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‘We moesten gaten dichten’
Afl 1. De bestuurder:
Huub Noten, de
eerste voorzitter.
door Hans van de Ven
HELMOND – Het betaald

voetbal in Helmond was
in 1967 op sterven na
dood. HVV was al terug naar de
amateurs. En Helmondia, dat nog
wel in de profcompetitie speelde,
had het financieel moeilijk. Er
moest wat gebeuren, vonden wethouder Jes van Deutekom en Tijn
Swinkels van Bavaria. In hun ogen
was Huub Noten dé man die het
weer vlot kon trekken.
De directeur van een transportbedrijf ging akkoord, onder één voorwaarde: „Ik wilde dat de profclub
werd losgekoppeld van Helmondia, omdat bij een vereniging alle
leden kunnen meepraten. En dat
werkt niet als je moeilijke beslissingen moet nemen.”
Schoorvoetend ging die vereniging
akkoord. Vervolgens had Noten,
van huis uit HVV’er („daar hebben ze mij destijds verketterd”),
drie weken de tijd om de zaak
rond te krijgen. Daarna moest de
KNVB weten wat en hoe.

RIEN VAN LOON,
manager 1967-1992
Rien van Loon
kwam bij de oprichting
van
H el m o n d
Sport over van
Helmondia ‘55
waar hij ook al
enkele jaren in
het
bestuur
had gezeten.
Oud-collega bij
Helmondia Jos
Paalvast: „Hij
was een eigenzinnig persoon, die
niet altijd te volgen was. Maar wel
een echte vakman, recht door zee
en bloedfanatiek.” Van Loon ging
in 1992 naar EVV Eindhoven, waar
hij na twee jaar ontslagen werd.
Rien van Loon overleed in 2000.

PIET VAN LIER,
voorzitter 1979-1984
Dat
Helmond
Sport in 1982
naar de eredivisie promoveerde, was volgens
velen de verdienste van het driemanschap Van
Lier-Van LoonNotermans. Piet
van Lier, directeur van pluimveeslachterij Goossens, werd in
1979 voorzitter. Onder leiding van
de oud-bokser kreeg Helmond
Sport een lichtinstallatie en werden ervaren spelers binnengehaald
als Jos Lacroix en Harry Lubse.
Later was Van Lier nog voorzitter
van Eindhoven.

‘Sinds mijn kaart voor
het leven is ingetrokken,
ben ik niet meer geweest’
„Dat ze mij vroegen, was logisch.
In de zakenwereld kende ik iedereen. En er was direct geld nodig,
want Helmondia was hartstikke
failliet en er moesten spelers worden aangetrokken.” De bond stelde namelijk als eis dat de club
twee volledige teams moest hebben. „Daar mochten voor het tweede elftal vier of vijf amateurs bij
zitten. We moesten dus zo’n 25 betaalde spelers hebben.”
Van Helmondia kwam nog een
heel elftal aan voetballers over.
„Die hadden lopende contracten
die wij overnamen.” Ook aan de
trainer zat Noten vast. „Frans Debruijn was al gecontracteerd.” De
nieuwe voorzitter vond het belangrijk dat er een speler van naam
kwam. Een man zonder een verleden bij een Helmondse amateurclub, die voor iedereen aanvaardbaar was. Dat werd Fons van Wissen van PSV. „Hij was in mijn
ogen een van de weinigen die de
malaise en het negativisme kon
doorbreken.” Van Wissen verdiende bij Helmond Sport volgens Noten 25.000 gulden bruto per jaar.
Daarmee stond hij ver boven de
rest: „De salarissen begonnen bij
1500 gulden per jaar tot 7000, voor
heel goede spelers.”
Het geld werd opgebracht door
sponsors, waaronder Bavaria en
bouwbedrijf Adriaans. En Noten
heeft zelf het nodige geld in de
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RUUD VAN BAAR,
voorzitter 1994-1997

Huub Noten (r) als voorzitter van Helmond Sport bij de contractondertekening van Fons van Wissen in 1967. Infoto’s Pierre van de Meulenhof en Ton van de Meulenhof
zet: Huub Noten veertig jaar later.
club gepompt. „Dat het mij ook
geld zou kosten, wist ik toen ik gevraagd werd.” Er moesten nogal
wat gaten worden gedicht, stelt
Noten.
De naam Helmond Sport werd volgens Noten verzonnen door Jan
de Kimpe. „Die las alle sportbladen. Waarschijnlijk is hij door Holland Sport (voormalige profclub
uit Den Haag) op het idee gebracht.” De Kimpe was directeur
van Artex. In de kantine van het

‘Helmond Sport redding profvoetbal in Helmond’
HELMOND – Het was voor Helmondia ’55 destijds een moeilij-

ke beslissing om de proflicentie over te dragen. Dat stelt
oud-bestuurslid Jos Paalvast. „Maar de komst van Helmond
Sport was wel de redding van het betaald voetbal in de stad. Het
ging financieel erg slecht met Helmondia. Aanvoerder Louk Chatrou kwam elke vrijdag bij de bestuursvergadering informeren wanneer de spelers hun salaris kregen.”
Het bestuur van Helmondia had onvoldoende contacten met het bedrijfsleven om geldschieters te vinden, meent Paalvast. „Huub Noten en Tijn Swinkels (Bavaria) die bij Helmond Sport aan het roer
kwamen, hadden die relaties wel.”

Aarle-Rixtelse bedrijf kwamen de
spelers op zondagochtend bijeen
om te eten, kaarten en tafelvoetballen. „Daarbij waren ook de sponsoren welkom.”
Helmond Sport begon in de tweede divisie, maar promoveerde al
na het eerste seizoen. „We hadden
een goed team, met jongens als
Van Wissen, Gerrie van Melis en
Louk Chatrou. Mijn persoonlijke
favoriet was Tiny van der Putten.
Die had een geweldig schot en
kon goed koppen. Hij had een
heel grote speler kunnen worden,
als hij mentaal sterker was geweest.”
Na een paar jaar stapte Noten op
als voorzitter. „Ik sukkelde met
mijn gezondheid, maar ook de tegenstellingen met de oude Helmondia-garde speelden mee. Wat
dat precies was? Laat ik zo zeggen:
zij vonden alleen het voetbal belangrijk. Bij mij stond de functie
van Helmond Sport als bindende
factor in de samenleving voorop.”
Noten bleef wel aan de club verbonden, als voorzitter van de raad
van advies. En maakte in die hoe-

40 JAAR HELMOND SPORT
Op 27 juli bestaat Helmond Sport
veertig jaar. In een zesdelige serie
besteden we aandacht aan de
geschiedenis van de club.

danigheid ook de jaren mee dat de
industrie in Helmond zware klappen kreeg, die doordreunden tot
op De Braak. „Twee keer heb ik
net op tijd een faillissement weten
af te wenden.”
Bij zijn afscheid kreeg Noten een
tribunekaart voor het leven. Maar
die werd later zonder opgaaf van
redenen ingetrokken. En daarover
is hij nog steeds verbolgen. „Ik
ben nooit meer naar De Braak gegaan. Als je ziet hoevel uren en
geld ik in de club heb gestoken.
Veel spelers kwamen ook via mij
aan een baan. En dan gebeurt zoiets. Ik was diep beledigd.”

Sportief gezien
was het niet de
meest succesvolle periode
onder het voorzitterschap van
Ruud van Baar.
Dertiende, achttiende en veertiende eindigde
H el m o n d
Sport in de jaren dat de oud-topman van de
Vendex Food Groep de hamer hanteerde. Maar dat had alles te maken met het wegwerken van een
schuld van anderhalf miljoen gulden. Bij het vertrek van Van Baar
was de club financieel gezond.

MARIO CAPTEIN,
directeur 2001-heden
Mario Captein
kon in 2001 bij
PSV
assistent
worden van het
nieuwe hoofd
opleidingen,
Fred Rutten. Hij
ging echter bij
Helmond Sport
aan de slag als
technisch manager. Daarmee keerde hij terug bij
de club waarvoor hij van ’93 tot
’95 speelde. Nou ja, speelde: door
blessures kwam hij maar tot 16
duels.
Al snel na zijn terugkeer werd Captein algemeen directeur. Onder
zijn leiding haalde Helmond Sport
vier keer de nacompetitie/playoffs.

