
Interview jeugdspeler

Haar favoriete speler is Lieke Martens, maar haar speelstijl
is beter vergelijkbaar met die van Jackie Groenen. Middenvelder Pim
Toornvliet speelde afgelopen seizoen in onder 13-1 en zal daar ook volgend
seizoen uitkomen. Een vrolijk interview met een vrolijk mens!

Je bent niet naar school geweest de afgelopen periode. Hoe heb je dat
ervaren?         
Ja, dat was jammer. Eerst vond ik het natuurlijk heel
leuk, geen school. Het klonk heel leuk. Maar daarna vond ik het wel jammer
dat je je vrienden mist en dat soort dingen. En voetbal. Ik voetbal thuis wel,
maar dat is heel anders. Volgend jaar ga ik wel weer naar school, de
middelbare school. Daar ga ik havo/vwo doen.
 
En wat deed je nog meer om je thuis te vermaken?
Ik ging wel naar Cruijff-veldjes om te voetballen met vrienden. En af en
toe met mijn zusje leuke dingen doen. Veel voetballen en lol maken. 

Hoe vond je het afgelopen seizoen gaan bij 013-1? 
Ik vond het uitdagend. Ik vond het af en toe best moeilijk. Het waren vaak
heel grote jongens, onze tegenstanders. Maar ik vond het wel heel leuk. 

Het was je eerste seizoen op groot veld. Vond je dat leuk?
Ja zeker. Je kan veel meer rennen.. en lange passes geven.  

Heb je het gevoel dat je je hebt ontwikkeld afgelopen seizoen?
Ja. Sowieso denk ik dat ik ben gegroeid, letterlijk. Dus ik ben fysiek wat
sterker. Het was wel wat agressiever spel met deze jongens, dus dan komt dat
wel van pas. 

Wat zijn jouw beste voetbalkwaliteiten?
Het overzicht en mijn passes. Ik weet vaak gelijk waar ik heen moet als ik
de bal krijg. 

En wat kan je nog leren? 
Het dribbelen en toch nog wel iets meer in duels komen.
 
Wie is je favoriete voetballer/voetbalster en waarom? 
Lieke Martens, die is heel sierlijk en maakt mooie acties. Haar dribbels
zijn heel mooi. 
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En heb je haar wel eens zien spelen in het echt? 
Ja, ik heb een keer vlaggen gelopen in het stadion van SC Heerenveen!
Nederland moest toen tegen Turkije.

Heb je naast het voetbal nog andere hobby’s? 
Ja, ik bolder. Dus dat is klimmen zonder touw. Ik probeer het een keer per
week te doen. 

Wat zijn jouw kwaliteiten als persoon? 
Ik ben heel positief. Ik weet niet hoe dat komt, zo ben ik gewoon geboren.
Ik ben vaak vrolijk. 

Volgend jaar wordt Wieger Bus, speler van de A1 en volgend jaar zaterdag 1,
je trainer. Je hebt hem de laatste maanden al een paar maanden meegemaakt.
Hoe vind je hem als trainer? 
Ik vind het een leuke trainer. Hij is heel positief en enthousiast! Ik heb sowieso
veel zin in volgend seizoen en om weer te kunnen voetballen!

Korte vragen

Leukste schoolvak: Rekenen
Stomste schoolvak: Spelling
Messi of Ronaldo?  Messi
Drink je al koffie? Nee! 
Mijn favoriete drankje is Cola, 
maar mag dat niet te veel drinken 
van mama. 
Scoren of assist? Scoren. 
Koekjes of snoepjes? Snoepjes
Netflix of Gamen? Gamen
Fifa of andere Game? Fifa en Brawl Stars
40 graden of 0 graden? Liever 0 graden. Ik heb nog nooit wintersport
gedaan, maar zou het wel heel leuk vinden om een keer te doen. 
Onzichtbaar kunnen zijn of kunnen vliegen? 
Onzichtbaar, daar kan je een hoop grappige dingen mee doen
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