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Rond de Toss is een supportersinitiatief waarvan de opbrengsten aan het einde van dit seizoen aan de club
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Dit seizoen een prijs?

Eigenlijk is het prima zo. De competitie 
komt langzaam op stoom. Dat de eerste 
wedstrijden gespeeld werden terwijl iedere 
Helmonder nog pootje baadde aan de 
Costa del Zoveel of op een strafkamp van 
Gillis was, droeg daaraan zeker bij. Verder 
gebeurt er in de zomerstop bij Helmond 
Sport eigenlijk nooit iets noemenswaardigs. 
En dan bedoel ik iets wat de nieuwssite van 
VI haalt. Dus het was wel even schrikken 
achter mijn Bacardi Lemon toen Almere City 
aanklopte voor Lance Duijvestijn … Voor het 
eerst in vijf jaar verdiende Helmond Sport 
aan de transfer van een speler!

Toen moest het seizoen nog beginnen. 
Negentien wedstrijden in de competitie, met 
een beetje geluk twee, drie wedstrijden in het 
bekertoernooi. That’s it. En laten we eerlijk 
zijn: onze competitie is leuk, maar kampioen 
worden we niet. De eerste wedstrijden van 
dit seizoen ongelukkig verloren. Het zal 
wel. Het zet de toon voor het hele verdere 
seizoen. Goed voetbal spelen en ook af 
en toe punten pakken, aan het einde effe 
spannend: wel of geen nacompetitie. De 
net-nie kampioen. Het maximaal haalbare. 
Zoals al jaren het geval is. 

Maar eigenlijk is het wel prima zo. Als fan weet 
je wat je krijgt. Anders dan bij een topclub  
waar je je druk maakt over wel of geen 
deelname aan het miljoenenbal, wedstrijden 
achter de decoder en de kosten van het 
originele thuis-, uit-, en beker-shirt dat jij elk 
seizoen opnieuw alleen in de fanstore voor 
een maximale prijs kunt scoren. Zo’n club 
waar winnen vanzelfsprekend is en dan moet 
er ook nog eens goed gevoetbald worden 
anders ontploft social media. Als je daar 
verliest bungel je als trainer meteen. De week 
erna kun je trouwens ook weer op een sokkel 
gehesen worden. Nee, de net-nie kampioen. 
Ik vind dat een mooie prijs.

John van der Sanden

VOORWOORD
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HELMOND SPORT KIJK JE OP ESPN
WWW.ESPN.NL
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BIJZONDER: 
De wedstrijd tegen Jong FC 
Utrecht betekent voor Ahmed 
Azmi een weerzien met zijn 
oude club. De reservedoelman 

maakte afgelopen seizoen transfervrij 
de overstap van Utrecht naar Helmond. 
In Utrecht kwam Azmi tot één officieel 
optreden in het tweede elftal. Dat was 
in november van het vorige jaar in 
Dordrecht. Een wedstrijd die Jong FC 
Utrecht uiteindelijk met 3-0 zou winnen.
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Pro Shots

Slechts vier dagen na de derby in 
Eindhoven mag Helmond Sport alweer 
in eigen huis aantreden. Voor de 
derde keer in vier thuiswedstrijden 
zal Helmond Sport een beloftenploeg 
ontvangen in het SolarUnie Stadion. 
Met dit keer Jong FC Utrecht.

Trainers Ab Plugboer en Darije Kalezic 
hebben nagenoeg dezelfde selectie als 
afgelopen seizoen tot hun beschikking. 
Alleen Odysseus Velanas - die wij nog wel 
kennen in Helmond - verhuisde naar NAC 
Breda, maar daar staat de terugkeer van 
Nick Venema tegenover. 
Daarnaast hebben de Domstedelingen 
dit seizoen de beschikking over Ayman 
Sellouf (vorig seizoen NEC) en het 
Indonesische talent Kahfi Bagus. 
De laatste jaren hebben enkele spelers 
van Jong FC Utrecht de stap naar het 
eerste elftal kunnen maken, zo zijn 
Tommy St. Jago en Othman Boussaid 
bijna niet meer uit de selectie van René 
Hake te denken. Van de huidige selectie 

FC Utrecht. We stapten namelijk nog 
nooit van het veld met een nederlaag. 
Utrecht kwam in totaal vier keer eerder 
op bezoek in Helmond: de allereerste 
editie eindigde in een 1-1 gelijkspel, maar 
de drie edities daarna werden allen door 
Helmond Sport gewonnen. De wedstrijd 
tussen Helmond Sport en FC Utrecht van 
afgelopen seizoen eindigde in een 2-1 
overwinning. Sander Vereijken nam beide 
doelpunten voor zijn rekening. 

Helmond Sport won de laatste twee 
thuiswedstrijden tegen respectievelijk 
Jong PSV en FC Emmen en er zal veel 
aan gelegen zijn om ook deze wedstrijd 
winnend af te sluiten. 
Aan het publiek zal het in ieder geval 
niet liggen, want er hing tijdens zojuist 
genoemde wedstrijden een uitstekende 
sfeer in het SolarUnie Stadion. Kortom, 
het kan weer een ouderwets heet avondje 
Helmond Sport worden.

van Jong FC Utrecht maakten Djevencio 
van der Kust en Davy van den Berg 
recentelijk hun debuut voor het eerste 
elftal. De talentvolle verdediger en 
middenvelder zouden zomaar eens de 
volgende spelers kunnen worden die 
vanuit het beloftenelftal doorstromen 
naar het hoofdteam. 

De competitiestart van Jong FC Utrecht 
werd gekenmerkt door wisselvalligheid: 
zo begonnen de Utrechters met een 
nederlaag in eigen huis tegen MVV, maar 
één week later pakte het wel knap een 
punt in Almere. 
Verder wist men Telstar met 3-0 te 
kloppen en werd in Dordrecht met 2-2 
gelijkgespeeld. 
Op het moment van schrijven is dat 
goed voor een veertiende plek, met de 
kanttekening dat Jong Utrecht nog een 
(inhaal)wedstrijd tegoed heeft.

Helmond Sport koestert goede 
herinneringen aan thuisduels met Jong 

Rond de Toss wenst jullie een mooie en 
spannende wedstrijd toe! 

Wil je meepraten over deze wedstrijd? 
Gebruik dan de hashtag #HelJut op 
Twitter en mis geen enkele update. 

19/03/2021

 VOORBESCHOUWING

HELMOND SPORT

FC UTRECHT

12	 19/09/2019 1	 1	

20/11/2020 2	 1	 26/04/2019 1	 1	



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.hypothekerkhof.nl/
https://www.manderstuinen.nl
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Hij komt wat hinkepinkend binnen- 
gewandeld.  ‘Oei.. blessure? ‘M’n enkel, 
man. Vrijdag doorheen gegaan en 
nu nog last van, maar komt goed.’ 
Het beschrijft wel een beetje wie Paul 
Fosu-Mensah is: niet te snel in de stress 
schieten en gewoon uitgaan van het 
positieve.  Rond de Toss sprak met hem 
in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen 
Jong FC Utrecht. 

Fosu-Mensah loopt stiekem toch al 
eventjes rond op De Braak. Hij behoorde 
samen met Keyennu Lont tot een select 
groepje dat aan het einde van afgelopen 
seizoen al een trainingsstage afgewerkt 
had bij Helmond Sport. Hij maakte 
indruk en dus mocht hij de gehele 
voorbereiding op het huidige seizoen 
meedoen en dat resulteerde uiteindelijk 
in een contractaanbieding. Fosu-Mensah 
tekende en dus mag hij zich in ieder geval 
tot juni 2022 speler van Helmond Sport 
noemen. 
Voordat Fosu-Mensah bij Helmond Sport 
terechtkwam, speelde hij een groot deel 
van zijn carrière in de jeugdopleiding van 
Ajax. Uiteindelijk redde hij het bij Ajax 
net niet, mede vanwege een slepende 
blessure: ‘Ik kreeg op m’n twaalfde een 
kruisbandblessure en ik was te jong om 
eraan geopereerd te worden, dus ik heb 
vier jaar lang met een brace gespeeld’. 
Op z’n zestiende mocht hij dan eindelijk 
geopereerd worden en keerde hij na een 

revalidatieperiode terug in de B1 van Ajax. 
‘Ik redde het daar toen niet, omdat ik met 
Liam van Gelderen en Jurriën Timber 
(inmiddels Oranje-international, red.) 
gewoon twee hele sterke concurrenten 
voor me had.’
Hij verhuisde van Ajax naar Vitesse, maar 
ook daar kon hij niet echt potten breken 
en nu is ‘de broer van’ dus te bewonderen 
op De Braak. 

Voetbalbroers
Paul is niet de enige in huize Fosu-
Mensah die zich wel raad weet met een 
bal: zijn broer Timothy doorliep net als 
hij een groot deel van de jeugdopleiding 
bij Ajax. Op z’n vijftiende verhuisde hij 
naar de jeugd van Manchester United. 
Inmiddels speelt Timothy bij het Duitse 
Bayer Leverkusen, nadat hij eerder door 
Manchester United verhuurd werd aan 
Crystal Palace en Fulham. 
Naast Timothy heeft Paul nog een oudere 
broer die in de wondere wereld van het 
voetbal rondloopt. Oudste broer Alfons 
Fosu-Mensah, die in tegenstelling tot zijn 
twee broertjes in de aanval speelt, heeft 

PAUL FOSU-MENSAH, 
MÉÉR DAN 
       ‘DE BROER VAN’

Kevin Senders

'We	hebben	fanatiek	

publiek	in	Helmond'

wat minder bekende clubs 
op z’n palmares staan. Hij 
speelde in de jeugd van AFC 
en Almere City en speelde nog 
een handjevol wedstrijden in 
het eerste elftal van Top Oss. 
Na zijn tijd in Oss trok hij net 
als Timothy richting Groot-
Brittannië. Daar was hij actief 
op het tweede niveau in Wales, 
maar vooral op het tweede 

amateurniveau in Engeland. Afgelopen 
seizoen was Alfons nog actief als speler 
van Glassop North-End, maar vanaf 
dit seizoen bekommert hij zich over z’n 
jongere broertjes als zaakwaarnemer. 
De broers zijn erg close, zo onderschrijft 
Paul Fosu-Mensah: ‘We hebben dagelijks 
contact, we volgen elkaar op de voet en 
we bespreken eigenlijk alles, ook buiten 
het voetbal.’ 

Debuut betaald voetbal
In Maastricht maakte Paul Fosu-Mensah 
zijn debuut als profvoetballer. Zijn 
indrukken in de eerste maanden als 
profvoetballer zijn goed: ‘We hebben een 

kwalitatief goede selectie en er wordt 
op hoog niveau getraind en gespeeld. 
Daarnaast hebben we echt één hechte 
groep: het is niet zo dat er binnen de 
selectie verschillende groepjes zijn.’
Door bij Helmond Sport te tekenen 
ruilde Fosu-Mensah de sportparken 
en bijveldjes in voor een echt stadion. 
‘Voor het eerst in een stadion spelen 
voor publiek gaf me veel energie. 
Mooi om support vanaf de tribune te 
mogen ontvangen.’ Bij Helmond Sport 
hoopt Fosu-Mensah op veel minuten: 
‘Ik wil belangrijk zijn voor het team en 
daarnaast voor mezelf zoveel mogelijk 
minuten maken, het liefst als basisspeler.’ 

In een laatste woord richt Fosu-Mensah 
zich tot de supporters: ‘We hebben 
fanatiek publiek in Helmond. Ik hoop dat 
jullie ons zo blijven steunen, in goede 
en in slechte tijden. Wij gaan er in ieder 
geval keihard voor werken om jullie te 
laten genieten en met goede resultaten 
te belonen.’

Bram van Leuken



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 Canal of Cult. 

Wie mijn blogs wel eens leest of mij 
volgt op social media weet dat ik groot 
liefhebber ben van street art. Ik reis 
de hele wereld over en probeer overal 
waar ik kom op zoek te gaan naar gave 
muurschilderingen en vette graffiti.
Gelukkig hoef ik niet meer de stad uit om 
te kunnen genieten van mooie murals, 
in Helmond zijn tegenwoordig een paar 
mooie pareltjes te vinden. Sterker nog, 
een van de mooiere werken is in het 
stadion gemaakt. Maar de allermooiste 
vind ik het 870m2 grote zevenluik dat 
de mannen van Studio Giftig maakten, 
getiteld Canal of Cult.De naam Canal 
of Cult staat voor de diverse culturele 
instellingen die langs de Traverse, oftewel 
de luchtbrug, gevestigd zijn en samen het 
culturele hart van Helmond vormen.

Een aantal aspecten uit de 
cultuurgeschiedenis van Helmond zijn 
door Studio Giftig in beeld gebracht op de 
muur bij het Speelhuis (Speelhuisplein), 

Of ie het nou wel of niet is, ik vind het 
prachtig gemaakt. Wekenlang zijn 
de mannen bezig geweest met hun 
spuitbussen om een fantastisch kunstwerk 
te maken. Als zijn er ook mensen die 
het vreselijk vinden. Ik niet, ik vind het 
fantastisch en kan er uren naar kijken. En 
elke keer ontdek ik weer iets nieuws.

Wat vind jij? Is het kunst of vandalisme?

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

het tunneltje onder de Traverse (Kromme 
Steenweg) en om de hoek aan het Frans 
Joseph van Thielpark.

Zo verwijst de vrouw met de mooie 
jurk naar het theater. De schedel die ze 
vasthoudt verwijst naar Shakespeare’s 
Hamlet. De rondvliegende kogels 
verwijzen naar het kasteel en de man 
met baard, pet en spuitbus is een 
mengelmoes van Lucas Gassel en Urban 
Matterz. Ook Maria van Brabant komt 
erin voor. Je kent haar misschien nog wel 
uit de eerste editie van Rond de Toss van 
dit seizoen, waarin ik schreef over het 
kapelletje van Binderen.
Een kat en het trainingspak mogen 
natuurlijk niet ontbreken. Net als de 
muziek. Toen ik de man met de accordeon 
zag moest ik meteen aan Dikke Leo 
denken. Je weet wel, die van Puntje erin, 
puntje eruit en de Pruimenpolka. Maar 
volgens de makers is ie het niet.

'CANAL OF 
CULT'
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Judith vander Linden





Vossenbeemd 96
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www.digimij.nl

WIJ HEBBEN DE 
IT-BOUWSTENEN VOOR 

UW SUCCES EN ZIJN 
AL JARENLANG TROUW 

SUPPORTER & SPONSOR 
VAN HELMOND SPORTElzaspassage 11 •  5701 RW • Helmond • 0492:524411 •  06:58920857 • helmond@migagifts.nl

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

Dezelfde werkdag verzonden

Supportersvereniging 
We Are Helmond
wenst Helmond Sport 
veel succes 

We Are Helmond
wenst Helmond Sport 
veel succes 
wenst Helmond Sport 
veel succes veel succes veel succes 

Word ook lid! 
www.wearehelmond.nl.

https://www.digisolve-mijnict.nl/
https://www.migagifts.nl/
https://wearehelmond.nl/


Roland van de Kerkhof van 
HypotheKerkhof is een rasechte 
Helmonder. Geboren in het centrum in de 
Beverstraat als jongste in een gezin van 
vijftien kinderen, waarvan de oudste zus 
Annie de bekende hardloopster is. Ook 
Roland heeft van huis uit sportgenen 
meegekregen en tekende na zijn 
amateurtijd bij HVV een contract bij 
Helmond Sport. ‘Dat was in 1991. Maar 
het seizoen heb ik niet afgemaakt. Op 
het einde van het seizoen heb ik mijn 
contract ingeleverd om me volledig aan 
mijn studie te wijden.’

Een goede keuze, want met succes 
rondde hij de studie bedrijfseconomie 
af en vestigde zich als erkend financieel 
adviseur. Hoewel hij kort bij Helmond 
Sport speelde, bleef de Helmondse 
betaaldvoetbalvereniging altijd in 

zijn achterhoofd 
aanwezig. ‘Helmond 
Sport kan altijd 
financiële steun 
gebruiken. Wij 
kunnen als kleine 
onderneming niet 
in een keer een 
groot bedrag 
overmaken, maar 
hebben gekozen voor de weg van de 
geleidelijkheid. Daarom hebben wij ook 
een contract voor vijf jaar afgesloten. Voor 
iedere Helmond Sport Hypotheek die wij 
afsluiten gaat € 500 naar Helmond Sport.’

Wenssituatie
Roland is heel erg transparant. ‘Onze 
tarieven staan op onze site (www.
hypothekerkhof.nl) . En wat daar staat, 
dat is het uiteindelijk ook. Er komt niets 

MET DE HELMOND SPORT 
HYPOTHEEK EEN HUIS KOPEN

bij. De prijzen zijn marktconform.’ Hij legt 
uit. ‘Als mensen een hypotheek afsluiten, 
vragen wij bijvoorbeeld bij starters € 2.500 
vergoeding. Daarvan gaat dus € 500 naar 
Helmond Sport. En omdat de bekendheid 
van zo’n hypotheek moet groeien, doen 
we dat dus minimaal vijf jaar lang. Een 
dergelijke hypotheek moet namelijk de tijd 
hebben om naamsbekendheid te krijgen. 
Daar is één of twee jaar te kort voor. De 

Helmond Sport Hypotheek moet breed 
weggezet worden in Helmond en de regio.’ 
Roland schetst een gewenste situatie. ‘Het 
zou mooi zijn dat als twee Helmonders 
achter in de tuin aan het praten zijn, de 
ene vertelt dat hij een dakkapel wil gaan 
bouwen dat dan de andere adviseert om 
de Helmond Sport Hypotheek te nemen.’

Stadsliefde
Transparant is ook zijn liefde voor de 
stad. Als een klant in zijn spreekkamer 
aanschuift, ziet hij dat het kantoor een 

palet van Helmondse en Helmond Sport-
producten etaleert. Aan ‘verborgen 
verleiders’ doet Roland niet. Op zijn bureau 
liggen edities van Rond de Toss en ook 
‘Heel Helmond Sport’ is aanwezig. En op 
de zijkant van zijn bureau, in een statig 
kantoorpand aan de Kanaaldijk NW, bijna 
op de hoek van de Julianalaan tegenover 
de voormalige EDAH, liggen boekjes 
met oude ansichten van Helmond en Het 
Helmonds Woordenboek van Wim Daniëls. 
‘Vooral Het Helmonds Woordenboek trekt 
altijd de aandacht. Een potentiële klant 
weet dus wat hij kan verwachten. Of in 
goed Helmonds: What you see is what you 
get!’ 

Icoon
Nog even terugkomend op voetbalcarrière 
van Roland. Na Helmond sport speelde hij 
voor diverse clubs in België en Limburg. 
Zijn laatste club was HVV waar hij nog met 
een andere oudgediende van Helmond 
Sport speelde: Berry van Aerle. Over 
Helmondse iconen gesproken! ‘We hadden 
een erg goed team en Berry kon zich in 
zijn nadagen nog gemakkelijk staande 
houden.’ Zou de Helmond Sport Hypotheek 
ook op zo’n lange, succesvolle carrière 
mogen rekenen?

Jan-Willem van den Enden
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'Vooral	Het	Helmonds	

Woordenboek	trekt	altijd	de	

aandacht'
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De Beemd, het sportpark van Mierlo-
Hout. Daar voetbalt Maikel Verkoelen 
nu. Nog geen dertig jaar oud, maar al 
een heel voetbalverleden achter zich. 
Want ga maar na: je wordt als zesjarige 
op een jeugdtoernooi gescout door 
PSV. Wie droomt daar nu niet van? 
Je speelt zelfs in Oranje. En je maakt 
minuten in de basismacht van PSV. 
Maikel Verkoelen maakte het mee. 
“Daar ben ik ook het meeste trots op. 
Ik heb in twaalf jaar alle jeugdelftallen 
van PSV doorlopen. Mijn debuut is 
mijn dierbaarste herinnering aan het 
profvoetbal.”
 
Oberliga en knieblessure
Maikel is van de lichting Jeroen Zoet, 
Memphis, Locadia, Peter van Ooijen, 
Mohktar en Labyad. En terwijl de een 
de rijzende ster is in Camp Nou, de 
ander keept in de Serie A, speelt bij FC 
Emmen of ergens in de VS, speelt Maikel 

met Robert Braber, Stijn van Gassel, Grad 
Damen en Steven Edwards. “We deden 
ook veel samen naast het voetbal.”

Iedereen wil winnen
Op dit moment werkt Maikel als 
accountmanager in de bouw- en industrie 
bij Van Happen containers in Eindhoven. 
Hij komt nog maar weinig kijken bij 
Helmond Sport. Op de vraag of hij nog 
een rol in het voetbal ambieert antwoordt 
hij: “Ik zie mezelf op dit moment niet als 
hoofdtrainer ergens terugkomen. Of dat 
nou in het betaalde voetbal is of in het 
amateurvoetbal. Ik zou ooit wellicht nog 
eens technisch directeur willen worden in 
het betaalde voetbal.” 

Voetballen doet hij nu in Mierlo-
Hout. “Qua beleving en instelling 
is er geen verschil, iedereen wil 
winnen, alleen op een ander niveau 
dan in het betaalde voetbal. Het 

op amateurbasis bij Mierlo-Hout. Na FC 
Eindhoven volgde nog een aantal andere 
clubs: Sportfreunde Siegen, actief in de 
Oberliga en RKC. Toen kwam Maikel naar 
Helmond Sport. Altijd fijn wanneer een 
‘jongen van de stad’ in het eerste elftal 
rondloopt. “Het was een mooie tijd met 
ups en downs: we hebben een periodetitel 
gehaald en ik werd vader, maar ik liep 
ook een zware knieblessure op. Ik heb me 
in mijn tijd bij Helmond Sport altijd erg 
gewaardeerd gevoeld door de supporters 
en door de echte clubmensen van 
Helmond Sport.” Maikel speelde graag 

enige verschil is dat hier iedereen voor 
zijn plezier komt. Met Mierlo-Hout gaan 
we voor het kampioenschap en dus 
promotie naar de eerste klasse. We 
hebben een mooi team, met kwaliteit en 
de bereidheid dus dat moet goedkomen.”  
En wat denkt hij van Helmond Sport? “Ik 
denk dat het een mooie prestatie is als 
Helmond Sport dit seizoen bij de eerste 
twaalf eindigt. Ik heb zelf nooit onder Wil 
Boessen gespeeld, maar wel tegen teams 
waarvan hij trainer was. Ik denk al vanaf 
het begin dat hij de juiste trainer is voor 
dit Helmond Sport. En die hebben ze lang 
niet gehad.”  

Pro Shots
VAN DE BRAAK NAAR …

'Ik	denk	dat	het	een	mooie	

prestatie	is	als	Helmond	

Sport	dit	seizoen	bij	de	

eerste	twaalf	eindigt'

John van der Sanden
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‘Ik ben altijd al een trotse Helmonder geweest, daarom wil ik 
Helmond Sport ook dit seizoen veel succes wensen!’

DAVE VERMEULEN 
AMBASSADEUR VAN 
HELMOND SPORT

Dave

5%
korting met code

HELMOND5

*

Bedrukte artikelen

bij IGO Promo

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

https://www.davevermeulenmusic.nl/
https://ronddetoss.nl/
https://www.igopromo.nl
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JONG TALENT
IN DE SPOTS

Het leven van Daan Kretschmer (14) 
staat voornamelijk in het teken van 
voetbal. Hij debuteerde op vierjarige 
leeftijd aan de rand van de Stiphoutse 
bossen bij de Benjamins van Stiphout 
Vooruit, de Helmondse tricolores. 
De spits speelde zich tijdens een 
oefenwedstrijd in de kijker bij PSV, 
verruilde de driekleur voor het rood-wit 
en werd bij het Fundament omgevormd 
tot linksback. Inmiddels is dat zijn 
favoriete plek.

Daan, zijn er grote verschillen tussen 
voetballen bij een BVO en een 
amateurclub?
Bij Helmond Sport is alles beter 
georganiseerd, je traint er vaker en je 
krijgt er meer verantwoordelijkheid.

Hoe belangrijk is het voetbalspelletje 
voor jou?
Dat is heel belangrijk. Daar zet ik bijna 
alles voor opzij. Mijn familie komt voor mij 
op de eerste plaats en dan mijn vrienden.  

En hoe zit het dan met school? 
Ook, maar er zijn belangrijkere dingen.

Jullie trainen overdag. Mis je dan geen 
lessen op school?
Jawel. En de lessen die je mist moet je 
daarna zonder begeleiding zelf inhalen. 
Dat is soms wel moeilijk.

Wat vonden je ouders ervan toen je op 
hoog niveau ging voetballen?
Ze vinden het wel leuk en komen best 
vaak kijken. Mijn moeder had eerst niets 
met voetbal. Dat is wel veranderd.

Op welk gebied heb je je bij Helmond 
Sport het best ontwikkeld? 
Ik ben vooral mentaal een stuk sterker 
geworden. Als het even tegenzit, toch 
doorgaan.

Waar liggen je specifieke kwaliteiten 
als linksback? 
Ik ben een opkomende back, dus 
aanvallend draag ik ook een steentje bij. 
Scoren doe ik niet zo vaak.

Wat is je mooiste voetbalmoment tot 
nu toe? 
Dat was het voetbaltoernooi met PSV in 
Kroatië.

Hoe ziet je droomwedstrijd als 
profvoetballer eruit? 
Met Helmond Sport met 3-0 tegen rivaal 
FC Eindhoven winnen en de beslissende 
assist geven of scoren.

Wanneer ben jij geslaagd als 
profvoetballer? 
Ik ben tevreden als het lukt bij Helmond 
Sport. Vanuit daar kan ik altijd nog een 
keer terug naar PSV of naar een andere 
club in Nederland. Ik ga voor het hoogst 
haalbare.

Met welke bekende speler kun je 
je speelstijl als linksback het beste 
vergelijken?
Mijn stijl is wel een beetje te vergelijken 
met dat van Andrew Robertson van 
Liverpool FC. Dat is mijn grote voorbeeld.

Hoe zorg je ervoor, dat je elke week 
beter wordt? 
Ik train nog vaak mee bij Stiphout Vooruit, 
met de JO15 of de JO17 waar mijn broer 
ook bij voetbalt.

'Bij	Helmond	Sport	is	alles	

beter	georganiseerd.'

Martie Jeuken
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WIE BEN IK?

IK BEN 23 JAAR EN GEBOREN OP EEN GRIEKS 
EILAND. IK HEB VOOR ZOWEL HELMOND SPORT 
(EEN HALF SEIZOEN) ALS JONG FC UTRECHT 
GESPEELD. MOMENTEEL STA IK ONDER CONTRACT 
BIJ EEN ANDERE BRABANTSE CLUB IN DE KEUKEN 
KAMPIOEN DIVISIE.

https://m-jansen.nl/
https://vanlieshoutpackaging.nl/



