
IN BRANDEVOORT   Directeur Arjan Verhoeven van Helmond Sport gooit een balletje op  
 
‘Eén stadion voor twee clubs’   

De traagheid bij de besluitvorming over een nieuw stadion speelt Helmond Sport parten bij het 
binnenhalen van extra sponsorgelden. De club denkt al na over andere mogelijkheden als Berkendonk 
niet mocht doorgaan. Een ervan is een nieuw stadion delen met FC Eindhoven.  
 
door Hans van de Ven   
 
e-mail: h.vdven@ed.nl   
 
HELMOND – Het is een losse gedachte van directeur Arjan Verhoeven van Helmond Sport maar één 
met een serieuze ondertoon: „ Als Berkendonk afvalt, waarom zouden we dan niet kijken naar de 
mogelijkheid om één stadion te bouwen voor twee clubs? Helmond Sport en FC Eindhoven liggen he-
melsbreed vijftien kilometer van elkaar. Beide willen een nieuwe accommodatie. Wat is er op tegen 
om in Brandevoort een multifunctioneel stadion te bouwen waarin wekelijks wordt gevoetbald?” 
 
Verhoeven weet dat deze optie misschien gevoelig ligt bij de fans. „Voor alle duidelijkheid: ik wil geen 
fusie, alleen het delen van het stadion. Wat Milan en Inter kunnen, kunnen Helmond Sport en FC 
Eindhoven toch ook?” 
 
Ook voor andere opties staat Verhoeven open. „Het maakt ons niet zoveel uit waar het stadion komt, 
als er maar iets gebeurt.” Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het Hartman-terrein (naast HVV, 
waar de jeugdteams van VVV/ Helmond Sport al spelen) of een langer verblijf op De Braak. „In dat 
laatste geval zouden we bijvoorbeeld tribunes kunnen bouwen met appartementen er in, om op die 
manier extra geld binnen te krijgen.” 
 
Want dat is van het grootste belang voor Helmond Sport om te overleven. De club heeft nieuwe in-
komsten nodig om uit categorie 1 te komen en verder te groeien. Ze had gehoopt dat rond deze tijd 
een positieve beslissing over het stadion op Berkendonk was genomen. „We rekenden op extra spon-
sorinkomsten. Van bouwbedrijven die weten dat ze het stadion mogen gaan bouwen en in de aanloop 
daar naartoe al iets voor de club doen. Die beweging blijft nu uit.” Dat betekent dat het nog meer 
puzzelen wordt om voor volgend seizoen een sluitende begroting in te dienen. „We moeten andere 
manieren vinden om extra geld binnen te halen”, zegt Verhoeven. „Nog meer besparen op de kosten 
is nauwelijks te doen. We hebben al zoveel gesneden. Aan het spelersbudget van 775.000 euro willen 
we liever niet tornen.”  
 
Regio 26-27:  HS moet in november 2013 weer gezond zijn  

 

HS moet in november 2013 weer gezond zijn   

vervolg van Helmond Plus   
 
Helmond Sport is voor het tweede jaar ingedeeld in categorie 1, de groep met clubs die min of meer 
onder curatele staan. Het moest een plan van aanpak maken om de club in november 2013 weer ge-
zond te maken. Als dat niet lukt, verliest Helmond Sport zijn licentie. Volgens Verhoeven ligt de club 
op koers. „Voor vorig jaar was een tekort van 5 ton ingecalculeerd. We kwamen uit op 464.000 euro. 
Dit jaar mag het tekort 220.000 euro zijn. Qua kostenbeheersing zitten we iets beter, de inkomsten lo-
pen wat achter. Volgend jaar moeten we op nul uitkomen.”  

Eindhovens Dagblad 20 januari 2012 

 



Supportersclub: ‘ Speelhuis voorgetrokken’   

door Hans van de Ven   
 
e-mail: h.vdven@ed.nl   
 
HELMOND – De supportersvereniging van Helmond Sport  vindt dat ’t Speelhuis wordt 
voorgetrokken bij het vinden van onderdak. Ze spree kt van een ‘super-de-luxe 
voorkeursbehandeling’. Voorzitter Erik van Kilsdonk  van de supportersvereniging stelt dat de 
gemeente zich in de drie weken na de brand al meer heeft ingezet voor het theater dan in tien 
jaar voor de voetbalclub, die al jaren vraagt om ee n nieuw stadion. „En met een passie die ik bij 
het stadion nooit heb gezien.”  
 
„Hoe erg de brand ook is, ’t Speelhuis wordt nooit meer zoals het was. Daarom moeten we nu 
de schouders onder Helmond Sport zetten en zorgen d at er een nieuw stadion komt. Anders 
verliest Helmond niet alleen ’t Speelhuis als publi ekstrekker maar ook nog Helmond Sport.” En 
combineren? „Dat heb ik zelf al eens geopperd: een theaterzaal in een nieuw stadion. Dan 
hebben we meteen een ruimte voor de huldiging als H elmond Sport kampioen wordt.”  
 
Wethouder Frans Stienen is het absoluut niet eens m et de kritiek van de supportersvereniging 
en heeft dat in een mail laten weten.  

Eindhovens Dagblad 18 januari 2012   

 
VERWARRING      Partijen wachten op elkaar bij plan voor Berkendonk  
 
Provincie: planmakers stadion aan zet   

Het verwijt van Willy van de Kerkhof dat de provincie nu de vertragende factor is bij de aanleg van een 
nieuw stadion voor Helmond  Sport, is onterecht.  
 
Dat stelt een woordvoerder van de provincie. Volgens hem is Van de Kerkhof zelf aan zet.  
 
door Hans van de Ven   
 
e-mail: h.vdven@ed.nl   
 
HELMOND – De provincie is verbaasd over de uitlatingen van Willy van de Kerkhof dat het wachten is 
op groen licht vanuit Den Bosch voordat er verder kan worden gegaan met het plan voor een 
voetbalstadion op Berkendonk. Een woordvoerder zegt dat de bal juist bij de initiatiefnemers ligt. „Er 
moet een herzien plan worden ingediend dat past in de verordening ruimte voor dat gebied.”  
 
De gemeenten Helmond en Deurne hebben volgens hem eerder een plan ingediend dat niet geheel 
voldoet. „Enkele ontwikkelingen die stonden aangegeven, zijn in strijd met de verordening ruimte.” De 
omgekeerde weg bewandelen, die verordening aanpassen aan het plan, is niet mogelijk, stelt de 
woordvoerder. „ Zo’n verordening verander je niet zomaar. Het plan moet nu verder worden 
uitgewerkt. Daarbij is het de bedoeling dat de opmerkingen van ons worden meegenomen. De 
gemeente hoeft het plan niet opnieuw te laten toetsen. Wij controleren achteraf.”  
 
Hij kon niet precies aangeven op welke punten het eerste plan niet voldeed. Het stadion op zich lijkt 
niet het struikelblok te zijn, wel de activiteiten daar omheen. „ De gemeente Helmond weet daarvan. 
Ze heeft daarover contact gehad met gedeputeerde Yves de Boer.”  
 
Volgens een woordvoerder van de gemeente moet initiatiefnemer Willy van de Kerkhof met een nieuw 
concept komen. Wethouder Frans Stienen gaf door dat er nu geen nieuws te melden is. Eerder dacht 
hij nog in februari met het voorstel naar de raadscommissie te kunnen gaan.  



 
Van de Kerkhof was zelf gisteren niet bereikbaar voor commentaar. De oud-voetballer zei onlangs dat 
de financiers pas willen instappen als die weten wat de mogelijkheden zijn. „Het wachten is op de 
provincie”, benadrukte hij. Volgens de provincie is het wachten op Van de Kerkhof.  
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Stadion op Berkendonk lijkt ver weg   
 
regio achtergrond 

door Hans van de Ven     

Een nieuw stadion voor Helmond Sport in recreatiegebied Berkendonk lijkt ver weg, Een nieuw stadion voor Helmond Sport in recreatiegebied Berkendonk lijkt ver weg, Een nieuw stadion voor Helmond Sport in recreatiegebied Berkendonk lijkt ver weg, Een nieuw stadion voor Helmond Sport in recreatiegebied Berkendonk lijkt ver weg, 

ondanks geruststellende woorden van initiatiefnemer Willy van de Kerkhof.ondanks geruststellende woorden van initiatiefnemer Willy van de Kerkhof.ondanks geruststellende woorden van initiatiefnemer Willy van de Kerkhof.ondanks geruststellende woorden van initiatiefnemer Willy van de Kerkhof.  

 
Willy van de Kerkhof had haast, veel haast, zo gaf hij aan bij de presentatie van de plannen voor de 
bouw van een voetbalstadion op Berkendonk. De investeerders wilden niet te lang wachten, luidde de 
boodschap van de oud-voetballer.  
 
Het liep allemaal niet zo’n vaart.  
 
Sterker nog, een half jaar later is het zeer de vraag of dat stadion er wel komt. „ De investeerders 
stappen niet in voor ze weten wat er mogelijk is”, zegt Van de Kerkhof nu. Daarbij verwijzend naar de 
provincie die nog groen licht moet geven. „ Ik hoop eind deze maand duidelijkheid te hebben.” Wie de 
investeerders zijn, wil hij niet zeggen. Andere betrokkenen hebben grote twijfels of de geldschieters 
waarmee Van de Kerkhof schermt er wel zijn.  
 
Na de presentatie in juli van het overigens fraaie plan werd het stil rondom het nieuwe stadion. 
Angstig stil, vond Helmond Sport. Het bestuur stuurde in november een brief naar B enW waarin het 
zijn verontrusting uitsprak over ‘het tempo waarin wordt gewerkt en het uitblijven van ontwikkelingen’. 
De toekomst van de club staat op het spel, aldus het bestuur. De komst van een multifunctioneel 
stadion is cruciaal. In deze brief gaf de club eigenlijk al aan er weinig vertrouwen in te hebben. 
Immers: Helmond Sport is vertegenwoordigd in de stuur- en werkgroep die het initiatief van Van de 
Kerkhof begeleiden. Het zit dus dicht bij het vuur. Daar refereerde het college ook aan in zijn 
antwoord. B enWvonden het niet opportuun een bestemmingsplanwijziging voor te stellen aan de 
gemeenteraad zolang er onduidelijkheid is over de haalbaarheid van het plan.  
 
Wethouder Frans Stienen verklaarde begin december dat vijftig procent van de commerciële ruimtes 
is ingevuld. Als dat zestig of zeventig procent bedraagt, gaat hij met het plan naar de commissie. Hij 
dacht zelf dat het in februari zover zal zijn. Maar bestemming van de commerciële ruimtes zegt nog 
niets over de financiering van het geheel. En dan is daar nog de provincie, die in eerste instantie vond 
dat de plannen voor het stadion in strijd zijn met het ruimtelijk beleid voor dat gebied. Gedeputeerde 
Yves de Boer bleek na overleg bereid opnieuw te kijken naar de plannen. Dat betekent nog geen ja. 
Van de Kerkhof heeft nog steeds goede hoop: „ In mijn optiek ziet het er positief uit. De financiering is 
wat mij betreft helemaal rond.”  
 
Eén ding is zeker: het geplande seizoen 2013-2014 wordt niet gehaald, ook al zou alles ineens in een 
stroomversnelling geraken. Daarvoor is al te veel tijd verstreken en er zijn bezwaarprocedures.  
 
Bij Helmond Sport houden ze rekening met scenario B of zelfs C: opknappen van het huidige 
onderkomen of met een andere partij proberen een stadion op Berkendonk te realiseren.  
 
De categorie 1- status hangt daarbij als zwaard van Damocles boven het hoofd. Helmond Sport zit nu 
een jaar in de groep van de financieel zwakste broeders uit het betaald voetbal. Na 3  jaar volgt intrek-
king van de licentie. Om meer geld binnen te krijgen is een ander stadion noodzakelijk, stelt de club.  
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