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Een warm bad op De Braak
Afl 3. De kleurrijke
speler: Theo Custers,
januari-juni 1981.

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
MECHELEN – Hij zag er in
het doel van Helmond
Sport indrukwekkend uit
en 26 jaar later is Theo Custers
nog steeds een persoon waar je
niet omheen kunt. Er komt weliswaar wat grijs door het rood heen,
maar de haarbos en snor zijn bijna
even weelderig als destijds.
In 1981 maakte hij na de winterstop zijn opwachting op De Braak.
Opvallend, want Theo Custers was
toen in België al een keeper van
naam en Helmond Sport bivakkeerde in die tijd structureel in de
onderste helft van de eerste divisie. Een conflict met zijn club FC
Antwerp lag ten grondslag aan het
Helmondse avontuur van Custers.
„Ik had voor vijf jaar bijgetekend,
terwijl ik ook naar Napels kon.
Drie weken later trok Antwerp
een andere keeper aan”, begint de
Belg zijn verhaal. „Ik wilde niet op
de bank gaan zitten en mijn geld
incasseren. Ik was 29 jaar, een leeftijd om de pannen van het dak te
spelen.”
Via een manager kwam Theo Custers in contact met Helmond
Sport. Toch niet een club van zijn
niveau. „Wat is niveau?”, pareert
hij direct. „Ik heb me altijd aangepast. Als je een echte prof bent,
wil je spelen, op wat voor niveau
dan ook. Ik heb aan Helmond
Sport niet gevraagd waar ze stonden. En heb me ook niet als vedette gedragen, ben niet in een Porsche naar Helmond gereden.”
Custers kwam in een warm bad,
stelt hij. „We hadden een bepaald
bedrag afgesproken. Toen ik daar
kwam om mijn handtekening te
zetten, lag het geld al direct klaar.
Dat is een blijk van vertrouwen.”
De doelman schond dat vertrou-

Sport heeft iets met Belgische doelmannen. Vier
keer haalde het een keeper bij
onze zuiderburen.
Al in het eerste seizoen stond er
een Belg onder de lat: Michel
Hendriks. Hij compenseerde
zijn gebrek aan lengte door een
enorme sprongkracht. Hendriks
kwam tot 81 wedstrijden voor
Helmond Sport.
Begin 1981 werd Theo Custers
aangetrokken. Hij speelde een
half seizoen op De Braak.
Custers keepte negentien wedstrijden en wist twee keer te scoren, beide malen uit een strafschop.
Net als Custers kwam ook Ivan
de Corte van FC Antwerp. Hij
werd in september 1994 ge-

CO PRINS
1972-1975
Tienvoudig international Co
Prins
kwam
niet alleen in
Helmond om
te voetballen.
Hij begon ook
een winkel in
d u m p a r t i ke len. Op het
veld ontpopte
Prins zich als regisseur, die de andere spelers wat Amsterdamse
bluf bijbracht. In 1974 was Co
Prins even coach van Helmond
Sport, toen René van Eck op een
zijspoor was gezet. Een jaar later
kreeg Prins een afscheidswedstrijd. Een team met onder meer
Sjaak Swart, Ruud Krol en Wim
Suurbier, onder leiding van Rinus
Michels, speelde tegen Helmond
Sport. Co Prins overleed in 1987.

TOON NELEMANS
1983-1986

Doelman Theo Custers (r) pareert in 1981 een inzet van Eindhoven-speler Adri van Rijsingen. Aanvoerder Jos Lacroix van Helmond Sport kijkt toe.
archieffoto Ton van de Meuleunhof

‘Jan, je moet me even tijd
geven. Zakken kunnen we
toch niet’
wen niet, hoewel hij niet bepaald
een flitsende start had. „De eerste
wedstrijden heb ik slecht gekeept.
Zo verloren we met 3-1 en ik ging
twee keer in de fout. ‘Jan, je moet
me even tijd geven’, zei ik tegen
de trainer (Notermans). ‘Zakken
kunnen we toch niet.’” Gaandeweg ging Custers beter spelen en
werd hij de lieveling van het publiek. „Ik bespeelde de mensen.”
Een mooi moment was toen Custers naar de andere kant van het
veld holde toen spelers elkaar aankeken voor het nemen van een
strafschop. Custers duwde iedereen opzij, knalde de bal in de touwen en liep weer terug. Hij weet
nog precies welke wedstrijd het
was. „Thuis tegen Volendam en

Belgische keepers van Helmond Sport
HELMOND – Helmond

43

huurd, omdat Harald Wapenaar
langdurig geblesseerd was. De
komst van De Corte leidde tot
het vertrek van reservedoelman
Robert-Jan Zoetmulder, die dit
als een motie van wantrouwen
beschouwde.
De deal met Antwerp over De
Corte was op woensdagmiddag
om kwart over vier rond. Ruim
drie uur later maakte de Belg al
zijn entree op De Braak, in een
met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen TOP Oss. De Corte bleef één
seizoen en stond dertien keer in
de basis.
Ook het afgelopen seizoen was
de doelman van Helmond Sport
uit België afkomstig. Kevin Begois kwam van Roda JC, maar is
inmiddels al weer vertrokken
naar zijn oude liefde VVV-Venlo.

Theo Custers:
„Wanneer is het jubileum? Dan kom
ik ook.”
foto Joris Herregods

we stonden met 0-1 achter. Op
zo’n moment moet je je verantwoording durven nemen. Ik
kwam toch van hoger.”
Custers ontpopte zich als leider
van de ploeg. „Ik was op een leeftijd om verbaal sterk te zijn.”
Waarom haalde Helmond Sport
een man als Custers, die voor België al interlands had gespeeld?
„Volgens mij wilde voorzitter Piet
van Lier laten zien dat hij het lef
had om bekende namen naar Helmond te halen. Hiermee drukte
hij zijn stempel op de club, ook
naar de toekomst toe.”
Het was volgens de Belg de voorbode voor het succesjaar dat volgde. „En ik denk dat ik daar mijn
steentje aan bijgedragen heb.”
Theo Custers woonde destijds in
Hasselt en moest op en neer 180 kilometer rijden. „Toch heb ik al die
tijd misschien twee trainingen gemist. Daarnaast heb ik dikwijls
nog extra getraind, met vier of vijf
anderen. Daar zaten Jack Edelbloedt en Otto Versfeld steeds bij.
Daarom vond ik het zo leuk dat Otto later in het succesjaar eerste
keeper werd.”
Minder te spreken is hij over de actie van Johan Cruijff, waardoor
Versfeld over de hele wereld bekend werd: de beroemde strafschop in tweeën. „Ik vind het ook
niet passend om een keeper zo in
zijn onderbroek te zetten. Ik vraag
me af of meneer Cruijff dat ook
had gedaan als het 0-0 was geweest. Het is makkelijk om ie-

mand te dollen, als je al zo ver
voor staat.” Een man met een uitgesproken mening is Custers, en
dat heeft hem menigmaal opgebroken. „Aad de Mos kwam naar Mechelen en ik was daar keeper. Hij
vroeg aan mij wat hij moest doen
om te presteren met die ploeg.
‘Hard zijn, trainer’, antwoordde ik.
Enkele weken later gooide hij mij
er uit.”
Custers had na het seizoen
1980/1981 best in Helmond willen
blijven. „Ze wilden me ook dolgraag houden, maar Antwerp
hield me aan mijn contract. Van
Lier was zelfs nog van plan om
naar het Europese Hof voor de
rechten van de mens in Straatsburg te stappen.”
Na Helmond Sport kwam Custers
bij Espanyol. Zijn carrière kreeg
naar eigen zeggen een knak op het
WK van 1982, toen hij Pfaff verving in het duel met Polen. Binnen een halfuur kreeg Custers drie
treffers om zijn oren. „Vervolgens
trok Espanyol de keeper van Kameroen aan.”
Na zijn voetballoopbaan werd Custers kroegbaas. Wat volgde was
een ‘buitensporig leven vol drank
en vrouwen’, zoals hij het zelf omschrijft. De 56-jarige Custers zit nu
weer in een rustiger vaarwater. Hij
heeft een eigen keepersschool en
is keeperstrainer van Roeselare en
het nationale elftal. Helmond
Sport heeft nog steeds een speciaal
plekje in zijn hart. „Wanneer is
het jubileum? Dan kom ik ook.”

Hij was Helmond Sport
twee
spelers
waard: Toon
Nelemans
werd in 1983
overgenomen
van Willem II.
In ruil daarvoor gingen Erwin Cramer en Gerrie Dijkstra
naar Tilburg. Nelemans was de
man van de gouden pass. Het seizoen ervoor werd hij uitgeroepen
tot beste aangever in de eredivisie.
Op De Braak werd Nelemans
soms verguisd omdat hij nou niet
bepaald een kilometervreter was.
Nelemans heeft wel eens zijn
broek omlaag getrokken om te laten zien hoe hij over de kritiek
vanaf de tribunes dacht. Maar dan
volgde er weer een beslissende
voorzet van Toontje en iedereen
was tevreden.

HANS KRAAY JR
1986-1987
‘Het is wel niet
zo’n dik contract dat ik
hier
krijg,
maar
gezien
het aantal wedstrijden dat ik
gemiddeld per
seizoen speel
is het eigenlijk
zo gek nog niet.’ Hans Kraay jr.
had bij zijn aankomst al een reputatie als kaartenverzamelaar. Hij
ontpopte zich op De Braak als een
publieksspeler. In oktober 1987
werd Hans Kraay jr. geschorst vanwege ‘grensoverschrijdende agressiviteit’, na een incident op de training. Een paar dagen later tekende
hij een contract bij Eindhoven.

ORLANDO SMEEKES
2005-2007
Bejubeld
en
verguisd in Helmond. Kreeg
de handen op
elkaar
door
zijn onnavolgbare passeerbewegingen en
tempoversnellingen. Maar
als de aanvaller
zich vastliep of met een onbruikbare voorzet kwam, droop de ergernis van de tribunes af. Hoe dan
ook, met Orlando Smeekes op het
veld gebeurde er wat. Hij verliet
via een zijdeur De Braak.

