Dankzij de 
charmes van wijlen clubman Gerrit van Huenen belandde Roy op jonge leeftijd al in de jeugd 
van Wageningen, waar hij alle elftallen doorliep. Op vijftienjarige leeftijd speelde de doelman al 
eens in het eerste, tijdens een oefenwedstrijd op een doordeweekse avond. 

Op zijn o�  ciële debuut moest Roy daarna nog even wachten. Met Albert-Jan Pomper en Raoul 
van Onzenoort had Wageningen twee prima doelmannen in huis. Toen in de zomer van 2009 
Pomper na de eerste competitiewedstrijd geblesseerd raakte, greep Roy zijn kans en verdween 
hij niet meer onder de lat. 

Maar wat als Pomper niet geblesseerd was geraakt? Had Roy – toen net 19 jaar oud – dan 
wederom een heel seizoen vanaf de bank moeten toekijken? Die vraag bleef de eigenwijze 
doelman frustreren. Uiteindelijk besloot hij vriend en vijand te verbazen, door na dat seizoen 
de overstap te maken naar buurman SKV. Want ook dat is Roy. Onvoorspelbaar en soms niet te 
volgen in zijn daden.

Gelukkig voor Wageningen bleef zijn uitstapje beperkt tot één seizoen. En met Roy weer op 
doel volgde in het seizoen 2011-2012 het grootste succes van Wageningen van het afgelopen 
decennium: promotie naar de derde klasse. Na de promotie volgde degradatie en na de degra-
datie volgden vier seizoenen onder leiding van trainer John van Dijk. Roy werd ouder, begon 
als ondernemer in de bouw, maar bleef bovenal een sfeermaker en absolute leider binnen en 
buiten de lijnen. 

En hoewel zijn lichaam de afgelopen seizoenen vaker halt riep dan Roy lief had, bleek ook onder 
oefenmeester Mark van Wijk dat zijn kwaliteiten het verschil maakten. Met het afscheid van 
Roy verliest Wageningen een geweldige persoonlijkheid in het strafschopgebied, een eerlijke 
teamgenoot en een groot motivator. 

Hopelijk tot ziens Roy! 

Dinie Verbeek (vrijwilliger)
,,Toen ik een jaar of twintig geleden bij Wageningen kwam leerde ik Roy kennen als 
een talentvolle keeper die al snel bij het eerste onder de lat stond. Keurig en net-
jes. Als je zei: ‘Wil je een biertje?’ reageerde hij: ‘Nee dank u, ik drink niet.’ In de loop 
van der tijd ging Roy steeds beter keepen, maar deed hij ook alles wat God ver-
boden heeft. Toen ik op een middag patat stond te bakken, ging ik door mijn rug. 
Roy zag dat en zei direct: ‘Ik eet mijn frietje op en neem het bakken van je over.’ Hij 
heeft daarna de rest van de dag voor iedereen staan bakken. Hoeveel spelers van 
een eerste elftal zouden dat nou doen? Ik wil Roy bedanken voor alles en succes 
wensen met wat hij in de toekomst gaat doen!’’

Christan Buurstee (voormalig teamgenoot)
,,Ja, je kent hem wel. Het slot op de deur. Die halve zool die daar op het doel staat. Als hij toevallig 
even mee doet met het partijtje, zie je iedereen direct zijn scheenbeschermers tevoorschijn toveren. 
Maar ook van niet opgeven en door het vuur voor anderen. Een fameus tikkie terug (Jaap), net te kort, 
maar waar hij zich als een volleerde circustijger bovenop gooit. Misschien niet heel lichtvoetig, maar 
dat merkt hij (of de tegenstander) later wel, en dan in de kleuren bont en blauw  
Die gast die je de sleutels van je huis geeft, om er iets te verbouwen. Of om hem er doodleuk een paar 
maanden in te laten wonen. De bank heeft het niet overleefd, maar de vriendschap wel.  En diezelfde 
kerel die binnenstapt en je de sleutels van zijn Mini in de handen drukt: ‘Kom, we gaan een rondje 
rijden.’ Als keeper, maar ook als vriend; zo’n kerel is goud waard.’’

Selectie Team Roy:
Roy Rijsemus, Raoul van Onzenoort, Frank Slotboom, Kevin Slotboom, Tristan 
Slotboom, Francis Rijsemus, Gijs van de Logt, Jeroen Broeken, Rob Lubberink, 
Jeroen Vliege, Etiënne Jansen, Pieter Kemp, Bastiaan Kemp, Jureno Augusto, 
Yoeri de Bruin, Jano Ebbers, Menno Savenije en Arjan Groeneveld.

Coach: Peter Nickesen
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Patrick Kneepkens (voormalig teamgenoot)
,,Passie, strijd en humor zijn de kernwoorden die bij Roy als doelman horen. 
Passie merk je vooral vanuit het vele en harde coachen van hem. Dit doet hij 
als hij in het veld staat, maar misschien nog wel meer als hij door een blessure 
langs de lijn staat. Strijd merken vooral de spitsen van de tegenstanders die 
met een blessure het veld verlaten. En humor merk je bij teamuitjes. Er ge-
beurt altijd iets geks als Roy er is. Naast dat hij erg goed kan keepen is hij een 
echte teamspeler en staat hij altijd voor je klaar. Ook buiten het veld.’’

Mark van Wijk (voormalig trainer)
,,Laat ik beginnen met melden dat Roy de beste keeper is waar ik op amateurniveau mee 
heb gewerkt . Zijn bereik, zijn trap, maar vooral zijn duelgedrag maken Roy tot een geweldi-
ge keeper. Maar beter omschrijven kan ik hem door hem geweldig mens te noemen. 
De manier waarop hij zijn team en teamgenoten op sleeptouw neemt, siert Roy. Of hij nu 
moe, niet � t is of kort heeft geslapen, Roy staat altijd voor iedereen klaar. In het veld uit 
zich dat in coachen, roepen, grapjes maken en elkaar soms de waarheid zeggen. En in de si-
tuaties daaromheen probeert hij altijd even tijd voor je te maken met een praatje, een lach 
en een biertje. Ik wil hem bedanken voor wie hij is. Heb veel van deze topper geleerd.’’

Nico Kneepkens (voorzitter)
,,Keepers zijn over het algemeen eigenwijs en Roy is een goede keeper. Op zijn vijftiende stond hij al eens in 
het doel van het eerste. Luidkeels zette hij spelers op hun plaats en dat is hij altijd blijven doen. Positiviteit is 
een basiskenmerk van Roy. Hij is de grapjas van de groep. Helaas hebben we regelmatig groepsfoto’s moeten 
vernietigen omdat er bepaalde lichaamsdelen van Roy zichtbaar waren.
Als persoon is Roy een gouden vent, maar ook als keeper zul je niet gauw een betere tre� en. Hij is veel te jong 
om met keepen te stoppen. Hij zou nog wel vele jaren door kunnen. Toch sluiten we niet uit dat hij naast zijn 
drukke werkzaamheden ooit weer tijd vrijmaakt om te keepen,want wij zullen hem missen, maar hij ons ook. 
Roy is als typische Wageningen-man feitelijk onmisbaar voor de sfeer op de club.’’

Francis Rijsemus (zus)
,,Ik weet nog dat Roy zijn zesde verjaardag vierde. In aanloop naar die dag, vroeg 
iedereen wat hij voor zijn verjaardag wilde hebben. En daarop antwoordde Roy stan-
daard: ‘Een bal!’ De dag van zijn verjaardag zat hij voor het raam te kijken. Als er mensen 
aankwamen en ze hadden een rond pakketje bij zich, sprong hij een gat in de lucht. Aan 
het eind van de dag lag het huis van ballen, Roy was nog nooit zo gelukkig. En hij sliep 
heerlijk, want alle ballen moesten uiteraard ook mee naar bed.’’


