
Afgelopen seizoenen zijn er heel wat wijzigingen geweest in de selectie van
Helpman Zaterdag 1. Ook komend seizoen zijn er weer aanwinsten,
waaronder twee jeugdspelers! De nieuwkomers van seizoen 2020/2021
stellen zich voor.  

Wieger Bus (overgekomen uit jeugd van Helpman!)

Leeftijd: 18 jaar
Positie: Rechtsback  
Eerdere clubs: GVAV Rapiditas
Voetbalkwaliteiten: Snel en gedreven
Leerpuntjes: Techniek en rust aan de bal.
Mooiste eigenschap:
Ambitieus
Minste eigenschap:
Laks/gemakkelijk
 
Waarom heb je voor Helpman gekozen? 
 Ik had van een vriend gehoord dat hij in 
een leuk team speelde bij helpman en 
ik had het wel gezien bij mijn oude club. 
Na een paar keer trainen wist ik al dat 
Helpman een super vereniging is: alles goed voor elkaar en een gemoedelijke
sfeer!

Als je jezelf of het team een doel moet stellen voor komend seizoen, wat zou
dat dan zijn? 
 Gezien de spelers die we volgend jaar in de selectie hebben denk ik dat we als
doel moeten stellen in de top drie te eindigen en te promoveren. Voor mezelf
heb ik als doel om zo snel mogelijk te wennen aan de spelers en het niveau
zodat ik gelijk in mijn eerste seizoen veel kan spelen. 
 
Kort
Favoriete Opstelling: 4-3-3
Goal of assist? Goal
Scoren met omhaal of scoren van de middenlijn? Scoren met een omhaal
Champions League of EK winnen? Het EK!

De nieuwkomers
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Stefan Lukic (overgekomen van SC Stadspark)

Leeftijd: 24
Positie: 
8, controlerende middenvelder
Clubs: 
Be quick, FC Meppel en SC Stadspark
Kwaliteiten: 
Aanname, overzicht, rustig aan de bal
Leerpuntjes: Fysiek
Mooiste eigenschap: Loyaal
Minste eigenschap: Eigenwijs
 
Waarom heb je gekozen voor Helpman? 
Ik wilde liever op zaterdag voetballen en bij Helpman is er (denk ik) veel
gezelligheid. Veel jongens ken ik van Be Quick.
 
Als je jezelf of het team een doel moet stellen voor komend seizoen, wat zou
dat dan zijn? 
Promotie (het liefst kampioenschap).

Kort
Favoriete opstelling:  4-3-3
Goal of assist? Assist
Scoren met omhaal of van de middenlijn? Middenlijn
Champions League of EK winnen? Champions League

Voor alle leden en vrijwilligers van VV Helpman is Het Helpmannetje gratis.
Ook maandelijks het blad digitaal ontvangen? Mail naar
michiel.rusch@hotmail.com
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Remco van Huffelen
 
Leeftijd: 22
Positie: 
Spits/Aanvallende middenvelder
Eerdere clubs:  
SV Wissel / VV Oene / SV Epe
Voetbalkwaliteiten:
 Doelgericht, balvast, inzicht
Leerpuntjes: 
Voetenwerk
Mooiste eigenschap: 
Sociaal, alles geven in groepsverband
Minste eigenschap: 
Té fanatiek
 
Waarom heb je voor Helpman gekozen? 
Wilde bij een voetbalclub gaan waar iedereen al een tijd voetbalt, niet zoals
een studententeam. Daarnaast heb ik een paar keer mee getraind en was de
sfeer hartstikke gezellig en het niveau hoog.
 
Als je jezelf of het team een doel moet stellen voor komend seizoen, wat zou
dat dan zijn? 
Volgend jaar wil ik  door onder andere veel te scoren en hard te werken het
team helpen om te promoveren naar de tweede klasse.
 
Kort
Favoriete Opstelling: 4-3-3
Goal of Assist? Goal
Scoren met omhaal of scoren vanaf de middenlijn? Scoren van middenlijn
Champions League of EK winnen? EK
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Wouter van der Graaf (overgekomen van HSC)

Leeftijd:
25 jaar
Positie:
Linksbuiten /
Aanvallende middenvelder
Eerdere clubs: 
Knickerbockers, HSC, 
VV Hoogezand
Voetbalkwaliteiten:
Startsnelheid, dribbelen,
 inzicht
Leerpuntjes:
Kop laten hangen en koppen
Mooiste eigenschap: Gezelligheid
Minste eigenschap: Niet kunnen atten

Waarom heb je voor Helpman gekozen? 
Samen voetballen met mijn vriend Marten Lieberom. Daarnaast is het een club
in de stad die op zaterdag speelt. 
 
Als je jezelf of het team een doel moet stellen voor komend seizoen, wat zou
dat dan zijn? 
Doel als team: Kampioen worden. Doel als individu: 15 doelpunten maken.  

Kort
Favoriete Opstelling: 4-3-3
Goal of Assist? Goal
Scoren met omhaal of scoren vanaf de middenlijn? Scoren met omhaal
Champions League of EK winnen? EK winnen
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Jens Preusting  (overgekomen uit jeugd van Helpman!)

Leeftijd:
18 jaar
Positie: Linksbuiten
Eerdere clubs: FC Zuidlaren
Voetbalkwaliteiten:
Linkerbeen, inzicht
Leerpuntjes:
Verdedigende taken
Mooiste eigenschap: Gevoel
van rechtvaardigheid
Minste eigenschap: Kan snel boos worden
 
 Waarom heb je voor Helpman gekozen? 
Ik verhuisde van Zuidlaren naar Groningen. 
Iedereen op de basisschool zat ook bij Helpman, dus leek het me leuk om ook
daar te gaan spelen. 
 
Als je jezelf of het team een doel moet stellen voor komend seizoen, wat zou
dat dan zijn? 
Voor mezelf: zoveel mogelijk minuten maken. Als team: goed voetbal laten
zien. 

Kort
Favoriete Opstelling: 4-3-3
Goal of Assist? Assist
Scoren met omhaal of scoren vanaf de middenlijn? Scoren vanaf de middenlijn
Champions League of EK winnen? Champions League
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Dolf Nanlohy (overgekomen van SC Stadspark)

Leeftijd:
27 jaar
Positie:
Middenveld of achterin
Eerdere clubs: LTC, ACV,
Be Quick 1887, FC Assen, SC Stadspark
Voetbalkwaliteiten:
Inzicht
Leerpuntjes:
Geen idee! Hahaha
Mooiste eigenschap: Sociaal
Minste eigenschap: Eigenwijs
 
Waarom heb je voor Helpman gekozen? 
Omdat ik graag op zaterdag wilde gaan voetballen. Ook ken ik een paar
mensen hier en denk dat het een erg leuk team is. 

Als je jezelf of het team een doel moet stellen voor komend seizoen, wat zou
dat dan zijn? 
Kampioen worden. 
 
Kort
Favoriete Opstelling: 4-3-3
Goal of Assist? Assist
Scoren met omhaal of scoren vanaf de middenlijn? Scoren met omhaal
Champions League of EK winnen? Champions League

Voor alle leden en vrijwilligers van VV Helpman is Het Helpmannetje gratis.
Ook maandelijks het blad digitaal ontvangen? Mail naar
michiel.rusch@hotmail.com
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