
In deze rubriek wordt maandelijks een jeugdspeler geïnterviewd. Vorige
maand was Thijs de Vries de gelukkige, en hij koos Luke de Witt uit als
volgende kandidaat. Deze week dus een interview met Luke, net zoals Thijs
middenvelder bij o13-1.
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De toekomst van Helpman

Hé Luke, is dit je eerste interview als voetballer?
Ja, volgens mij wel. 
 
Wat is jouw persoonlijke doelstelling voor dit seizoen?
Ik wil graag beter worden in afwerken en doelpunten maken… doelgerichter
zijn. 
 
Wat vind jij dat wij als team kunnen bereiken met 013-1? 
Één kampioenschap  binnen halen: ons seizoen bestaat uit twee halve
competities, daarvan wil ik er sowieso eentje winnen. 
 
Hoe vind je het om op groot veld te gaan spelen?
Wel leuk, maar het maakt me niet zoveel uit. Het is nog steeds voetbal, dat
is het belangrijkste.
 
 



Zou je graag profvoetballer willen worden? Waarom? 
Ja! Omdat je hobby dan je baan is. 
 
Wie is je favoriete profvoetballer?
Dybala. 
 
Wat zijn jouw beste voetbalkwaliteiten? 
Overzicht en grote afstanden belopen. 
 
Heb je naast het voetbal, nog andere hobby’s? 
Tennis. Ik train een keer in de week, en soms heb ik zomer-of
wintercompetitie. Dan speel je op zondag één of twee wedstrijden. 
 
Wat vind  je jouw kwaliteiten als persoon?
Ik sta open voor iedereen. 
 
Wat vind je nog dat je kan leren als persoon?
Ik kan op school nog heel veel leren, haha. Ook ben ik soms te snel
afgeleid of teleurgesteld. 
 
Wat vind jij van Michiel als trainer?
Hij is heel fanatiek, en dat vind ik leuk. Ik vind zijn trainingsoefeningen
leuk. 
 
Wat kan Michiel nog beter doen? 
Meer op verdedigen oefenen. 
 
Korte vragen
 
Messi of Ronaldo? Ronaldo.
Drink je al koffie? Soms een late machiatto, meer niet. 
Scoren of assist? Als ik moet kiezen, assist. 
Ben je fysiek sterker of technisch sterker? Technisch.
Koekjes of snoepjes? Snoepjes. 
Netflix of Gamen? Gamen. 
Fifa of andere Gamen? Fifa.
40 graden of 0 graden? 40 graden. 
Onzichtbaar kunnen zijn of kunnen vliegen? Vliegen.
 
 
Volgende maand zal een jeugdspeler van een ander jeugdteam geïnterviewd
worden!
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