
Het seizoen van de trainers

Trainers als Pep Guardiola en Maurizio Sarri mogen de naam hebben constant
met het spelletje bezig te zijn.. trainer zijn op amateurniveau is ook een
fulltime job! René Wollerich en Peter van der Slot vervullen deze rol voor
respectievelijk Zondag 1 en Zaterdag 1 van VV Helpman. Vanuit hun
trainersrol bij Helpman bespreken de trainers hun ervaringen van het
afgelopen seizoen. Ga er rustig voor zitten, want de mannen zitten flink op de
praatstoel!
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Rene Wollerich, trainer zondag 1
"Als hoofdtrainer ben ik bij Helpman in dienst getreden op 1
augustus 2017. Het komend jaar ga ik derhalve met mijn vierde seizoen
starten bij zondag 1. In mijn eerste seizoen als hoofdtrainer werden we
ongeslagen kampioen, een super prestatie. Het tweede seizoen draaiden we
prima mee en bereikten we net niet de nacompetitie. Het afgelopen seizoen
stonden we derde en deden volop mee om het kampioenschap. De eerste
periode hadden we al verovert en het smaakte naar meer. Onze groep spelers
is een hechte groep waarbij 90% Helpernees is, opgeleid en doorgestroomd
vanuit de jeugdopleiding. Dat is een mooi gegeven en geeft stabiliteit bij deze
groep spelers. Ook de stafleden zijn allen “oude” Helpernezen. Dat geeft deze
groep kracht en hierdoor wordt er ook veel over vroeger gesproken (waarbij
alles natuurlijk beter lijkt). Deze groep spelers is tot erg veel in staat. Vanaf
het moment dat ik voor deze groep kwam te staan bleek al snel dat ze
duidelijkheid nodig hadden, niet vanuit een regime maar vooral door kleine
regels te hanteren en op te volgen. Voetbaltechnisch zijn we hoofdklasse
waardig. Qua beleving en “Het er voor over hebben” zitten we momenteel nog
steeds op tweede klasse en dat is ook de reden dat ik denk dat we een
eersteklasser kunnen worden. De eerste periode werd dit seizoen gewonnen
door middel van zeer goed voetbal, waarbij teamspirit niet ontbrak. We
hadden dit jaar onze doelstelling, promotie, kunnen behalen als “Corona” niet
om de hoek was komen kijken. De competitie werd afgebroken en we stopten
met trainen en spelen. Vanaf mei mochten we weer trainen met de 1,5 meter
afstand beperking. Hier waren spelers en ik zelf ook vooral snel klaar mee.
Spelers en begeleiders willen ergens voor gaan en dat zat er helaas niet meer
in. De kracht, naast het voetbaltechnische en tactische is de saamhorigheid in
deze groep. Vrienden en “Voetbalvrienden” bij elkaar geeft een super mix,
jonge spelers die doorstromen en kansen krijgen om zich waar te maken,
geeft vertrouwen en scherpte bij een ieder"



Trainingskamp Spanje
"Ieder jaar gaan we op trainingskamp in januari. Het afgelopen jaar zijn we
naar Cadiz geweest, een supermooie stad aan de zuidkust van Spanje. De
reden waarom we dit doen is vrij eenvoudig: plezier maken met elkaar. Er
wordt een goed 5-daagse programma in elkaar gedraaid, waarbij trainen, maar
vooral stappen met hoofdletters staat vermeld. Dat is een must voor ieder
trainingskamp. Hier ontstaan dingen die je op veld 3 bij VV Helpman niet kunt
trainen. Los van het mooie weer in Spanje, was de samenstelling van de groep
meer dan groots en hebben we wederom genoten van dit fantastisch
uitstapje"

Vooruitblik seizoen 2020-2021
"Op 11 augustus begint het nieuwe seizoen weer. Op dit moment
weten we nog niet in welke competitie we terechtkomen. We zitten op de
scheiding en het kan zijn dat we in de Drentse of Friese competitie komen. De
Drentse is in mijn ogen een zwaardere competitie dan de Friese, maar wel een
veel mooiere. Met ploegen als WKE , Rolder Boys, Stadskanaal en de andere
mooie sportvelden is het een genot om in deze competitie te spelen. Daarbij
komt dat ik vroeger ook altijd tegen deze ploegen speelde en veel trainers ken
waar ik zelf tegen gespeeld heb. In Friesland regent het altijd of het waait er
hard, en de ploegen zijn er anders van kwaliteit en mentaliteit. Niet minder
zwaar overigens. We gaan het zien. Er zijn ook veel stadse ploegen op tweede
klasse niveau en ik verwacht dat we wel gezamenlijk in één competitie komen.
Ook dat is erg leuk, alhoewel er ploegen tussen zitten waar we slechte
herinneringen aan hebben. Ook het komend seizoen gaan we weer voor een
prijsje: een periodetitel of, wie weet, meer. We hebben wederom een super
goede selectie en de breedte en de fitheid van de groep is bepalend óf en hoe
lang we mee kunnen. Het begin van de competitie is daarin bepalend. Ik heet
in ieder geval iedereen welkom op de zondagmiddag waarbij de gezelligheid
niet ontbreekt. Graag tot snel op de velden!"

René Wollerich.
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Peter van der Slot, trainer zaterdag 1

Beste voetballiefhebbers,

"Inmiddels is het huidige seizoen tot een einde gekomen en blikken we met
z’n allen nog even terug, maar kijken we natuurlijk ook vooruit. Afgelopen
seizoen begonnen we in de voorbereiding met het spelen van het toernooi bij
VVG, tijdens dit toernooi kwamen we diverse teams tegen die in een hogere
klasse acteren. Desondanks boekten we mooie resultaten tegen Stadspark, Fc
Assen en konden we het VVG en PKC’83 in fases van wedstrijden ook moeilijk
maken. Een mooi begin waarbij iedereen wat aan elkaar kon wennen en we
ook meteen de nieuwe spelers aan het werk konden zien. In de beker troffen
we dit keer laagvliegers uit de 4e en 5e klasse waardoor het verschil met de
tegenstanders van het toernooi bij VVG wel erg groot bleek. In de trainingen
was goed te zien dat iedereen toeleefde naar de eerste wedstrijd van het
seizoen tegen Omlandia uit Ten Boer. Er werd veel gespeculeerd door mensen
langs de kant, wat zou dit voor seizoen worden? Kunnen we om de bovenste
plekken meedoen en hoe gaan de nieuwelingen het doen? In de
oefenwedstrijden zagen we al een glimp van de kwaliteiten va de nieuwe
spelers maar konden ze het ook nu laten zien? Omlandia, de degradant uit de
2e klasse was na een wat stroef begin van beide kanten niet opgewassen
tegen de razendsnelle counters van Helpman. Één nieuweling onderscheidde
zich de eerste helft en gaf meteen zijn visite kaartje af. Saviero maakte twee
prachtige goals waarbij iedereen meteen zijn kwaliteiten kon aanschouwen.
Na een 0-2 voorsprong werd helaas maar een punt overgehouden aan deze
interessante eerste wedstrijd. Het team was teleurgesteld over het
teleurstellende resultaat en wilde meer. Later in het seizoen werd duidelijk
waartoe dit team in staat is. Tegen ‘’buurman’’ Groen Geel werd na de eerste
vijftien minuten, waarin Groen Geel de bovenliggende partij was, het initiatief
genomen en hebben we de overige 75 minuten gedomineerd met prachtige
aanvallen. Een geweldige teamprestatie waarbij weer eens zichtbaar werd
welke kwaliteiten dit team heeft als alle neuzen dezelfde kant op staan. In
deze fase van de competitie werd de ene na de andere tegenstander met
grote cijfers van de mat gespeeld en werd ook zichtbaar wat de
andere nieuwelingen (Frank, Jonah, Jeroen en Marten) binnen en ook buiten
het veld toevoegden."



"In december namen verschillende spelers het initiatief om het jaar in stijl af
te sluiten door het organiseren van een etentje met partners/dates. Een erg
leuk initiatief waarbij het opvallend was dat haast iedereen aanwezig was met
z’n partner. Een initiatief waar nog dagen over nagepraat is en wat zeker
navolging zal krijgen! Na een welverdiende kerstvakantie begonnen we
aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Ook na de winterstop stond
Omlandia weer op het programma als eerste wedstrijd en ook nu werd het 2-
2. Na Omlandia kregen we de lastige uitwedstrijd tegen Loppersum en de
derby van de Esserberg tegen Be Quick. Ook nu weer werd er druk
gespeculeerd door iedereen, iedereen was het erover eens dat er gewonnen
moest worden bij Loppersum om vervolgens de derby van de Esserberg vol
vertrouwen tegemoet te gaan en zo in te lopen op de buurman! Bij
Loppersum werd op een moeilijk bespeelbaar veld alles gegeven en
onderscheidde jeugdspeler Wieger Bus zich op een goede manier: hij speelde
een vrijwel foutloze wedstrijd bij zijn debuut in zaterdag 1. Desondanks
konden er deze wedstrijd geen 3 punten worden bijgeschreven en kwam een
topklassering in gevaar. In de week voor de derby tegen Be Quick werd er
scherp getraind en was iedereen zichtbaar gebrand op een goed resultaat
tegen de buurman. Een mooi affiche waarbij weer duidelijk werd dat we ook
de koploper van de 3e klasse C onze wil kunnen opleggen. In tegenstelling tot
de thuiswedstrijd zijn we vrijwel niet in de problemen geweest tegen Be Quick
en hebben we de wedstrijd gedomineerd. Helaas resulteerde dit maar in één
doelpunt en een gelijkspel. Hierbij werd duidelijk dat Be Quick over de hele
competitie genomen de terechte koploper is, omdat ze wat minder steken
lieten vallen dan ons en de overige concurrenten (Groen Geel en Velocitas)."
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Vooruitblik seizoen 2020/2021
"Afgelopen seizoen heeft laten zien dat we in de basis een mooie ploeg
hebben met kwaliteiten die elkaar aanvullen. We zijn wat wisselvallig geweest
en dat verklaart dat we op een derde plek zijn geëindigd. Ook hebben we
gezien dat we, door veel blessures en tegenvallers, soms een beroep moesten
doen op spelers uit andere teams van Helpman. Voor dit seizoen zijn er
daarom een aantal nieuwe gezichten die ons team gaan versterken:
We zijn verder blij met de ontwikkelingen ten aanzien van de jeugd. De onder
19 heeft promotie afgedwongen naar de 4e divisie en wij hebben voor het
eerst sinds een aantal jaren weer doorstroming vanuit de
jeugd (met Wieger Bus en Jens Preusting). Een mooie ontwikkeling die
aansluit bij de plannen van zaterdag 1. Tot slot wil ik iedereen langs de lijn
bedanken voor hun support en hopen we jullie in het nieuwe seizoen weer
attractieve wedstrijden te kunnen laten zien!! Hopelijk tot snel langs de
velden en in de kantine! Blijf gezond!"

Peter van der Slot.

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


