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FIFAVN.ORG và TẠP CHÍ FIFAVN PRO CLUBS CHAMPIONS LEAGUE, các
cá nhân, tổ chức cùng với hình ảnh được đề cập chỉ mang tính chất 
vui vẻ, hài hước, phục vụ giải đấu EA SPORTSTM FIFA PRO CLUBS PC.

Tạp chí, hình ảnh, video quảng cáo không mang tính chất thương mại.

facebook.com/fifavnorg

youtube.com/fifavnorg

www.fifavn.org/forum

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
Cyentruk
Apccyl

H0lykn19ht
Madsheep

BIÊN TẬP NỘI DUNG:
XoGreenday13oX
MonkeyDragon

TRÌNH BÀY:
MonkeyDragon
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The Estadio Alberto J. Armando  (La Bombonera)
Thành phố BUENOS AIRES - ARGENTINA
Sức chứa: 49,000 chỗ ngồi
Năm khánh thành: 1940



1. Xin chào NguyenThuong, rất cảm 
ơn anh đã nhận lời mời phỏng vấn 
lần này, mở màn cho một mùa Pro 
Clubs đầy hứa hẹn sắp tới.
Trước tiên, xin anh hãy giới thiệu
sơ qua về bản thân (tên tuổi,
công việc, nơi sinh sống)?

Xin chào mọi người, tên mình là 
Thương. Năm nay cũng độ tuổi 
chừng 30 cái xuân xanh
(cười thích thú).
Hiện tại đang làm việc với tư cách là 
một kỹ thuật viên lắp đặt IT. Và hiện 
đang mưu sinh ở vùng núi Tây Bắc. 
(Sơn La) 

2. Anh đã đến với Mode Pro Clubs 
như thế nào? Những vị trí mà anh 
cảm thấy mình chơi tốt nhất?

Mình đến với Mode Pro Clubs sau 
khi được một số người bạn thân giới 
thiệu và gạ gẫm, đó là vào khoảng 
đầu mùa FIFA 14 :) Bản thân bắt đầu
sự nghiệp Pro Clubs từ vị trí ST. Sau đó 
kéo dài theo các năm là LAM CB vs 
cuối cùng hiện tại là GK. Do 
vị trí này cũng khá khó, mà tính 

càng khó mình càng muốn
trải nghiệm vượt qua và cảm thấy 
mình chơi có vẻ tốt hơn nên mình 
vẫn đi theo sự nghiệp GK cho năm 
nay và có thể những năm tới :)

3. Có lẽ không cần phải quảng cáo 
nữa, hầu hết các anh em tham gia 
cộng đồng Pro Clubs đều đã biết: 
NguyenThuong chính là game thủ 
chơi vị trí GK (thủ môn) hàng đầu 
server PC, và cũng là GK xuất sắc 
nhất cộng đồng Pro Clubs Việt Nam 
hiện tại. Anh có cảm nghĩ như thế 
nào về hình tượng mình đã đạt 
được trong mắt cộng đồng?

Mình cảm thấy rất vui vì được mọi 
người đánh giá cao, nhưng cũng 
không chính vì điều đó mà tự hào 
về bản thân mình đã đạt được :D 
Nhiều khi vẫn ít nhiều mắc một số 
lỗi, có thể do mọi người ít chơi cùng 
nên không thấy được điều đó. 
(Cười trừ)

Nhưng dù sao đã để lại một ấn 
tượng đẹp như vậy thì bản thân 
mình sẽ còn phải cố gắng nhiều rất 

Chuyên mục phỏng vấn 
gương mặt nổi bật của

tạp chí FPCL 18 số đầu tiên 
sẽ mang đến cho các bạn 
một gương mặt khá quen 
thuộc của làng Pro Clubs 
Việt Nam cũng như Châu Á. 
Có thể nói anh là
niềm tự hào của Pro Clubs 
nước nhà khi nhiều năm 
liên tiếp nằm trong vị trí
top 10 thủ môn xuất sắc 
nhất khu vực Châu Á.  
 
Vâng, gương mặt
tiêu biểu ấy không ai 
khác chính là người nhện 
”NguyenThuongGK”
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- Madsheep Do -
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nhiều hơn nữa, cải thiện mình hơn, bớt đi những sai 
lầm không đáng có, để mọi người thấy những trận 
chơi hay và đẹp mắt nhất của mình. 
^^ Cảm ơn cộng đồng 

 4. Theo kinh nghiệm của anh, việc chơi ở vị trí GK có 
điểm gì khác biệt so với các vị trí khác trên sân?

Theo kinh nghiệm của mình điểm khác biệt lớn nhất 
của GK so với các vị trí khác là Phản Xạ. Vì sau những 
cú sút nếu ta phản xạ sớm quá thì không được mà 
muộn quá cũng không xong.

Khi chơi ở vị trí này, đòi hỏi phải đúng lúc, đúng thời 
điểm để bấm nút, gạt Analog :) Và 
điều khác biệt nữa là khi đứng ở một 
vị trí camera pro nên rất khó xác 
định được đường bóng bổng khi đối 
phương tạt cánh vào.

Không riêng gì những khác biệt đó, mà còn có những 
cảm giác hồi hộp, lẫn đau tim sau những pha phải 
cản phá những cú sút tới tấp =)) . Nhiều khi đứng tim 
chết ngất, nhất là trong các trận đấu giải
căng thẳng.

5. Ngoài ra anh cũng là người đã thi đấu cho nhiều 
team Pro Clubs nhất, anh có thể kể qua những team 
mà mình đã tham gia trong sự nghiệp? Anh có thấy 
mình giống như ”gã du mục” Ibrahimovic, ít nhất là về 
khoản kinh qua hàng loạt CLB?

Hi, nói đến điều này mình có vẻ hơi xấu hổ chút vì là 
kẻ đi lang thang khắp các club. Trên Forum FIFAVN 
chả mấy ai như mình =))) Những Club mình đã bước 
chân tới đó là Club BrotherhoodVN, nơi khởi đầu sự 
nghiệp, không thể quên cái nôi đưa mình đến với 
đam mê đó được =)) Tiếp sau đó là VnFriends, Tiger 
Cubs, VN Darkness, Crimson Phoenix, Lion Heart và 
hiện tại là Eternity :P 

Một phần cũng do được nhiều anh em quý mến chào 
mời, và cũng vì bản thân nhẹ dạ, dễ bị lôi cuốn (Cười 
hì hì), cũng như không muốn phụ lòng tình cảm của 
anh em nên mình muốn ghé thăm club chơi với mỗi 
anh em một tí =)))
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6. Với Eternity hiện tại, anh cảm thấy đây là một đội 
bóng như thế nào? Anh cảm thấy mình sẽ gắn bó lâu 
dài với Eternity không? 

Với Eternity, một đội bóng toàn những anh em đã 
và từng là đồng đội của nhau một thời ở Club VN 
Darkness. Nên tính cách các anh em ở đây mình cũng 
không lạ lẫm và quá hiểu rõ, kể cả lối chơi =))
Đây là một đội bóng lúc thì cục súc, lúc thì điềm đạm, 
lúc thì cẩu thả. Phong độ thất thường. Lối chơi Eternity 
là như vậy =))
Về vấn đề gắn bó lâu dài hay không thì trước mắt 
mình khó có thể trả lời được. Biết đâu lại về thăm 
mái nhà xưa, cái nôi bắt đầu sự nghiệp của mình. 
BrotherhoodVN hay club nào đó đi đêm hỏi thăm 
chăm sóc sức khỏe mình chu đáo hơn.

7. Ở giải đấu sắp tới, Eternity đã đề ra mục tiêu là gì? 
Anh đánh giá sức mạnh và cơ hội của các team khác 
như thế nào? Đối thủ mà Eternity ngại nhất trong giải 
đấu sắp tới?

Để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, theo thông tin mình 
được biết từ Captian GoA. Eternity đang hướng tới 
mục tiêu Vô Địch mùa giải này, bất chấp mọi khó 
khăn quá to lớn trước mắt. Bởi những đối thủ có kinh 
nghiệm, và có những thành viên chơi Pro Clubs lâu 
năm. :D Điển hình như VNFriends, BrotherhoodVN. 
Không những đó mà còn có một số club trẻ hiện tại 
đang rất có tiềm năng. 

8. Với cá nhân anh, hãy kể tên 3 chân sút mà anh 
ngại đối đầu nhất ở giải đấu lần này?

Với cá nhân mình, những chân sút mình đang lo ngại 
nhất đó là chân sút GiaoDinh của VnFriends. ”Ma 
quái” Datblue của Lion Heart ”Hung dữ”và cuối cùng 
là HanyuDaisuke của VNTrym ”Thần Sầu”. Ba cầu thủ 
sát nhân này đang khiến mình lo ngại :’(

9. Từ góc nhìn của một người chơi Mode Pro Clubs 
lâu năm với dày dạn kinh nghiệm, anh có điều gì gửi 
đến các bạn mới tham gia hoặc còn ngần ngại chưa 
tham gia Mode chơi đồng đội này?

Với góc độ bản thân là một người chơi Mode Pro 
Clubs lâu năm. Mình khuyến cáo anh em mới tham 
gia thì hãy cố gắng tiếp tục duy trì đều đặn hơn. 
Mode Pro Clubs là nơi có nhiều cảm xúc nhất của tựa 
Game FIFA ^^ Rất nhiều người tham gia vào là không 
thể nào từ bỏ. Mình là một ví dụ điển hình. Không thua 
kém gì các mode chơi khác chút nào :D

10. Nhìn rộng hơn, anh kì vọng như thế nào về sự phát 
triển của cộng đồng Pro Clubs Việt Nam trong mùa 
FIFA 18 này?

Sự phát triển của cộng đồng Pro Clubs Việt Nam 
không chỉ riêng trong mùa FIFA 18 này và những năm 
tiếp theo. Với cá nhân mình sau bao năm hoạt động 
và tham gia Mode này, luôn mong cộng đồng
cố gắng giữ vững tinh thần, lập trường của mình. 
Cùng nhau chung tay xóa bỏ những điều ngang trái 
ra khỏi sân chơi, đưa vào đó những giải đấu hấp dẫn, 
vui vẻ, mang tính chất và tinh thần giải trí cao. Và đặt 
nó lên hàng đầu. 
Nói không với tiêu cực thành tích do ảnh hưởng của 
phần thưởng quá hấp dẫn.

Vâng, xin cảm ơn anh Thương vì bài phỏng vấn 
hôm nay. FIFAVN cũng như toàn thể Ban Tổ Chức 
chúc anh cũng như gia đình thật nhiều sức khỏe và 
niềm vui. Hy vọng anh sẽ có thêm nhiều
đóng góp cũng như thành tích cho bản thân
trong những mùa bóng sắp tới!

- Madsheep -
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