
Fuseren betekent alleen maar ‘af-braak’  
Helmond Sport laat zien dat het bestaansrecht heeft. 
 
door Erik van Kilsdonk  
Helmond 5 augustus 1967. 
Historie wordt geschreven want vandaag wordt Helmond Sport voor het eerst in zijn 
bestaan gepresenteerd aan het publiek. Slechts acht dagen geleden, te weten op 27 juli 
1967, splitste de proftak van Helmondia ‘55 zich af van de amateurs en Helmond Sport 
werd opgericht. Gelukkig was er ergens nog een ‘braak’ liggend terrein. Daar werd een 
voetbalveld aangelegd. Stadion De Braak werd het thuishonk van Helmond Sport. 
Deze presentatiewedstrijd had toen een pikant detail. De tegenstander was namelijk 
Eindhoven. 
De club van onze buren. Niemand kon toen verzinnen dat deze twee clubs in 2008 in het 
nieuws zou- den verschijnen in verband met een mogelijke fusie tussen Helmond Sport 
en FC Eindhoven. Als je dat toen had gezegd, had iedereen je volkomen voor gek ver-
klaard. En nu nog. 
Een historische club zoals Helmond Sport verdient meer waardering en respect en hoort 
zo ook behandeld te worden. De geschiedenis en de groei van Helmond Sport loopt 
enigszins gelijk aan de ontwikkeling van Helmond als stad. Want in de twintigste eeuw 
krijgt Helmond meer en meer bekendheid door zijn textiel- en staalproductie. Helmond 
wordt een industriestad waar arbeiders hard werken. Arbeiders zochten hun ontspanning 
bij Helmond Sport. 
Helmond groeit en zo ook Helmond Sport. Het promoveert en krijgt meer en meer 
landelijke bekendheid. In de voetballerij zal nooit de penalty van Johan Cruijff en Jesper 
Olsen vergeten worden. 
Johan legt de bal breed en Jesper schiet raak. Ja, dit was inderdaad tegen Helmond Sport. 
Sportief gezien gaat het ook goed met Helmond Sport. De laatste jaren speelt Helmond 
Sport regelmatig nacompetitie en promotie is zelfs enkele keren binnen handbereik 
geweest. Er valt dus niets aan te merken op Helmond Sport. 
Daarom is het voor ons een raadsel waarom juist Helmond Sport moet gaan fuseren. 
Alleen om het aantal clubs van twintig naar zestien te brengen? Helmond Sport laat zien 
dat het een zelfstandig bestaansrecht heeft en dus niet zit te wachten op een fusie. 
Het probleem van te veel clubs in de Jupiler League is overigens gecreëerd door de 
KNVB zelf. Want niet zo héél lang geleden zijn FC Omniworld en AGOVV toegelaten 
tot de Jupiler League. Waarom eerst clubs toelaten om vervolgens clubs te fuseren? Deze 
actie lijkt een schijnbeweging van de KNVB te zijn om slecht beleid en verkeerde keuzes 
uit het verleden weg te poetsen. 
Hoe dan ook, Helmond Sport heeft een flinke geschiedenis en bestaansrecht. Want tot op 
de dag van vandaag heeft Helmond Sport ook een promotionele waarde voor Helmond als 
stad. Of je nu van voetbal houdt of niet, Helmond Sport hoort bij Helmond. 
Ontwikkelingen stop je niet. Ook niet in de sport. Maar een fusie tussen Helmond Sport 
en FC Eindhoven? Nee, dat is geen optie. Een fusie heeft op dit moment geen enkele 
toegevoegde waarde voor Helmond Sport. Want in de huidige situatie zal het voor Hel-
mond Sport alleen maar ‘af-braak’ betekenen en dat mag nooit gebeuren!  
De auteur is voorzitter van de Supportersvereniging Helmond Sport. 

Belachelijk idee en geldverspilling  
Fusie is een papieren plan dat velen hun vermaak gaat kosten. 
 
door Ton Vlemmix  
De wereld staat weer eens op zijn kop. De KNVB laat een bureau onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn om ploegen te laten fuseren in het betaald voetbal. Want, zo is het be-
leid van de hoge heren in Zeist, de Eerste Divisie moet van 20 naar 16 ploegen om het 
niveau op te krikken. Een van die fusies zou de samensmelting van FC Eindhoven en 



Helmond Sport zijn. 
Een belachelijk idee en complete geldverspilling ten tijde van een wereldwijde crisis. 
Goed, het hedendaagse voetbal is een op zichzelf staande bedrijfstak. En vandaag de dag 
worden er wereldwijd bedrijven overgenomen door de concurrent. Maar in het voetbal is 
dit een onmogelijke zaak. In het voetbal spelen meer facetten mee, dan de heer Kessler en 
zijn gevolg weten. Een daarvan is: emotie! Als fanatiek FC Eindhoven- supporter kan ik 
het niet over mijn lippen krijgen dat mijn club zou moeten fuseren met Helmond Sport. 
Dat is hetzelfde als dat op een dag door de KNVB wordt gezegd: ‘Om een rol van 
betekenis te spelen in Europa gaan we onderzoeken of PSV en Ajax samen verder kunnen 
als FC Holland.’ Dat kan toch niet! 
Dat het niveau omhoog moet, horen we al jaren. Maar, is het niveau wel zo slecht? Of 
zijn we gewoon als Hollanders weer arrogant en vinden we dat we de beste van de wereld 
moeten zijn? 
Niemand, maar dan ook echt niemand onder de supporters van beide kampen – en dan 
bedoel ik degenen die daadwerkelijk naar het stadion gaan – ziet een fusie zitten. 
Uiteraard zullen velen in de regio zeggen: „ Goed idee, samensmelten. Dat kost de 
maatschappij minder geld.” Dat is een redenering die nergens op slaat. Kijkend naar FC 
Eindhoven zijn de kosten die de maatschappij moet maken zeer gering. Bij een 
thuiswedstrijd lopen er hooguit twee agenten rond. Die kosten ons geld, want ze krijgen 
koffie van de club, omdat ze niets te doen hebben. Er zijn namelijk nooit rellen aan de 
Aalsterweg. De club betaalt netjes de huur van het stadion, net zoals velen in Eindhoven 
de huur van hun huis betalen. 
Een ander punt waarom een fusie niet kan en mag doorgaan, is het verschil in cultuur. FC 
Eindhoven en Helmond Sport hebben elk hun eigen achterban. Supporters die staan voor 
hun club en die plezier beleven aan een avondje voetbal. Kennelijk mogen deze mensen 
geen plezier meer maken van de KNVB. 
Een laatste punt waarom een fusie niets toevoegt, zijn de extra kosten die de maatschappij 
moet maken. 
Ja critici, lees dit goed. Als een fusie doorgaat, betalen u en ik de bouw van een nieuw 
stadion tussen de steden Helmond en Eindhoven. Dan dragen wij financieel bij aan een 
voetbaltempel waar geen publiek zal zitten. Ziet u de gemeentelijke belastingen alweer 
omhoog gaan? 
Het plan om te fuseren, is gemaakt achter het bureau. Een papieren plan dat meteen de 
prullenbak in kan. Ik zou de KNVB willen vragen om eens naar de supporters te 
luisteren. Naar de mensen die vermaak en plezier beleven aan het hedendaagse voetbal. 
Jarenlang heb ik de geluiden van de PSV- supporters naast me neergelegd. Zij riepen dat 
de KNVB weinig met hen op had. Helaas lijkt het erop dat de KNVB tegenwoordig 
helemaal niets op heeft met Eindhoven als geheel. Een trieste conclusie, maar helaas 
wordt het wel steeds meer de waarheid. 
Jammer dat duizenden supporters van zowel FC Eindhoven als Helmond Sport worden 
geconfronteerd met de mogelijkheid dat zij straks geen uitje meer hebben.  
De auteur is bestuurslid van de Supportersvereniging Eindhoven. 
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