
De vragen
 
Wieger, voetbal jij al heel je jeugd bij Helpman?
Ondanks dat het soms wel zo voelt is het niet zo. Ik ben als puppy begonnen
bij GVAV en heb daar tot mijn 15e met veel plezier gespeeld. Toen ik over
moest naar de JO17 vond ik het mooi geweest en ging ik op zoek naar een
nieuwe club. Ik werd door een vriend getipt om eens mee te trainen met zijn
team bij Helpman, dat was toen de JO17-3. Toen ik voor de tweede keer mee
trainde raakte ik geblesseerd aan mijn enkel en had geen telefoon om mijn
ouders te bellen om me op te komen halen. Toen de trainer me naar huis
bracht vertelde hij me over de groep die al jaren samenspeelde en wat voor
hun belangrijk was: plezier maken, beter worden en winnen. Ik werd
enthousiast en een nieuwe club was gevonden.
 
Je moet nog beginnen in VWO 6, maar weet al welke Master je gaat doen,
toch?
Zeker weten doe ik het niet aangezien het natuurlijk nog heel ver weg is, maar
ik word nu in ieder geval heel enthousiast van de master journalistiek. Ik ben
er alleen nog niet achter welke bachelor ik wil gaan doen voorafgaand aan
deze master. 
 
Komt de interesse in de journalistiek ergens uit voort?
De journalistiek leek me altijd al een leuk vak, en dan met name de
sportjournalistiek. Bijzondere verhalen horen, op veel plaatsen komen en
leuke mensen leren kennen lijkt me super. Afgelopen zomer heb ik Ronald van
Dam ontmoet, hij was mijn buurman op de camping. Ronald verzorgd onder
andere het commentaar bij Amerikaanse voetbalwedstrijden en Formule 1.
Toen hij me alle belevenissen als sportjournalist vertelde wist ik het wel: dit
wil ik ook.
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De toekomst van Helpman
In deze rubriek wordt een jeugdspeler geïnterviewd. Deze keer een bijzondere
editie. Wieger van de A1 zal namelijk vaker terugkomen in het Helpmannetje,
als ‘’teamwatcher’’: hij gaat schrijven voor het Helpmannetje namens de A1!

Naam: Wieger Bus
Leeftijd: 18
Team: JO19-1        
Positie: Rechtsback
Studie/baan:Middelbare school 5 VWO/
Achter de bar
Hobby’s/interesses naast het
voetbal: Surfen, cabaret en journalistiek
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Wat voor rubriek/rubrieken ga jij ‘’produceren’’ in de komende
Helpmannetjes?
Allereerst wil ik de wedstrijdverslagen gaan maken voor de JO19-1 (mijn
eigen team). Verder wil ik in mijn rubrieken schrijven over de mensen op
Helpman met een bijzonder verhaal, die lopen er genoeg denk ik!
 
Terug naar het voetballen. Wat vind jij je sterke punten als voetballer?
Ik heb een goede conditie en kan best hard lopen denk ik (mijn trainer noemt
het altijd draven). Verder kun je van mij elke wedstrijd volle inzet verwachten
omdat ik nou eenmaal bloedje fanatiek ben. 
 
En wat zijn je verbeterpunten? 
Gelukkig is er nog genoeg om aan te werken, bijvoorbeeld mijn voorzet.
Verder kan het technisch ook wel wat beter. Ik heb ooit mijn pools gebroken
omdat ik over een bal struikelde op training, dat soort taferelen.
 
Welke profvoetballer is een voorbeeld voor jou (op jouw positie)?
De beste back van het moment is naar mijn mening Trent Alexander Arnold
van Liverpool, en hij is ook nog eens heel jong. Hij is vrij compleet: snel,
technisch en een fijne traptechniek. Als verdediger heeft hij al 12 assists dit
seizoen, een heel mooi voorbeeld dus. 
 
Je zit in de A1 en gaat binnenkort de overstap maken naar de senioren. Wat
denk jij dat de belangrijkste verschillen zijn in het seniorenvoetbal? 
Het grootste verschil zit hem in het fysieke, het is bikkelen. De hele jeugd heb
je gevoetbald tegen leeftijdgenoten waarbij je fysiek ongeveer gelijk aan
elkaar bent, bij de senioren is dit anders. Toen ik vorig jaar vaak mee speelde
met zondag 2 merkte ik dit heel erg, zeker tegen dorpsploegen.
 
Hoe gaat het tot nu toe bij jullie in de A1. Hoeveelste staan jullie in de
competitie?
Het gaat tot nu toe goed! De eerste competitiehelft zijn we tweede geworden
waardoor we nu in een promotiepoule zijn ingedeeld. De eerste twee teams
van deze promotiepoule promoveren naar de vierde divisie. Na twee
wedstrijden staan we gedeeld eerste met zes punten, een goede start dus. In
de eerste helft van dit seizoen kregen we weinig tegen en in de
promotiepoule hebben we zelfs nog geen enkele tegengoal. Hierdoor
verliezen we zelden een wedstrijd.
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Hebben jullie een doelstelling voor het huidige seizoen?
Ons doel is om te promoveren, bij de eerste twee dus. Ik denk dat we een
goede kans maken, zeker als we van Bedum weten te winnen. De
eerste competitiehelft hebben we ongelukkig van ze verloren waardoor zij
eerste zijn geworden en wij tweede. Ook in de promotiepoule schat ik ze in
als onze grootste concurrent, we staan beide eerste met zes punten uit twee
wedstrijden. Als ze over een paar weken op bezoek komen zijn we klaar voor
revanche.
 
Heb jij zélf een doelstelling voor dit seizoen?
Ik wil dit seizoen zoveel mogelijk spelen en belangrijk zijn. Verder is de
doelstelling voor iedereen uit ons team hetzelfde denk ik: promoveren. 
 
Wat maakt Helpman voor jou zo bijzonder? (behalve dat je
er al heel lang voetbalt)
De sfeer op de club is heel goed. Er lopen mensen rond op Esserberg die veel
doen voor de club en dat is bijzonder. In alle teams waar ik heb gespeeld, is er
plezier in het voetbal en zo hoort het. Samen met mijn vriendin geef ik
training aan een jeugd elftal en de waardering die we daarvoor krijgen van de
ouders en spelers vind ik ook heel mooi.
 
Wat zijn de mooiste momenten voor jou bij Helpman geweest (tot nu toe)?
Ik ben in drie seizoenen bij Helpman drie keer kampioen geworden, dat zijn
mooie momenten.. Ook zijn er Derby’s tegen Be Quick, een halve finale van de
beker en teamuitjes naar Ameland die hoog op dit lijstje staan. 
 
Keuzes 
 
Iniesta of Xavi
Messi of Ronaldo 
Dumfries of Zeefuik
Aguëro of Lewandowski
Salah of Mané
Ziyech of Tadic
Sterling of Sané
Ihatarran of Stengs
Weghorst of Luuk de Jong (Tip aan Koeman: De Jong uit het Nederlands
elftal halen, want die kan er niets van!)
 
Bedankt voor je antwoorden Wieger! Veel succes en veel plezier bij de A1 dit

seizoen!


