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Te laat bij Helmond Sport,
te vroeg weggegaan

43

AD DE WERT,
1974-1984

40 JAAR HELMOND SPORT

Vanuit
het
C-elftal van
PSV kwam Ad
de Wert in
1974 naar Helmond Sport.
Hij was al snel
een van de populairste spelers vanwege
zijn over-mijn-lijk-mentaliteit. De
verdediger maakte zeven magere
jaren mee, maar bleef de club
trouw. Daarom was het hem zo gegund dat juist hij gelijk maakte in
het met 2-1 gewonnen duel met
Veendam dat in 1982 de promotie
betekende. De Wert maakte twee
seizoenen eredivisie mee, maar in
het laatste jaar betekende een conflict het einde van zijn carrière.

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

HANS MEEUWSEN,
1982-1990/1993-1997

Afl 2. De clubman:
Tonnie Beekmans,
1968-1981.

door Hans van de Ven
GEMERT – Het is de tragiek van Tonnie Beekmans. Hij speelde veruit
de meeste wedstrijden voor Helmond Sport, 381, maar behaalde
met die club geen enkel succesje.
Beekmans kwam in 1968, net na
de promotie naar de eerste divisie,
en vertrok in 1981, het jaar voor de
promotie naar de eredivisie. „En ik
ging toen juist van Helmond
Sport naar Gemert om eindelijk
eens kampioen te worden”, gooit
Beekmans nog eens wat extra zout
in zijn eigen wond. „Toen Helmond Sport de titel pakte, vocht
ik met Gemert tegen degradatie.”
Eén keer was hij dicht bij een
prijs, een periodetitel. „In die tijd
gingen periodes nog over tien wedstrijden en kreeg je twee punten
per gewonnen duel. We haalden
achttien punten, maar dat was
nóg niet genoeg. Want ook Volendam kwam op achttien uit, maar
had een beter doelsaldo. De enige
wedstrijd die Volendam verloor,
was tegen ons...”
Bij de jeugd reeg Beekmans de titels aaneen, eerst bij Helmondia,
daarna bij MULO. In het eerste
jaar van het bestaan van Helmond
Sport liep Beekmans al bij die club
rond, maar hij mocht alleen trainen en oefenduels spelen omdat
de overschrijving te laat was. Pas
na de promotie was hij speelgerechtigd. Over tragiek gesproken.

‘Ik wilde een titel, daarom
ging ik. Het jaar erop werd
Helmond Sport kampioen.’
In 1968 tekende hij een contract.
„En ik was er zó trots op.” Wat
ging hij verdienen? „Ik zat in de
laagste categorie die Huub Noten
noemde, 1500 gulden bruto per
jaar”, lacht Beekmans. Dat liep in
dertien jaar op naar ‘ergens tussen
de 10.000 en 15.000 gulden’. De
Gemertenaar heeft er altijd bij gewerkt. „Op een gegeven moment
wilde manager Van Loon dat we
ook overdag gingen trainen, op
woensdagmiddag. Ik kreeg vrij van
mijn werkgever. Maar Lambert
Kreekels kwam in de problemen.
Dat maakte op Van Loon geen indruk. ‘Ik heb niets met andere
werkgevers te maken’, riep hij.”
Diezelfde Van Loon zette een keer
tien regels op een schoolbord waar
de spelers zich aan moesten houden. „Iemand schreef ‘Idi’ voor
zijn naam (naar dictator Idi
Amin), maar vergat het uit te vegen. Woedend was hij.” Toch kon

Als je in Helmond zegt ‘De
Muws’, dan weet iedereen over
wie je het hebt:
Hans Meeuwsen.
Op 25 augustus
1982 maakte hij
zijn debuut bij
Helmond Sport
dat toen net in de
eredivisie speelde. Na een uitstapje naar Willem II (dat Helmond Sport een ton in guldens opleverde) kwam hij begin 1993 terug op De Braak.
Hans Meeuwsen werd in 2000
door supporters uitgeroepen tot
‘speler van de eeuw’.

JURGEN STREPPEL
1990-1992/1997-2005

Beekmans op de schouders van Robert Cox bij zijn afscheid van Helmond Sport. Links Erwin Cramer, rechts Ad de
foto Pierre van de Meulenhof
Wert.
Tonnie
Beekmans prima met
Van Loon over
weg. „Als je met
hem
alleen
sprak, was het
een fijne man. Ik
heb
sowieso
nooit problemen
gehad, ook niet
met trainers of Tonnie Beekmans
spelers.” Natuur- anno nu.
lijk had Beekfoto Ton van de
mans wel zijn
Meulenhof

voorkeuren. Zo denkt hij met genoegen terug aan Co Prins. „Hij
gaf alles weg. Toen hij stopte,
kreeg ik zijn voetbalschoenen. Later werd Co gevraagd voor de
oud-internationals en moest hij
bij mij die schoenen lenen. En altijd geintjes uithalen. Gingen we
met de trein naar een uitduel, dan
gooide Co centen op het perron.
Zag je allerlei mensen over de
grond kruipen.” Maar verstand
van voetbal had hij, stelt Beekmans. „Co Prins zei dat ik rechts-

‘Club wilde Notermans in ’80 ontslaan’
In 1982 was trainer Jan Notermans de gevierde man. Onder
zijn leiding promoveerde Helmond Sport naar de eredivisie.
Maar twee jaar eerder stond de
club op het punt om de Limburger te ontslaan, herinnert Tonnie Beekmans zich nog.
„We hadden flink verloren bij
Veendam. Op de weg terug naar

huis, met de trein, moest ik als
aanvoerder bij de clubleiding komen. Die zat in de restauratiewagon. ‘Het kan zo niet verder, we
gaan stoppen met deze trainer’,
zei manager Rien van Loon.
Twee dagen later kreeg ik te horen dat Notermans toch niet ontslagen werd. Dat konden ze niet
betalen.”

back moest worden. Ik was middenvelder en zag het niet zitten,
maar hij kreeg gelijk. Op die positie speelde ik mijn beste voetbal.”
Beekmans is nooit naar een andere profclub gegaan. „Er is wel interesse geweest van FC Den Bosch
en MVV, maar daar bleef het bij.
Het was zelfs zo dat ik ervan
droomde om het Nederlands elftal
te halen, maar dan wel via Helmond Sport. Willy van der Kuylen
heeft eens geregeld dat ik een
proefwedstrijd voor PSV mocht
spelen. Maar dat was een week nadat ik mijn eerste contract tekende, dus heb ik dat laten schieten.”
Tonnie Beekmans voetbalde nog
vijf jaar bij Gemert, maar een titel
zat er niet in. Naar Helmond
Sport is hij dat eerste jaar niet
gaan kijken. Dat was te pijnlijk.
„Ik heb zo ongelooflijk veel spijt
gehad van mijn besluit om te vertrekken. Ik was pas 33 jaar en hoefde niet weg. Fysiek ging het nog
prima. Ik had gewoon eredivisie
kunnen spelen.” En wat die titel
betreft: die kwam er later wel,
toen Beekmans trainer was.

In zijn eerste Helmondse
jaren
vormde Streppel
een beducht aanvalskoppel met
Frank Weijers.
Streppel scoorde
in die twee jaar
22 keer, Weijers
34 maal. Streppel
verkaste daarna
naar RKC, met
nog een uitstapje naar Telstar. In
Waalwijk werd Jurgen Streppel
omgevormd tot verdediger, maar
eenmaal terug op De Braak begon
hij weer voorin. Later schoof Streppel ook bij Helmond Sport naar
achteren. In 2005 nam hij afscheid, met een rode kaart, in de
verloren promotiewedstrijd tegen
Sparta. Hij is nu assistent-trainer.

MARK VAN DIJK
2000-heden
Er zijn nog weinig spelers die
hun hele carrière bij één
club
blijven.
Het record van
Tonnie Beekmans, 381 wedstrijden in het
tenue van Helmond Sport, lijkt onaantastbaar.
Beekmans ziet zelf momenteel
maar één speler die dat totaal kan
overtreffen: Mark van Dijk. De Gemertenaar kwam met tweelingbroer Erik in 2000 naar Helmond
Sport. Erik ging in 2003 terug naar
hoofdklasser Gemert.

