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Zaterdag 1 heeft afgelopen seizoen meerdere nieuwelingen in huis gehaald:
twee vrienden en studenten die in Groningen kwamen wonen, Marten
Lieberom (die al actief was als jeugdtrainer bij Helpman) en keeper Frank
Harms. Deze spelers, maar ook de nieuwe stafleden van afgelopen jaar,
vertellen over hun ervaringen in het eerste seizoen bij  VV Helpman.

Seizoen van de nieuwelingen
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Jonah Ouwejan
“Ik ben afgelopen seizoen bij VV Helpman gekomen nadat mijn oude trainer bij
Veendam mij voorlegde bij Peter. Na wat gesprekken en trainingen ben ik
samen met mijn huisgenoot en vriend Saviero naar Helpman gekomen. Mijn
eerste indruk van de club en met name het team was goed. Het verschil tussen
Veendam en Helpman is duidelijk zichtbaar. Ik ben blij dat ik van een
dorpsclub (wat ook gruwelijk gezellig kan zijn) naar een stadsclub ben gegaan. 
Ondanks mijn blessures en het verkorte seizoen in verband met de crisis
kijk ik toch tevreden terug. In het begin van het jaar ben ik nog met mijn kop
tegen een dug-out aangelopen en heb ik nog een paar kleine blessures gehad.
Na de winterstop heb ik ook nog mijn teen gebroken. Ik hoop in mijn tweede
jaar fit te blijven en lekker mee te voetballen. Naast het voetbal is het ook fijn
om met gasten te spelen die altijd wel in zijn voor wat sociale activiteiten
(bier drinken). We hebben een aantal leuke gelegenheden gehad dit jaar,
waaronder het kerstdiner. Na deze lange zit van geen feestjes heb ik wel weer
behoefte aan dat soort dingen. Al met al heb ik een tof eerste jaar gehad bij
Helpman en hoop er nog een aantal jaren met plezier te blijven voetballen!”

Saviero van Zwol
“Mijn eerste seizoen bij Helpman is zeer goed bevallen. Ik als bruine
nieuwkomer werd zeer goed verwelkomd door een groep enthousiaste
jongens die ook nog eens mijn voetbal vaardigheden hebben kunnen
aanscherpen. Zowel op het veld als daarbuiten had ik het idee dat het team uit
een al redelijk hechte groep bestond en het hiervoor lastig voor ons zou
worden om ons er thuis te voelen. Dit is echter erg meegevallen en door
openheid van het team voelde ik mij als snel thuis en hierdoor kon ik me snel
focussen op het voetbal. Dit had als gevolg had dat ik goed van start ben
gegaan door veel doelpunten te scoren. Dit begon al in de eerste wedstrijd
waarin ik gelijk wist te scoren. Wat verder erg mooi is aan het team zijn de
activiteiten buiten het voetbal: we hebben bijvoorbeeld een kerstdiner gehad ,
FIFA toernooien gespeeld en ook worden er vaak borrels op verschillende
locaties georganiseerd. Hierbij ben ik persoonlijk niet heel veel aanwezig
geweest door drukte, maar daar hoop ik in de toekomst meer tijd voor
vrij te maken.”
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Patrick Woest (leider)
“Het eerste seizoen bij het team was voor mij een leuk, leerzaam en gezellig
jaar, waarin ik ook zeker heb moeten wennen aan de rol als leider. Ik heb zelf
jarenlang gevoetbald, maar door omstandigheden heb ik moeten besluiten te
stoppen. De switch van voetballer naar het regelen van zaken rondom het
team is best groot, maar het sociale aspect maakt wel wat goed. Omdat ik nog
relatief jong ben zie ik mijzelf niet echt als een traditionele leider, haha. Aan
het begin van het seizoen heb ik met Peter gesproken en daaruit werd
duidelijk dat hij mij erg vrij laat in hetgeen wat ik zou willen doen. Natuurlijk
zijn er de standaard taken waarvan wordt verwacht dat een leider dit op zich
neemt, maar op wedstrijddagen houd ik bijvoorbeeld ook de sociale media bij
en ik help Michiel Rusch met het maandelijkse 'Helpmannetje'. Er is veel
ruimte voor eigen initiatief en ook volgend seizoen willen we weer een stap
maken in de beleving en zaken rondom het team. Sportief gezien gaan we
ongetwijfeld weer bovenin meedoen met een goede- en brede selectie. Ik wil
nog even benadrukken dat ik in de rol als leider op dit moment veel geholpen
word door Jesse Keekstra. Ondanks een zware blessure is hij altijd aanwezig
en is hij erg betrokken bij het team. Zo is Jesse de huisadvocaat, staat die
geregeld langs de lijn om te vlaggen en laat die zich gelden in de ontwikkeling
van het team en het zaterdagvoetbal.”

Marten Lieberom
“De stap voor mij naar Helpman was de eerste keer dat ik een overstap
maakte naar een team waar ik niemand van kende. Het leukste aan zo’n
overstap is dat je van iedereen een eerste indruk hebt. Meestal onbewust en
nergens op gebaseerd, behalve op een vooroordeel, maar bij iedereen  ga je
nadenken of je het met diegene kan vinden of misschien niet. Nog leuker is
het als na een tijdje blijkt dat de meeste vooroordelen niet kloppen en dat je
met mensen waarvan je het misschien niet verwacht een klik hebt. 
 Om je teamgenoten te leren kennen is de derde helft natuurlijk de beste
gelegenheid en, zonder teveel op te scheppen, denk ik dat ik daar wel talent
voor heb. Na het toernooi bij VVK naar het Noorderplantsoen met het team,
vullen of drinken bij Goat (en Care), bootje varen met Rush Rusch, Roepel en
Gerrie, vissen kijken bij Schutte met Schollie. Waarvan ik trouwens nog steeds
niet weet wie de kachel bij mij naar 30 graden heeft gedraaid, maar dat ter
zijde. Dit zijn natuurlijk slechts een paar voorbeelden maar zo zijn er nog veel
meer op te noemen. Op het veld ging het aanpassen ook wel vrij soepel. Nu
moet ik wel eerlijk bekennen dat ik soms meer moeite had met het tempo van
een positiespel op training dan tijdens de wedstrijden, want dat ging toch wel
iets sneller dan ik gewend was. Maar ik heb enorm genoten van de
wedstrijden afgelopen seizoen. 



Met name de 6-1 overwinning thuis tegen Groen-Geel en de overwinning uit
bij Zuidlaren waar we een goede tegenstanders met dominant spel
versloegen. Extra zuur natuurlijk dat we het seizoen niet af hebben kunnen
maken en (naar alle waarschijnlijkheid) nacompetitie hadden kunnen spelen.
Dat zijn natuurlijk de mooiste wedstrijden waarvan ik denk dat we ook echt op
ons beste zijn. Ik kijk dan ook enorm uit naar de eerste wedstrijden in het
nieuwe seizoen. Hopen dat we die wél mogen afmaken en de eerste plek
kunnen overnemen van onze buren!”

Frank Harms
“Afgelopen seizoenen ben ik actief geweest bij een aantal clubs in en rondom
de stad. Na een best wel teleurstellend seizoen bij GRC Groningen was ik het
plezier in het spelletje verloren. Op dat moment kwam ik via Michiel Rusch in
contact met de trainer van Zaterdag 1, Peter van der Slot. We spraken met zijn
drieën af op het terras bij Time Out en er volgde een goed gesprek. Peter
kwam op mij over als een ambitieuze en vooral no-nonsense trainer, die mij
het gevoel gaf dat Helpman de juiste club voor mij is. In het verleden heb ik
met een groot aantal spelers al eens bij Be Quick 1887 gevoetbald, wat de
keuze voor deze overstap vrij makkelijk maakte. 
Ondanks de vroegtijdige onderbreking van de competitie kan ik stellen dat ik
het plezier in het spelletje weer heb gevonden. Natuurlijk heb ook ik
meegekregen dat er de afgelopen seizoenen veel spelers zijn gekomen en
gegaan, wat ervoor jou kunnen zorgen dat het groepsgevoel in mindere mate
aanwezig is, maar niks is minder waar. Ik vind dat wij een ongelofelijk mooie
groep hebben, waar iedereen zich thuis voelt. Ook ik als nieuweling had al snel
het gevoel “erbij te horen”. Als ik kijk naar mijn eigen prestaties in de
competitie ben ik niet helemaal tevreden. In voetballend opzicht denk ik een
keeper te zijn die vaak de oplossing weet te vinden, door de bal door de
voorste linie van de tegenstander te kunnen spelen. Op die manier hebben wij
ons regelmatig onder de druk van de tegenstander kunnen uitvoetballen. Niet
voor niks word ik zo nu en dan “circus” genoemd, aangezien ik daarin weleens
teveel risico neem. Iedere week weer mogen keepen voelt geweldig, maar
daarin heb ik wel wat opstartproblemen gekend. De timing van uitkomen liep
wat stroef en ook de explosiviteit was de eerste potjes niet aanwezig. Voor
mijn gevoel zijn er teveel tegendoelpunten geweest waarin ik het idee had
meer te kunnen doen; zeker in de wedstrijden tegen de ‘mindere goden’.
Hierin ontbrak het in mijn ogen aan een stukje concentratie.  Mijn persoonlijke
uitdaging voor komend seizoen is om iedere wedstrijd het niveau te kunnen
halen die ik in de ‘toppers’ op de mat leg. Daarnaast vind ik het belangrijk om
onze nieuwste aanwinsten welkom te heten, zodat zich net zo snel thuis
voelen als ik dat heb beleefd. Ik vind dat ons gezamenlijk doel moet zijn om zo
snel mogelijk te promoveren. Met de individuele kwaliteiten dat ons team
bezit, denk ik dat de 1e klasse een ideale mix zou zijn tussen plezier en
prestatie. 
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Om dat te halen zouden wij binnen de lijnen meer van elkaar mogen eisen,
zodat wij de wedstrijden tegen de ‘onderkant’ ook over de streep trekken.
Daarnaast vind ik het een hele mooie ontwikkeling dat de jeugd van Helpman
meer open lijkt te staan om ook de zaterdagtak in overweging te nemen. Dit
kan er in mijn ogen voor zorgen dat wij op de lange termijn en op een
duurzame manier kunnen uitgroeien tot, hopelijk, een stabiele 1e-klasser.”!

Jeroen Scholma
“Het eerst jaar Helpman was los van de Corona-situatie erg leuk! Het was
super om weer met allemaal ‘oude bekenden’ te voetballen. Naast het voetbal
waren de gezellige momenten met het team rondom het voetbal voor mij
hoogtepunten! Leuk dat we regelmatig zaterdags met elkaar in de kantine
zitten of wel bij teamgenoten thuis en in de stad. Op voetbalgebied was de
wedstrijd tegen Groen Geel het hoogtepunt waar we op een gegeven moment
Groen Geel volledig wegspeelden en ruim wonnen!”

Mark (verzorger) 
“Ik ben Mark, 19 jaar en na de zomer ben ik al weer 3e jaars fysiotherapie
student.  Ik kwam een jaar geleden binnen bij Helpman als verzorger. Ik was
het jongste lid van het team. Best spannend dus. MCZ (fysiotherapie praktijk)
die de studenten bij verschillende clubs begeleid, vroeg aan mij of ik voor een
paar maand bij Helpman aan de slag kon. Ik was toen nog minder ervaren dan
nu maar ik vond het een enorm leuke uitdaging dus was 'ja' het antwoord.
Normaal gesproken zit je eerst een jaar bij de jeugdopleiding van F.C.
Groningen, om daar de basis te leren en wat ervaring op te doen. Bij
een amateurclub heb je veel meer vrijheid en verantwoordelijkheid.
Achteraf heb ik totaal geen spijt van mijn keuze gehad. Ik herinner me nog wel
de eerste dag dat ik bij Helpman kwam: zenuwachtig.. dat wil je niet weten.”
Wat denken ze wel niet als er zo'n 18 jarig jongetje hier komt. Misschien klikt
het helemaal niet. Uiteindelijk zaten de eerste weken erop en ben ik enorm
goed opgenomen door het team en heeft Jorim (de fysiotherapeut
van Helpman) me goed geholpen en begeleid. Daar ben ik echt dankbaar voor. 
Ik heb het nog steeds erg naar m'n zin hier en heb hier veel geleerd. Daarom
blijf ik zeker nog een seizoen en heb ik er nu al zin in!”
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