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„Ik wilde niet met die ellendige tijd in Israël mijn carrière beëindigen.”
John de Wolf
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uit. Van de Kerkhof stoorde zich
aan allerlei zaken op De Braak
(‘Het leek wel een kindercrèche:
niks presteren maar wel overal
over fiepen’, zei hij in deze krant)
en ging in maart 1988 over naar
Eindhoven.

WIM RIJSBERGEN
1983-1984

John de Wolf in zijn eerste wedstrijd voor Helmond Sport, een oefenduel met Excelsior eind januari 1998 op het
archieffoto Ton de Hond
veld van Bruheze. Links ploeggenoot Peter Hofstede.

‘Helmond Sport is
lelijk eendje-af’
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.

Afl. 5. De ex-vedette:
John de Wolf,
1998-2000.
door Hans van de Ven
LEIDERDORP – Als John de

Wolf hoort dat hij in Helmond nog steeds voortleeft in het lied ‘Vur welleke club
bende gai’, verschijnt er een gulle
lach op zijn gezicht. De rode kaart
in het SBS6-fragment dat in het
nummer van De Vender gesampeld is, herinnert hij zich niet
meer. Maar zijn tijd op De Braak
staat hem nog helder voor de
geest, als een periode waarin hij
het plezier in het voetbal terugkreeg.
Dat plezier was ver te zoeken na
een vervelende periode bij de Israëlische club Hapoel Asjkalon,
waar hij na één wedstrijd al als ongewenst persoon werd gezien. Via
Leontien van Moorsel kwam De
Wolf in contact met Hans van Kasteren, directeur van VKS en lid
van de stichtingsraad van Helmond Sport. De Wolf ging
PR-werk voor VKS verrichten en
voetballen op De Braak. Dat was
na de winterstop in 1998.
„Ik wilde weer graag tegen een balletje trappen. Het zou mijn laatste
kunstje worden, want ik was al 35
jaar. Maar ik wilde niet met die ellendige tijd in Israël mijn carrière
beëindigen.”
De Wolf zag het als een taak om
de anderen beter te maken. „Het is
zo makkelijk om als bekende voetballer de jonge jongens tijdens de
training de grond in te trappen. Ik
probeerde ze wat dingen bij te

brengen, vooral op mentaal gebied. De belangrijkste kwaliteit is
je mentaliteit. Voetballen kun je
aanleren. Jongens als Dennis van
Es en Dominiek Vergoosen waren
wat dat betreft goede ‘leerlingen’.
In het veld was ik het verlengstuk
van de trainer. Ik heb prima gewerkt met Louis Coolen en Mario
Verlijsdonk.”
In de twee jaar dat John de Wolf
op De Braak vertoefde, zag hij de
club veranderen. „Toen ik kwam,
was Helmond Sport toch een beetje het lelijke eendje. Toen ik vertrok stonden er nieuwe tribunes,
waren er betere spelers en kwam
er meer publiek.”
Zijn entree in de eerste officiële
wedstrijd, voor de beker tegen
NAC, was overigens zeer onfortuinlijk. De Wolf kreeg een flinke
trap. „Ik dacht dat ik mijn enkel
brak, maar het bleek een scheuring. Ik revalideerde dagelijks van
acht tot acht en binnen twee weken stond ik weer op het veld.
Zo’n drive had ik nog.”

‘Het is zo makkelijk om als
bekende voetballer jongens
de grond in te trappen’
De bluf die De Wolf met zich meebracht, sloeg ook over op de andere spelers. Dat betaalde zich het seizoen daarna uit met een plaats in
de nacompetitie, de eerste keer in
de geschiedenis dat Helmond
Sport aan dit geesteskind van
oud-manager Rien van Loon mee
mocht doen. „We hadden ook gewoon een goed team, met Jeffrey
Kooista, Peter Hofstede, Hans Vincent en John Roox.”
Het competitietoetje werd een deceptie: 6 nederlagen, met 5 doelpunten voor en 24 tegen. „We zaten er als team doorheen. Maar tegen ploegen als Groningen, Sparta
en Excelsior kwamen we ook nog
kwaliteit te kort.”
De in totaal bijna driehonderd kilometer die De Wolf steeds van
huis naar Helmond en terug

Hij maakte in 1974 deel uit van het
Nederlands elftal dat op het WK
in Duitsland had geschitterd. Na
een Amerikaans avontuur bij New
York Cosmos, waar hij speelde
met sterren als Pelé en Beckenbauer, kwam Wim Rijsbergen in november 1983 naar De Braak toe.
Helmond Sport had het moeilijk
in het tweede seizoen eredivisie
en trainer Jan Brouwer zocht een
ervaren speler die de boel op sleeptouw kon nemen.
De oud-Feyenoorder kon niet
voorkomen dat Helmond Sport
aan het eind van het seizoen degradeerde. Helmond Sport ging naar
de eerste divisie, Wim Rijsbergen
naar FC Utrecht. Voor zijn salaris
was op de Helmondse begroting
geen ruimte meer.

BERRY VAN AERLE
1994-1996
Na dertien jaar PSV, slechts onderbroken door een half jaar FC Antwerp, koos Berry van Aerle om
zijn profcarrière af te sluiten in eigen stad, hoewel clubs als NAC,
KV Mechelen en Osasuna Pamplona interesse toonden in de verdediger. Op De Braak werd Van Aerle
herenigd met zijn oude maten van
HVV, Hans Vincent en Hans
Meeuwsen.
Door een onwillige linkerknie
kwam Van Aerle in twee seizoenen maar tot 25 wedstrijden. Die
knie noopte hem ook om in 1996
te stoppen met profvoetbal. Daarna was hij even de populairste
postbode van Helmond en stadsprins, nu is hij supporterscoördinator bij PSV.

RENÉ VD KERKHOF
1985-1988

John de Wolf nu. foto Hielco Kuipers
moest afleggen, waren dat seizoen
geen probleem geweest voor de
verdediger. „Ik had het prima naar
mijn zin bij deze club met hard
werkende mensen.” Het derde seizoen werden die kilometers een
belasting: „Mijn vader was overleden en ik ben nogal een malertje.
Ik had in de auto te veel tijd om
na te denken.”
Toen er nog eens een blessure
overheen kwam, was het besluit
om te stoppen snel genomen. „Ik
had nog wel een half jaar mezelf
en de club in de maling kunnen
nemen, maar zo zit ik niet in elkaar.” Daarom nam John de Wolf
halverwege het seizoen 1999/2000
afscheid van Helmond Sport.
Tegenwoordig lijkt hij vooral te
schitteren op het tv-scherm, maar
de inwoner van Leiderdorp wil dat
beeld graag nuanceren. „Ik ben en
blijf een voetbaldier. Komend seizoen train ik hoofdklasser Turkiyemspor. En ik ga graag naar
mijn voetballende zoon kijken.
Daarnaast doe ik andere leuke dingen: ik heb een eigen armbandenlijn en maak tv-programma’s voor
een regionale zender. Maar ik ben
wel selectief. Zo heb ik na ‘Dancing with the Stars’, dat toevallig
op mijn pad kwam, geen tour
langs de dansscholen gemaakt. Ik
ben geen Pipo de Clown.”

Na een buitenlands avontuur bij
Apollon in Athene en Seiko Hong
Kong kwam René van de Kerkhof
in 1985 terug op sportpark De
Braak. Nu niet bij MULO maar bij
Helmond Sport. Hij dacht dat dit
zijn laatste club zou worden en
sprak ook hardop de ambitie uit
om Rien van Loon op te volgen
als manager.
Beide voorspellingen kwamen niet

JUUL ELLERMAN
1999-2002
Vijfvoudig international Juul Ellerman kwam in 1999 van NEC naar
Helmond Sport. In drie seizoenen
kwam de ex-PSV’er tot 97 wedstrijden en 22 goals.
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