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De personen achter het maandblad



Introductie van het Helpmannetje

3

Het is alweer augustus 2019... Wat vliegt de tijd. Dat is maar goed ook, want dan kunnen we
weer beginnen aan het nieuwe voetbalseizoen! En goed nieuws: dit seizoen zal Helpman
voorzien worden van een maandblaadje, zodat u kunt meegenieten van het seizoen van de
Blauwwitten. 
 
Wat kunt u verwachten van het Helpmannetje? Ten eerste zullen beschikbare
wedstrijdverslagen van meerdere teams, onder andere de verslagen van Zaterdag 1 en
Dames 2, overzichtelijk en chronologisch in het blaadje geplaatst worden. Daarnaast zal het
blad vooral uit ludieke rubriekjes en interviews met spelers bestaan. Zo zal elke maand een
strijd losbarsten tussen vier spelers (en supporters?) die de Toto invullen, wordt de vriendin
van een speler geïnterviewd en kan men genieten van de Fotohoek waar spelers
ongetwijfeld in de kroegen van Groningen te vinden zijn. Ook zal er elke maand een dame,
een heer en een jeugdspeler geïnterviewd worden. 
 
Dit maandblaadje is een initiatief van Zaterdag 1, maar in het blaadje zal het reilen en zeilen
van meerdere teams aan bod komen. Na een tumultueus seizoen 2018-2019 is zaterdag 1
met de hakken over de sloot gepromoveerd naar de derde klasse. Desondanks werd in de
beker gewonnen van tweede- en zelfs eersteklassers en zijn er ook nog versterkingen
gehaald. Genoeg reden om weer hoge doelen te stellen voor dit seizoen: handhaving is niet
langer genoeg. 
 
Deze eerste versie is voor u, van ons. Hierin kan men zien wat het blaadje inhoud en wat
voor rubrieken erin te vinden zullen zijn. In het laatste hoofdstukje worden bepaalde
rubrieken geïntroduceerd en uitgelegd, maar deze zullen in deze eerste uitgave nog niet
uitgewerkt zijn. Er zijn bijvoorbeeld nog geen wedstrijdverslagen, en ook de Fotohoek kan
(nog) niet gevuld worden. Wel krijgt u zo een beeld van hoe het Helpmannetje er
doorgaans uit komt te zien. Wij, Helpman zaterdag 1, hopen als initiatiefnemers van dit
blaadje ook wat geld te sparen. Daarom hopen wij dat mensen zich na deze eerste versie,
aanmelden voor een abonnement. Voor vrijwilligers van Helpman, blijft het blad gratis. Zo
kunnen wij zorgen dat de basis-randvoorwaarden, zoals trainingskleding en tape, op orde
zijn. Het is tijd voor verbetering, zeker nu ook sportief gezien de weg omhoog is ingezet. 
Daarom, maar ook voor het leesplezier en de betrokkenheid van meerdere teams, hopen
wij dat vrienden van Helpman zich aanmelden en abonneren op dit blaadje. Op bladzijde 17
is te zien, wat de mogelijkheden zijn om abonnee te worden op het Helpmannetje!
 



De vriendin van
Vrouwen hebben het graag over hun vriend. Of het nou is om hun ei kwijt te kunnen of hun
mannen de hemel in te prijzen. In deze rubriek kunnen ze hun geluk niet op: een interview
over de nukken maar ook de mooie kanten van manlief. Deze week met Ditte Wasser, de
vriendin van Willem ‘’de Goat’’ Gootjes, speler van Zaterdag 1.
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Even voorstellen
 
Naam: 
Ditte Wasser
Leeftijd: 
22
Studie/baan: 
Ik ga nu naar m’n vierde jaar fysiotherapie en werk daarnaast nog bij de Albert Heijn.
Hobby’s/interesses: 
Voetbal, maar ook andere sporten zoals volleybal vind ik leuk om te doen. Ook vind ik
studie gerelateerde activiteiten ,zoals sportverzorging, heel interessant 
Relatie met Willem vanaf: 
Oktober 2015
Kom je wel eens kijken bij de wedstrijden van Helpman?
Wanneer het even lukt wel, maar alle wedstrijden die ik afgelopen seizoen heb gekeken
hebben jullie verloren (ODV thuis, Velocitas uit en FC Leo thuis).
 

 



Je moet kiezen!
 
1 Luilak/Actieveling
Als ik moet kiezen, kies ik voor actieveling, maar vaak kan ik hem ook aantreffen tijdens zijn
uren durende middag dutje.
 
2 Snoepkont/Gezonde gozer
Op zich snoep Willem niet heel veel, maar hij kan wel heel veel eten en af en toe ook
bijzondere combinaties.
 
3 Luistert veel/Praat veel
Willem heeft een goede babbel en kan veel praten, maar kan soms ook wel goed luisteren,
of in ieder geval goed alsof doen. Soms vertel je een heel verhaal om er uiteindelijk achter
te komen dat ie met totaal andere dingen bezig was.
 
4 Ik was opslag verliefd op hem/het duurde even tot de vonk over sloeg
Willem en ik hebben vanaf het begin af aan een hele goede klik en voor ons allebei voelde
het meteen goed.
 
5 Doet stoer/is bescheiden
Dit hangt echt af van zijn omgeving. Bij mijn ouders kan hij bijvoorbeeld heel bescheiden
doen, maar wanneer hij met vrienden is doet ie vaak wel iets stoerder.
 
6 Wordt helemaal gek tijdens ruzies/Gaat rustig de discussie aan
We hebben niet vaak ruzie en Willem is ook helemaal niet snel boos, maar als we dan ruzie
hebben kan ie er ook wat van.
 
7 Is erg jaloers/Blijft rustig onder concurrentie
Een beetje van beiden. Wanneer hij jaloers is hoor je het ook meteen; ‘kijk zijn hoofd’ ‘hij
moet niet zo stoer doen’, maar over het algemeen is hij hier vrij rustig onder.
 
8 Willem en ik lijken op elkaar/Willem en ik zijn heel verschillend
Op praktisch elk gebied zijn Willem en ik verschillend van elkaar. We zijn wel allebei lekker
onhandig.
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Abonnee worden na het lezen van deze gratis eerste versie? Zie bladzijde 17 voor
meer informatie.



Nog even wat vragen
 
Wat vind jij de beste eigenschap van Willem?
Naast dat Willem lief, leuk, zorgzaam en lekker spontaan is, is zijn doorzettingsvermogen
bewonderingswaardig. Willem is iemand bij wie je je op je gemakt voelt en gewoon lekker
jezelf kan zijn.
 
Wat vind jij zijn slechtste eigenschap? 
Willem is niet zo goed in nee zeggen. Dit wil nog wel eens voor wat irritatie zorgen. Ook wil
hij nog wel eens een afspraak vergeten en hij is niet vooruit te branden als hij
brak is. 
 
Waarom denk je dat hij een goede/slechte vader zou zijn? 
Willem wordt een goede vader. Niet te streng, maar hij zal altijd proberen om het beste in
iemand naar boven te halen en zal hij altijd klaar staan wanneer er hulp nodig is. 
 
Je woont net samen met Willem. Wat vind je daaraan het leukste?
Heel cliché, maar elke dag samen zijn. 
 
Waaraan stoor je je het meest tijdens het samenwonen?
Zijn definitie van schoon en opgeruimd is ietsjes anders dan die van
mij. 
 
Heeft Willem een hoog libido?
Tja….
 
Wat is het meest knullige moment van Willem sinds je met hem samen bent? 
Ongeveer twee jaar geleden had Willem zijn neus gebroken omdat hij een kopstoot had
gekregen. Tegen mijn ouders heeft hij toen gezegd dat er in de sportschool een gewicht op
zijn neus was gevallen tijdens bankdrukken (Ik heb hem nog nooit naar de sportschool zien
gaan). Gelukkig zijn mijn ouders niet zo achterlijk dat ze dat ook daadwerkelijk geloofden. 
 
Wat vind jij het mooiste aan  zijn uiterlijk?
Zijn ogen en lippen. Ook heeft hij echt mooie krullen als zijn haar iets langer is. 
Wat vind jij het lelijkste/minst mooie aan … zijn uiterlijk?
Niets eigenlijk. 
 
Zou je kinderen willen. Zo ja, hoeveel?
Ja. Twee of drie.
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In deze rubriek wordt maandelijks een jeugdspeler van Helpman geïnterviewd. Voor
de leken onder ons: inmiddels is de klassieke benaming van de teams (F1, B2,
etc) veranderd en duiden we jeugdteams aan met leeftijdscategorieën. Michiel
Rusch, speler van zaterdag 1, is trainer van de categorie onder 13, het eerste
team: o13-1 dus.  Deze week een interview met Luke de Witt, middenvelder bij de
jeugdploeg.
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De toekomst van Helpman

Hé Luke, is dit je eerste interview als voetballer?
Ja!
 
Zou je graag profvoetballer willen worden? Waarom? 
Ja. Omdat ik het een heel leuke sport vindt, en je kan dan je geld verdienen met iets dat je
leuk vindt. 
 
Wie is je favoriete voetballer?
Frenkie de Jong en Griezmann. Frenkie vind ik al een jaar leuk voetballen
en Griezmann al drie jaar ongeveer. Ik ben een tijdje geleden naar Barcelona
Rayo (5-2) geweest, en ik vind het wel leuk dat mijn twee favoriete spelers nu
bij Barça gaan voetballen. 
 
Wat zijn jouw beste voetbalkwaliteiten? 
Overzicht, passen en conditie. 
 
 



Wat zijn je mindere punten? 
Feller zijn, tegenstander balverovering naar voren verdedigen.
 
Wat vind  je jouw kwaliteiten als persoon?
Ik blijf rustig, en ik ben denk ik een betrouwbaar persoon als vriend. 
 
Wat vind jij van jouw trainer Michiel Rusch?
Ik vind het leuk dat hij fanatiek is en veel coacht tijdens trainingen en
wedstrijden, en hij doet goede oefeningen tijdens de training.

 
Korte vragen
 
Messi of Ronaldo? 
Messi
Drink je al koffie? 
Nee
Scoren of assist? 
Assist 
Ben je fysiek sterker of technisch sterker? 
Technisch
Koekjes of snoepjes? 
Koekjes
Netflix of Gamen? 
Gamen, 
40 graden of 0 graden? 
0 graden
Onzichtbaar kunnen zijn of kunnen vliegen? 
Onzichtbaar, lijkt me leuk. 
Wie uit ons team moet volgende keer dit interview doen?
Luke
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In deze rubriek zal elke maand een senior worden geïnterviewd. Maar met wie trappen we
af? Laten we beginnen met een speler die na een halfjaar zijn rentree maakt bij VV
Helpman. Oorzaak van zijn langdurige
afwezigheid is gelukkig niet een horrorblessure, maar een studie-periode op Sint Maarten.
Tim van Dorp, we zijn blij dat je terug bent!
 
Naam: 
Tim van Dorp
Leeftijd: 
22
Beroep/Opleiding: 
Student Commerciële Economie
Favoriete positie(s): 
10
Clubs: 
Oranje Nassau, Lycurgus, Be Quick 1887 en Helpman
 
Amateurvoetbal

 
Wat zijn je grootste ergernissen in het amateurvoetbal? 
Bepaalde grensrechters die partijdig vlaggen
Van welke trainer heb je het meeste geleerd in je voetbalcarriere? 
Peter van der Slot, ik was vroeger altijd een heethoofd in het veld en ik ben nu veel
rustiger geworden. Peter vertelde mij dat hij vroeger precies hetzelfde was en
op welke manier hij dat aan zichzelf heeft veranderd. 
Lelijkste sportcomplex: 
GRC
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Interview met..

 
 
Voor welke amateurclub heb je de meeste
sympathie (behalve Helpman?)
Lycurgus
Voor welke amateurclub zou je nooit
spelen?
GVAV
Wie vind jij de meest onderschatte
voetballer in regio Groningen?
Mart Huls
Welke spelers zijn je tot nu toe het meest
bijgebleven?
Gerwin Hooghoudt, Jorin Keekstra en
Daan Soeters



Profvoetbal
 

Favoriete club eredivisie:
FC Groningen
Favoriete speler eredivisie:
Deyovaiso Zeefuik
Meest onderschatte speler eredivisie:
Donny van der Beek
Meest overschatte speler eredivisie: 
Dolberg
Favoriete club buitenland: 
Arsenal
Favoriete speler buitenland (geen Messi of andere top 10 beste voetballers): 
Mesut Özil
Mooiste tenue: 
Uittenue FC Groningen
 
Persoonlijk

 
Wat zijn je hobby’s buiten het voetballen? 
Dingen doen met vrienden en familie en opstap gaan
Hoe sta je in het dagelijks leven? 
Alles op zijn tijd, geniet van het leven en altijd wel in voor een biertje
Waar zie je jezelf over 5 jaar? 
Werkend op de marketingafdeling bij een bedrijf in Groningen
Wat staat bovenaan je bucketlist? 
Naar Nieuw-Zeeland gaan
Wat zou je nooit meer overdoen? 
Een krantenwijk nemen
Wat zijn je slechte eigenschappen? 
Ongeduldig en slecht in plannen 
Wat zijn je goede eigenschappen? 
Gevoel voor humor, behulpzaam en sociaal
Heb je rituelen voor een training of het spelen van een wedstrijd? 
Nee
Wat is je hoogtepunt als speler? 
De eerste wedstrijd voor Helpman tegen mijn vorige club Be Quick. 3-2 gewonnen en in die
wedstrijd een hattrick gemaakt.
Wat is je dieptepunt als speler? 
Conflict gehad bij Be Quick, waardoor ik naar Helpman ben gegaan
Hoe denk je dat de voetbalwereld je ziet als speler? 
Een technische speler
Wat zijn je favoriete sociale media? 
Facebook
Welke voetballer is je jeugdidool? 
Ronaldinho
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Helpman
 

Wat spreekt je het meeste aan bij Helpman? 
De sfeer en de mensen van de Club
En wat juist niet? Wat kan Helpman verbeteren? 
De materialen van een voetbalteam
Wie is voor jou de meest markante figuur bij Helpman? 
Dit is altijd Henk Meijboom geweest, helaas is hij er nu niet meer
Wie is de leukste persoon die je dit jaar hebt leren kennen in het voetbal? 
Michiel Rusch
Met wie van Helpman ga je, buiten het voetbal, het meeste om? 
Daan Soeters
 
 
Kort

 
Duurste aankoop: 
Auto
Merk voetbalschoenen:
 Nike
Muziekstijl: 
Hip-hop, R&B en Rap
Droomvrouw: 
Katja Schuurman
Favoriete eten: 
Roti
Drankje: 
Berenburg Cola
Vakantieland: 
Suriname
Beste automerk: 
Mercedes
Meest opmerkelijke nieuwsfeit op dit moment: 
Het Boerkaverbod
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Ja/Nee
 

Kan goed overweg met de
trainer: 
Ja
Ik ben een facebook-freak: 
Ja
Promoveert Helpman dit
seizoen? 
Ja
Degradeert Helpman dit
seizoen? 
Nee
Word je graag trainer in de
toekomst? 
Ja
Ik ga graag opstap: 
Ja
Na de wedstrijd doorzakken in
de kantine:
Ja

Abonnee worden na het lezen van deze gratis eerste versie? Zie bladzijde 17 voor
meer informatie.
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Hypotheekplan pagina
Hoofdsponsor Zaterdag 1

 
Hypotheek Plan Groningen biedt een persoonlijk en gedegen hypotheekadvies.Koopt u een
huis, appartement of wilt u uw hypotheek oversluiten? De Hypotheek Plan adviseur zal u in
alle gevallen begeleiden vanaf de koop tot en met de notaris. Deze aankoopbegeleiding is
bovendien volledig gratis.Hypotheek Plan is geheel onafhankelijk van banken en andere
instellingen, waardoor een objectief en deskundig hypotheekadvies gewaarborgd wordt dat
het beste bij u past.

Adresgegevens
 

Wouter Roepel 
Hypotheek Plan Groningen
Erkend Financieel Adviseur
 
Bezoekadres
Hereweg 35 
9725 AB Groningen
T. (050) 3113030
E. info@hypotheekplan.nl
 
Postadres
Postbus 6032
9702 HA Groningen
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Interview met voetbalster en
voetbal- ster 

Een interview met een vrouwelijke speler kan natuurlijk niet missen in het
Helpmannetje. De laatste jaren wordt het spel steeds populairder onder de
meiden, mede door de fantastische resultaten op de grote toernooien. Wie weet
heeft Helpman de nieuwe Jackie Groenen of Vivianne Miedema in huis. En wie
weet, wordt die een keer in het Helpmannetje geïnterviewd. Deze eerste keer is
het de beurt aan Joniek Hooghoudt, speelster van Dames 2

Even kennismaken
 
Naam: 
Joniek Hooghoudt 
Positie: 
rechts back/rechts buiten
Studie/baan:
 Jeugdverpleegkundige GGD 
Op voetbal sinds:
 2013

Vragen 
 
Door wie/wat ben je op voetbal gegaan?
Eigenlijk heb ik geen idee. Vroeger ben ik met voetbal opgegroeid doordat ik iedere
zaterdag verplicht was om bij de voetbalwedstrijd van mijn broer (Gerwin Hooghoudt,
speler van zaterdag 1) te komen kijken… Ook voetbalde ik vroeger altijd met mijn vader en
broer in de tuin. Pas op mijn 15e besloot ik zelf dan ook echt op voetbal te gaan. Een keuze
waar ik geen seconde spijt van heb gehad! 
 
Waarom heb je voor Helpman gekozen?
Heeeeeel vroeger (mijn teamgenoten haten mij hierom) heb ik kort bij ON
gevoetbald. Dit was een gemengd team met jongens en dat was niet geweldig. Toen
ik op mijn 15e weer op voetbal ging, wilde ik niet meer naar ON, dus leek Helpman mij de
beste optie. Mijn teamgenoten vervloeken mij erom dat mijn eerste keuze dus eigenlijk ON
was. Maar eerlijk, Helpman was de beste 2e keus ooit!  Ik moet trouwens nog wel even kwijt
dat ik niet bij Helpman ben komen voetballen door mijn broer. Hij vond zijn liefde voor
voetballen toen nog bij Be Quick. Shame on him. Pas een jaar later, nadat ik al gesetteld was
in de Helpman-familie, is hij naar Helpman gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn
positieve verhalen over deze club bij hem de doorslag hebben gegeven.
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Wat is het mooiste moment dat je bij Helpman hebt meegemaakt?
Tsja, dat zijn er zoveel. De afgelopen jaren zijn er zoveel leuke feestjes geweest, mooie
voetbalmomenten en gekke gebeurtenissen. Het mooiste moment is misschien wel dat ik 3
jaar geleden in het allerleukste team terecht ben gekomen. Met deze meiden heb ik zoveel
geweldig leuke dingen meegemaakt. Op voetballend gebied hebben we helaas nog nooit
echt een hoogtepunt bereikt. Gek genoeg hebben we dat ook niet echt nodig. Onze beste
wedstrijd van het afgelopen seizoen staat me wel nog heel goed bij. We wonnen in een van
de laatste minuten met 2-1 van ON. Dat voelde alsof we kampioen
waren geworden!
 
Wat zijn verbeterpunten voor Helpman als vereniging?
Ik denk dat Helpman in heel veel opzichten veel goede dingen doet. Maar als club
of bestuur zijnde, zou ik meer investeren in de verbinding en connectie tussen verschillende
teams. Er worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, maar de communicatie
hieromheen is vaak matig. Het zou leuk zijn als ieder team het gevoel heeft actief betrokken
te worden bij activiteiten binnen de club. We zijn tenslotte met z´n allen ‘’de Club voor het
leven’’ en daarin mogen we best wat meer connecten en mixen. 
 
Ga je veel met bepaalde teamgenoten om, buiten het voetbal? 
Inmiddels ben ik eraan gewend, maar gemiddeld gezien zie ik mijn teamgenoten wel 4 of 5
keer in de week. Naast de trainingen en wedstrijden zitten we minimaal 1x per week met
elkaar in de kroeg of doen we leuke activiteiten samen. Afgelopen 2 jaar zijn we met het
hele team op vakantie geweest en we doen ieder jaar mee met een 3 daags
voetbaltoernooi. Daarnaast woon ik ook nog eens samen met een teamgenoot… We
maken wel eens de grap dat we buiten voetbal geen andere vrienden hebben. En
van andere vrienden hoor ik weer regelmatig ´Ga je nou alweer met je
voetbalteam drinken?’: We zijn één grote vriendinnengroep en voetbal is
eigenlijk bijzaak.
 
Waaraan kan jij merken dat het vrouwenvoetbal in de lift zit?
Binnen Helpman is dat eigenlijk niet te merken… De afgelopen
2 jaar hebben we veel moeite moeten doen om 2 damesteams op de been te krijgen.
Dat is ontzettend zonde en ook wel iets waar de club in zou moeten investeren.
Wel is het natuurlijk ontzettend leuk om te merken dat er fanatiek gekeken
wordt naar de Leeuwinnen op het EK en WK. Het is te hopen dat er de komende
jaren veel meer meiden op voetbal gaan, zodat Helpman zich echt op de kaart kan
zetten wat betreft vrouwenvoetbal. 
 
Wie is je favoriete, vrouwelijke voetballer?
Anouk Dekker. Misschien niet meer een van de jongste, maar echt een beest in de
verdediging. 
Wie is je favoriete, mannelijke voetballer? 
Inmiddels geen profvoetballer meer, maar Dirk Kuyt blijft mijn held. 
Welke mannelijke voetballers vind je het meest aantrekkelijk? (Top 3)
1. Matthijs de Ligt 2. Stefan de Vrij 3. Yuri Cornelisse
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Wat is jullie doelstelling in het komende seizoen? 
Een goede middenmoter zou mooi zijn. Dus met
een 4e of 5e plek zou ik heel tevreden
zijn. Afgelopen seizoen hebben we ons redelijk
goed staande weten te houden in de 3e klasse,
maar enige verbetering is zeker mogelijk. En mocht
dat ons niet gegund zijn, dan zijn we ook tevreden
met weer een jaar vol gezelligheid, feestjes en
gekke momenten.
 
Keuzes
 
Ronaldo/Messi 
‘’Geen van beide. Doe mij maar Dirk Kuyt ’’
Rijst/Pasta
Counteren/Positiespel 
‘’Onze trainer is hier nogal gebrand op positiespel,
dus ik durf geen andere keuze te
maken.’’
Baardgroei/Geen baardgroei
Boek/Tijdschrift
Bruin haar/blond haar
Cremeren /Begraven 
Dikke overwinning/Spannende overwinning 
‘’Een dikke overwinning boeken wij helaas nooit.
Tenslotte smaakt het bier beter na een kapot
gestreden pot.’’ 

Abonnee worden na het lezen van deze gratis eerste versie? Zie bladzijde 17 voor
meer informatie.

Wie moet volgende maand geïnterviewd worden in het Helpmannetje? Dit
mag een teamgenoot zijn, maar ook iemand van een van de andere
Damesteams!
Ineke Schotanus!!! De Granny van de groep, in leeftijd dan, maar zeker niet
in gedrag. Ineke is een vaste kracht die er altijd bij is en alles voor haar
puppies over heeft. Ineke is het levende bewijs dat leeftijd niet belangrijk is.
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Helpman zet in

In deze rubriek zal men strijden om de titel van beste gokker. Deze maand zullen vier
spelers van Zaterdag 1 wedstrijden van de komende maand voorspellen, waarbij er ook een
geldsom op het spel staat. Dit keer is het de beurt aan Tijmen Roepel, Frank Harms, Jesse
Keekstra en Camiel Buursma.
 
Regels 

 
Alle spelers zullen per wedstrijd de uitslag voorspellen. Punten worden als volgt toegekend:
-5 punten voor juiste voorspelling van de winnaar (of een gelijkspel)
-2 punten voor juist aantal doelpunten thuisploeg
-2 punten voor juist aantal doelpunten uitploeg
-14 punten als men de uitslag precies goed raadt. De hierboven genoemde punten
zullen daar uiteraard niet bij opgeteld worden

Prijzen
 

Elke speler zet 10 euro in. De winnaar van de vier mensen ontvangt 30 euro. De overige 10
euro zal naar de spelerspot van Zaterdag 1 gaan, beheerd door Jesse Keekstra!
In het volgende maandblaadje zal de winnaar bekend gemaakt worden. Daarnaast zullen er
weer 4 nieuwe spelers hun voorspellingen doen. Zie op de volgende pagina de Toto van
Helpman van deze week!



Frank HarmsTijmen Roepel Jesse Keekstra Camiel Buursma

Wedstrijden en voorspellingen
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Ook inzetten en meespelen met TOTO?!
 

Wil je ook meespelen, inzetten en geld winnen van de spelers van Helpman?! Mail naar
michiel.rusch@hotmail.com (onderwerp: Toto bij Helpman) en je maakt kans om de
volgende maand mee te spelen én in dit maandblad te staan!
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Abonnementen
Deze eerste versie is gratis, ter verspreiding en lancering
van het Helpmannetje. Wil je het Helpmannetje elke maand in de digitale
brievenbus ontvangen? Neem dan een van onderstaande abonnementen. Men betaalt
voor het maandblaadje en de op deze bladzijde genoemde voordelen, maar steunt
hiermee ook de zaterdag 1 selectie in financiële zin (de opbrengsten gaan naar
Zaterdag 1, omdat zij het blaadje produceren). 
 
Abonnement 1: Vriend van Helpman 
 
Kosten:

25 euro voor het gehele seizoen
 
Wat krijg je er voor terug?

Elke maand gelijk het maandblaadje op de mail
Als Helpman-vriend op de eerste pagina van elk maandblad terecht komen

 
Abonnement 2: Supporter van Helpman 
 
Kosten: 

50 euro voor het gehele seizoen
 
Wat krijg je er voor terug?

Elke competitiewedstrijd bij Helpman-zaterdag (thuis) een koffie of frisdrank naar keuze*
Elke maand gelijk het maandblaadje op de mail
Als Helpman-vriend op de eerste pagina van elk maandblad terecht komen

                                      
 Abonnement 3: Échte Helpernees 
 
Kosten:

80 euro voor het gehele seizoen
 
Wat krijg je er voor terug?

Elke competitiewedstrijd bij Helpman-zaterdag (thuis) een biertje, wijntje, koffie of
frisdrank *
Elke maand gelijk het maandblaadje op de mail
Als prominent Helpman-vriend op de eerste pagina van elk maandblad terecht komen
Eindejaar- BBQ: Je bent van harte welkom bij de afsluitende barbecue van zaterdag 1
(uiteraard geen extra kosten) 
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Abonnement 4: de Held van Helpman! 
 
Kosten:

200 euro voor het gehele seizoen
 
Wat krijg je er voor terug?

Elke competitiewedstrijd bij Helpman-zaterdag (thuis) een pitcher bier of iets ander ter
waarde van 10 euro! * 
Elke maand gelijk het maandblaadje op de mail
Als Held van Helpman elke maand je naam op de voorkant van het blad!
Een interview in een van de Helpmannetjes van 2019-2020
Eindejaar- BBQ: Je bent van harte welkom bij de afsluitende barbecue van zaterdag 1
(uiteraard geen extra kosten)

 
Abonnement in vrije vorm of bedrijfsreclame maken in het Helpmannetje?
 
Heb je andere ideeën om dit initiatief en Helpman te steunen: schroom niet
om aan te kloppen! Een sponsoring in een andere vorm of ideeën voor het blaadje
zelf zijn altijd welkom! Zo kunnen mensen die reclame willen maken voor hun
bedrijf een bladzijde opeisen tegen betaling. Natuurlijk krijgt men in dit geval ook elke
maand het Helpmannetje in de digitale brievenbus. Wil je vriend,  Helpernees of Held van
Helpman worden? Meld je aan voor het Helpmannetje!
 
Mail: michiel.rusch@hotmail.com 
Telefoonnummer: 0637456135
 
*Info over afname consumpties: Door lid te worden van Helpman zal je eventueel recht
hebben op een consumptie tijdens thuiswedstrijden van Zaterdag 1. Neem in dit geval je
ID-kaart mee naar de bar, zodat je identiteit gecheckt kan worden en van de lijst met
‘’Helpmannetje-leden’’ gestreept kan worden.
 



Er zullen over het gehele seizoen ongeveer 10 maandblaadjes worden uitgebracht. Hierin
kunt u de rubrieken van deze eerste versie telkens terugverwachten, maar er zullen er ook
een aantal bij komen. Hieronder kunt u zien welke rubrieken u kunt verwachten als u
abonnee wordt van het Helpmannetje!
 
Fotohoek
Een Helpernees die dit seizoen dansend wordt gefotografeerd tijdens het uitgaan, is
gedoemd om in de Fotohoek te belanden. Ook foto’s van wedstrijden en Instagram-posts
van spelers kunnen zomaar in het Helpmannetje verschijnen… Welke privacywet? 
 
Fifa Ultimate Team (voor de jeugdige, fifa-spelende lezer)
Ultimate Team is al jaren een van de meest populaire onderdelen van het voetbalspel Fifa.
Hierbij moeten gamers een zo goed mogelijk team bijeen proberen te spelen.
Ronaldo heeft natuurlijk heel hoge getallen (men kan maximaal 99 en minimaal 1
scoren). Rick Heim, onderstaand nog spelend bij Be Quick (zie logo), doet
echter niet veel voor hem onder, vinden jullie niet?
 
 

Het volgende Helpmannetje
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Wedstrijdverslagen
De beschikbare wedstrijdverslagen die door de eerste
teams gemaakt worden zullen chronologisch en per
team in het blaadje geplaatst worden.
 
Speler van de Maand
De Speler van de Maand van meerdere teams  zullen
in dit blaadje telkens bekend gemaakt worden.
 
Vrijwilliger van de Maand
Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de vele
vrijwilligers. Meestal staan ze niet in de schijnwerpers
of willen ze dat niet, maar nu moet het! 
 
Hoe is het met…
Spelers komen en gaan. Zeker afgelopen seizoen was
dit het geval bij Zaterdag 1. In
deze rubriek zullen oud-spelers te vinden zijn.
Voetballen ze bij andere clubs, komen ze nog bij
Helpman en wat houdt ze momenteel bezig? 
 
Meer ideeën? 
Meer ideeën voor leuke rubrieken zijn natuurlijk altijd
welkom! Mail: michiel.rusch@hotmail.com
 
 


