
Speelronde 31. Editie 16. Seizoen 21/22. 

VRIJDAG
18 MAART

KICK-OFF 
20:00



HS 3

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, Oele.

Design: Wout de Wit & Tim van Mol (Tegendraads). Beeldredactie: Hans van den Berkmortel, Kevin Senders,
Jesse Neervens. Coverfoto: Hans van den Berkmortel

• 	 3

• 	 5

• 	 6

• 	 10

• 	 16

• 	 20

• 	 24

• 	 27

VOORWOORD
SELECTIE 
VOORBESCHOUWING
ALS KAT VOOR DE LEEUWEN GEGOOID
NSVO ZORGT VOOR DE SFEER
JONG TALENT IN DE SPOTS 
POORTEN NAAR DE TOEKOMST
QUIZVRAAG

HS 3

Beatrixstraat

Breda? Schijnt een leuke stad te zijn, maar 
ik kon er maar altijd moeilijk de weg vinden. 
Oude vrienden van me woonden zo’n dertig 
jaar geleden in Breda. Mooi huis, jaren 
dertig, met visgraat-parket en Bruynzeel-
keuken, gelegen aan een singel, langs water 
breder dan een sloot en smaller dan een 
kanaal. Nauwelijks tien minuten lopen naar 
de Markt, krap drie kilometer fietsen naar 
Ginneken. Ligging kon dus niet beter.
 
Vooral ook omdat om de hoek de 
Beatrixstraat was. Aan die straat lag 
tot 1996 het NAC-stadion. Midden in een 
woonwijk. Mijn oude vrienden hadden het 
stadion vrijwel in de achtertuin, maar ze 
hielden zelf niet van voetbal. Zij werkte in de 
gezondheidszorg, hij hield meer van Duitse 
metalmuziek en design. Qua sport kwamen 
ze niet verder dan lange-afstandswandelen. 
Ook leuk. Maar hé, ze gunden de supporters 
hun avondje NAC. Op wedstrijddagen 
Engelse sferen: colonnes trokken hun huis 
voorbij, parkeeroverlast in de wijk, gezang 
klonk over hun singel, soms sneuvelde er 

een zijspiegel van hun Fiat Ritmo of van de 
Opel Astra van een van de buren…

Maar NAC verhuisde in 1996. Naar ergens 
in niemandsland. Halverwege Etten-Leur. 
Siberisch Breda, naar een plek tussen 
kantoren en parkeerterreinen die je ook vindt 
in middelmatige plaatsen als Zoeterwoude, 
Zeewolde en Meppel. Loop dan als NAC-
supporter nog maar eens met je maten naar 
het stadion… Gedwongen om een stadsbus te 
pakken of te carpoolen naar een betaalde P.

Gelukkig ligt ons nieuwe stadion straks niet 
op Berkendonk of halverwege Eindhoven, 
maar gewoon honderd meter verderop. Op 
de beleefcampus, dat wel, maar het blijft De 
Braak.

John van der Sanden

PS. Een paar jaren na de verhuizing van het 
NAC-stadion vertrokken mijn oude vrienden 
naar Eindhoven. Ze kochten een Fiat Multipla. 

VOORWOORD

John
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Havekotte
 Keeper 

Van der Sluijs 
Verdediger  

Houttequiet 
Aanvaller  

Seys 
Aanvaller  

 Reith 
Verdediger  
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Middenvelder  

Hendrikx 
Aanvaller  
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Middenvelder  
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Middenvelder  
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Verdediger  
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Verdediger  

Nshimirimana 
Aanvaller  
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2511

33

7
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4

8

23
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Sven Swinnen 
Hoofdtrainer

Van Hove 
Verdediger 

17

Lion
Middenvelder  

6

https://www.espn.nl/
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Pro-Shots

Slechts vier dagen na het inhaalduel met 
VVV-Venlo staat er voor Helmond Sport 
weer een thuisduel op het programma. 
De Noad Advendo Combinatie uit Breda 
reist op vrijdagavond 18 maart af 
naar het SolarUnie Stadion voor het 
Brabantse onderonsje in speelronde 
31. De aftrap aan de Bakelsedijk is om 
20.00 uur. 

In NAC treft Helmond Sport een 
onderpresterende ploeg. De ploeg die 
vorig jaar nog de finale van de play-
offs haalde - die ze met 1-2 verloren van 
NEC - bezet op het moment van schrijven 
de laatste plek die recht geeft op de 
nacompetitie. Kortom: NAC kan zich geen 
fouten meer permitteren. 

Head to head
Helmond Sport heeft de laatste jaren 
de handen vol aan NAC: van de 
laatste negen onderlinge duels met 
de Bredanaars wist Helmond Sport 
er slechts één te winnen. De balans in 
thuisduels is iets rooskleuriger, want 

gehuurd van Feyenoord en Jeredy 
Hilterman, die over komt van FC Emmen. 
Het gemis van Haye valt mee tot nu toe, 
want sinds zijn vertrek verloor NAC nog 
niet in competitief verband. 

Seuntjens
Het duel met NAC betekent voor Ralf 
Seuntjens een weerzien met de club 
waarmee hij nog een appeltje te schillen 
heeft. De aanvallende middenvelder/
spits liep vorig jaar met zijn toenmalige 
club De Graafschap promotie mis door 
toedoen van Helmond Sport en kon 
dat na afloop van die wedstrijd maar 
moeilijk verteren. Voor de ESPN-camera’s 
had hij geen goed woord over voor de 
defensieve speelstijl van Helmond Sport. 
Later voegde hij daar in een podcast van 
FC Afkicken aan toe dat hij er dit seizoen 
wel eventjes zes in zou schieten tegen zijn 
‘vrienden’ uit Helmond. 

Laatste minuut
Een getergde Ralf Seuntjens is niet het 
enige waar Helmond Sport attent op 

van de laatste vier duels in Helmond, 
verloor Helmond Sport er maar één. Die 
Bredase overwinning boekte NAC in het 
vorige seizoen. Een discutabele penalty 
werd binnengeschoten door Dogan en in 
blessuretijd scoorde de inmiddels bij SC 
Heerenveen spelende Van Hooijdonk de 
beslissende 0-2. 

De enige overwinning Helmond Sport 
boekt op NAC dateert uit het seizoen 
2017/2018. Doelpunten van Steven 
Edwards - die eerder in zijn carrière al 
voor NAC speelde - en Ten Den waren 
voldoende voor een 2-1 overwinning. 

Wintertransfers
NAC krijgt in de afgelopen transferwindow 
en fikse klap te verwerken, want de 
dynamo van het elftal, Thom Haye, 
vertrekt na een heuse ‘transfersoap’ 
alsnog naar SC Heerenveen.  NAC 
haalde niet direct een vervanger voor 
het middenveld, maar wel haalden ze 
wat extra aanvallende impulsen in de 
persoon van Naoufal Bannis, die wordt 

moet zijn. Helmond Sport heeft namelijk 
een abonnement op het incasseren van 
late treffers tegen NAC Breda. Dat begon 
in het seizoen 2015/2016, toen een goal in 
de laatste minuut van Kevin Brands een 
overwinning van Helmond Sport in de 
weg stond. In datzelfde seizoen maakte 
Kenny van der Wegh in de allerlaatste 
seconden de enige goal in Breda. De 
laatste twee edities in Breda gingen 
eveneens verloren in blessuretijd. In het 
vorige seizoen was het Mario Bilate die de 
3-2 binnen schoot in de laatste seconden 
en dit seizoen deed Adilehoe dat kunstje 
dunnetjes over door de enige goal vlak 
voor tijd binnen te knikken. Kortom: 
Helmond Sport is gewaarschuwd! 

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

27/11/2021

 VOORBESCHOUWING

HELMOND SPORT

N.A.C.

01 06/09/2020 0	 2	

12/03/2021 3 2 10/01/2020 0	 0



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!?

5%
korting met code

HELMOND5

*

Bedrukte artikelen

bij IGO Promo

igopromo.nl
*De kortingscode is alleen geldig op de artikelprijs

VAN DEN BROEK LOGISTICS

https://www.hypothekerkhof.nl/
https://www.igopromo.nl
https://www.igopromo.nl
https://www.broeklogistics.nl/
https://www.broeklogistics.nl
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In een van haar eerste wedstrijden 
als mascotte Loewy de Kat werd Joni 
Hermens meteen voor de leeuwen 
gegooid. ‘De play-offwedstrijd tegen 
Eindhoven, zo’n elf jaar geleden, werd mijn  
vuurdoop en de belangrijkste wedstrijd 
tot nu toe.’ Maar  een Helmondse kat 
heeft negen levens. Loewy en Joni zijn 
nog springlevend.

‘Toen ik als 18-jarige studente marketing 
stage liep bij Helmond Sport werd ik 
gevraagd om een keer het pak van 
mascotte Loewy de kat aan te trekken. 
Ik vond het meteen leuk. Ik had ervaring 
als entertainmentmedewerker op een 
camping en was meteen enthousiast.‘ 
Joni en Helmond Sport bleek een goede 
combinatie te zijn. Ze werd vrijwilliger bij de 
jeugdopleiding en groeide al snel door als 
de vaste Loewy.

Houdbaarheid
Hoe het is om in zo’n pak te zitten? ‘Warm 
en je houdt het maar een kwartier vol. Als ik 
de kattenkop opzet, heb ik beperkt zicht en 
wordt ademen er ook niet gemakkelijker op. 
Om maar niet te spreken over de warmte 
in zo’n dik pak. In de winter houd je het 
natuurlijk langer vol dan op een zomerdag.’ 
Dat de ‘houdbaarheid’ beperkt is, heeft 
Joni in levenden lijve ondervonden. ‘Op een 
gegeven moment bleef een jongen maar 
high fives vragen. Hartstikke leuk natuurlijk, 
maar ik raakte hem niet kwijt. Uiteindelijk 
lukte het, maar na het afzetten van de 
kattenkop zag ik het even zwart voor ogen. 
Je moet dit met tweeën doen. De ander 
moet de zaak in de gaten houden als het 
te lang duurt of uit de hand dreigt te lopen. 
Maar in Marion Stax, die me begeleidt en me 
in mijn pak hijst, heb ik een goed maatje.’

Binding
Elke thuiswedstrijd loopt Loewy samen met 
de spelers en scheidrechter het veld op. Of 

ze verandert als ze het pak aantrekt?  ‘Niet 
echt. Ik ben spontaan van nature en doe 
lekker mijn ding.’ Toch heeft ze een eigen 
stijl. ‘Als ik een keer niet kan en een ander 
kruipt in het pak, merken sommigen dat. 
Met name de vaste supporters van vak 
O.’ Loewy is een ambassadeur en moet 
zorgen voor binding.  ‘Dat zou misschien 
meer uitgemolken mogen worden. We zijn 
weleens naar een kinderfeestje geweest en 
bijvoorbeeld bij de officiële start van SV De 
Braak. Maar Helmond Sport is een kleine 
vereniging. We kunnen niet zoals Phoxy van 
PSV overal verschijnen.’ 

Over binding heeft Joni 
een duidelijke mening. ‘De 
binding tussen spelers en 
supporters is niet meer wat 
het geweest is. Enkele jaren 
geleden kwamen spelers na 
de wedstrijd regelmatig naar 
het supportershonk en gingen 
zelfs regelmatig met ons de 
stad in. Dat gebeurt bijna 
niet meer. Jammer.’ 

Poeslief
Joni heeft haar hartje verloren aan 
Loewy. ‘Ik doe het nu al zo’n elf jaar 
en wil het de komende jaren graag 
blijven doen.’ Ze heeft als Loewy een 
kattenkop op, maar ze is verre van 
een kattenkop. Poeslief loopt ze elke 
thuiswedstrijd het veld op, spint met 
de spelers en de scheidsrechter, gaat 
na een kwartier keurig terug naar haar 
mandje en verandert in Joni, die fanatiek 
Helmond Sport aanmoedigt.   

Jan-Willem van den Enden  

ALS KAT VOOR DE 
LEEUWEN GEGOOID

'op	een	gegeven	moment	
bleef	een	jongen	maar	

high	fives	vragen'
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The finishing touch,
voor elke outfit Voor 16:00 besteld? 

Dezelfde werkdag verzonden

Plan je afspraak via 
keukenkampioen.nl/helmond-sport

2 GRATIS
SEIZOENS-
KAARTEN

GRATIS
GESIGNEERD

SHIRT

KANS
OP KITCHEN

WARMING MET
SPELERS

Voor alleVoor alleVoor alle

HELMOND SPORT-FANS
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Vuurwerk, vlaggen, 
spandoeken, spreekkoren. 
Het stadionnetje van 
Helmond Sport is soms 
een bijna onneembare 
veste. Nou ja, als het 
gaat om de sfeer in ieder 
geval. Voor een groot deel 
zijn daar de jongens van 
NSVO verantwoordelijk 
voor. ‘North Side Vak O’, 
betekenen die letters. 
Jeffrey van Haaren vertelt 
erover.

“Er waren al wel meer 
sfeergroepen, maar NSVO 
is eigenlijk ontstaan uit 
Helmond Fanaticats. Nick van Mierlo kwam 
op een gegeven moment naar me toe en 
hij vroeg of ik wilde helpen want ze hadden 
te weinig mensen. Ik wilde dat wel, maar ik 
vond ook dat we wat moesten vernieuwen. 
Een andere naam en ook andere activiteiten. 
Toen zijn we op North Side Helmond 
gekomen, maar we kwamen er al vrij snel 
achter dat er bij ADO ook een North Side 
was. Daarom hebben we de letter van ons 
vak eraan gekoppeld.”

Zou vet zijn
De laatste jaren bestaat de sfeergroep uit 
zo’n vijftien leden. Allemaal dokken ze elke 
maand een tientje om de acties mogelijk te 
maken. Confetti, vuurwerk, spandoeken: het 
kost allemaal geld en sponsors hebben het in 
coronatijd ook niet makkelijk. “We kregen het 
meeste geld van kleine ondernemers, maar 
die hebben het ook moeilijk. Dat snappen we 
wel. De club? Ja, soms krijgen we ook wat 
van de club, maar het is toch lastig om echt 
grote dingen te doen. Net als bijvoorbeeld 
zo’n mega spandoek als bij De Graafschap 

In het kort
We zouden met Jeffrey nog een heel aantal 
onderwerpen uitvoerig kunnen bespreken. 
Dat doen we niet. Wel laten we hem kort 
reageren op een aantal steekwoorden:

"ESPN"
Jeffrey: “Ja en nee. Ik vind het fijn dat er 
zoveel wordt uitgezonden, maar soms snap 
je het niet. Dan zenden ze een herhaling 
uit van een of andere wedstrijd, terwijl hier 
Helmond Sport tegen Eindhoven speelt.”

"De Bierdouche"
Jeffrey: “Ja, dat hoort er nu eenmaal bij. 
Heb ik geen problemen mee. Vechten tegen 
stewards of het veld op lopen, zoals laatst 
bij Vitesse, dat vind ik belachelijk. Dat doe je 
niet. Knalvuurwerk? Dat vind ik een lastige. 
Ik vind het wel mooi, maar daar wil ik geen 
mening over geven.”

"Stadionverboden"
Jeffrey: “Ik geloof niet dat dat altijd zo veel 
effect heeft. Ga eerst eens goed het gesprek 

of bij Ajax. Dat zou wel heel vet zijn, maar 
daarvoor zijn we eigenlijk met te weinig 
mensen en hebben we te weinig budget.”

Opleiden
Nu de leden van de sfeergroep ouder 
worden, zijn ze bezig met het ‘opleiden’ van 
de nieuwe generatie. Jeffrey: “Onder de 
naam Helmond Youth zijn er nu zo’n vijf, zes 
jongens actief en die pikken het echt goed 
op. Die moeten het over een paar jaar gaan 
overnemen, ja.”
Wie denkt dat een sfeeractie spontaan 
ontstaat, heeft het mis. De jongens zijn 
een hele tijd bezig met de voorbereidingen. 
“Op de wedstrijddag gaan we met de 
veiligheidscoördinator van de club al rond één 
of twee uur naar het stadion. Dan gaan we 
alles klaarleggen, kijken of de doeken goed 
naar beneden komen, vlaggen klaarmaken. 
Daarna gaan we een biertje drinken bij Café 
Nico in de Lucas Gasselstraat en van daaruit 
lopen we rond half acht naar het stadion. Na 
afloop? Dan drinken we er nog een paar in 
het Supportershome.”

met iemand aan en grijp niet te snel naar dat 
middel. Én, verleng het niet zo makkelijk. Er 
zijn andere manieren vind ik.”

"040"
Jeffrey: “Pfoe, ja, daar heb ik echt een hekel 
aan. Waarom? De buren. En nou staan ze 
weer een keer wat hoger, maar eigenlijk 
stelt het ook helemaal niks voor. Nee, vlug de 
volgende vraag…”

"De mooiste awaydays"
Jeffrey: “Eindhoven natuurlijk, Go Ahead, 
MVV en we gaan heel graag naar Volendam. 
Daar is het altijd gezellig.”

"Het nieuwe stadion"
Jeffrey: “Het liefst nemen we zoveel mogelijk 
mee van hier. De graffiti, de noordzijde, de 
staanplaatsen achter de goal. Het zal wel 
veranderen, maar onze naam blijft in ieder 
geval. En de sfeer ook. Daar gaan we voor 
zorgen.”

Arnold Otten

NSVO ZORGT 
VOOR DE SFEER
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Martie Jeuken

Tijn Landheer, linksback van Helmond 
Sport JO15, vindt alle balsporten wel leuk. 
Hij kwam tegelijk met twee clubgenoten 
over van Stiphout Vooruit. De toenmalige 
middenvelder van de Helmondse 
tricolores ontving de uitnodiging van 
Helmond Sport op pakjesavond. Zijn 
ouders hadden de mail met de uitnodiging 
zorgvuldig ingepakt en tussen de andere 
cadeaus gelegd. 

Tijn, dat was zeker het mooiste cadeau 
dat je kreeg? 
Het was een geweldige verrassing en 
heel belangrijk voor mij. Ik wil graag 
profvoetballer worden. Daar zet ik alles 
voor opzij.

En wat vinden je ouders daarvan?  
Ze hebben eigenlijk niets met voetbal, maar 
ze zijn wel trots op mij dat ik bij Helmond 
Sport speel.

Was het een grote stap van Stiphout 
Vooruit naar Helmond Sport?
Ja, je moet vooral sneller handelen. Bij de 
amateurs kun je bij een balaanname nog 
leuke acties maken. Hier zit de tegenstander 
direct bovenop je.

Met welke profvoetballer kun je je 
speelstijl als linksback vergelijken?
Met Philipp Max van PSV. Hij is ook links en 
hard in de duels.

Is dat ook je specifieke kwaliteit als 
linksback? 
Ik ben inderdaad fysiek in de duels. 
Daarnaast heb ik een sterk linkerbeen en 
kan een bal goed inspelen. Ik ga ook graag 
mee naar voren tot aan de achterlijn, om 
een voorzet te geven. 

Waar wil je je bij Helmond Sport nog 
verder op ontwikkelen? 
Vooruit leren denken. Dat ik weet waar ik 
heen kan als ik de bal krijg. Daar moet ik 
nog op oefenen.

Wat is tot nu toe je mooiste 
voetbalmoment? 
Dat is toch wel een wedstrijd van Stiphout 
Vooruit tegen vv Gemert. We stonden met 
0-3 achter. Ik scoorde de 1-3 en vlak voor tijd 
kopte ik uit een corner bij de tweede paal de 
4-3 binnen.

Hoe voel je je na een verloren wedstrijd? 
Dan is het flink balen. Als ik voor mijn gevoel 
slecht heb gespeeld, dan ben ik het gehele 
weekend chagrijnig.

En waar merken ze dat dan aan? 
Dan ben ik vrij stil en moet er ook niemand 
aan mijn kop komen zeuren.

Hoe ziet je droomwedstrijd er uit? 
Finale Champions League. Het is 1-1 na 90 
minuten en ik scoor in de laatste minuut van 
de verlenging met een volley in de kruising 
de winnende treffer.

Waar staat Tijn Landheer over 10 jaar? 
Eerst eens doorbreken bij een 
betaaldvoetbalclub. Bij Helmond Sport of 
een Belgische club en dan zien we wel weer 
verder. 

'Dan	ben	ik	vrij	stil	en	moet
er	ook	niemand	aan	mijn	
kop	komen	zeuren'

HS 21
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Tegenover mij zat Nyron Wau, hoofd 
opleidingen Helmond Sport. Doel van het 
gesprek was informatie verzamelen over 
de jeugdopleiding voor een artikeltje in de 
nieuwe Helmondse huis-aan-huiskrant. De 
jeugdopleiding bestaat drie jaar en moet 
uitgroeien tot hofleverancier van het 
eerste elftal. Over een paar jaar moeten 
de regionale talenten doorstromen. Een 
mooi vooruitzicht. 

Opeens werd het interview onderbroken. De 
ringtone van de mobiele telefoon van Nyron 
klonk. Terwijl Nyron de ringtone  wegdrukte, 
sloot ik even mijn ogen.  

Visioen
Er gebeurde iets raars. In sneltreinvaart 
kwamen de ramen van de hal van 
de businessclub op me af. De ramen 
waartegen transparante zwartwitfoto’s 
van het rijke verleden van Helmond Sport 
geplakt zijn. De glasfoto’s veranderden 
in prachtige kleurrijke glas-in-loodramen 
van sportheiligen uit het verleden en de 
hal veranderde in een indrukwekkende 
kathedraal, die de Sagrada Familia in 
Barcelona liet verbleken. Ik waande me in de 
heiligheid van Helmond Sport. Sint Lambert 
voorzag ons weer van een wonderbaarlijk 
mooie goal. Logisch dat clubtopscoorder 
en schutter Lambert Kreekels vernoemd 
is naar Lambertus, de schutspatroon van 
Helmond. Sint Tiny van de Putten duwde zijn 
Samson-lichaam tegen zijn tegenstander 
aan en maakte, net als Mozes tijden de 
exodus, de weg vrij voor succes en geluk 
in het Heilige Land en de foto’s van oude 
elftallen waren de twaalf apostelen: elf 
spelers en een trainer. Jongens uit Helmond 
en de regio, die aangewakkerd door vurige 
tongen het vuur uit hun sloffen liepen en in 
1982 de hel twee seizoenen voor de hemel 
verruild hebben. In die tijd heette de club 
Hemel Sport. Maar opeens schoven de 

glas-in-loodramen weer terug naar hun 
oorspronkelijke plaats en viel het hoge 
plafond van de kathedraal als een vallende 
ster naar beneden en veranderde snel in het 
plafond van de hal van de businessclub. 

Visie
Ik opende mijn ogen en keek weer in de 
ogen van Nyron, die geduldig wachtte 
op het vervolg van het interview. Maar ik 
voelde dat mijn leven nooit meer hetzelfde 
zou zijn. In die fractie van een seconde 
had ik gezien welke toekomst Helmond 
Sport te wachten staat. De heiligen uit het 
verleden hadden me de weg gewezen. Een 
regionaal team gaat ons succes brengen. 
De heilige Lambert had laten zien dat het 
kan. Moest ik mijn wonderbaarlijk visioen 
uitleggen aan Nyron? Ik geloof het niet. In 
zijn ogen zag ik dat hij mijn visioen kende. 
Nyron gelooft erin dat over een paar jaar 
zijn jongens, net als de twaalf apostelen, 
de visie van de Academy gaan verspreiden 
op het kunstgras van het nieuwe stadion. 
En terecht, een nieuwe visie moet vertaald 
worden in een nieuwe omgeving. Toch 
plaats ik hier een kanttekening: de nieuwe 
visie is natuurlijk een oude visie. Het wordt 
de revival van het verleden. De moderne 
Brainportgedachte gaat, net zoals het 
traditionele fabrieksverleden, uit van 
verbinden van aanwezige talenten. Die weg 
gaat Helmond Sport ook op. En dat moet 
ook in een automotive-stad. 

Prominent plaatsje
Ik weet dat de plannen voor het nieuwe 
stadion grotendeels klaar zijn. Toch wil ik 
pleiten om de ramen van de hal van de 
businessclub een prominent plaatsje te 
geven in het nieuwe stadion. Dat zijn de 
poorten die de weg naar de hemel wijzen. 
De les uit het verleden en de sleutel van 
succes voor de toekomst
 

Jan-Willem van den Enden 

POORTEN NAAR DE TOEKOMST
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Deze maand is het 25 jaar geleden dat Helmond Sport zich plaatste 
voor de halve finale van het bekertoernooi. In de kwartfinale op 12 
maart 1997 werd Vitesse op sensationele wijze met 2-1 verslagen. 
Twee rondes eerder stond de ploeg van Louis Coolen tegenover NAC 
Breda. Op een eveneens gedenkwaardige avond in november 1996 
werd de eredivisieploeg uit Breda na strafschoppen verslagen (5-4) 
nadat het 1-1 na 120 minuten stond. 

Hoe heette de doelman van Helmond Sport die de 
beslissende strafschop van Geert Brusselers (vader van 
oud HS-speler Bodi) wist te stoppen?
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Oprecht betrokken

Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81

5707 LC Helmond

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

Kanaaldijk Noord West 81

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl

https://vanlieshoutpackaging.nl
https://peellandadvocaten.nl



