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En niet alleen aan de overkant. Corona
zorgt alweer voor een lege Braak, in een
fase dat Helmond Sport onze steun juist
goed kan gebruiken. Het wordt daarom
extra hard bikkelen voor de mannen van
Wil Boessen, terwijl wij hopen op een
kanaaltje bij ESPN.
Opnieuw breekt hiermee een fase van
overleven
aan.
Voor
ondernemers,
voetbalclubs, voor Helmonders die door
de coronamaatregelen nét wat harder
worden geraakt. En ook voor Rond de Toss
is het weer even bar en boos. Geen publiek
in het stadion betekent dat we vol inzetten
op verspreiding door de stad, een kunstje
dat we vorig seizoen al volop konden
perfectioneren.
Het was wat naïef misschien: in coronatijd
een wedstrijdboekje presenteren dat de
club direct in een financiële bijdrage kon
voorzien. Anderzijds, wie had verwacht

dat we bijna twee jaar later nog steeds met
dezelfde ellende zouden zitten? Hoe dan ook
wordt met vereende krachten getracht van
Rond de Toss een vaste waarde te maken.
Want vroeg of laat, die betere tijden komen
er.
Om het schip ondertussen op koers te houden,
presenteren we ook dit jaar een speciale
jaarkalender. Dit keer met daarin de mooiste
covers van Rond de Toss, democratisch
gekozen door onze supporters. Kortom het
ideale Sinterklaas- en/of kerstcadeau.
Dus, aanschaffen die hap. Je steunt
daarmee niet alleen de club, maar hengelt
ook nog eens een verdomd mooi stukje
huiskamerversiering binnen. Op naar 2023,
waarin alles beter wordt.
Maarten Driessen
Eindredacteur Rond de Toss

Maarten

Rond de Toss is een supportersinitiatief waarvan de opbrengsten aan het einde van dit seizoen aan de club
worden overhandigd. Eindredactie: Maarten Driessen, Matthijs Lodewijks. Acquisitie: Jos Bekkers.
Design: Wout de Wit & Tim van Mol (Tegendraads). Coverfoto: Bram van Oosterhout.
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Pro Shots

Na in de vorige thuiswedstrijd Excelsior
op bezoek te hebben gekregen, treft
Helmond Sport op vrijdagavond 3
december wederom een grote vis
uit de Keuken Kampioen Divisie. ‘Het
andere oranje’, ofwel FC Volendam,
zal in speelronde 18 proberen de
koppositie te verstevigen, zo niet te
vergroten. Helaas kunnen we onze club
niet supporten in het stadion, want
ook deze wedstrijd wordt in een leeg
SolarUnie Stadion afgewerkt.
FC Volendam beleeft een uitstekende
eerste seizoenshelft. De ploeg van
trainer Wim Jonk staat bovenaan in
de Keuken Kampioen Divisie en maakt
er geen geheim van een serieuze gooi
te doen naar promotie richting de
Eredivisie. De Volendammers grepen
maar net naast de eerste periodetitel.
Die ging uiteindelijk naar ADO Den Haag,
mede doordat zij met liefst 0-4 (!) in
Volendam wisten te winnen, maar vooral
omdat de puntenaftrek waar ADO mee
geconfronteerd werd geen invloed had in
de periodestand.

Dat Volendam een gevaarlijke outsider
is voor promotie, is eigenlijk al sinds
drie seizoenen zo. Toch is het knap wat
Volendam weet te presteren, als je
bedenkt dat men daar nogal wat spelers
zag vertrekken deze zomer. Topscorer
Samuele Mulattieri (goed voor 18 goals
afgelopen seizoen) keerde na zijn
verhuurperiode terug naar Internazionale,
dat het dit seizoen weer verhuurde aan
Serie A-club Crotone. Mulattieri was niet
de enige smaakmaker die het vissersdorp
verliet: Francesco Antonucci keerde eveneens na een verhuurperiode - terug
naar Feyenoord, waar hij onder Arne Slot
niet hoeft te rekenen op veel minuten. Tot
slot zagen de oranjehemden het grootste
talent van de KKD een (top)transfer
maken: Micky van de Ven vertrok na een
heuse ‘transfersoap’ naar Wolfsburg.
Toch presteert Volendam dus beter dan
vorig seizoen, ondanks alle uitgaande
transfers. Dat heeft vooral te maken
met het feit dat Volendam ook een
paar - voor Keuken Kampioen Divisiebegrippen - topspelers binnenhaalde.

Doelpuntenfabriek
Robert
Mühren
keerde terug in Volendam en werd daar
vergezeld door Darryl van Mieghem en
Damon Mirani, die overkwamen van
respectievelijk De Graafschap en Almere
City.
We moeten terug naar 2016 voor de laatste
driepunter die Helmond Sport tegen FC
Volendam wist te behalen. Doelpunten
van Furghill Zeldenrust en Teije Ten Den
zorgden toen voor een 2-0 overwinning.
Sinds die 2-0 overwinning wist Helmond
Sport tweemaal een punt over te
houden aan het treffen met Volendam
en tweemaal zag het Volendam met de
winst terug huiswaarts keren. Het treffen
met FC Volendam betekent een weerzien
met oud-Helmond Sport-speler Kevin
Visser. De door blessureleed geplaagde
Delftenaar speelde tussen 2013 en 2016 in
het rood-zwart. Vorig jaar kampte Visser
met een zware knieblessure, die hem het
hele seizoen aan de kant hield. Dit seizoen
leek hij zijn rentree te maken, maar een

terugval houdt hem sindsdien wederom
aan de kant. Het wordt voor Helmond
Sport zoals gezegd een loodzware
opgave om tegen dit FC Volendam een
resultaat te behalen. ADO en Emmen
struikelden al eerder op De Braak dit
seizoen. Wordt FC Volendam dan de
volgende?
Rond de Toss wenst je een fijne wedstrijd.
Meepraten over deze wedstrijd? Gebruik
de hashtag #helvol op Twitter en mis
geen enkele update.

Bijzonder:
Vorig seizoen was Helmond
Sport - FC Volendam de laatste
wedstrijd die met publiek werd
gespeeld. Dit seizoen lijken de
rollen omgedraaid: nu zou het zomaar
eens de laatste wedstrijd zonder publiek
kunnen zijn in een seizoen dat verder voor
publiek toegankelijk was.
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VAN DEN BROEK LOGISTICS

WIL JIJ OOK EEN
HELMOND SPORT
HYPOTHEEK!?

Ik heb interesse in de Helmond
Sport Hypotheek.
Naam
Email
Telefoonnummer
Vul je gegevens in en lever het formulier in achter de bar,
dan nemen wij snel contact met je op. Of bezoek onze website:

www.hypothekerkhof.nl/helmond-sport-hypotheek/

KEYENNU LONT
WIL VLAMMEN IN 2022
Hij trainde aan het einde van vorig seizoen
al mee bij Helmond Sport. Het beviel hem
hier goed, ook Helmond Sport zag het
wel zitten en dus zette Keyennu Lont zijn
handtekening onder een verbintenis die
hem tot ten minste het einde van het
seizoen aan de club bindt. Maar met een
optie in zijn contract is een langer verblijf
niet uitgesloten. In het begin van het
seizoen verscheen Lont met regelmaat als
invaller ten tonele, maar een blessure aan
de teen houdt hem nu al weken aan de
kant. Rond de Toss sprak de watervlugge
buitenspeler in aanloop naar het treffen
met FC Volendam.
Zoals gezegd was de link tussen Helmond
Sport en Keyennu Lont al in het vorige
seizoen gelegd. Hij kwam aan het einde
van afgelopen seizoen op trainingsstage
en mocht die stage doorzetten in de
voorbereiding op het huidige voetbaljaar.
Vlak voor de laatste oefenwedstrijd van
de voorbereiding - het treffen thuis met
KV Mechelen - kwam er spreekwoordelijke
witte rook uit de schoorstee. Zo mag Lont
zich in ieder geval tot het einde van dit
seizoen speler van Helmond Sport noemen,
nadat hij het seizoen daarvoor afscheid had
genomen van Feyenoord.
Speeltijd
Lont begon met voetballen bij de
plaatselijke amateurclub, namelijk VV
Zouaven. Op jonge leeftijd zag het om de
hoek gelegen AZ zijn potentie en die haalde
hem naar Alkmaar. Daar doorliep Lont de
gehele jeugdopleiding, wat hem uiteindelijk
tot het beloftenelftal van Jong AZ bracht.

Daar maakte hij zijn debuut in het betaald
voetbal, maar hij zag zijn aantal optredens
namens de Alkmaarse beloften niet verder
oplopen dan vier. Dit geringe aantal was
voor Lont reden om zijn heil ergens anders
te zoeken: “Bij Jong AZ speelden we veel op
maandagavonden en dan waren er altijd
jongens die in het weekend bij AZ 1 op de
bank bleven zitten. Zij speelden dan bij het
tweede mee en daardoor belandde een
aantal jongens op de bank, onder wie ik.”
ADO wilde de buitenspeler wel hebben en
dus trok hij naar Den Haag. Daar speelde hij
een aantal wedstrijden bij de beloften - die
uitkomen in de derde divisie - totdat corona
het hele amateurvoetbal in Nederland
platlegde. ADO wilde aanvankelijk wel door
met Lont, maar tot contractverlenging
kwam het niet, want Feyenoord wilde
hem graag overnemen en die kans kon
hij simpelweg niet laten liggen. Wat een
belangrijke doorslag gaf in de keuze van
Lont - naast dat Feyenoord natuurlijk een
prachtige club is om voor te voetballen - is
dat men in Rotterdam een plan met hem
had: “Het was de bedoeling dat ik bij Jong
Feyenoord alles zou gaan spelen en dat
ik na een jaar mogelijk door zou kunnen
schuiven naar de selectie van Feyenoord
1.” Zover kwam het echter niet, want
afgelopen seizoen eiste corona opnieuw

'De volgende keer
schiet ik die bal
erin, denk ik dan'

Pro Shots

een negatieve hoofdrol en dat ging ten
koste van speelminuten: “Ik heb afgelopen
seizoen natuurlijk ontzettend veel getraind,
maar amper wedstrijden gespeeld, want
ook dit seizoen waren er weinig wedstrijden.
De enige wedstrijden die ik heb gespeeld,
waren oefenwedstrijden met het eerste
van Feyenoord tijdens interlandperiodes.
De halve selectie van Feyenoord ging
dan de wereld over om voor hun land te
spelen, waardoor er ruimte was voor mij en
een aantal andere jonge jongens om aan
Feyenoord 1 te mogen ruiken. Aan het einde
van het seizoen werd duidelijk dat een plek
bij de selectie er niet in zat en dus besloot ik
om te vertrekken naar een club waar ik wel
op speeltijd kon rekenen. Die club werd dus
Helmond Sport.”
Zere teen
In Helmond kon Lont wel met enige
regelmaat op minuten rekenen, tenminste…
voordat hij last kreeg van een ellendige
blessure, waar hij momenteel nog altijd
last van heeft. Lont mocht tijdens de

seizoensopener in Den Bosch al zijn officiële
debuut maken voor Helmond Sport. Hij
was gretig, maar verzuimde te scoren. Lont
daarover: “Ik was natuurlijk blij dat ik zo snel
al minuten mocht maken. Ik was dreigend
in die wedstrijd en had zelfs kunnen scoren.
Gelukkig ben ik in staat om zo’n gemiste
kans om te zetten in positieve energie. De
volgende keer schiet ik die bal erin, denk ik
dan.”
Inderdaad, Lont was dreigend in de
wedstrijden dat hij inviel. Maar die dreiging
ging er snel vanaf dankzij een teen aan zijn
linkervoet, die hem nu al enkele weken aan
de kant houdt. “Het is echt een ontzettende
rotblessure. Als je hoort dat het een
teenblessure is, dan denk je niet snel aan
iets ernstigs, maar ik heb er echt ontzettend
veel last van gehad. Inmiddels gaat het de
goede kant op. In aanloop naar het duel met
Excelsior heb ik me weer aangesloten bij de
groepstraining, nadat ik tijdje individueel
heb getraind. Ik mag niet klagen en hoop
dat ik snel weer tot de wedstrijdselectie
Lees verder op de volgende pagina
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kan behoren.” Als je Lont hoort praten over
zijn blessure, dan merk je inderdaad dat
het hem behoorlijk frustreert. Dat heeft
er wellicht ook mee te maken dat hij zich
nooit eerder langdurig in de lappenmand
bevond: “Ik heb nooit eerder last gehad
van langslepende blessures. Natuurlijk heb
ik weleens wedstrijden gemist vanwege
pijntjes, maar zo’n lange afwezigheid valt
me zwaar.”
Tweede seizoenshelft
Het is nog lastig om er iets van te zeggen,
maar Lont hoopt bij de herstart van de
competitie begin januari weer volledig
inzetbaar te zijn. Een voorspoediger herstel
is natuurlijk gewenst, maar de tweede
seizoenshelft is waar Lont op mikt. “Ik had
aan het begin van het seizoen de doelstelling
bij 20 doelpunten betrokken te zijn, maar
die plannen kunnen met zo’n blessure de
prullenbak in. Ik richt me voor nu op alles
wat er na de winterstop komen gaat. Ik wil
dan veel spelen en natuurlijk belangrijk zijn
voor het team met doelpunten en assists.
Ik wil bewijzen dat ik Helmond Sport verder
kan helpen, zeker ook met het oog op de
optie in mijn contract. Ik zit bij Helmond
Sport prima op mijn plek en heb het hier
goed naar mijn zin. Als de club een goed
gevoel aan mij overhoudt sluit ik een langer
verblijf niet uit nee.”
Wederhelft
Wanneer je een gemiddelde speler
uit de Keuken Kampioendivisie door
de zoekmachine haalt, zul je veelal
voetbalgerelateerde websites tegenkomen.
Dat is bij Keyennu Lont wel anders: bij het
zoeken van zijn naam kom je al snel uit op
artikelen over hem en zijn vriendin, Veronica
van Hoogdalem. Veronica is bekend als
presentatrice bij onder meer TMF. Bij de
meeste relaties van profvoetballers, worden
de ‘voetbalvrouwen’ geconfronteerd met
het drukke voetballeven van manlief. Dat is
bij Lont niet anders, maar daarnaast is hij
ook overal te vinden waar zijn vriendin gaat:
“We steunen elkaar enorm in de dingen
die we doen. Zij is heel betrokken bij mijn
voetbalcarrière, zoals ik heel erg betrokken
ben met alle dingen die zij doet. We kunnen
allebei het volle uit onze eigen carrières
halen, ondanks de soms volle agenda’s. Ik
hoop dan ook te kunnen vlammen na de
winter, met Veronica aan mijn zijde.”
Bram van leuken
Pro Shots
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VAN DE BRAAK NAAR ...
De potacker. Daar voetbalt Nick de Louw
nu weer wekelijks in het eerste elftal van
SV Someren. Een combinatie van weinig
speelminuten en een master Applied
Physics maakten na het seizoen 2019/2020
een einde aan zijn 12-jarig verblijf bij
Helmond Sport. Rond de Toss sprak met
de nog steeds jonge verdediger.
Terug naar je roots dus?
“Ja, ik ben ontdekt als linksbuiten in de
E’tjes bij SV Someren. Ik was toen echt
een ouderwetse linksbuiten, met snelheid
buitenom en een voorzet geven. Tot en
met de D zat ik gewoon bij Helmond Sport.
Maar vanaf de C werd het een team met
leeftijdsgenoten uit Venlo. Dus bij die
overgang moest de helft van het team
afvallen, maar gelukkig heb ik die schifting
overleefd. Met dit combinatieteam trainden
we twee keer in de week in Venlo en twee
of drie keer in Helmond. Het niveau van
de opleiding ging daardoor natuurlijk wel
omhoog, maar zeker in de eerste jaren
liep de samenwerking nog wat moeizaam.
Je had echt een scheiding tussen spelers
van Helmond Sport en van VVV. Maar dat
was in de B en A al veel beter.” “Overigens
vind ik de jeugdopleiding wegdoen echt de
grootste fout die ze konden maken. Je ziet
het nu ook in het eerste. De bank kan niet
aangevuld worden met spelers uit de jeugd
en er is eigenlijk nog maar een speler uit de
regio over, Sander Vereijken. HS is een club
die het talent uit de regio moet gebruiken.
Maar de laatste jaren miste ik op technisch
gebied misschien een echte clubman die
dat een beetje bewaart.”
Voetbal en studie
“Ik werd van linksbuiten een linker centrale
verdediger. Soms moest ik ook linksback
spelen, maar daar lag mijn sterkte niet. Ik
ben echt een centrale verdediger. Uiteindelijk
heb ik twaalf seizoenen bij Helmond

Sport gespeeld, waarvan vier seizoenen
echt in het eerste. Na mijn laatste seizoen
(2019/2020) was ik niet tevreden over het
aantal speelminuten dat ik kreeg, zeker niet
in de tweede seizoenshelft. En ik studeerde:
ik haalde zelfs in die tijd mijn Bachelor
Applied Physics (technische Natuurkunde)
op de TU Eindhoven. En daarna wilde ik
door voor mijn master. Momenteel loop ik
een jaar lang stage op de research-afdeling
van ASML en dat is echt niet te combineren
met het leven als profvoetballer. En ik moest
ook gewoon realistisch zijn: met mijn studie
kan ik waarschijnlijk meer gaan verdienen
dan je als speler gemiddeld in de Eerste
Divisie krijgt, en dan ben je niet klaar na je
35/40e jaar.”
Tijd voor andere zaken
“Dit was overigens zeker geen makkelijke
keuze op te maken en het heeft me daarom
ook meerdere maanden gekost. Maar ik
heb er tot nu toe zeker geen spijt van. Ik
heb mooie dingen meegemaakt in mijn tijd
bij HS en ik heb er heel veel van geleerd.
Dezelfde trainer zit er nog, dus veel meer
kans op speeltijd was er waarschijnlijk niet
geweest. Verder heb ik nu gewoon meer tijd
om leuke dingen te doen met mijn vriendin,
vrienden en familie. Afgelopen zomer ben
ik bijvoorbeeld voor het eerst in zes jaar
weer een keer op een lange zomervakantie
geweest naar Frankrijk. Bij HS had ik hier
nooit tijd voor, omdat de voorbereiding
begon als ik net vakantie had van school.”
“Bij SV Someren voetballen we nu met
vrienden en is er meer plezier en iets minder
prestatiegericht dan bij Helmond Sport. We
draaien mee in de top van de tweede klasse
en willen weer terug de eerste klasse, waar
onze vereniging thuishoort. En als het aan
mij ligt wil ik zo nog lang op het veld blijven
staan. Voetbal is nog steeds heel belangrijk
in mijn leven.”

Nick de Louw speelt weer bij SV Someren, waar hij onlangs oud-trainer
Mario Verlijsdonk nog tegenkwam. (Foto: Hein van Bakel)

Tevreden terugkijken
“Ik ben gewoon tevreden met de keuze
die ik heb gemaakt. Ik heb het naar mijn
zin op mijn stage en kijk ernaar uit om na
het afronden van mijn studie echt te gaan
werken of wellicht nog te gaan promoveren.
Ik ben altijd iemand geweest die voor de
volle 100 procent inzet had. Ik gaf altijd
alles op trainingen en zeker in wedstrijden.
Dus ik kan mezelf niks verwijten, ik heb
er alles voor gedaan maar uiteindelijk is
het helaas niet gelukt om te slagen in de
profwereld. Maar nogmaals, ik kijk wel met
mooie herinneringen terug op dit moment.
Zoals mijn debuut tegen De Graafschap, de
periodetitel en het feest daarna in hetzelfde
seizoen. Of de wedstrijd tegen Besiktas (met

onder andere Babel, Quaresma, Lens en
Vida, red.) op het trainingskamp in Turkije.”
“Als ik aan Helmond Sport denk dan is dat
met warme herinneringen aan een hele
mooie club, met veel goede mensen in
de organisatie en top-supporters. Met de
echte clubmensen bij HS kon ik altijd goed
overweg. Mensen die ik vanaf de jeugd tot
het eerste heb meegemaakt, zoals Mario
Verlijsdonk en fysio Charles Rudolf.”
In de serie ‘Van De Braak terug naar…’
praten we met oud-HS-spelers uit de regio.
In eerdere edities o.a. met Maikel Verkoelen
(Mierlo-Hout), Joost Habraken (Gemert) en
Arne van Geffen (NWC Asten).
John van der Sanden
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JONG TALENT
IN DE SPOTS
Als linksbuiten van SV Deurne wist de
13-jarige Glenn van Dijen regelmatig
het net te vinden. Tijdens zijn stage
bij VVV Venlo kwam hij nog tekort
op wendbaarheid en explosiviteit.
Hij herpakte zich op sportpark
Kranenmortel en scoorde in zijn laatste
wedstrijd voor de blauw-witten een
hattrick en werd kampioen. Inmiddels is
Glenn uitgegroeid tot een vaste waarde
in de defensie bij Helmond Sport JO14.

Met welke speler is je speelstijl
te vergelijken?
Ik ben een type Virgil van Dijk of Matthijs
de Ligt. Als centrale verdediger is Sergio
Ramos toch wel mijn favoriete speler.
Wat doe je naast de trainingen om een
nog betere voetballer te worden?
Ik train regelmatig met vrienden op het
veldje in de wijk. Daarnaast ga ik weleens
hardlopen met Stijn van Bussel, die
momenteel bij VVV JO16 speelt.

Glenn, je werd toch gehaald als
linksbuiten?
Dat klopt, maar ik speel nu links centraal
achterin. Ik heb bij SV Deurne ook nog
een half jaar in het doel gestaan, maar
dat voelde niet goed.

Wat is de belangrijkste voetballes
die je hebt gehad?
Dat je in de duels alles moet geven, totdat
je tong op je voeten hangt. En op tijd de
bal over de zijlijn rossen.

Je hebt een mooie tijd gehad
bij SV Deurne?
Jazeker, vooral het kampioenschap met
JO11 in de hoofdklasse was geweldig. Mijn
eerste hattrick bij JO7 vergeet ik ook niet.
Ik ben ook eens topscorer geworden.

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
Ik pak vooral mijn rust en doe thuis voor
de wedstrijd altijd eerst rekoefeningen
voor mijn hamstring. Daar heb ik weleens
last van, groeipijn.
Wat wil je bereiken in het voetbal?
De absolute top. Via PSV of Ajax naar de
Engelse Premier League.

Mis je dat niet als centrale verdediger?
Ja, ik mis het weleens. Maar achterin vind
ik me nog beter spelen.
Wat zijn je sterke punten?
Ik ben fysiek sterk en heb een aardige
traptechniek. Daarnaast heb ik overzicht
en kan goed in de as inspelen.
Op welke punten moet je jezelf
nog ontwikkelen?
Ik moet leren om slimmer om te gaan
met mijn duelkracht.

En als een profcarrière niet lukt?
Daar heb ik nog niet echt over nagedacht.
Wel iets in het voetbal.

'dat je in de duels alles
moet geven, totdat je
tong op je voeten hangt'

Hoe ziet je droomwedstrijd als
profvoetballer eruit?
Als speler van Liverpool FC spelen tegen
Chelsea. Glenn van Dijk … haha!
Martie Jeuken
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PAKKENDE ROND DE TOSS

JAARKALENDER 2022

HELMOND - De Helmondse fotograaf
Hans van den Berkmortel kom je geregeld
tegen bij Helmond Sport met zijn camera
in de aanslag, altijd op zoek naar die ene,
pakkende foto. Vele van deze typische
Helmond Sport-cultfoto’s zijn inmiddels al
verschenen op de cover van Rond de Toss,
het programmaboekje dat opnieuw iedere
thuiswedstrijd verschijnt.

The finishing touch,
voor elke outfit

Voor 16:00 besteld?
Dezelfde werkdag verzonden
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Supporters hebben inmiddels via de
website van Helmond Sport hun favoriete
covers kunnen kiezen en hieruit is een
selectie gemaakt voor de Rond de Tossjaarkalender. Deze verschijnt binnenkort op
A3-formaat en in full colour.

Het is een prachtig geheel geworden
dat een typische weergave is van onze
cultclub, waarbij de toeschouwers en fans
centraal staan. Emotioneel, trots, uitbundig,
fanatiek of juist introvert. Het een mooie mix
geworden en geeft het hart van Helmond
Sport goed weer.
De kalender is verkrijgbaar in de Helmond
Sport Shop in de Elzas Passage en bij diverse
boekhandels in de regio. Een exemplaar
kost 17,50 euro. Ook kan de kalender nu al
worden besteld via info@ronddetoss.nl. De
opbrengst komt geheel ten goede aan Rond
de Toss en dus aan Helmond Sport.

‘DE BUNDERTJES’
In de rubriek ‘Helmond op zijn mooist’
blijft reisblogger Judith van der Linden
dicht bij huis. De Helmondse neemt een
duik in de mooiste plekjes van haar
stad, met vandaag: De Bundertjes.
Deze editie neem ik jullie weer mee de
natuur in. Naar een plek waar ik in mijn
leven heel vaak ben geweest. Een plek
waar ik heel veel mooie herinneringen
aan heb. Vele jaren lang heb ik er in
de buurt gewoond. Ik heb het over
natuurgebied de Bundertjes.
Vruuger, heul vruuger, liep ik als klein
meisje door de Bundertjes naar school.
Dan liep ik samen met mijn buurmeisjes
langs de gracht waar we na schooltijd
kikkervisjes gingen vangen met een
emmertje. De laatste keer dat ik
kikkervisjes ging vangen kan ik me nog
goed herinneren. Ik stond aan de kant
met mijn emmertje en boog voorover om
de kikkervisjes uit het water te scheppen,
maar ik kon er net niet bij. Dus boog ik
nog iets verder voorover. Iets té ver, bleek
toen ik met emmertje en al in de gracht
lag.
Als tiener fietste ik zeer regelmatig over
het Janus Meulendijkspad (heette dat
toen ook al zo?), beter bekend als het
Koeienpad, naar mijn favoriete kroeg in
Aarle-Rixtel. Ik heb er heel wat kilometers
gewandeld. Om even lekker mijn hoofd
leeg te maken, op zoek naar geocaches,
om te genieten van de mooiste
zonsondergangen of voorbij springende
reeën. Nu woon ik er niet meer in de buurt
maar nog steeds kom ik er graag om

groente, eieren of bloemen
te kopen bij de zorgtuinderij,
een bezoekje te brengen aan
het Jan Vissermuseum of een
kaarsje aan te steken in het
kapelleke van Binderen (meer
hierover lees je in de eerste
editie van Rond de Toss).
Ook veel mooie herinneringen
heb ik aan de schaatsbaan
van boer Kuipers. Als het
enigszins kon, trok ik mijn
schaatsen aan en ging ik het
ijs op. Een beetje rondhangen
met vrienden, rondjes rijden
met vaders, zoonlief als klein
menneke mee het ijs op, een
kan warme chocomel mee.
Mooie tijden! Als het begon
te vriezen ging ik telkens
kijken of het ijs al dik genoeg
was. Eigenlijk doe ik dat nog
steeds. En als het ijs dan dik
genoeg is laat ik alles uit mijn
handen vallen en haal ik mijn
schaatsen weer uit het vet.
Het is zo’n heerlijk gevoel
om over het ijs te glijden. Het
mooie is dat er nog niet veel
veranderd is. Ik ga nog steeds
met vrienden of met vaders,
de muziek schalt nog uit
dezelfde speakers als vroeger en ook de
plek om je schaatsen aan/uit te doen is
nog hetzelfde. Nostalgie op en top. Laat
koning Winter maar komen!

Judidethr vLan
inden

Weet jij een unieke plek in Helmond?
Laat het ons weten via info@ronddetoss.nl
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CARNAVALSKIND MET
HELMOND SPORT-BLOED
Terwijl in Limburg en Brabant feesttenten werden afgebroken en
buitenactiviteiten werden afgeblazen, omdat de elfde van de elfde niet gevierd
mocht worden, was huize Reijnen die dag volop versierd en werd ’s morgens een
feest gestart dat meer dan een dag duurde. Han Reijnen, geboren op 11-11-1951,
vierde zijn verjaardag. Een verjaardag op een carnavals-hoogtijdag.
Feest vieren, verkleden, zingen en alles
wat gezellig is, zit in zijn DNA. “Mijn
vader zong altijd, zat in Gemert bij het
toneel, bouwde decors, was altijd in
voor een geintje en speelde diverse
muziekinstrumenten. Dik in de vijftig
heeft hij zichzelf nog trombone, toch
geen misselijk instrument, leren spelen.”
De appel valt bij Han niet ver van de
boom. Niet vreemd dus dat hij actief
werd in de Helmondse carnavalswereld,
afstudeerde op de Keiologische
Hogeskool en zich tijdens carnaval
perfesser doctor mag noemen. “Voor
mijn promoveren heb ik elf bewijzen
van ‘ermoei’ overlegd. Omdat we thuis
met zestienen waren en ons vader
voor de kinderen namen koos zoals
Peer, Julienne en Han (afgeleid van
Haan) wisten we dat we in tijd van nood
wellicht een broertje of zusje aan het
opeten waren.” Han glimlacht smakelijk
als hij over dit stukje ‘bewijsvoering’
vertelt.
Spandoeken
Verhuisd naar Helmond groeide er
langzaam maar zeker een Helmond
Sport-molecuul in zijn DNA. “Ik kom
vanaf 1992 bij Helmond Sport. De eerste
drie jaar met losse kaartjes en daarna
met seizoenkaarten.” Voor iemand
die zich graag verkleed, was een shirt,
sjaal en petje zo gekocht. Ook muzikaal
komt hij aan zijn trekken. “Ik sta achter
de goal, schuin achter de harde kern: de
zangers van het stadion met bekende
teksten zoals ‘Sta op als je voor
Helmond Sport bent’ of ’Het is stil aan

de overkant’, maar soms ook teksten
die voor mijn gevoel niet helemaal door
de beugel kunnen. Weet je waar ik ook
een fan van ben, maar wat je amper
ziet in het stadion?” De interviewer
moet het antwoord schuldig blijven.
“Spandoeken. Die zie je nauwelijks in
ons stadion. Ze hoeven niet per se groot
te zijn. Een kleine met bijvoorbeeld
de naam van een speler, heeft ook
charme en zweept de speler in kwestie
wellicht op. Bij de bouw van het nieuwe
stadion zouden ze daar rekening mee
moeten houden. Goede plekken voor
spandoeken.”
Zingen
“Toen ik in 2007 halfzijdig verlamd
raakte, kon in een handomdraai mijn
seizoenkaart omgezet worden in een
kaart voor het rolstoelplatform met
begeleiding, en kreeg ik toegang tot
de parkeerplaats vlak bij het stadion. Ik
was supertrots dat mijn club zo met een
pechvogel omging.” En Han komt nog
even terug op het zingen. Voor iemand
die daarvan houdt, is het begin van
de wedstrijd meteen een hoogtepunt.
“Als de muziek van De Vender wordt
gedraaid, sta ik op en zing uit volle
borst mee. Jammer, dat tegenwoordig
niet het hele liedje wordt gespeeld. Bij
Heerenveen spelen ze toch ook het hele
Friese volkslied.” En op de vraag ‘Voor
welke club bende gai’ zingt Han altijd
overtuigend: ‘Tuurlijk, voor Helmond
Sport!’
Jan-Willem van den Enden
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KANTO O R LO CATIE
D r. D r e e s la a n 2 3 0
5 7 0 7 K E He lm o nd
WE R KP L AATS LO CATIE
B ui t e ndij k 1 C
5 7 0 5 CD He lm o nd
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HEERLIJKE
GERECHTEN
VAN DE GRILL

Helmond Sport leed in het kampioensjaar 1981-1982 slechts drie
nederlagen. Eén daarvan was een forse in Volendam, 4-0. Toch wordt
er in de geschiedenisboeken meer herinneringen opgehaald aan
de wedstrijd in Helmond tegen FC Volendam. Deze werd namelijk
stilgelegd.
Wat was de reden dat de wedstrijd in Helmond tijdelijk
onderbroken moest worden?

10% KORTING
OP DE HELE
REKENING.
Genieten bij De Pandoer!
Op vertoon van deze bon
krijgt u 10% korting op de
gehele rekening, tot snel!

Internetradio Helmond Sport
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