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‘Misschien was het soms té gezellig’

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.

door Hans van de Ven

REIN VAN DUIJNHOVEN

1987-1988/1990-1994
Harald Wapenaar zoals ze hem kenden op De Braak anno 1996.
deelt Wapenaar. „Ikzelf draaide
een geweldig seizoen. Ik kreeg ook
veel te doen.” Pruyn ging en
Coolen kwam. Wapenaar werd de
aanvoerder. Maar gaandeweg vertroebelde de relatie. „Coolen had
goede oefenstof en was tactisch
prima. Maar hij had het als eerstejaars trainer moeilijk met allerlei
persoonlijkheden. Het was ook
geen makkelijke spelersgroep. We
hadden veel lol buiten het veld,

maar misschien was het wel eens
té gezellig.” Na wat mindere wedstrijden kwam Wapenaar op de
bank terecht. „Er moest iets gebeuren, dat was duidelijk. Ik zat ook
wel in een moeilijke periode, maar
ik had op meer krediet gerekend.
Misschien was het aanvoerderschap op dat moment wel iets te
veel en ging dat ten koste van mijn
prestatie als keeper. Later bij FC
Utrecht ben ik tot tevredenheid

‘Ik rekende na mijn goede
presteren bij Helmond Sport
op iets meer krediet’
Helmond Sport leek dus even het
einde van zijn carrière te worden,
maar drie jaar eerder was het de
redding. Wapenaar, al jaren bestempeld als een groot talent, zat
op een dood spoor bij RBC. „Op
mijn negentiende was ik al tweede doelman bij Feyenoord.” Maar
een doorbraak bleef uit. „Ik was
onstuimig, had het hart op de
tong. dat viel niet overal goed.
Maar mijn vader zei dat ik moest
doorgaan.’’
Adrie Koster haalde Wapenaar bij
Helmond Sport als opvolger van
de populaire Rein van Duijnhoven. Dat de club geen hoogvlieger
was, deed er toen niet toe. „Belangrijkste was toch om te spelen. Ik
kreeg er weer plezier in.” Een
spierscheuring gooide het eerste
half jaar nog roet in het eten, maar
daarna groeide Wapenaar uit tot
uitblinker op De Braak. „Ik had
het goed naar mijn zin, ging na iedere wedstrijd naar het supportershome. En Koster was een fantastische vent. Hij was de fitste van
de hele groep.” Wapenaar was een
opvallende verschijning. Hij droeg
al een staart in een tijd dat we dat
bij mannen alleen kenden van de
zanger van Status Quo.
In drie jaar tijd maakte Wapenaar
drie trainers mee. Na Koster
kwam Jan Pruyn. „Ook daar kon
ik goed mee opschieten. Hij wilde
iets neerzetten.” Dat lukte niet
echt. Helmond Sport eindigde als
achttiende. Pruyn maakte het slot
van het seizoen niet meer mee.
„Het lag niet aan hem, we hadden
gewoon te weinig kwaliteit”, oor-

MARC VAN HINTUM
1987-1988
Hij kwam als speler van het tweede team van amateurclub
Margriet uit Oss naar
Helmond Sport.
Marc van Hintum werd gevraagd door trainer Jo Jansen, die
hem nog kende van een voetbalkamp. Het eerste jaar in Helmond
speelde Van Hintum in het tweede team, in het seizoen 1987/1988
zat hij bij het eerste elftal. De verdediger kwam tot dertig wedstrijden en scoorde één keer. Na dat
seizoen kreeg hij geen contract
meer aangeboden omdat Helmond Sport hem niet goed genoeg vond. Van Hintum ging naar
RKC (in eerste instantie op amateurbasis) en speelde nog bij Willem II, Vitesse, Hannover ’96 en
weer RKC. Bovenal kwam Van
Hintum acht keer uit voor het Nederlands elftal.

Afl. 4. Helmond Sport
als opstapje: Harald
Wapenaar, 1994-1997.

ROTTERDAM – Het ene jaar
speel je tegen Veendam en
Telstar, een jaar later tegen
PSV en Ajax en weer een jaar later
tegen Juventus en Parma. Achteraf
gezien was Helmond Sport duidelijk een opstapje voor keeper Harald Wapenaar. Maar even zag dat
er niet naar uit. De Helmondse
club wilde van hem af en Wapenaar overwoog met voetballen te
stoppen, hoewel hij pas 27 jaar
was. Maar toen kwam FC Utrecht
die hem als tweede keeper wilde
achter Stefan Postma. Binnen de
kortste keren werd Wapenaar eerste man in de Domstad. „En
kwam ik in een flow terecht”, zegt
de nu 37-jarige doelman van
Sparta. Wapenaar deed het zo
goed dat hij een transfer naar Udinese verdiende. Na een jaar Italië
keerde hij terug in Utrecht. „Het is
een fantastisch sportland, maar als
voetballer zit je altijd opgesloten
in trainingskampen. Ik was soms
drie weken niet thuis.”
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Harald Wapenaar bij zijn huidige club Sparta.
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De bekerstunt tegen Vitesse
Hét sportieve hoogtepunt voor
Harald Wapenaar in drie seizoenen Helmond Sport was de
kwartfinalewedstrijd in de beker tegen Vitesse, op 12 maart
1997. De Arnhemse ploeg, destijds subtopper in de eredivisie,
kwam met spelers als Sander
Westerveld, John van den Brom
en Roy Makaay naar De Braak.
„Gek, maar ik had een voorgevoel dat we zouden stunten”,
zegt Wapenaar nu.
Daar zag het aanvankelijk niet
naar uit. Al na drie minuten
kwam Vitesse via Makaay op
voorsprong. „Die snelle tegengoal was ons geluk. Vitesse geloofde het daarna wel. Wij gingen steeds beter spelen”, herinnert Wapenaar zich nog.
Dennis van Es werd een plaag

voor Makaay en Geert Braem
had geen kind aan Dejan Curovic. In de 55e minuut betekende
een afstandschot van Pascal
Boer de 1-1. Een kwartier later
scoorde Dennis Gerritsen (Wapenaar: „Die had een topdag”)
uit een dieptepass van Ruud Bovee. Ook het inbrengen door
trainer Henk ten Cate van Machlas kon Vitesse niet redden.
Helmond Sport, met -hoe zuurvoor de Arnhemmers- de Vitesse-huurlingen Stegeman en Levtsjenko, ging naar de halve finale. In alle sportprogamma’s op
tv doken de volgende dag Helmondse spelers op.
Een nieuwe stunt zat er niet
meer in. In de halve eindstrijd,
won Heerenveen thuis simpel
van de ploeg van Coolen: 5-0.
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van iedereen vier jaar aanvoerder
geweest.”
Voor Wapenaar was de degradatie
naar de bank het sein om nog harder te gaan werken. „Louis Coolen
kon op een gegeven moment niet
meer om mij heen.” Toch wilde
Helmond Sport van hem af. „Er
moest bezuinigd worden na het
Sport7-debacle en ik was te duur.
Bovendien was de relatie met de
trainer toen niet echt goed te noemen”
Een trainer die hij overigens nu regelmatig tegenkomt. „Mijn kinderen wonen in Nuenen, net als
Coolen. Ik praat gewoon weer met
hem, ‘no hard feelings’. Ik denk
ook dat Louis wel respect heeft
voor wat ik nog allemaal heb bereikt.” Wapenaar ging na Utrecht
naar Portsmouth en kwam later
via Vitesse bij Sparta terecht.
De doelman denkt met plezier terug aan zijn Helmondse periode.
„Ik heb zelfs een paar jaar in
Brouwhuis gewoond. Dat beviel
prima. ”
„Als er ooit een avond met
oud-spelers wordt georganiseerd,
ben ik zeker van de partij. Met
Hans Vincent ben ik nog wel eens
uitgegaan. En Hans Meeuwsen
vond ik een wereldvent.”

Voor meer dan een

tevreden gevoel

Voor goede kwaliteit en snelle service.
Keuze uit meer dan 500 vloeren.
Gediplomeerde leggers.

www.ansavloeren.nl

Vloeren

parket - laminaat - planken
Diederikstraat 6-6a Gemert Tel. 0492-368214
Geopend:
do/vr 13.00 - 20.00 uur • za. 10.00 - 16.00 uur
Eventueel op afspraak.

Hij begon als
spits maar kwam
in de B-jeugd
van Nuenen ‘per
ongeluk’ onder
de lat terecht.
Via de jeugd van
Helmond Sport
stroomde Rein van Duijnhoven in
1987 door naar het eerste team.
Toen hij na dat seizoen een laag
contract kreeg aangeboden, ging
hij terug naar de amateurs (Longa). Twee jaar later haalde Frans
Körver hem weer naar De Braak.
Na vier jaar Helmond Sport volgde vijf seizoenen MVV. En toen
kwam in 1999 VfL Bochum.
In 2003 en 2004 werd Rein van
Duijnhoven uitgeroepen tot beste
doelman van de Bundesliga, maar
in 2006 kreeg hij geen nieuw contract meer en beëindigde hij zijn
keepersloopbaan. Sinds kort is Van
Duijnhoven terug op De Braak, nu
als keeperstrainer.

EVGENI LEVTSJENKO
januari-juni 1997
Evgeni Levtsjenko kwam in de
winterstop samen met John
Stegeman over
van Vitesse. Beide spelers werden voor een
half jaar gehuurd. Oekraïner Levtsjenko speelde vijftien wedstrijden
voor Helmond Sport, waarin hij
vier keer scoorde. Later kwam hij
uit voor Cambuur, Vitesse en
Sparta. Sinds 2005 speelt de middenvelder, ook bekend vanwege
zijn relatie met ex-soapie Victoria
Koblenko, voor FC Groningen.

MARCEL DE JONG
2004-2006
Hij was niet
goed
genoeg
voor de A-jeugd
van PSV, maar
Marcel de Jong
wist zich bij Helmond Sport zo
te onderscheiden dat hij een transfer naar Roda
JC verdiende. En Helmond Sport
was de lachende derde, want het
deed financieel goede zaken.

