
Mogelijke fusies in profvoetbal onderzocht  
Ook samengaan Helmond Sport en FC Eindhoven onder loep. 
 
door Hans van de Ven en Frank van den Heuvel HELMOND/ 
EINDHOVEN – Onderzoeksbureau Hypercube is voor de KNVB bezig om in 
kaart te brengen welke clubs in het betaald voetbal zouden kunnen fuseren. 
Een van de combinaties die mogelijk bekeken wordt, is Helmond Sport met 
FC Eindhoven. De KNVB wil dat overigens niet bevestigen. 
„Clubs weten dat dit soort onderzoeken lopen”, zegt Peter Nieuwenhuis van 
Hypercube. Hij wil geen namen noemen ‘om te voorkomen dat er te vroeg 
tumult ontstaat’. 
De clubs zijn zelf (nog) niet op de hoogte van het onderzoek. „Het is 
compleet nieuw voor ons”, stelt Jan van der Zanden, bestuurslid van 
Helmond Sport. Dat geldt ook voor FC Eindhoven. Voorzitter Ed Creemers 
zegt erbij dat het idee van een intensievere samenwerking danwel fusie 
‘natuurlijk niet nieuw’ is. „ Als besturen van FC Eindhoven en Helmond Sport 
hebben we er ook wel eens hardop over gedacht, de gedachten van elkaar 
gepolst. Wat ik van een eventuele fusie zou vinden? Het is veel te vroeg om 
nu inhoudelijk te reageren. Als het onderzoek er komt, dan zien we verder. 
Ik vind het een kwestie van goed besturen om op voorhand niets weg te 
gooien en open te staan voor alle mogelijkheden.” 
Ook Helmond Sport-directeur Mario Captein zegt ‘dat het niets nieuws is’. 
Over een wenselijkheid van een fusie wil hij niet veel zeggen. „Volgens mij 
staan wij er wat beter voor.” 
Pikant detail is dat Hypercube in opdracht van Helmond Sport de 
mogelijkheden voor een nieuw stadion onderzocht heeft. Is het niet raar om 
nu namens de KNVB bij de club binnen te komen? „Nee, want het belang is 
hetzelfde: kijken waar we het voetbal verder mee kunnen helpen. Inkrimping 
van het aantal clubs van twintig naar achttien of zestien moet het niveau van 
de eerste divisie opkrikken.” 
Hypercube gaf in zijn rapport voor Helmond Sport drie mogelijkheden ten 
westen van de stad, dus in de richting van Eindhoven. Dat was geen 
voorteken, stelt Nieuwenhuis. „Eigenlijk wilden we liever ten oosten kijken 
omdat daar de meeste fans van buiten Helmond vandaan komen. De politiek 
wilde daar echter geen stadion. Als je het stadion in de binnenstad houdt, 
trek je niet zo makkelijk fans uit Mierlo en Geldrop.” 
Los van de discussie rond Helmond Sport en FC Eindhoven stelt 
Nieuwenhuis dat een fusieclub altijd een nieuw stadion moet krijgen, dat 
tussen de betrokken steden in ligt. „ Anders verlies je de fans van een van 
de clubs.” 
Woordvoerder Frank Huizinga van de KNVB ontkent dat er een concreet 
plan is om Eindhoven en Helmond te laten fuseren. „ Alleen de combinatie 
AGOVV met Go Ahead Eagles wordt nadrukkelijk bekeken. Wel zijn we de 
hele divisie in kaart aan het brengen. In het algemeen geldt wel dat een 
bepaalde concentratie van clubs niet slecht zou zijn.” 
Andere combinaties die genoemd worden zijn: Haarlem-Telstar, FC 
Groningen-BV Veendam en Fortuna Sittard, MVV en Roda JC ( FC 
Limburg). 
Hypercube-directeur Nieuwenhuis: „ Bij elk onderzoek geldt dat er een fase 
is waarin je besluit te stoppen of juist door te gaan.” Volgens de onderzoeker 
neemt het fuseren van clubs altijd tweeënhalf tot drie jaar in beslag. 
„ Als je nu een fusie in gang zet, zal de nieuwe club pas in seizoen 2011-
2012 aan de competitie meedoen.”  
Voetbalbond KNVB laat onderzoeken of er fusies tussen betaald voetbal-
clubs mogelijk zijn. Ook de optie FC Eindhoven- Helmond Sport wordt 
bekeken. 

 



 

PvdA: toch stadion op Ruwe Putten  
Helmondse partij legt link met sporten in Brandevoort. 
 
door Hans Vermeeren en Arjen Vos HELMOND – Een nieuw stadion voor 
Helmond Sport in het gebied Ruwe Putten. Bij dat stadion zou ruimte 
moeten komen voor sportclubs uit Brandevoort. Dat stelt de Helmondse 
PvdA voor. 
De Braak kan dan op termijn alsnog omgebouwd worden tot een beperkte 
sportboulevard, aldus fractievoorzitter Chris Davies. Op de plek die Helmond 
Sport daar achter laat, kan een nieuw zwembad worden gebouwd. En waar 
nu De Wissen nog staat, komt dan ruimte vrij voor woningbouw. De 
opbrengst daarvan kan gebruikt worden om dat te financieren. 
„Met dit plan kunnen we in één klap een aantal problemen oplossen die op 
dit moment in Helmond spelen”, aldus Davies. „ De discussie over Helmond 
Sport is in het slop geraakt. Op Brandevoort is geen ruimte voor sportclubs, 
terwijl de behoefte daaraan erg groot is. En we zitten met De Wissen in onze 
maag.” 
Om die impasse te doorbreken, doet de PvdA-fractie nu een poging alle 
partijen bij elkaar te brengen. „Willen we deze problemen kunnen oplossen, 
dan zullen de gemeenteraadsfracties over hun partijpolitieke standpunten 
heen moeten stappen.” 
Aanvankelijk had de PvdA de voorkeur voor een nieuw stadion voor 
Helmond Sport op het voormalige Hartmann-terrein, aan de Kanaaldijk- ZW. 
„Maar die optie lijkt niet haalbaar. Daarom schuiven we die nu opzij ten 
faveure van een oplossing waarmee we meerdere problemen kunnen 
oplossen.” 
Davies hoopt zich de komende dagen van de steun van andere fracties te 
verzekeren. Begin november, als de gemeenteraad de begroting voor het 
komend jaar bespreekt, zal de PvdA’er met een concreet voorstel komen. 
Helmond Sport reageerde gistermiddag bij monde van bestuurslid Jan van 
der Zanden voorzichtig positief op de koerswijziging van de 
sociaaldemocraten. „ Als partijen zich gaan inzetten om een stadion ten 
westen van de stad mogelijk te maken, dan zijn wij daar gelukkig mee. Het 
ging en gaat er ons immers om dat we binnen vijf jaar in een nieuw stadion 
aan de rand van de stad zitten.” 
PvdA laat het Hartmann-complex vallen en wil nu een stadion ten westen 
van Helmond. Daarbij kunnen dan ook sportvelden voor Brandevoort komen. 
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Helmond Sport wil snel 
duidelijkheid 
Door LUDO VAN DENDEREN 
HELMOND - Voorzitter Theo van Kroonenburg kon geen mooier 
moment kiezen om zijn vertrek bij Helmond Sport aan te kondigen. 
Zijn club is financieel volledig gezond, de jeugdopleiding staat hoog 
aangeschreven en de ploeg blijft ondanks het 1-1 gelijkspel tegen 
Haarlem bovenin de ranglijst meedraaien.  
 
Maar voordat hij de scepter overdraagt aan een nog onbekende 
opvolger, luidt hij de noodklok. Van Kroonenburg zegt dat Helmond 
Sport een nieuw stadion nodig heeft om mee te blijven doen met de 
andere subtoppers in de eerste divisie, laat staan om kans te maken op 
promotie. Tot zijn afgrijzen moet hij echter constateren dat de komst 
van een nieuw onderkomen door de gemeenteraad van Helmond op de 
lange baan is geschoven.  
 
,,Wij hebben nooit aan de gemeente gevraagd om mee te betalen,’’ 
zegt Van Kroonenburg. ,,Het enige wat we vragen is medewerking bij 
het vinden van een plek waar we mogen bouwen. Met het vorige 
college van burgemeester en wethouders waren we er nagenoeg uit. 
Toen was duidelijk dat we in de buurt van Deurne mochten bouwen.’’  
 
,,Maar er kwam een nieuw college. Dat liet ons nu weten dat er een 
stadion gebouwd kan worden op de huidige locatie. Dat kost de 
gemeente 45 miljoen euro, zo is berekend. Geld waar wij nooit om 
hebben gevraagd, wij wilden het stadion zelf financieren en situeren 
aan de rand van de stad. Maar de wethouder zei: ‘We bouwen op de 
huidige locatie of het gaat niet door’. Wij vinden bouwen op de 
huidige locatie de op één na beste optie. De raad heeft daarop besloten 
dat alle plannen voorlopig in de ijskast gaan.’’  
 
In het belang van Helmond Sport wil Van Kroonenburg een snel 
besluit. ,,De Braak is een oud, onveilig stadion, onze jeugd heeft geen 
eigen veld en het parkeren is hier moeilijk. Gaan we op deze manier 
door, dan spelen we binnen enkele jaren bij de amateurs. Ik hoop dat 
het college daarom snel beslist waar we kunnen bouwen en op welke 
termijn dit kan gebeuren.’’  
 
Helmond Sport had het zich vrijdagavond tegen het Haarlem een stuk 
eenvoudiger kunnen maken, mits de ploeg van trainer Jurgen Streppel 
in de eerste helft minimaal één van de vele kansen had benut. Zo zag 
Dirk Jan Derksen een kopbal op de paal eindigen en stuitte Guus 
Joppen na een imponerende rush vanaf eigen helft op doelman Marco 
van Duin. Bovendien had de thuisploeg de pech dat scheidsrechter 
Diks het vasthouden van Ilja van Leerdam door Michel Kruijer niet 
met een strafschop bestrafte.  



 
Na rust behield Helmond Sport, waar teammanager Lou van Vlooten 
deze week vanwege drukke werkzaamheden elders zijn taken na vele 
jaren neerlegde, een veldoverwicht. Maar uitgerekend de later van het 
veld gestuurde John Nieuwenburg (ex-Helmond) scoorde na bijna een 
uur uit Haarlems eerste corner 0-1.  
 
Pas met een man meer kwam Helmond op 1-1. Marc Höcher zag in 
eerste instantie een prachtig afstandsschot op de lat belanden. Van 
Leerdam was even later van ver wel doeltreffend. Het duel eindigde 
met tien tegen tien, omdat ook De Bock zijn tweede gele kaart 
ontving.  

AD 24 oktober 2008 


