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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: Vacant.

Design: Wout de Wit & Tim van Mol (Tegendraads). Coverfoto: Hans van den Berkmortel.
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Zoals op Urk

Het was op 20 september 2000. SV Urk 
tegen Helmond Sport. Urk en Helmond 
Sport hadden de eerste ronde van de 
TOTO-KNVB Beker overleefd en lootten 
tegen elkaar. In Urk. Waar het koud was 
op sportpark de Vormt. En waar Helmond 
Sport het verdomd lastig had. Frank Weijers 
bracht Helmond Sport al vroeg op 0-1, 
Urk kwam nog voor rust gelijk en maakte 
na tien minuten in de tweede helft de 2-1. 
Roel Buikema zorgde voor de gelijkmaker 
en in de extra tijd maakte de goal van 
Jurgen Streppel meteen een einde aan de 
wedstrijd: sudden death.

Waarom ik terugkijk op die wedstrijd van 
meer dan twintig jaar geleden? Omdat hij 
me altijd is bijgebleven. We waren vroeg in 
Urk. Dat uitgestorven leek. Het voormalige 
eiland leek verlaten en de combinatie van 
regen en wind zorgde voor een mistroostig 
gevoel dat niet paste bij een naderende 
voetbalwedstrijd. Waar is iedereen? Aan het 
vissen? In de kerk?

Het antwoord kwam een uurtje later. 
Het stadionnetje van de toenmalige 
zaterdaghoofdklasser zat al bijna helemaal 
vol. Achter de goal de jongste jeugd. Met 
toeters, ratels, spandoeken en herrie. Veel 
herrie. Op de lange zijde de wat oudere 

jeugd. Allemaal in de blauwwitte clubkleuren. 
Met vuurwerk, rookbommen en nóg meer 
herrie. Op de hoofdtribune leek zo’n beetje 
de rest van het dorp te zitten. Met in het 
midden tien, vijftien Urker vissersvrouwen in 
klederdracht.

Vanaf de eerste minuut zat de stemming 
erin, daar in Urk. Het fanatisme, het continue 
aanmoedigen en de dames op de tribune. Tot 
diep in de extra tijd zongen ze hun lijflied: Urk 
aan de zee, olé, olé. Oké, Urk had een aardig 
elftal, maar ik denk dat Helmond Sport toch 
vooral een lastige avond had door het feit 
dat de Urker supporters zich, ook na de 
snelle achterstand, volledig achter hun team 
schaarden.

Vanaf vorig weekend zitten de tribunes in 
Nederland weer vol. Gelukkig! Wat een raar 
jaar hebben we vorig seizoen meegemaakt. 
Dit seizoen startten we weer met halve 
stadions, nu zijn nagenoeg alle beperkingen 
weg. Laten we hopen dat dat zo blijft. Zonder 
publiek is er weinig aan. En vanavond? 
Vanavond heeft ook ons publiek weer alle 
kansen om als twaalfde man opgesteld 
te staan. Come on boys (and girls!). Onze 
jongens komen dan wel niet uit Urk, ze 
kunnen onze steun keihard gebruiken!

Arnold Otten

VOORWOORD

HS 3

Arnold



HELMOND SPORT KIJK JE OP ESPN
WWW.ESPN.NL
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BIJZONDER: 

Bij Ajax maken geregeld spelers 
de overstap van Jong naar 
het eerste elftal. Dat geldt ook 

voor Jurriën Timber: in januari van dit 
kalenderjaar speelde de jonge verdediger 
nog als basisspeler tegen Helmond Sport. 
De ontwikkeling van hem ging zo snel, dat 
hij dik negen maanden later al zes caps 
achter zijn naam heeft als international 
van het Nederlands elftal.

HS 7

Pro Shots

Onder het mom van je kan ze maar 
gehad hebben: ook in de vijfde 
thuiswedstrijd van Helmond Sport komt 
een beloftenploeg op bezoek. Jong 
Ajax zal op vrijdagavond 1 oktober met 
Helmond Sport uitvechten wie de drie 
punten bij kan schrijven. De aftrap van 
de wedstrijd is om 20.00 uur.

Jong Ajax is voor Helmond Sport een 
tegenstander waar maar zelden van 
gewonnen wordt. We moeten terug naar 
2015 voor de laatste overwinning. Op 
Sportpark de Toekomst wisten Stanley 
Elbers en Oumar Diouck de toen in Jong 
Ajax keepende André Onana te passeren. 
De ingevallen Donny van de Beek en 
Abdelhak Nouri konden ook niets meer 
aan deze achterstand doen. De twaalf 
edities na deze (uit)overwinning waren 
tot viermaal toe goed voor een gelijkspel 
en Jong Ajax won dus de overige 
acht wedstrijden. Kortom: de balans in 

Daartegenover staat dan wel weer een 
eclatante 6-3 overwinning op NAC.

Bij Ajax loopt elk jaar wel een jongen 
rond die gaandeweg het seizoen de 
overstap maakt naar de selectie van 
het eerste elftal. Het zou zomaar kunnen 
dat Kenneth Taylor de volgende Jong 
Ajacied wordt die deze stap gaat maken. 
De middenvelder wordt door Erik ten Hag 
al regelmatig op de bank gezet en mocht 
in Portugal zelfs invallen in de met 1-5 
gewonnen Champions League-wedstrijd 
tegen Sporting club de Portugal. Het 
belooft al met al een lastige avond te 
worden voor de mannen van Wil Boessen. 
De spelers kunnen om die reden wel een 
extra steuntje in de rug gebruiken vanaf 
de tribunes. 

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

onderlinge wedstrijden is niet om over 
naar huis te schrijven. 

Als we het hebben over thuisover-
winningen tegen Jong Ajax, moeten we 
helemáál ver terug in de tijd, want dat 
gebeurde voor het laatst in 2013. Jong 
Ajax nam toen via Hoesen en Lobotka 
(inmiddels Napoli) een voorsprong, maar 
zag die later omgebogen worden door 
Charles Kazlauskas, Serhat Koc en Mark 
Janssen. Vorig seizoen wist Jong Ajax 
niet van Helmond Sport te winnen. In 
Amsterdam werd het 2-2 en in Helmond 
1-1. 

Het seizoen van Jong Ajax wordt 
tot op heden gekenmerkt door 
wisselvallige resultaten. Zo verloren de 
Amsterdammers op het moment van 
schrijven al drie keer, onder andere 
tegen de niet heel aansprekende 
ploegen van Jong PSV en FC Dordrecht. 

Meepraten over deze wedstrijd? 
Gebruik de hashtag #heljaj op Twitter en 
mis geen enkele update. 

05/04/2021

 VOORBESCHOUWING

HELMOND SPORT

AJAX

11	 21/02/2020 0	 2	

09/01/2021 2	 2	 25/11/2019 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/
http://www.manderstuinen.nl


HS 11

Tegen het einde van de zomerse 
transferwindow zocht men in Helmond 
nog defensieve versterking. Die 
zoektocht eindigde uiteindelijk in 
Nijmegen, waar Kevin Bukusu tot op 
dat moment niet in de plannen van 
Rogier Meijer voorkwam. Helmond 
Sport sloeg toe en huurde de Duits-
Angolese centrale verdediger tot het 
einde van dit seizoen van NEC. 

Kevin Bukusu groeide - net als zijn één 
jaar oudere broer Herdi - op in Aachen. 
Zijn Angolese vader en Congolese 
moeder besloten Afrika te verlaten voor 
Europa en daar een gezinnetje te stichten. 
Ondanks dat Kevin Bukusu in een land 
opgroeide met een voor hem op dat 
moment vreemde taal, heeft hij nooit 
aanpassingsproblemen gehad: ‘Als je 
de hele dag alles en iedereen om je 
heen Duits hoort praten, dan krijg je het 
zo mee. Gelukkig had ik ook altijd mijn 
broer om me heen: op school, op het 
voetbalveld, overal. Dat heeft me toen 
zeker geholpen.’
Dat de broers Bukusu ervoor kozen 
om te gaan voetballen was geen 
verrassing, want ook vader Bukusu 
was een voetballer. Echter genoot een 
maatschappelijke carrière in Duitsland 
zijn voorkeur, dus liet hij het voetbal voor 
wat het is. De broers Bukusu gingen op 
4- en 5-jarige leeftijd samen naar hun 
eerste lokale voetbalclub: Sportfreunde 
Aachen-Hörn. 
 
(Jeugd) international
Via Sportfreunde Aachen-Hörn kwamen 
de broers terecht bij Westwacht 08 
Aachen, de op één na grootste club uit die 
stad. Zijn broer Herdi werd gescout door 
Bayer Leverkusen. Kevin zou uiteindelijk 

Bukusu kon de afgelopen interlandbreak 
ook rekenen op een telefoontje 
vanuit Angola, voor de WK-
kwalificatiewedstrijden tegen Egypte 
en Libië, maar tot een debuut als 
A-international kwam het tot op heden 
nog niet voor Bukusu. 

Hoge ambities
Uiteindelijk kwam Bukusu niet verder 

dan de -19 van Bayer 
Leverkusen. Hij kreeg 
geen contract daar 
en dus sloeg NEC toe 
door hem transfervrij 
naar Nederland te 
halen. Bukusu speelde 
bij NEC 17 wedstrijden 
het afgelopen 
seizoen, waarvan 
het merendeel als 

basisspeler. Bukusu speelde nog één 
minuut mee in het met 1-2 gewonnen duel 
tegen NAC, dat uiteindelijk betekende 
dat de Nijmegenaren promoveerden. 
Door de promotie naar de Eredivisie is 
de concurrentie er bij NEC niet minder 

ook bij Bayer Leverkusen terechtkomen, 
maar hij speelde eerst nog twee jaar bij 
Alemannia Aachen in de jeugd en trad 
daarna dus in zijn broers voetsporen 
richting de jeugdopleiding van Bayer 
Leverkusen. De Bukusu’s speelden twee 
seizoenen bij elkaar in het team: ‘Ik 
kwam twee jaar later dan Herdi bij Bayer 
Leverkusen terecht. Elke keer als ik naar 
een hoger elftal ging, kwam ik bij mijn 
broer in het team. Na één jaar ging hij 
weer naar een hoger elftal. Ik bleef dan 
achter, maar maakte het seizoen daarop 
de overstap naar het hogere elftal. Toen 
speelden we weer bij elkaar.’
Bij Bayer speelde vooral Kevin zich in de 
kijker, want op 15-jarige leeftijd ontving 
hij een uitnodiging voor Duitsland -16. Bij 
Duitsland -16 en Duitsland -17 speelde 
hij in totaal 12 wedstrijden, waarin hij 
eenmaal trefzeker was. Een uitnodiging 
voor Duitsland -18 ontving hij echter 
nooit: ‘Op m’n zeventiende kampte ik 
met een blessure. Nadat ik volledig 
gerevalideerd was, heb ik nooit meer 
iets van Duitse jeugdelftallen vernomen. 

De Portugese bondscoach van Angola, 
Pedro Gonçalves, zag het wel zitten in 
Bukusu en haalde hem over om voor het 
Angolese elftal te kiezen, tot grote trots 
van zijn vader. 

op geworden. Bukusu hoefde niet op 
veel speeltijd te rekenen en dus mag 
hij zijn geluk dit seizoen beproeven bij 
Helmond Sport. De eerste indrukken bij 
Helmond Sport zijn goed: ‘ik had hier na 
één training al de indruk dat ik “one of 
the guys” was. We hebben een hechte 
selectie en we werken hard met elkaar.’

Kortom: Kevin Bukusu heeft het tot op 
heden uitstekend naar zijn zin Helmond. 
Dat moet ook wel, want zijn ambities 
liegen er niet om: ‘Ik wil mezelf natuurlijk 
zo goed mogelijk ontwikkelen hier, door 
veel te spelen en door mijn steentje bij te 
dragen aan de resultaten van Helmond 
Sport. Uiteindelijk wil ik de Eredivisie 
bereiken, misschien wel met deze club, 
want als NEC kan promoveren, waarom 
zou dat dan niet met Helmond Sport 
kunnen?’ 

Eén ding is dus wel zeker: de uitdagingen 
kunnen Kevin Bukusu niet groot genoeg 
zijn en dromen zijn er om na te jagen!  

Pro Shots

'ik	had	hier	na	een	training	

al	de	indruk	dat	ik	one	of	

the	guys	was'

Bram van Leuken

‘IK WIL HIER MIJN 
STEENTJE BIJDRAGEN’



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: Loods 20

Helmond heeft er sinds kort weer een 
nieuwe hotspot bij: Loods 20. Loods 20 zit 
in het voormalig gebouw van Van Gend 
& Loos, naast het station aan de Binnen 
Parallelweg. De naam is ontstaan uit een 
prijsvraag. Uiteindelijk is het Loods 20 
geworden, een combinatie van Loods 
0492 en Perron 20. 20 staat voor het 
jaar 2020, het jaar waarin het gebouw 
geopend zou worden. Je kunt vast wel 
raden waarom dat niet gelukt is.

Maar inmiddels is Loods 20 geopend 
en ben ik er een kijkje gaan nemen. Het 
monumentaal pand biedt onderdak 
aan het Draaiorgelmuseum, het EDAH-
museum en een unieke collectie 
accordeons. Nou was ik al eens in het 
oude EDAH-museum geweest en dat 
was leuk. Maar dit is toch wel heel wat 
anders! Je vindt er allerlei zaken uit oude 
EDAH-winkels, van kassa’s tot kasboeken, 

zaal Bocken in de Blinkertsestraat nog 
wel. Tijdens de kermis was het daar altijd 
feest. Maar niet alleen was het feest in hun 
zaal in Helmond, ook gingen zij met hun 
danstent langs alle kermissen en dorpen in 
de regio. In die tent werd muziek gemaakt 
op draaiorgels. En die orgels staan nu in 
Loods 20. Maar liefst 7 stuks staan in een 
nagebouwde danszaal te pronken. Luister 
naar jouw favoriete liedjes die vrijwilligers 
op verzoek draaien terwijl je geniet van 
een drankje of de beentjes los gooit op de 
dansvloer.

Net als de draaiorgels is ook de accordeon 
in Helmond op de landelijke kaart gezet. 
Bij Loods 20 zijn de mooiste exemplaren 
uit de collectie van verdienstelijk 
accordeonist Arie Willems tentoongesteld.

Honger gekregen? In het oude koetshuis 
van Van Gend & Loos kun je na afloop van 
je bezoek aan Loods 20 terecht voor een 
lekker vers gebakken frietje. 

Weet jij een unieke plek in Helmond? 
Laat het ons weten via info@ronddetoss.nl
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van spaarzegels 
tot weegschalen en 
natuurlijk de bekende 
jam van d’n Edah 
(plek plek). En een 
megagrote collectie 
bewaarblikken en 
andere producten.

Er zijn verschillende 
afdelingen ingericht 
met pronkstukken 
uit andere bekende 
winkels. Zo staat 
de toonbank van 
Bakkerij Steegmans 
in de Beelsstraat op 
de broodafdeling 
en een eeuwenoude kast van Slagerij 
Stevens in de Kerkstraat op de afdeling 
vleeswaren. Vele mooie herinneringen 
komen weer boven terwijl ik mijn ogen 
uitkijk.

En dan het draaiorgelmuseum. Wauw, 
wat is dat mooi geworden! Draaiorgels 
kennen een rijke historie in Helmond. De 
ouderen onder ons kennen misschien 

'HELMOND OP 
Z’N MOOIST'
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Judith vander Linden



Op vakantie gaan terwijl het seizoen al 
is begonnen. Dat hoort eigenlijk niet, 
zeker niet als je ploeg de eerste twee 
competitiewedstrijden verloren heeft. 
Maar ja, dan hadden ze maar moeten 
winnen, ze hadden kansen genoeg. Dus 
op zondag, na de smadelijke nederlaag 
tegen Jong AZ, toch maar aangefietst, 
samen met mijn vrouw. Tijdens het 
inpakken van de fietstassen dacht ik 
wel degelijk aan mijn clubje. Ik nam 
mijn Heel Helmond Sport-hoodie mee 
en drie exemplaren van de eerste 
editie van dit seizoen van Rond De Toss. 
Want we zouden door het grensgebied 
van Nederland-Duitsland-België gaan 
pedaleren. Dat is niet ver van Helmond 
en daarom leek mij dat er in die streken 
weleens mensen zouden kunnen zijn die 
blij zijn met dit unieke programmablad.

Onze eerste fietsdag eindigde in Sittard 
op een gezellig marktplein. Toen ik Sjors 
Ultee, trainer van Fortuna Sittard, op 

een tegenovergelegen terras zag zitten 
smikkelen, dacht ik meteen aan Helmond 
Sport.  
Maar na 
t a c h t i g 
k i lometer 
fietsen in 
het warme 
z o n n e t j e 
en met net 
een lekkere 
La Chouffe achter de geknipte amandelen 
had ik niet de puf om een Rond De Toss 
uit een van mijn fietstassen te vissen. Ultee 
zag er trouwens al blij genoeg uit. Dat zal 
beslist te maken hebben gehad met de 
zege van Fortuna de avond daarvoor op 
FC Twente.

Gribusbuurt
De volgende dag fietsten we door de 
grauwe buitenwijken van Kerkrade. “Wa 
een gribusbuurt”, merkte mijn vrouw op. 
Maar ja, die is dan ook geboren in de 

MET ROND DE TOSS 
OP VAKANTIE

Heistraat in Helmond. Vergeleken met de 
Heistraat is élke buurt een gribusbuurt. Te 
midden van de flats, vervallen woningen 
en autosloperijen rees indrukwekkend het 
Park Stadion van Roda JC op. Ineens zat 
die klassieker van Alexander Curly in mijn 
hoofd: ‘Guus kom naar huus”. Maar ik zag 
Guus Joppe niet en zijn trainer Jurgen 
Streppel evenmin. Toch keren beide heren 
ooit terug naar Helmond Sport, voorspel ik 
bij dezen. Home is where the heart is. 

Pizza Pino
’s Avonds arriveerden we doornat bij een 
Gästenzimmer in Eupen. Omdat we geen 
puf meer hadden om nog een eettent 
te zoeken bestelden we pizza’s. Toen ik 
de lange lijst pizza’s doorkeek sprong 
er eentje uit die me aan Helmond Sport 
deed denken. Pizza Pino, met gorgonzola 
en champignons voor 9 euro. Pino is de 

bijnaam van één der fanatieke supporters 
uit vak O. De pizza smaakte heerlijk.
Eenmaal in Duitstalig en later in Franstalig 
gebied zag ik nergens aanleiding om een 
Rond de Toss achter te laten. In Gouvy 
plaatste ik er tegen beter weten in eentje in 
een minibieb van een B&B.  We mogen dan 
wel een heel continent Belgen in de selectie 
van Helmond Sport hebben, maar zo ver 
ik weet zijn er maar weinig Franstalig. De 
kans dat ik in Franstalig België iemand blij 
kon maken met een Rond de Toss achtte ik 
derhalve nihil. 

Dus bleven de overige programmablaadjes 
in mijn fietstas tot we Luik gepasseerd 
waren. Langs het kanaal van Monsin 
belandden we via Haccourt en Riemst 
in voor ons onbekend Nederlandstalig 
gebied. Ik speurde naar biebjes en 
voetbalgerelateerde locaties. Bij 
Neeroeteren was het prijs. Ik zag een groot 
groen veld met lichtmasten. De brievenbus 
stond bij de poort voor een gebouw waar 
met koeienletters MTV Neeroeteren stond 
geschreven. 

Matig Technisch Voetbal
Ik schoof een Rond de Toss in de bus en 
we fietsten verder. Ondertussen brak ik me 
het hoofd over die afkorting, maar kwam 
niet verder dan Matig Technisch Voetbal. 
En dat geloofde ik zelf niet. Eenmaal thuis 
ging ik het eens rustig opzoeken. Bleek 
dat hondenschool Mijn Trouwe Vriend 
daar huisde! Intussen waren we de grens 
gepasseerd en weer in ons eigen landje. 
En jawel, we kwamen langs een écht 
voetbalveld. Ik mikte mijn laatste Rond 
de Toss daar in de brievenbus. Op de foto 
zie je een deel van de accommodatie van 
een amateurclub in het zuiden des lands 
waar de eerste editie van Rond de Toss 
2021/2022 waarschijnlijk al wekenlang van 
hand tot hand gaat. Degene die als eerste 
bij de redactie van Rond de Toss weet te 
melden om welke amateurvereniging het 
gaat, krijgt als cadeautje een pompoen. 
 
Wij hebben een geweldige fietsvakantie 
gehad en waren mooi op tijd terug om 
Helmond Sport te zien winnen van FC 
Emmen. En misschien was een enkeling in 
Gouvy, Neeroeteren of elders zijn of haar 
best aan het doen om wat van die wedstrijd 
mee te krijgen. Zou grappig zijn.

Jan Driessen

HS 15

'De	kans	dat	ik	in	Franstalig	Belgie	

iemand	blij	kon	maken	met	een	Rond	de	

Toss	achtte	ik	derhalve	nihil'
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JONG TALENT
IN DE SPOTS

De 12-jarige Elvi Zimuangana speelt 
bij Helmond Sport JO13 in de punt 
van de aanval. Met zijn forse postuur 
en snelheid is hij een ware plaag 
voor menig tegenstander. Zeven jaar 
geleden trapte hij zijn eerste balletje 
bij VV Bruheze. Vervolgens maakte hij 
de overstap naar stadsgenoot MULO 
(SV De Braak). Van jongs af aan speelt 
hij in de spits. En dat is nog altijd zijn 
favoriete plek tussen de lijnen. 

Elvi, muziek maken is één van je 
hobby’s. Bespeel je een instrument? 
Tot voor een half jaar geleden speelde 
ik nog basgitaar. Daarnaast heb ik ook 
iets met drummen. Ik moest een keuze 
maken tussen voetballen bij een profclub 
en muziek maken.

Voetballen is dus belangrijk voor je? 
Inderdaad, dat zit in de familie. Daar 
leven we voor. Mijn broer Onesime 
speelde eerder voor Helmond Sport en 
heeft onlangs zijn eerste profcontract 
getekend bij PSV. 

Welke personen in je omgeving spelen 
daarin een grote rol? 
Dat is vooral mijn oom, die eerder ook 
voor HS speelde. Hij traint en begeleidt 
ons. Ik heb veel van hem geleerd.

Met welke bekende spits kunnen we je 
speelstijl het best vergelijken? 
Met mijn postuur, lengte en snelheid ben 
ik wel te vergelijken met Brian Brobbey, 
die onlangs van Ajax naar RB Leipzig 
vertrok. In dat rijtje past ook Romelu 
Lukaku.  

Zijn dat dan ook je favoriete spelers? 
Nee, ik zie ze wel als mijn grote 
voorbeelden. Maar mijn favoriete speler 
is nog altijd Lionel Messi.

Wat zijn je specialiteiten als spits? 
Naast mijn felheid ben ik sterk aan de bal 
en kan een actie maken. Daarnaast ben 
ik ook een betrouwbare spits. Als ik de bal 
krijg, dan kun je ervan uitgaan dat ik er 
ook iets goeds mee doe.

Wat zijn je mooiste 
voetbalherinneringen? 
Dat ik na keihard werken gescout ben 
voor Helmond Sport en me daar nu 
verder kan ontwikkelen.

Hoe voel je je na een verloren wedstrijd? 
Winnen en verliezen horen bij het voetbal. 
Je kunt het verlies negatief zien, maar het 
heeft ook een positieve kant. Je kunt er 
veel van leren en er beter van worden. 

Heb je een vast ritueel voor de 
wedstrijd? 
Ja, ik bid altijd voor de wedstrijd. Je 
weet nooit wat er in een wedstrijd gaat 
gebeuren. 

Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit? 
Van Helmond Sport naar een grotere 
club en vervolgens naar Duitsland of 
Frankrijk. Maar het is moeilijk om dat 
niveau te bereiken. Daar moet ik hard 
voor werken.

Martie Jeuken
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SUPPORTER
AAN HET WOORD

‘Snoepje?’ Op Vak M weten ze waar 
dat geluid vandaan komt. Rij 8, stoel 
20. Want daar zit Jan de Waal. Elke 
wedstrijd deelt hij snoepjes uit. Aan zijn 
maat, Frans van den Heuvel, en aan 
de anderen rondom zijn vaste stoeltje. 
Jan is met zijn bijna 87 jaar een van de 
oudste vaste supporters van Helmond 
Sport. Tijd voor een kopje koffie op ’t 
Hout.

Bijna 87 jaar. Maar dat moet de 
vriendelijke Houtenaar drie keer zeggen. 
Écht, 87? “Jazeker”, lacht Jan. “En in 
goede gezondheid. Wel wat pijntjes hier 
en daar, maar ik mag niet klagen.” En dat 
doet de in Breda geboren supporter dan 
ook niet. Trouwens … in Breda? Opnieuw 
verschijnt de brede lach. “Ik ben geboren 
in Breda, ja. Ik heb nog in het tweede van 
NAC gespeeld zelfs. Natuurlijk ging ik ook 
naar het eerste kijken. In de Beatrixstraat, 
het oude stadion. Dat was wel een mooie 
tijd. Maar nu ben ik Helmonder, hoor. Ik wil 
echt nooit meer terug.”

Door het toeval naar Helmond
Zoals zo vaak bracht het toeval Jan 
en zijn vrouw Coby naar Helmond. De 
twee stonden vele jaren op de camping 
in Heeze, waar Jan gedurende het jaar 
een compleet recreatieprogramma 
verzorgde. “Van april tot oktober alleen in 
het weekend en in het hoogseizoen zeven 
weken lang, elke dag.”
Via iemand op de camping kwam 
Jan in contact met de Houtse 
woningbouwvereniging die tegenwoordig 
Compaen heet. Hij woonde vervolgens 
in Brouwhuis, daarna in Helmond-
West en nu alweer twaalf jaar in de 
Pastoor Verbraeckenstraat in Mierlo-
Hout. Al die tijd maakte hij zich nuttig 
voor de gemeenschap. “Ik kwam in de 
huurdersbelangenvereniging, zat in de 
wijkraad in Brouwhuis en in Helmond-
West, ik richtte samen met mijn vrouw een 
gymclubje op dat nog steeds bestaat en 
ik ben nu nog penningmeester van twee 
verenigingen. Je moet bezig zijn, vind 
ik. Door vrijwilligerswerk te doen, draag 
je je steentje bij. Ik vind het jammer dat 
dat vrijwilligerswerk door steeds minder 
jongeren wordt opgepikt.” Voor al zijn 

dochter, schoonzoon en kleindochter 
mee, maar die zijn afgehaakt. Ik? Nee, 
zeker niet. Ook niet na dat coronaseizoen, 
nee. Toen er weer publiek bij mocht, 
wilde ik meteen een seizoenkaart kopen. 
Toen belde Frans me en zei dat hij gratis 
iemand mee mocht nemen. Wat een 
mooie actie. Nou zit ik er helemaal gratis.”

Heerenveen-uit en Sparta-thuis
Terugkijkend op de afgelopen 32 jaar 
noemt Jan als eerste de uitwedstrijd 
naar de halve finale om de KNVB-beker 
tegen Heerenveen, in 1997. “Maar ook 
die thuiswedstrijd voor de nacompetitie 
tegen Sparta in 2005. Dat was spannend, 
zeg! Ik hoop dat we zoiets nog een keer 
mee mogen maken. Of het dit seizoen 
lukt, dat weet ik niet, maar het zou kunnen. 
Een plaatsje bij de eerste tien moet er 
zeker in zitten, lijkt me. Ze hebben weer 
een goed team. De eerste wedstrijden 
hebben ze ook écht goed gespeeld. 
Afgelopen vrijdag tegen Emmen vond 
ik het niet zo best, maar toen bleven de 
punten gelukkig wel hier. Dat was mooi 
meegenomen.”

vrijwilligerswerk heeft Jan een koninklijke 
onderscheiding gekregen.

Mooie actie
Toen Jan vele jaren geleden met Frans 
van den Heuvel voor het eerst in het 
Helmond Sport-stadion kwam, was hij 
meteen verkocht. Hij vindt het moeilijk uit 
te leggen waarom hij het tweewekelijks 
bezoek niet kan missen. “Het is de sfeer, 
de gezelligheid. Ik ken ondertussen veel 
mensen en we hebben veel plezier op 
de tribune. Aanvankelijk gingen ook mijn 

Arnold Otten

Nooit meer achter glas
De komende jaren hopen we Jan de Waal in goede gezondheid op de tribune te kunnen 
blijven ontvangen. Met zijn snoepjes, ook in het nieuwe stadion. “Ik hoop dat de sfeer 
behouden blijft als we straks een nieuw stadion hebben”, zegt hij. “Een intiem stadion, 
niet te groot, dat moet het worden. Een businessclub? Prima, maar mij zul je er niet 

zien. Ik heb één keer achter glas 
gezeten, maar dat doe ik nooit 
meer. Nee, lekker buiten. Met het 
geluid van het veld én van de 
tribune. En met de sfeer die zo 
goed is dat ik al meer dan dertig 
jaar met veel plezier naar De 
Braak kom.”

'Het	is	de	sfeer,	

de	gezelligheid'
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John Heitinga, de huidige trainer van Jong Ajax, reikte ooit 
voorafgaand aan een editie tussen Helmond Sport en Jong Ajax een 
award uit voor beste trainer/coach aan de trainer van Helmond Sport. 
Dat was die avond tevens één van de weinige hoogtepunten voor de 
Helmonders aangezien zij kansloos van de Amsterdammers zouden 
verliezen.

Hoe heet de oud-trainer/coach van Helmond Sport die 
gekozen was tot beste trainer/coach van de Keuken 
Kampioen Divisie van die periode?

Internetradio Helmond Sport

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



