
De toekomst van Helpman

Naam: Tim Sanders
Leeftijd: 17 jaar
Team: 019-1
Positie: Linksback
Studie/baan: Alfa college sport en bewegen/ Jumbo vulploegmedewerker
 
Hobby’s/interesses naast het voetbal: 
In mijn vrije tijd is toch ook vaak nog wel voetbal wat voorbij komt hoor, zo
heb ik nog een seizoenkaart bij FC Groningen en kijk het veel op de televisie,
mag ook graag op de playstion spelen, daarnaast vind ik bakken ook erg leuk
en doe dit vaak samen met mijn vriendin. Samen hebben we ook nog een
aquarium met daarin ongeveer 15 vissen.
 
Tim, voetbal jij al heel je jeugd bij Helpman?
Ja, ik voetbal hier al mijn hele jeugd en ben begonnen bij de mini’s. Daarna
ben ik gaan spelen in  F7, maar mocht al snel door naar de F1. Hier heb ik 2
jaar in gespeeld, en ging  toen door naar de E’ers. Het eerste jaar kwam ik
terecht in E2 en het jaar daarop in E1. Vanaf dat moment tot aan vandaag heb
ik steeds in de 1ste selectie  teams van Helpman gespeeld, en hoop natuurlijk
ook straks bij de senioren in het eerste team te mogen spelen. 
 
Je bent een linkspoot, dit wordt vaak gezien als een meerwaarde voor een
speler. Ben jij het hier mee eens?
Eigenlijk ben ik 2 benig, maar is links mijn beste been. Ik denk wel dat het een
meerwaarde is, de meeste spelers zijn rechts en dat verwacht je tegenstander
ook vaak. Keepers vinden een linkspoot vaak ook lastiger, vooral bij de
strafschoppen. Doordat ik links ben kan ik ook op de hele linker flank spelen,
maar mijn voorkeur ligt toch bij linksback. 

In deze rubriek wordt een jeugdspeler geïnterviewd. Deze keer is het de beurt
aan de oudste jeugdlichting van de Blauwwitten. Tim Sanders, speler van de
A1, aan het woord in het Helpmannetje. 
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Wat vind jij je sterke punten als voetballer?
Altijd wat lastig om dit over jezelf te zeggen, maar  ik vind dat ik veel rust aan
de bal heb, een goed overzicht tijdens de wedstrijden heb  en een goede
eindpass in huis heb. Tevens heb ik een goede conditie, wat voor mijn spel erg
belangrijk is, omdat ik een aanvallende ingestelde verdediger ben en dus veel
moet lopen, zowel in de aanval als in de omschakeling weer naar de
verdediging. Dat maakt de positie voor mij als linksback ook zo leuk.
 
En wat zijn je verbeterpunten? 
Mijn verbeterpunten liggen in de omschakeling, als wij in de aanval zijn en
dan balverlies krijgen, moet ik vlotter reageren om terug te gaan naar mijn
verdedigende positie. Ook als ik zelf balverlies lijd mag ik wat sneller reageren
om de bal weer terug te veroveren.
 
Welke profvoetballer is een voorbeeld voor jou (op jouw positie)?
Als we dan kijken voor mijn positie denk ik toch aan Owen Wijndal  van AZ en
Niclas Tagliafico van Ajax, die houden net als ik ook van aanvallen.
 
Jij zit nu in de A1. Merk je dat je toe bent aan het seniorenvoetbal? 
Ik heb nu nog heel veel plezier in het voetbal met de jongens bij A1, maar het
zou me ook erg leuk lijken om met de senioren mee te gaan doen. Dat lijkt me
ook een mooie uitdaging voor mij om daar hetzelfde te brengen als nu bij A1.
 
Wat denk jij dat de belangrijkste verschillen zijn in het seniorenvoetbal? 
Ik denk dat het belangrijkste deel een stukje fysiek zal zijn, en het sneller rond
laten gaan van de bal.
 
Heb je al eens meegedaan met zaterdag 1 en/of zondag 1? 
Ik heb vorig jaar , toen ik nog in JO 17-1 speelde, een keertje mee getraind
met zaterdag 1, en heb ik een paar keer meegedaan met wedstrijden van
zondag 2.
 
Terug naar je eigen team. Hoe gaat het tot nu toe bij jullie in de competitie en
hoeveelste staan jullie?
Met A1 gaat het goed! We zijn door in de beker en we staan 2e in de
competitie. We hebben op 1 wedstrijd na alles gewonnen. Tegen Bedum, de
huidige nr 1, hebben we  helaas verloren, maar dat was totaal niet nodig
geweest. Wij hadden de betere kansen in deze wedstrijd.
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Waarin kunnen jullie als A1 zijnde nog stappen maken? 
Ik denk dat we nog stappen kunnen maken in de bal vasthouden voorin, en de
bal sneller van kant naar kant laten gaan. Ook de passing kan nog wel wat
aandacht krijgen. Als dat beter gaat ziet het er heel goed uit.
 
Hoe lukt het om die stappen te maken onder jullie trainer? Wat zijn
belangrijke eigenschappen van hem als trainer? 
Mijn trainer is Paul van Brussel en hij is ook aanvoerder van zondag 1. Paul
blijft vaak rustig tijdens de wedstrijd en geeft in de rust duidelijk aan wat er
beter moet, en geeft ook complimenten als het goed gaat.
 
Hebben jullie een doelstelling voor het huidige seizoen?
Onze doelstelling is om na de winterstop voor promotie te gaan naar de 4
divisie. We spelen nu een halve competitie waarbij we bij de eerste 4 moeten
eindigen om na de winterstop in de promotie poule terecht te komen.
We staan nu 2de en het ziet er dus goed uit voor ons. 
 
Heb jij zelf een doelstelling voor dit seizoen?
Ik heb niet echt een doelstelling voor het hele seizoen, maar wel voor elke
wedstrijd. Ik spreek altijd met mezelf af hoe vaak een  tegenstander in de
wedstrijd langs mij mag komen, en dat ik moet letten op mijn verdedigende 
 taken, en dat dan aanvallen vanzelf wel komt.
 
Wat maakt Helpman voor jou zo bijzonder? (behalve dat je er al heel lang
voetbalt)
Ik vind het bij Helpman erg gezellig en gaan vriendelijk met elkaar om. Verder
kun je bij iedereen terecht als er iets is. In ons team is het vooral het samen
spelen en niet iedereen voor zichzelf.
 
Wat zijn de mooiste momenten voor jou bij Helpman geweest (tot nu toe)?
Mijn mooiste moment was vorig jaar met de B1 toen we kampioen werden in
de hoofdklasse, dat vergeet ik niet zo snel meer. Ook mijn doelpunt in de
halve finale in C 1 zal ik niet snel vergeten.
Een ander moment wat ik niet snel zal vergeten was de finale die we speelden
in Emmen tegen GVAV. Deze verloren we helaas met 3-1 en heb ik een
penalty gemist, maar het was wel een hele goede prestatie van ons team om
de finale te halen.
 
Tim, super bedankt voor je antwoorden en je tijd. Veel succes dit seizoen
 
Volgende maand zal een jeugdspeler van een ander jeugdteam geïnterviewd
worden.
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