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NAAR DE WEDSTRIJD

Dat het al donker is en jij op je fiets 
aankomt. Vier brandende schijnwerpers 
bewaken het veld. In hun licht zie je de 
regen die eerst nog voorzichtig valt, maar 
dat al gauw verruilt voor de variatie met-
bakken-uit-de-hemel. En je weet: dit gaat 
een hele avond duren. Verkeerde passes 
en slecht getimede slidings als resultaat. 
Het spelniveau wordt er niet beter van. 
Maar kwam je daarvoor?

Langzaam loopt het stadion vol. Jij zoekt 
je plek, je begroet de toeschouwers om je 
heen. Het zijn negentien keer per jaar jouw 
beste vrienden. Je praat over niets en van 
alles. En er wordt vooral gelachen. Iedereen 
heeft het hoogste woord. Er is een spandoek 
en een trommel, die zelfs bij het warmlopen 
al dienstdoet en de zwaaiende voetballers 
begroet. De andere voetballers worden 
uitgefloten, in het gunstigste geval geneerd. 
Schuin oog op de klok.   

Het voorlezen van de namen. Geen 
verrassing in de opstelling. Het clublied hard 
meegezongen en de spreekkoren worden 
opgepoetst. De mascotte doet trouw zijn 
best. Fotografen achter het doel. En er is bier. 
In plastic bekers. De trainer voor de dug-
out, de vierde official doet heel belangrijk 
onbelangrijke dingen. De scheids fluit, de bal 
rolt. Ook in de businessclub is er nu een half 
oog voor het spelletje op de mat.

De tijd verstrijkt: schoten op doel en 
afzwaaiers, opgelegde en gemiste kansen, 
snelle omschakelingen en grote gaten op het 
veld, opstomen langs de rechterflank en weer  
inzakken tot de middellijn, opbouwen van 
achteruit en lange ballen naar voren, koppen 
en een blessurebehandeling, de waterzak 
en de wissel. Opgestroopte mouwen, 
werkvoetbal. pittige duels uitgevochten en 
een frommeldoelpunt gemaakt. Liefst in de 
laatste minuut. Gejuich met gebalde vuisten. 
Klimmen in de hekken. Uitzinnige menigte. En 
dan het eindsignaal: 1-0.

John van der Sanden

VOORWOORD

John



HELMOND SPORT KIJK JE OP ESPN
ELKE VRIJDAG OM 20 UUR SCHAKELPROGRAMMA
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Kevin Senders

Op vrijdagavond 21 januari ontvangt 
Helmond Sport opnieuw een laagvlieger. 
In speelronde 23 maakt TOP Oss de 
korte reis naar het SolarUnie Stadion. 
De thuisploeg heeft na de zeperd tegen 
FC Dordrecht wat goed te maken, dus 
de wedstrijd tegen TOP moet hoe dan 
ook in winst eindigen. 

Makkelijk gaat het niet worden om van 
TOP te winnen, want Helmond Sport wacht 
al drie seizoenen op een thuiszege tegen 
de Ossenaren. Vorig seizoen eindigde 
deze wedstrijd in een 1-1 gelijkspel, maar 
de twee seizoenen daarvoor wist de 
ploeg van toenmalig trainer Klaas Wels 
de punten mee te nemen uit Helmond. In 
het seizoen 2018/2019 werd op de laatste 
speelronde zelfs een 0-4 nederlaag 
geïncasseerd. Dat betekende later het 
einde van de toen zittende trainer Robbie 
Alflen. 

Helmond Sport kijkt dus niet terug op een 
succesvolle ‘head 2 head’ de afgelopen 
jaren. Dat was voorheen wel anders: 

als Helmond beter presteert wanneer 
het vanuit de reactie kan spelen, dan 
wanneer ze zelf het spel moet maken. 

Ondanks dat Oss in dezelfde regionen als 
Helmond Sport bivakkeert, hebben ze een 
aantal leuke spelers in de selectie zitten. 
Achterin vinden we de Osse rots Jan 
Lammers: een no-nonsense verdediger 
die niet bekend staat om z’n voetballende 
kwaliteiten, maar wel iemand die een spits 
een lastige avond bezorgt. Daarnaast 
keerde Huseyin Dogan dit seizoen terug. 
De lichtvoetige buitenspeler was bij Oss 
by far de beste speler, bij NAC kon hij 
echter nauwelijks naam maken en dus 
is hij nu terug op het oude nest. Sinds 
dit seizoen ook een nieuwe spits bij Oss 
in de persoon van Kay Tejan. De van 
Kozakken Boys overgekomen aanvaller 
is momenteel de clubtopscorer van Oss. 
Kortom: in elke linie hebben ze wel een 
leuke speler. Daarnaast hebben ze bij Oss 
de nodige ervaring in het elftal: Lion Kaak, 

tussen 2008 en 2018 werd Helmond Sport 
- FC Oss (zo heette de club destijds) 
elfmaal gespeeld en liefst tien keer wist 
Helmond de punten binnenboord te 
houden. Het overige potje eindigde in 
een spectaculaire 3-3.De laatste keer dat 
Helmond Sport van Oss won, was in het 
seizoen 2017/2018. Goals van Ron Janzen 
en Giovanni Hiwat waren voldoende voor 
een 2-1 overwinning. 

Als je kijkt naar het seizoen van TOP, 
dan toont dat grote gelijkenissen met 
het seizoen van Helmond Sport. Beide 
ploegen vinden doorgaans maar lastig 
het net, winnen niet bijzonder veel en zijn 
in staat om het de ‘grote jongens’ lastig 
te maken. Zo won Oss de seizoensopener 
op Woudesteijn van Excelsior en snoepte 
het later nog ‘n puntje weg tegen ADO 
Den Haag. Vlak voor de winterstop wist 
Oss zelfs nog een gelijkspel te behalen 
tegen Jong Ajax, dat met een groot 
aantal namen aantrad die helemaal niets 
in deze competitie te zoeken hebben. 
Kortom: het lijkt erop dat zowel TOP 

Rick Stuy-van den Herik en Niels Fleuren 
kennen de eerste divisie inmiddels als hun 
broekzak. 

Rond de Toss wenst jullie een mooie en 
spannende wedstrijd toe. Meepraten 
over deze wedstrijd? Gebruik de hashtag 
#heltop op Twitter en mis geen enkele 
update! 

12/11/2021

 VOORBESCHOUWING

HELMOND SPORT

TOP OSS

0o 29/08/2020 1	 2	

07/05/2021 1 1	 21/09/2019 0	 2

Bijzonder:
In het verleden speelden veel 
spelers voor zowel Helmond 
Sport als TOP Oss. In de huidige 
selectie van beide clubs is dat 
niet anders. Onze linksback - 
Dean van der Sluijs - speelde 

tussen 2014 en 2019 in het Frans Heesen 
Stadion en is inmiddels voor het tweede 
seizoen in Helmondse dienst. Bij Oss zien 
we Grad Damen terug in de selectie. De 
middenvelder speelde in het seizoen 
2017/2018 op huurbasis voor onze club. 



VAN DEN BROEK LOGISTICS

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/

Naam 

Email 

Telefoonnummer

Ik heb interesse in de Helmond 
Sport Hypotheek.

WIL JIJ OOK EEN 
HELMOND SPORT

HYPOTHEEK!?

https://www.broeklogistics.nl/
https://www.broeklogistics.nl
https://www.hypothekerkhof.nl/
https://www.manderstuinen.nl
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BOYD REITH 
DENDERT DOOR

Hij kwam vorig jaar als grote onbekende 
binnen, maar inmiddels heeft Boyd Reith 
naam gemaakt in Helmond. De explosieve, 
graag opkomende rechtsback is zonder 
enige twijfel een van de meest opvallende 
spelers van de afgelopen twee seizoenen. 
Rond de Toss sprak met de man die aan 
zijn laatste half jaar Helmond Sport bezig 
is. 

Het gaat allemaal erg snel voor de 
geboren Rotterdammer, die in 2019 van 
het Varkenoord van Feyenoord verhuisde 
naar Het Kasteel van Sparta. Bij Sparta 
speelde hij in het seizoen 2019/2020 in het 
beloftenelftal, dat uitkomt in de tweede 
divisie. 

Reith komt bij Sparta niet in aanmerking 
voor het eerste elftal: “Sparta is een club die 
elk jaar weer z’n stinkende best moet doen 
om zich te handhaven. Zij gebruiken liever 
ervaren jongens dan jeugdspelers.” Reith 
mocht op amateurbasis bij Jong Sparta 
blijven spelen, maar zag dat zelf niet zitten. 
“Ik miste perspectief en daarnaast was de 
tweede divisie niet het niveau waarop ik 
nog veel stappen te zetten had. Het leek 
me dan verstandiger om het één niveautje 
hoger te proberen.” En inderdaad: als je ziet 
hoe makkelijk Reith - ondanks dat dit pas 
zijn tweede seizoen is - meevoetbalt, moet 
je concluderen dat hij er verstandig aan 
gedaan heeft voor Helmond Sport te kiezen. 

Rugnummer 
Vlak voor het seizoen 2020/2021 begint, 
tekent Reith een contract voor één seizoen 
met een optie op een tweede seizoen. 
Zonder dat je hem ook maar een minuut 

aan het werk gezien hebt, valt al iets op: zijn 
rugnummer. Waar de meeste backs met een 
laag nummer spelen, zoals 2 of 5, pronkt 
op de rug van Reith nummer 44. “Ik kon 
kiezen uit een aantal weinig aansprekende 
rugnummers. Ik heb toen bewust gekozen 
voor nummer 44.” Vaak zie je dat in zo’n 
geval een nummer een speciale betekenis 
heeft en dat is in het geval van Reith niet 
anders: “Het is een eerbetoon aan mijn oom, 
die vroeger altijd bij mijn wedstrijd kwam 
kijken en waarmee ik erg close was. Hij 
overleed kort voor ik bij Helmond tekende 
en ‘44 was zijn geboortejaar.” 

Tweede seizoenshelft
Ondanks dat de selecties van het huidige 
seizoen en van vorig seizoen flink verschillen, 
is Reith nog altijd speler van Helmond Sport. 
De verwachtingen waren na het succesvolle 
vorige seizoen hooggespannen, maar dat 
valt toch tegen als je halverwege naar de 
stand kijkt. Reith relativeert: “We hebben 
veel te maken gehad met blessures, 
waardoor we veel moesten rouleren. Dat 
gaat ten koste van de automatismen in het 
elftal.” Niet alleen speelde hij dit seizoen al 
naast drie verschillende rechter centrale 
verdedigers, ook heeft hij zijn vertrouwde 
positie van rechtsback al eens moeten 
verlaten. “Het is te hopen dat we de boel fit 
kunnen houden in de tweede seizoenshelft. 
Dan gaan die punten echt wel komen.“ Reith 
ziet overeenkomsten met het vorige seizoen: 
“Vorig jaar duurde het ook even voor we 
op gang kwamen. Onze beste wedstrijden 
speelden we na de winterstop. Ik ben ervan 
overtuigd dat we dat na de winterstop weer 
kunnen.“

Pro-shots



Toekomst
Zoals gezegd is Reith bezig aan zijn laatste 
half jaar Helmond Sport. De club wilde 
graag door met hem, maar Reith sloeg het 
contractaanbod af. “Ik ben Helmond Sport 
enorm dankbaar voor het platform dat ze 
mij geboden hebben om mezelf te kunnen 
ontwikkelen. Ik denk dat het nu tijd is voor 
een stap. Met mijn leeftijd (22) ben je ook 
geen talent meer, dan moet je het gewoon 
laten zien.“

Reith weegt zijn woorden als hem gevraagd 
wordt hoe groot de kans is dat hij op 1 
februari nog speler van Helmond Sport is: 
“Ik heb aangegeven dit seizoen bij Helmond 
Sport af te willen maken, maar je weet nooit 
hoe het loopt in de voetballerij.” Dat er clubs 
geïnteresseerd zijn, staat buiten kijf, maar 
tot op heden zijn die clubs nog niet concreet. 

Waar de toekomst van Reith ligt, is op dit 
moment nog lastig: “Ik ga voor het hoogst 
haalbare. Ik denk zelf dat ik het niveau van 
de Eredivisie aan kan, maar als het hoogst 
haalbare na Helmond Sport de top van de 
KKD is, dan is dat zo.” Verder kijken dan 
dat doet Reith nog niet. “Waar m’n plafond 
uiteindelijk ligt is lastig te zeggen. Ik wil het 
maximale uit mijn carrière halen. Ik realiseer 
me dat het allemaal heel snel kan gaan.”

Dat het snel kan gaan bewijzen onder 
andere Denzel Dumfries en Marten de Roon. 
“Zij speelden ook ooit bij Sparta en laten 
het inmiddels zien op Champions League-
niveau. Het kan natuurlijk zo zijn dat dit voor 
mij niet is weggelegd, als ik mezelf achteraf 
maar niet kan verwijten dat ik er niet het 
maximale uit gehaald heb.” 

Waar het schip uiteindelijk ook gaat 
stranden voor Reith, wij kunnen in ieder 
geval nog eventjes genieten van hoe hij elke 
linksbuiten een vervelende avond bezorgt.  

Bram van Leuken

Elzaspassage 11 •  5701 RW • Helmond • 0492:524411 •  06:58920857 • helmond@migagifts.nl

The finishing touch,
voor elke outfit Voor 16:00 besteld? 

Dezelfde werkdag verzonden

https://www.migagifts.nl/
https://www.migagifts.nl
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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 Markt.

De Markt in Helmond is mijn favoriete 
plek in Helmond. Er is altijd wel wat te 
beleven. Lockdowns uitgezonderd. Zo is 
er natuurlijk elke zaterdag de weekmarkt 
waar ik, als ik in het land ben, regelmatig 
een gebakken visje of een loempia scoor. 
In het voor- en het najaar strijkt de kermis 
neer op de Markt en omliggende straten 
en pleinen. Met een beetje mooi weer is 
het dan goed mensen kijken op een van 
de terrassen. 

Die terrassen zijn sowieso fijn om op te 
zitten. Ik zit liever op de Markt op een 
terras dan op de Haven. Zeker nu er 
meer terrassen zijn dan jaren terug. Een 
van mijn favoriete terrassen is dat van 
Lokaal 42. Vooral favoriet vanwege de 
live-muziek. Een andere favoriet is de 
Deftige Aap. Zij brouwen hun eigen bier, 
gewoon aan de Markt in Helmond. Het 
lekkerste bier uit Brabant (Kiele Kiele) 
van 2019 komt hier zelfs vandaan. Je kunt 
er binnen in de zaak, als je helemaal door 
naar achteren loopt, een kijkje nemen bij 
de nieuwste brouwsels.

Het monumentale pand van de Deftige 
Aap is het oudste pand van Helmond 
(1550). Nou hoor ik je denken: “Maar 
dat is toch het Huis met de Luts?”. Niet 
dus, het Huis met de Luts, waar Il Borgo 
in zit, stamt uit 1594. Daarmee is het 
wel het oudste huis van Helmond. En 
het mooiste als je het mij vraagt. Wist 
je dat het Huis met de Luts ook dienst 
gedaan heeft als brouwerij? Maar ook 
als kantoorboekhandel, goudsmederij en 
apotheek. Dat laatste kan ik me nog wel 
herinneren.
Er staan meerdere rijks-monumenten op 

de Markt, waaronder het pand 
waar de ANWB in zit, op nummer 
31. Kijk maar eens omhoog als je 
erlangs loopt. Of aan de overkant 
op het terras zit. Dan zie je 
onder andere twee gevelstenen 
waarop een staf en een hamer 
staan, verwijzend naar het 
industriële verleden van de stad. 
Helemaal aan de andere kant 
van de Markt, op de hoek met de 
Watermolenwal. staat nog een 
momument. Nu zit er restaurant 
De Rozario in, vroeger deed het 
pand dienst als postkantoor 
en belastingkantoor. Ook het 
pand waar Welkom Thuis in zit, 
nummer 24, staat op de lijst van 
rijksmonumenten.

De Markt is ook het startpunt 
van de kunstroute, een route die 
je door het centrum langs meer 
dan 70 kunstwerken voert. Als je 
de route loopt zie je de stad met 
een ander oog. Van sommige 
kunstwerken weet je dat ze er 
staan en vallen ze niet meer op. 
Zo staat er kunstwerk met de 
titel profiel. Nooit heb ik daar 
echt naar gekeken tot ik de route 
liep en erachter kwam dat het 
kunstwerk een profiel van een 
gezicht voorstelt. Ook staat er een 
belpaal waar ik altijd maar langs 
liep maar nooit naar keek. Nu 
weet ik dat die paal geschonken 
is door de Keiebijters ter ere van 
hun 44-jarig bestaan in 2006. Je 
kunt het maar weten.

Weet jij een unieke plek in Helmond? 
Laat het ons weten via info@
ronddetoss.nl

‘DE MARKT’
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Doorgewinterde Helmond Sport- 
supporters zullen hem vast nog kennen. 
Verdediger Daniël Voigt was tussen 
2000 en 2006 een vaste waarde onder 
de trainers Louis Coolen, Ruud Brood 
en Jan van Dijk. Bijna maakte hij de 150 
wedstrijden vol; meestal als rechtsback, 
maar eigenlijk liever centraal. De laatste 
tijd is hij weer regelmatig op en rond het 
stadion te vinden. Daar heeft zoon Dani 
(15) inmiddels zijn opwachting gemaakt.

Sinds zijn komst naar Helmond woont de 
bij PSV opgeleide verdediger met zijn gezin 
in Brouwhuis. Waar hij met gemengde 
gevoelens terugkijkt op zijn loopbaan. “Als 
je van PSV naar Helmond gaat, heb je nog 
wel het gevoel dat het een opstapje naar 
een hoger niveau is”, zegt hij eerlijk. “Maar 
over het geheel heb ik een hele mooie tijd 
gehad, zeker in Helmond.” Na zijn periode 
op De Braak speelde Daniël onder meer 
nog bij Fortuna Sittard, Wuppertaler SV en 
FC Kleve.

Bruheze
Zoon Dani 

hoort het 
verhaal van zijn 

vader glimlachend 
aan. Met zijn vijftien 

jaar staat hij nog aan 
het begin van zijn carrière. Of 

ziet hij het anders? “Nee, zeker niet”, klinkt 
het gedecideerd. “Ik wil graag betaald 
voetballer worden. Dat wil ik al heel lang. 
Waarom? Ik geniet van de verbondenheid 
in een team en van het plezier dat je samen 
in voetbal kunt hebben. Ik ga ook altijd met 
plezier na de training.” Dani is afkomstig van 
de junioren van Bruheze. Toen hij gescout 
werd door Helmond Sport hoefde hij niet 
lang na te denken. Inmiddels is hij een van 
de aanvallers van het oudste jeugdteam, 
de O-16. “Ik ben spits”, zegt hij. “Mijn kracht 
is vooral mijn snelheid, denk ik. Ik heb dit 
seizoen nu zeventien keer gescoord, maar 
daar zitten ook de oefenwedstrijden bij. 

Trainer
Inmiddels combineert Daniël zijn 
voetballeven met een baan als 
accountmanager. Combineert, ja, want 
ook nu nog is de 44-jarige Helmonder 
actief op de velden. Niet meer als speler, 
wel als trainer. Dit jaar loopt zijn contract 
bij derdeklasser Liessel af en dus is hij 
op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Ik 
ben vooral op zoek naar een club waar 
de voetbalbeleving centraal staat”, zegt 
hij. “Ik wil graag bouwen aan iets moois. 
Ik wil het over voetbal hebben, niet over 
randzaken. Waar? Dat maakt mij niet veel 
oud. Het hoeft echt geen BVO te zijn en 
jeugd of senioren boeit me ook niet, maar 
ik zoek wel een échte voetbalomgeving.” 
Zou Helmond Sport wat zijn? Daniël lacht. 
“Wie weet.” Komende maand krijgt Daniël 
te horen of hij wordt toegelaten tot de 
trainers-opleiding UEFA-A. “Ik hoop het. Dat 
zou een mooie opstap zijn om me verder te 
ontwikkelen.”

Mijn favoriete club is PSV, maar ik vind het 
wel mooi dat ik nu voor Helmond Sport mag 
spelen. Het is toch de club van mijn stad.”

In de watten
Daniël volgt de verrichtingen van zijn 
oogappel op de voet. Net als de rest van 
de familie trouwens. “Ik vind het mooi om te 
zien. Soms zeg ik wel iets, maar vaker hou 
ik mijn mond dicht als het over zijn voetbal 
gaat. Bovendien, hij is best wel eigenwijs. 
Het is een echte ‘gevoelsvoetballer’. Hij 
heeft minder met looplijnen en zo. Hij 
voetbalt meer op intuïtie.” Een debuut in 
het eerste, dat zou een mooie opstap zijn 
voor de jongeling. Dani: “Helmond Sport zet 
wel duidelijk in op spelers uit de stad en de 
omtrek. Wat dat betreft is er misschien wel 
een kansje.”

Arnold Otten

Foto: Hans van den Berkmortel
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HIJ IS 
BEST WEL 
EIGENWIJS
Daniël en Dani Voigt
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In 2010 ontving Sjef van den Broek 
de gouden KNVB-speld uit handen 
van toenmalig directeur Bert van 
Oostveen. (Foto: DCI Media)

In memoriam: 

SJEF VAN DEN BROEK 
(1932-2022)

Sjef van den Broek was de man achter Albema Robema. Schroefjes 
en boutjes verkocht hij. Maar dan anders. Hij maakte een groot 
succes van het bedrijf, maar Sjef was geen doorsnee ondernemer. Een 
zachtmoedige man, met oog voor zijn omgeving, de gemeenschap, 
zijn familie én, natuurlijk, Helmond Sport. Vele jaren was Sjef sponsor, 
bestuurder en boegbeeld van de club. Hij was erbij als er wat te vieren 
viel, als er een trainingskamp naar Turkije georganiseerd werd, maar 
ook als de club een van de vele tegenslagen te verwerken kreeg. Sjef 
stond vierkant achter zijn club. In goede én in slechte tijden.

Kenmerkend voor de man die Sjef was, waren de kerstdagen. De avond 
voor kerst ging Sjef de parkeerplaatsen langs de A67 af, op zoek naar 
- vooral - Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die de kerstdagen 
in hun cabine leken door te brengen. Leken, want Sjef en zijn vrouw 
Tonja nodigden jaren achter elkaar een grote groep chauffeurs uit om 
in hun huis aan te schuiven bij het kerstdiner. Het waren memorabele 
kerstdagen, waarin Sjef zich van zijn sociaalste kant liet zien en de 
chauffeurs niet alleen met eten, maar ook met cadeautjes overlaadde.
Helmond Sport speelde de hoofdwedstrijd in zijn leven. In het stadion 
kreeg hij de gouden speld van de KNVB opgespeld, kreeg hij een 
hersenbloeding en bleef hij, zoveel als hij kon, een graag geziene gast. 
Het overlijden van zijn geliefde vrouw, die net als Sjef een groot rood-
zwart had, was een groot verlies voor de markante Helmonder. Nu is 
Sjef zelf aan de beurt. We zullen hem missen. Sjef, bedankt voor alles 
wat je voor onze club hebt gedaan. 

https://www.digisolve-mijnict.nl/
https://www.igopromo.nl
https://www.igopromo.nl
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JONG TALENT
IN DE SPOTS

Joep Kivits, de centrale verdediger 
van Helmond Sport JO15, focust zich 
volledig op voetbal en school. Hij begon 
bij de Benjamins van Stiphout Vooruit 
en werd enkele jaren later tijdens een 
sterk bezet internationaal toernooi 
in Moerdijk (met tegenstanders als 
RSC Anderlecht en Manchester City) 
gescout door Helmond Sport. Sinds 
2019 verdedigt hij de kleuren van Onze 
Club.

Joep, je speelde eerder toch in de punt 
van de aanval?   
Dat klopt. Omdat mijn vaardigheden 
daar niet helemaal tot zijn recht kwamen 
ben ik van positie veranderd en sta ik 
vanaf dit seizoen centraal achterin.

Is dat ook je favoriete stek op het veld?  
Bij Helmond Sport sta ik het liefst 
achterin. Als ik bij Stiphout Vooruit mag 
meespelen, dan liever in de spits. Daar 
kan ik wat doelpuntjes meepikken

Speel je dan nog ooit bij je oude club?
Jawel, ik ben rustend lid. Als er een 
toernooi is dan mag ik daar meedoen. 
Ook train ik nog regelmatig mee.

'Invallen	 in	 de	 laatste	
minuten	 en	 dan	 bij	 een	
corner	de	bal	binnenkoppen'

Martie Jeuken

Merk je het verschil tussen een BVO en 
je vroegere amateurclub?
Bij Helmond Sport is het allemaal 
professioneler. Een betere begeleiding en 
meer discipline. Je bent altijd betrokken, 
ook als je geblesseerd bent. Het 
teamverband wordt daardoor beter.

Je focust je volledig op voetbal en 
school?
De combinatie school en voetbal is wel 
een uitdaging. Het zijn lange dagen. Ik 
wil er niet de kantjes vanaf lopen door te 
denken: “Ik zit bij een BVO dus dan komt 
het wel goed”. 

Op welke onderdelen heb je je goed 
ontwikkeld?
De discipline binnen en buiten het veld. 
Dat was en is nog altijd belangrijk. Zeker 
om door te groeien naar de top.

Waar liggen je specifieke kwaliteiten 
als verdediger? 
Ik kan gemakkelijk een lange bal geven en 
ben fysiek sterk. Hoewel ik dat laatste nog 
kan verbeteren. Ook qua communicatie 
in het veld en op buitenspel spelen moet 
ik nog groeien.

Kunstgras of natuurgras?
Als het heeft geregend dan is het 
prettiger om op natuurgras te spelen. De 
bal loopt dan beter en bij een sliding glijd 
je lekker door. Bij kunstgras is dat een 
stuk stroever.

Hoe ziet je debuutwedstrijd als prof 
eruit?
Ik hoop bij Helmond Sport door te breken 
tegen een mooie tegenstander. Invallen 
in de laatste minuten en dan bij een 
corner de bal binnenkoppen. En dan het 
doelpunt met het publiek vieren.

Waar speelt Joep Kivits over 10 jaar?
Dan speel ik bij Helmond Sport, om 
daarna via Willem II de overstap te maken 
naar PSV en vervolgens het buitenland.
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BALVERLIEFD 
Of het nu een leren, ijzeren of een carnavalsbal is, dat maakt Leo de Bruyn (73) niet 
uit. Ze zijn ‘m alle drie even lief. Helmond Sport, petanque of carnaval passen allemaal 
bij de man die hartstocht, vasthoudendheid en trouw hoog in het vaandel heeft staan.   

Als kind uit een gezin gezegend met veel 
jongens uit de Jan Stevensstraat, lag een 
voetbalopvoeding voor de hand. Terwijl 
oudere broers voor HVV kozen, probeerde 
een toekomstige zwager vader om te 
praten. “Je stuurt die jongen toch niet 
naar HVV. Dan moet hij over het spoor en 
het kanaal. Veel te gevaarlijk.” Toch ging 
de toekomstige zwager met Helmondia 
’55-bloed niet met hem aan de haal. Vader 
stuurde Leo naar MULO.

Record
‘MULO was mijn eerste grote liefde.” Lang 
mocht de voetbalpret niet duren. Een 
vergroeiing in een knie betekende al snel 
het einde van zijn voetbalcarrière, maar 
deed niets af aan zijn liefde voor het 
spelletje. Hij bleef de thuiswedstrijden van 
MULO en Helmondia ’55 trouw bezoeken. “Ik 
ben na de fusie tussen MULO en Helmondia 
’55 overgestapt naar SV De Braak, maar 
door corona zijn dat nog niet veel bezoeken 
geweest.”

Leo komt terug op begin jaren 
zestig; de periode van zijn eerste 
voetbalschreden. “Toen telde Helmond 
twee betaaldvoetbalverenigingen (HVV 
en Helmondia ’55) en vlak de toenmalige 
veldhandbalvereniging Swift ook niet uit. Die 
telde regelmatig 2500 bezoekers. Nu we het 
toch over cijfers hebben: in het seizoen 1964-
1965 kon Helmondia ‘55 via de nacompetitie 
promoveren van de tweede naar de eerste 
divisie. Helaas werd de beslissende wedstrijd 
op De Braak voor 14.000 toeschouwers - er 
waren veel tribunes bijgeplaatst - tegen 
D.F.C. uit Dordrecht met 3-0 verloren. Het 
verdwijnen van HVV uit het betaald voetbal 

kwam Helmond Sport goed uit. Diverse 
goede spelers van HVV, zoals Len van den 
Boogaard, Henk Peters, Theo Spierings en 
Gerry van Berlo, maakten de overstap naar 
de enige overgebleven betaalde Helmondse 
voetbalvereniging en zorgden ervoor dat 
Helmond Sport met een gedegen team een 
doorstart kon maken.”

Carnaval
“Ik heb Helmond Sport altijd gevolgd. 
Meestal met een seizoenkaart.” Wat Leo ook 
volgt, is carnaval. “Ik ben een enthousiaste 
carnavalsvierder. De kaartjes voor de 
komende Keiebijters-activiteiten heb ik al 
binnen, maar ik ben bang dat corona roet 
in het eten gaat gooien.” Wellicht dat het 
carnavalsschilderij van vier enthousiaste, 
kleurrijke dames in zijn keuken enige 
compensatie kan bieden. 

Littie of Littienie
Als het niet meer met de voeten kan, moet 
ik het maar met de handen doen, moet 
Leo, in de jaren tachtig gedacht hebben 
toen hij zich op petanque stortte. Eerst bij 
HMHC, maar al snel bij Littie of Littinie. De 
club begon op de St.Jozefschool onder 
de rook van de Jozefkerk. Al snel werd hij 
voorzitter, wedstrijdleider en schreef hij 
het clubblad. Leo weet van aanpakken. 
Ook richting gemeente kon hij zich als een 
terriër gedragen. Dat ze een mooi complex 
op de Braak hebben mag voor een groot 
deel op conto van zijn vasthoudendheid 
richting gemeente geschreven worden. 
Maar, bescheiden als hij is, bagatelliseert hij 
zijn inbreng.

Jan-Willem van den Enden
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Internetradio Helmond Sport

K A N T O O R  L O C AT I E
D r.  D r e e s l a a n  2 3 0

5 7 0 7  K E  H e l m o n d

W E R K P L A AT S  L O C AT I E
B u i t e n d i j k  1 C

5 7 0 5  C D  H e l m o n d

C O N TA C T
0 6 - 2 2 2 2 5 8 4 5

i n f o @ m - j a n s e n . n l
w w w . m - j a n s e n . n l

Garry de Graef, Jerry Taihuttu, Erik van der Ven, Remco Torken zijn 
een paar spelers die voor zowel Helmond Sport als Top Oss gespeeld 
hebben. Dat geldt niet voor onze hoofdtrainer Wil Boessen, maar die 
kan dan weer zeggen dat hij zowel in Helmond als in Oss de trainer/
coach van het eerste elftal is (geweest). Daarin is hij niet uniek. 

Wat zijn de namen van de andere (voormalige) coaches die 
zowel ooit de eindverantwoordelijke waren bij Helmond 
Sport als bij Top Oss?   

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!

HEERLIJKE 
GERECHTEN 
VAN DE GRILL

https://m-jansen.nl/
https://beerandbeefs.nl/helmond/



