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Jeroen Zoet

PSV KAMPIOEN

Duels 31

Minuten 2.789

Doelpunten 0

Assists 0

0       1

6,5

Rik Elfrink
Eindhoven

P
SV heeft de 24ste landstitel in
de historie van de club extra
glans gegeven door een over-
tuigende 3-0 zege op Ajax. De
ploeg van Phillip Cocu won de

topper, na een moeizaam begin, op basis
van strijdlust, teamgeest én individuele
kwaliteiten. Ajax ging op alle fronten
kopje onder in een kolkend Philips Sta-
dion. Met Gastón Pereiro en Daniel
Schwaab als grote uitblinkers werd de
concurrent van PSV compleet gesloopt. 
PSV begon in de kampioenswedstrijd
nog moeizaam en Ajax greep na pakweg
tien minuten het initiatief. Met een paar
aanvallen sneden de Amsterdammers de
defensie van PSV open, maar ze kwamen
mede dankzij Jeroen Zoet niet tot scoren. 
Na de 1-0 van de uitmuntend spelende
Pereiro was het snel gedaan met de da-
dendrang van Ajax. Via goals van Luuk de
Jong en in de tweede helft Steven Berg-
wijn kreeg een grootse zege van PSV ge-
stalte. Net als in 1963 is PSV kampioen van
Nederland geworden in een rechtstreeks
thuisduel met Ajax. 
Al in speelronde 31 heeft PSV zichzelf
verzekerd van – waarschijnlijk – de vierde
en laatste voorronde in het Champions
League-toernooi van komend seizoen. De

ploeg lijkt een roerige transferzomer tege-
moet te gaan, maar hoeft vrijwel zeker pas
eind augustus aan de bak in Europa. 
Er was PSV enorm veel aan gelegen om
uitgerekend tegen de ploeg van Erik ten
Hag kampioen te worden. In Amsterdam
had de formatie van Cocu zich eerder dit
seizoen geblameerd met een slap en on-

geïnspireerd optreden. In veel wedstrij-
den won PSV dit seizoen met het nodige
geluk, maar juist in dat topduel ontbrak
iedere vorm van overtuiging en vechtlust.
Dat gebeurde dit seizoen nog eenmaal, te-
gen Willem II. 

Zegemachine
Gisteren rekende PSV keihard af met alle
kritiek die dit seizoen op de ploeg neer-
daalde en die via de inmiddels bij FC
Twente ontslagen coach Gertjan Ver-
beek  met het woord  ‘schijtbakken-
voetbal’ een hoogtepunt bereikte. PSV
was dit seizoen op een paar uitzonde-
ringen na een zegemachine en heeft
met ook wat fortuin overtuigend de
landstitel gegrepen.  
Met een aantal indrukwekkende
optredens werden bijvoorbeeld FC
Utrecht, Vitesse en Feyenoord in eigen
huis geklopt. Daarnaast was er bij AZ een
indrukwekkende comeback. Gisteren
werd Ajax aan de hand van Pereiro ge-
sloopt en lieten de Amsterdammers zich

Heel PSV glanst na
ontmanteling Ajax

EREDIVISIE PSV – AJAX

,,We zagen dit duel wel met
angst en beven tegemoet”, zei
Phillip Cocu na het kampioen-
schap van PSV,met een knipoog
naar Ajax-trainer Erik ten Hag. Hij
had zich vooraf niet al te druk ge-
maakt over de vraag of het PSV zou
lukken om de titel te pakken. De
spelers ook niet. ,,Wij praten niet te
veel, wij spelen”, zei Nicolas Isi-
mat-Mirin. ,,Er is kritiek geweest
en dat mag, maar we laten zien
dat we dit seizoen de beste zijn”,
aldus Steven Bergwijn. ,,Van
opbouwende kritiek word je
misschien juist wel sterker.
Als de trainer vertrou-
wen in je heeft, en je

‘We gaan   

PSV stelde in een
kolkend Philips
Stadionde 24ste
landstitel veilig. Dat
het kampioensfeest
juist na het duel met
aartsrivaal Ajax 
kon losbarsten,
maakte het voor de
Eindhovense fans
alleen maar mooier.

� Traditiegetrouw houdt de coach van de kersverse landskampioen het niet
droog. Ook Phillip Cocu ontkomt niet aan een douche. FOTO PIM RAS

Er was PSV enorm
veel aan gelegen om
uitgerekend tegen
Ajax titel te pakken

Zoet 8

89. Room -

Arias 7

Isimat-Mirin 8

Brenet 7

Van Ginkel 7,5

Pereiro 8

Hendrix � 7

Lozano 7

L. de Jong 8

56. Ramselaar -

Bergwijn 7

72. Luckassen -

Onana

Veltman

De Ligt

Wöber

46. S. de Jong � (83.)

Tagliafico ���(80.)

Ziyech

85. Mazraoui

Van de Beek

Schöne

Neres

Huntelaar

69. Dolberg

Kluivert

16 Doelpogingen 10
33 Balbezit 67
13 Overtredingen 17
8 Hoekschoppen 3
1 Buitenspel 1
4 Reddingen keeper 7

23. Pereiro 1-0
38. De Jong 2-0
54. Bergwijn 3-0

Opstellingen

3-0
PSV – AJAX

Scheidsrechter: Makkelie
Toeschouwers: 35.000

* Gemiddeld cijfers van de
wekelijkse beoordelingen

3
� Phillip Cocu is voor de derde keer
kampioen als trainer van PSV, net zo
vaak als Kees Rijvers. Alleen Guus
Hiddink won meer titels: zes.
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in de slotfase ook nog compleet gaan, met
rode kaarten voor Nico Tagliafico en inval-
ler Siem de Jong als dieptepunten. Tussen-
door stond het uitvak van de Amsterdam-
mers door vuurwerk ook nog even in lich-
terlaaie en moest het duel kortstondig
worden stilgelegd. 

Het vaak bekritiseerde PSV toonde zich
dit seizoen een collectief waarin de Duitser
Daniel Schwaab uitgroeide tot toonbeeld
van onverzettelijkheid. Hij begon heel ma-

tig aan het seizoen, maar ging na de thuis-
zege op Feyenoord niet meer uit het team
en was achterin de leider van een defensie
met op papier geen grote namen. Schwaab
pakte zijn eerste grote prijs in zijn carrière,
net als bijvoorbeeld Bart Ramse laar, die gis-
teren moest wijken voor Pereiro. 

PSV viert vandaag de titel in Eindhoven,
waar het in de avond gehuldigd wordt en
de traditionele tocht met de platte kar aan
het eind van de middag start.

Santiago Arias
Duels 29

Minuten 2.574

Doelpunten 3

Assists 6

0       4

6,4

� Luuk de Jong vindt ruimte
tussen Maximilian Wöber (l)
en Lasse Schöne om raak te
koppen: 2-0. 
� Feest bij Hirving Lozano
met zijn zoontje (boven),
Gastón Pereiro met Ruud van
Nistelrooy (midden) en Jorrit
Hendrix, Luuk de Jong en
Marco van Ginkel in de kleed-
kamer (onder). FOTO’S PIM RAS

    hier ongelooflijk van genieten’
weet wat je kunt en je laat dat ook
zien, dan komt het allemaal goed”, zei
de in het kampioensduel trefzekere
aanvaller. 

PSV troefde Ajax werkelijk op alle
fronten af. De Amsterdammers had-
den na een aardige openingsfase niets
te vertellen. ,,Het publiek was gewel-
dig”, zei Isimat-Mirin. ,,Voor iedereen
is het lastig om te winnen in Eindho-
ven, zeker met zo’n geweldige schare
fans achter je. Het voelt alsof je zo veel
meer kan. We hebben alles gegeven.” 

Zelfs na de 3-0 van Bergwijn was
Cocu nog niet zeker van de winst. In
de 80ste minuut was hij nog geërgerd,
omdat Joshua Brenet iets niet goed
deed in zijn ogen. Typerend voor de

coach, die geen enkele spanning in
het duel meer wilde. Brenet was ove-
rigens belangrijk voor PSV, door bij
de tweede goal met een puike assist te
komen en degelijk te verdedigen. 

Isimat-Mirin kijkt uit naar het feest
van vandaag in Eindhoven. In 2015 en
2016 had hij een verrassingsact in
petto voor de PSV’ers. Wat hij nu op
het Stadhuisplein gaat doen, weet hij
nog niet. ,,Het moet iets origineels
zijn, iets nieuws. Ik ga er eens rustig
over nadenken”, zei hij met een knip-
oog. ,,We hebben nog een klein
feestje.” 

Aanvoerder Marco van Ginkel (foto
links) stond ondertussen aan de an-
dere kant van een drukke perszaal de

journalisten te woord. De middenvel-
der ging voorop in de strijd, net als
Jorrit Hendrix. ,,Woensdag moeten
we alweer naar Roda JC? Ja, daar wil-
len we natuurlijk gewoon goed voor
de dag komen. Maar om eerlijk te zijn:
ik wil daar nu nog even niet aan den-
ken. We gaan nu eerst feestvieren, dat
hebben we ook verdiend. Dit is een
prachtig kampioenschap.” 

PSV kan het seizoen nog besluiten
met een puntenrecord, als het drie keer
wint. Ook daar wilde Van Ginkel het
nog niet over hebben. ,,Dit is een
prachtige ervaring voor iedereen. Som-
mige spelers zijn al een tijd bij deze
ploeg en voelen elkaar goed aan. We
gaan hier ongelooflijk van genieten.”
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In vele talen

vierden de

PSV-spelers

de landstitel. Na

de zege op Ajax

en de schaal

gisteravond is

vandaag het

vervolg van het

kampioens bal:

de ‘platte kar’ en

het feest met de

fans op het

Stadhuisplein. 

JOSHUA BRENET

Joshua Brenet kreeg dit

seizoen nogal wat kritiek

te verduren, maar stond

gisteren toch maar mooi

met de kampioensschaal

in zijn handen. De derde al-

weer, in de laatste vier sei-

zoenen. ,,Het begint te

wennen”, zei de verdediger

met een lach. 

Brenet is van oorsprong

een rechtsback, maar

maakte dit seizoen vooral

minuten op links. PSV was

in de winterstop ook druk

op zoek naar een linksbe-

nige verdediger om de

concurrentiestrijd met Bre-

net aan te gaan. ,,Er is veel

over me gezegd en ge-

schreven”, wist Brenet.

,,Dat ik op een andere po-

sitie dan ik gewend ben

met dit team kampioen

ben geworden, is gewoon

genieten.” Volgend seizoen

maar weer op rechts voet-

ballen? ,,Dat zou mooi zijn.”

Brenet had de verbale

speldenprikjes van Ajax

vooraf nauwgezet gevolgd.

Zo zei Justin Kluivert bij-

voorbeeld dat PSV ‘geen

mooie kampioen zou zijn’.

Brenet kon er weinig mee.

,,Als het op passie en strijd

aankomt, kan er geen

enkel team tegen ons op.

En ik denk dat je tegen

Ajax ook nog mooi voetbal

van ons hebt gezien. We

hebben Ajax gewoon afge-

troefd”, benadrukte Bre-

net, die gisteravond feest

ging vieren. Of hij het laat

ging maken? ,,Ik denk dat

mijn bed me vanavond niet

ziet.”

‘Het begint te wennen’

LUUK DE JONG 

Luuk de Jong viert zijn

vierde landskampioen-

schap met hechtingen in

zijn duim. Dat maakt zijn

feestje er echter niet min-

der om. ,,Het is elke keer

weer fantastisch om kam-

pioen te worden”, bena-

drukte de PSV’er. 

De duim van de aanvaller

klapte dubbel; hij bleek

een pees tussen zijn duim

en wijsvinger te hebben

gescheurd. Om het euvel

te verhelpen, moest hij

naar binnen om zijn wond

te laten hechten. Zo-

doende werd hij in de

56ste minuut al gewisseld

voor Bart Ramselaar. En

kreeg hij het advies om

geen alcohol te drinken.

,,Ik luister niet altijd naar

de dokter”, zei De Jong

met een brede grijns. 

De Jong nam in de cata-

comben van het Philips

Stadion ook het seizoen

van PSV in vogelvlucht nog

eens door. Hij noemde het

een ‘zwaar seizoen’. Na de

belabberde vertoning

tegen Osijek kreeg PSV

veel kritiek.

Voor De Jong was het zijn

vierde landstitel; broer

Siem had er al vier te pak-

ken. Wat dat betreft staat

het gelijk. ,,We hebben ook

allebei vijf keer gescoord

in kampioenswedstrijden.

Siem staat alleen in rode

kaarten met 1-0 voor.”

‘Ik luister niet altijd
naar de dokter’

Siem en ik
scoorden allebei
vijf keer in
kampioens-
wedstrijden

– Luuk de Jong (27)

Feest, Fiësta, Fête, Fest, Veisla

Dat ik op een andere positie dan ik
gewend ben kampioen ben
geworden, is gewoon genieten

—Joshua Brenet (24)

ONBETWIST

Steven Bergwijn groeide na

de winterstop bij PSV uit tot

onbetwiste basisspeler. Zijn

rendement was goed, de aan-

valler was dreigend in zijn ac-

ties en het verdedigende werk

schuwde hij niet. ,,Ik ben

enorm trots op deze titel”, zei

hij na de grote zege op Ajax. 

Bergwijn was voor de winter-

stop niet altijd trefzeker bij

goede kansen en rekende de

afgelopen maanden af met

het stempel dat hij moeizaam

scoorde. ,,Kritiek mag er altijd

zijn en daar word je ook ster-

ker van, zeker inhoudelijke kri-

tiek is goed. We hebben na de

winterstop laten zien dat we

de sterkste ploeg zijn en ik

heb mijn bijdrage geleverd.”

Onder meer in de wedstrijden

tegen Sparta, Feyenoord en

Ajax was Bergwijn van belang

voor PSV. 

De 20-jarige aanvaller had

veel zin in een feestje, net als

de andere PSV’ers.  

Bergwijn:
enorm trots

Kritiek mag er
altijd zijn en daar
word je ook
sterker van
—Steven Bergwijn (20)

JORRIT HENDRIX

PSV bang

voor Ajax?

Ajax-trainer

Erik ten

Hag werd

gisteren in

het Philips

Stadion met

zijn eigen woorden

om de oren geslagen.

,,Het was eerder an-

dersom. Zij wilden niet

dat wij tegen hen de

titel zouden pakken,

dat gebeurde wel”,

stelde Jorrit Hendrix

koel. ,,Wij lieten van-

daag zien dat we de

terechte kampioen zijn,

we hebben Ajax ge-

woon afgetroefd. Dit is

voor hen een vernede-

ring.”

Met zijn scherpe tac-

kles en duelkracht

toonde de door PSV

opgeleide Limburger in

elk geval geen angst.

Deze titel is ook meer

die van Hen-

drix dan die

van twee

jaar terug;

na het ver-

trek van

Andrés Gu-

ardado is hij

dit seizoen uitge-

groeid tot basisspeler.

,,Deze titel is gewoon

heerlijk. We deden het

dit seizoen ook echt

als team.” 

Het kolkende stadion

gaf Hendrix en zijn

team tegen Ajax nog

net dat beetje extra

vertrouwen. ,,Dat voel

je zeker. Volgens mij

verwachtte iedereen

dat we kampioen gin-

gen worden. Gelukkig

is dat ook gebeurd”,

aldus Hendrix. Hij kijkt

uit naar de huldiging

van vandaag. Met een

lach: ,,We maken er

één groot feest van.”

‘Het wordt groot feest’

0       2

PSV KAMPIOEN

Joshua Brenet

Duels 29

Minuten 2.552

Doelpunten 1

Assists 4

5,9

FOTO’S PIM RAS, PRO SHOTS
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Nicolas Isimat-Mirin

PSV KAMPIOEN

Duels 31

Minuten 2.786

Doelpunten 1

Rik Elfrink
Scherpenzeel

Waar Marco van Ginkel al vroeg
door de grote clubs van Neder-
land werd ontdekt, kwam

zijn vader Alex pas op 23-jarige leef-
tijd vanaf de amateurs van SV Val-
leivogels bij FC Utrecht terecht.
,,Het jaar ervoor had FC Utrecht
vanuit de amateurs Erik Wil-
laarts aangetrokken en dat
was heel goed bevallen.
Dat wilden ze nog wel
een keer. Ik heb maar één
jaar betaald voetbal ge-
speeld en na een blessure
ben ik teruggegaan naar de
amateurs.”
Het hoogtepunt van Van

Ginkel senior is een goal tegen Hellas Ve-
rona in het toernooi om de Europa Cup 3, in
een tijd (1987) dat de woensdagavond de
vaste Europese avond was en NOS Langs

de Lijn de belangrijkste nieuwsbron. 
Zoon Marco kwam vijf jaar later ter
wereld. ,,Op zijn achtste heeft hij al
twee testtrainingen bij PSV ge-
daan. Ook FC Utrecht en Feyen-
oord waren geïnteresseerd.
Vanwege goede schoolfacili-
teiten kozen we toen voor Vi-
tesse. Vanaf zijn tiende werd
hij ’s morgens opgehaald en
ging hij met de bus heen en
weer. Voor ons was het al-
leen in het weekeinde veel
gedoe, met brengen en halen.

Marco heeft zichzelf vanaf die tijd
fysiek en mentaal enorm ontwik-
keld.” De PSV-captain geldt als sociaal
vaardig en nuchter. ,,In Scherpenzeel is
hij soms nog bij de club. Iedereen kent
elkaar hier en dan blijkt telkens dat
Marco echt zichzelf is. Mijn vrouw
en ik zaten twee jaar geleden op

de tribune bij de kampi-
oenswedstrijd in
Zwolle. Dat was ook al
geweldig.” FOTO’S JAN WESTMAN/ORANGE PICTURES, JACQUES JULLENS/ORANGE PICTURES EN PRO SHOTS

Alex van Ginkel:
‘Marco blijkt steeds
echt zichzelf te zijn’

Assists 1

0       4

5,9

Rik Elfrink
Veendam

Paul Zoet heeft met zijn dochter Da-
nielle en zoon Jeroen twee kinderen
met aanleg voor sport. De zus van Je-

roen speelde volleybal in de eredivisie; Zoet
junior is sinds 2013 de onbetwiste eerste
keeper van PSV. ,,Sport heeft altijd een be-
langrijke rol in ons gezin gespeeld. Mijn
vrouw Didy heeft op serieus niveau aan
handbal gedaan en ik ben zelf ook keeper
geweest. Bij onze club Be Quick 1887 (uit
Haren, red.) was de goalie een keer ziek en
nam ik het als rechtsback over. Ik stopte in
de wedstrijd een penalty en toen ben ik
doelman gebleven.”
Zoet zag zijn zoon al op 15-jarige leeftijd
naar PSV vertrekken. Nu is hij 27. ,,De af-
stand vanuit Veendam is met ruim twee uur

rijden best te over-
bruggen. Hij heeft
in Eindhoven een
gastgezin gevon-
den, waar hij ge-
weldig is opgevan-
gen en met wie hij
nog steeds goed
contact heeft. Het
grootste offer voor
zijn carrière lag bij
hemzelf. Hij heeft
de juiste mentali-
teit en veel dingen

gelaten, vergeleken met zijn leeftijdsgeno-
ten.”
Dit seizoen is de keeper ongelooflijk be-
langrijk geweest voor PSV, ondanks het
mislopen van een transfer afgelopen zomer.
,,Jeroen is niet iemand die in wrok blijft
hangen. Hij spreekt zich één keer uit; daarna
is het klaar en
gaat hij
door. Dat
heeft een
topsporter
ook nodig,
denk ik.”
Zoet se-
nior is vrijwel
altijd bij thuis-
duels van PSV te vinden.
,,We probeerden ook de
wedstrijden van onze
dochter altijd mee te pak-
ken en zijn trots op haar.”
Net zo trots als nu op Je-
roen, benadrukt vader
Zoet: ,,Vroeger stond hij
met me op het veld en
kwam hij tot mijn mid-
del. Nu is hij één bonk
spieren en probeert
hij zijn beleving op
het team over te
brengen. Zijn derde
titel pakt hij nu. Ge-
weldig.”

In de voetsporen
van vader Zoet

 
Jeroen
spreekt zich
één keer uit.
Daarna is
het klaar en
gaat hij door
—Paul Zoet

Marco heeft
zichzelf fysiek en
mentaal enorm
ontwikkeld
—Alex van Ginkel (54)
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� Zonder geluk vaart niemand wel, ook de spelers van PSV niet. Letterlijk in de laatste seconde
van de extra tijd schoof Nicolas Isimat-Mirin dit seizoen in Zwolle een enorm belangrijke goal bin-
nen. 

� PSV schudde het penaltycomplex van de afgelopen jaren definitief
af. Verantwoordelijk daarvoor was Marco van Ginkel. De aanvoerder
schoof vanaf de stip alles binnen. 

� Jeroen Zoet pakte dit seizoen via goed keeperswerk veel punten voor PSV. Onder meer tegen
FC Twente, Heracles Almelo en Feyenoord behoedde hij PSV voor puntenverlies. 

19 november 2017

PSV bleek veel 
beter dan gedacht

In augustus
was PSV in
mineur,
maar met een
titel nam de
ploeg van
Phillip Cocu
revanche. 

Daniel Schwaab

PSV KAMPIOEN

Duels 28

Minuten 2.520

Doelpunten 2

Assists 1

0       1

6,2

PEC Zwolle - PSV 0-1

27 januari 2018

FC Twente - PSV 0-2

31 maart 2018

PSV - NAC 5-1
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� Na Feyenoord-thuis liep PSV vorig seizoen achter de feiten aan, maar dit
voetbaljaar greep PSV tegen de Rotterdammers de leiding om de koppositie
daarna nooit meer af te staan. Gastón Pereiro maakte de enige goal. 

Bart Ramselaar
Duels 28

Minuten 1.590

Doelpunten 1

� Kampioen worden tegen Ajax. Mooier kan het bijna niet worden voor PSV. In een kolkend Philips Stadion wees
Gastón Pereiro de Eindhovenaren de weg naar de 24ste landstitel in de clubhistorie. FOTO’S PRO SHOTS

� De eerste goal van Hirving Lozano was achteraf
bezien een enorm belangrijke. Tegen het gelijk-
waardige AZ voorkwam hij dat PSV met punten-
verlies aan de eredivisie begon. 

� Wat een goal.... Luuk de Jong raakte in het begin van dit seizoen tijdelijk zijn basis-
plaats kwijt, maar heeft zich daarna gerevancheerd. Met een prachtige omhaal onder-
streepte hij dat zijn doelpuntloze periode voorbij was. 

� De nodige overwinningen van PSV kwamen met veel moeite tot stand, maar
in Utrecht bewees PSV dit seizoen ook met grote cijfers te kunnen winnen. De
1-7 van Steven Bergwijn was een van de mooiste goals van het seizoen. 

Assists 1

0       2

12 augustus 2017

PSV - AZ 3-2

17 september 2017
PSV - Feyenoord 1-0

3 maart 2018

PSV - FC Utrecht 3-0

24 september 2017

FC Utrecht - PSV 1-7

15 april 2018

PSV - AJAX 3-0

6,0
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Bart-Jan van Rooij
Eindhoven

‘L
et de eerste vijf minuten goed op, want
PSV zal direct hard van stapel lopen”,
belooft André Ooijer, die als PSV’er vijf
keer landskampioen werd. Hij spreekt
losjes de gasten in het volgeboekte ster-

renrestaurant Avant-Garde Van Groeninge toe,
terwijl de spelers zich op het veld warmlopen
voor de wedstrijd tegen NAC. Een jaar of vijf is
Ooijer bij thuiswedstrijden van de club de ‘huis-
analyticus’ bij het restaurant op de derde etage van
het Philips Stadion.

Het stadion van PSV is tijdens de thuiswedstrijden
dé plek van zien en gezien worden. Het
draait hier om winnen en niet alleen op het

veld. Het binnenhalen van contacten en con-
tracten en het onderhouden van relaties, de cul-

tuur van ons-kent-ons. Een omvangrijk en diepge-
worteld informeel netwerk van topondernemers en

iedereen die daar tegenaan schurkt, dat in Zuidoost-Bra-
bant de touwtjes stevig in handen heeft. Bouwbedrijven

masseren de gemeente en onderaannemers leggen hier de ba-
sis voor hun opdrachten.  

Bestuurskamer
De buik van het stadion herbergt de sponsoretage. Ook wel
‘De Bestuurskamer’ genoemd. Aan een lange, hoge tafel pal
naast de ingang zit deze avond gedeputeerde Erik van Mer-
rienboer (PvdA). De oud-wethouder in Eindhoven en huidige
provinciebestuurder Ruimte en Financiën heeft een ontspan-
nen ogend onderonsje met de Eindhovense burgemeester
John Jorritsma. Allebei hebben ze hun vrouwen meegenomen.
Naast hen komt de ene na de andere PSV-sponsor binnen.
Even verderop wordt aan tafel gekookt voor een select gezel-
schap van huisvervoerder Mercedes, die tot en met dit seizoen
de bolides van spelers en staf sponsort. 
Een verdieping hoger wacht de PSV’er die de meeste Euro-

pese wedstrijden speelde: Wilfred Bouma. De voormalig ver-
dediger van PSV zette vijf jaar geleden een punt achter zijn

Scoren,   

� Jolanda Janssen
FOTO’S JEAN PIERRE REIJNEN/MEULENHOF

Philips Stadion

De wereldNederlandZuidoost-Brabant
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� Een uit de hand
gelopen hobby, zo
is het vrijwilligers-

werk van Curt Hendriks
(53) volgens hem het best
te omschrijven. Naast zijn
fulltimebaan maakt de
Eindhovenaar iedere thuis-
wedstrijd van PSV de no-
dige uren als verkeersre-
gelaar.
Het begon voor Hendriks
begin jaren negentig als
steward. Hij werd meteen
voor de leeuwen gegooid,
want hij mocht de harde
kern op de Oosttribune in
het gareel houden. ,,Des-

tijds zaten de uitsuppor-
ters nog in de aangren-
zende hoek en vlogen de
stoeptegels nog wel eens
door de lucht. Beneden
stonden we tussen de
agenten en de politiepaar-
den. Sinds het uitvak naar
de overkant is verplaatst,
is het een stuk rustiger,
maar de sfeer is gebleven.”
Zelf staat Hendriks niet
meer tussen het publiek.
,,Tegenwoordig regel ik als
hoofdsteward het verkeer.
Een belangrijke functie,
want wij zijn het visite-
kaartje van de club. We zijn

de eerste die supporters
zien als ze naar PSV
komen en de laatste als ze
weer vertrekken. Mijn
avond is goed als ze dan
binnen drie kwartier weer
de stad uit zijn.”
De wedstrijd zelf ziet Hen-
driks meestal gewoon op
televisie. ,,Er staan televi-
sies in het stewardhome.
Toen ik nog in het stadion
werkte, zag ik overigens
ook maar weinig. Je kijkt
naar het publiek en staat
dus met je rug naar het
veld.”

- Diede Hoekstra

Curt Hendriks (53) verkeersregelaar

Gastón Pereiro

PSV KAMPIOEN

Duels 25

Minuten 1.554

Doelpunten 9

PSV BUSINESSCLUB

2

Relaties
fêteren en
klanten paaien:
tijdens thuiswedstrijden van
de kersverse landskampioen is
het Philips Stadion de plek van de
korte lijntjes. 

Assists 2

0       2

6,1
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carrière als voetballer. Hij maakt
zich op voor een rondje ‘skyboxen’.
Of businesslounges, zoals ze bij
PSV worden genoemd. ,,Per wed-
strijd bezoek ik drie verschillende
lounges”, zegt Bouma. 

Vorkje prikken
Bij een thuiswedstrijd heeft PSV
zo’n 1.200 zakelijke gasten over de
vloer. Philips heeft nog steeds de
grootste ‘box’ met plek voor 120 gas-
ten per wedstrijd. Enkele honder-
den zakelijke gasten prikken een
vorkje in een van de restaurants in
het stadion. Aan de bar van Azia-
tisch restaurant Blauwe Lotus, de
bovenbuur van Avant-Garde en al

tientallen jaren bekend als de ‘PSV-
Chinees’, bladert villa-makelaar
Matt Andreoli door de menukaart.
In zijn portefeuille heeft hij kapitale
optrekjes. ,,Een fantastisch pand in
Waalre, 6,7 miljoen euro.”
Als even later de wedstrijd is be-

gonnen, is van de door Ooijer be-
loofde stormachtige eerste minuten
weinig te merken. Maar na het fluit-
signaal staat toch mooi 5-1 op de
schermen. Dat borrelt lekker na. 

maar dan in de skybox

� Ook in de businessclub draait het om ‘winnen’, maar dan in de vorm van het binnenhalen van contrac-
ten en het onderhouden en aanboren van contacten. FOTO JEAN-PIERRE REIJNEN/FOTOMEULENHOF

� Brandwonden door
de hete koffie, bot-
breuken door strui-

kelpartijen op de trappen en
mensen die door de spanning
onwel worden. Het lijkt soms
wel een spoedpost in het Phi-
lips Stadion. Meer dan vijftig
EHBO’ers zoals Jolanda
Janssen (49) lopen er tijdens
een gemiddelde thuiswed-
strijd rond. Van de wedstrijd
krijgt Janssen meestal maar
weinig mee, want eigenlijk is
er altijd wel iets te doen. ,,Ik
ben bovendien ook deels ver-
antwoordelijk voor het aan-
sturen van de hele ploeg.

Soms zit ik daarvoor in de
commandokamer en dat is
vlak bij de kleedkamer van de 

tegenstander. Leuk om dan in
de rust het gemopper van de
trainer te horen.”

- Diede Hoekstra

In de buik van
Philips Stadion
gaat het om zien
en gezien worden

Leuk om in 
de rust het
gemopper van de
trainer te horen
—Jolanda Jansen (49)

‘Het moet
vooral ook
gezellig zijn’
,,Als je het ook eens over iets
anders kunt hebben en elkaar
beter leert kennen, dan is het
daarna ook gemakkelijker om
deals te sluiten.” 

Bart-Jan van Rooij
Eindhoven

Dat zegt Robert van Boldrik, alge-
meen directeur van de Eindho-
vense VB Groep. Al sinds de ope-
ning van Avant-Garde in 2004 heeft
zijn vastgoedbedrijf een vaste tafel
in het restaurant tijdens de wed-
strijden van PSV. ,,Het gaat ons
vooral om de gezelligheid en de
ambiance. Maar tegelijkertijd ko-
men we er ook om te praten en dat
gaat in het restaurant net wat ge-
makkelijker dan elders in het sta-
dion”, zegt Van Boldrik. 
Het restaurant wordt door chef-

kok Johan van Groeninge veertien
jaar onafgebroken jaarlijks naar een
Michelinster gekookt. ,,We serve-
ren altijd een driegangenmenu met
voor, tijdens en na de wedstrijd di-
verse amuses. Je moet denken aan
ganzenlever, langoustine, tong, tar-
bot en gevogelte. We hebben veel
vaste gasten, zoals bijvoorbeeld
Thijs Manders van detacheerder
TMC.”  Van Boldrik: ,,Geregeld gaan
we na afloop van de wedstrijd naar
‘De Bestuurskamer’. Om het amb-
telijk apparaat en andere bouwers
te ontmoeten. Daar lopen we ieder-
een tegen het lijf.”

� Hij is als een van de eer-
sten in het stadion en als
een van de laatsten weg,
maar van de wedstrijd ziet
John Elstrødt (66) meestal
geen minuut. De steward is
teamchef van de binnen-

dienst en werkt zodoende
vooral in de ruimtes binnen
in het stadion. En dat is
maar goed ook, weet El-
strødt. ,,Ik heb het aan mijn
rikketik en dan is al die
spanning van de wedstrijd

niet goed. Ik kijk liever
thuis de wedstrijd terug als
ik al weet wat de uitslag
is.” Bijna 25 jaar is Elstrødt
al steward bij PSV. ,,Als
PSV om 19.45 uur speelt
ben ik om 12.00 uur al in

JOHN ELSTRØDT (66) STEWARD

3

4

Jorrit Hendrix
Duels 30

Minuten 2.598

Doelpunten 1

Jolanda Janssen (49)
EHBO’er

het stadion en pas na
middernacht weer thuis.
Maar ja, als je er plezier
in hebt voelt het ook
niet als werk hè. Ik help
ook nog vier of vijf
dagen mee op de Herd-
gang. Het is een fulltime
hobby.”
De spelers van PSV
kennen Elstrødt alle-
maal. ,,Maar hele ge-
sprekken hebben we
niet hoor. Ze komen al-
tijd wel even naar me
toe.” Ook voor de sup-
porters van PSV is de
Eindhovenaar een be-
kend gezicht. ,,Ze weten
allemaal: een grapje
mag, maar je gaat niet
lopen slopen.”

- Diede Hoekstra

Assists 4

0       7

6,1
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Marco van Ginkel
Duels 27

Minuten 2.393

Doelpunten 14

De  kritische ‘Herdgang   
Iedere trainer kent het
tafeltje van de ‘Herdgang
Bastards’. Ze zijn kritisch en
mopperen heel wat af. Maar het
hart klopt toch echt voor PSV. 

1

De wereldNederlandPhilips Stadion

PSV in
Zuidoost-Brabant

2

De familie Van den Eertwegh
uit Heeswijk-Dinther mist
amper iets van de wedstrijden
van PSV. Het achtkoppige
gezin telt vijf trouwe fans.
Vader John, moeder Gitte en
de drie broers Stan, Gijs en
Luuk verliezen de club geen
seconde uit het oog. 

Kees Bakker
Heeswijk-Dinther

De 21-jarige Stan weet wel waar
het virus vandaan komt. ,,Mijn
vader is van huis uit al gegrepen
door de club. Hij heeft me een

keer meegenomen naar een
wedstrijd en ik was meteen ver-
kocht.” De familie heeft vier sei-
zoenskaarten in bezit en die rou-
leren in de familie. Gitte bezoekt
alle thuiswedstrijden met haar

zoons en naar de ontmoetingen
buiten Eindhoven neemt John
zijn jongens met veel plezier
mee. Soms kan een van de ge-
zinsleden niet, maar het stoeltje
is altijd gevuld.
,,Mijn vrouw en ik zijn allebei
‘sportminded’. Ik heb haar eigen-
lijk meegesleurd in mijn PSV-
liefde. Toen we elkaar in het
begin ontmoetten, gingen we
samen naar elke wedstrijd. Ik
vind het hartstikke mooi om nu
met onze zoons naar het stadion
te gaan.”
Voor de vader van het gezin be-
tekent de club heel veel. ,,Vanaf

Een  familie met PSV-bloed     

HERDGANG

� Een bezoek aan PSV is voor heel wat fans ook meteen een fami-
lie-uitje. FOTO OLAF KRAAK/ANP

2

PSV KAMPIOEN

Rik Elfrink
Eindhoven

W
ie op een willekeu-
rige maandag- of
vrijdagmorgen de
kantine van het prof-
complex op trai-

ningscentrum De Herdgang van PSV
binnenstapt, kan ze niet missen. Niet
elke maandag of vrijdag overigens,
geheel tegen hun zin in. PSV traint
namelijk nogal eens besloten op
vrijdag (en soms op maandag)
en dat zint de ‘Herdgang Bas-
tards’ allerminst. Flauwekul,
vinden de vaste bezoekers
van de club stuk voor stuk.
Onzin van de nieuwe tijd. 

Jarenlang juichen
Ze juichten al mee met bijvoorbeeld

mister PSV Willy van der Kuijlen, bij het
kampioenschap van 1975. PSV’ers in hart
en nieren dus. Van besloten trainen had
toen nog helemaal niemand gehoord.
Ook de herinneringen aan het kampioen-
schap van 1963 zijn mierzoet en wat te
denken van de winst in de UEFA Cup
(1978) en Europa Cup 1 (1988). Vroeger
was veel beter, maar ook niet alles, weten
ze na zestig, zeventig of soms al tachtig

jaar in en rondom Eindhoven. Ze mop-
peren wat af als het niet loopt, maar het
hart blijft ook dan voor PSV kloppen.

Dat Europees succes moeilijker te realise-
ren is dan toen de haren minder grijs wa-
ren, begrijpen ze allemaal. De titel is wel
elk jaar nog een must. En nu dat gelukt is,
breekt ook de lach op het gezicht van de
gepensioneerde voetballiefhebbers door. 
Het meubilair waaraan de zware jon-

gens van de ‘Bastards’ op De Herdgang
vergaderen is berucht. Voor een trainer is

het vooral na een paar nederlagen niet de
meest prettige plek.  

PSV en voetbal is natuurlijk de rode
draad, maar het kan ineens ook gaan over
politiek, pensioenen, kunst of andere
dingen die het nieuws beheersen. Soms
steken ze de draak met tafelgenoot Tiny
Timmermans (79) uit Eindhoven, die vo-
rig jaar een boek over erotiek schreef,

Nu de titel een feit is,
breekt er weer een
lach door bij de fans
op de Herdgang

1

Assists 4

0       4

6,5
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HELMOND
3

Iemand jarig als
PSV speelt? Dan
verplaatsen we die
verjaardag
—John van den Eertwegh

HEESWIJK-DINTHER
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maar stiekem kunnen en willen ze hem
helemaal niet missen. 
Timmermans kan niet ontbreken in

het decor en doet er weinig aan om het
beeld bij te stellen dat hij niet de minst ij-
dele van het stel is. Hij stond onlangs op
de kieslijst bij het Ouderen Appèl Eind-
hoven en kreeg achttien voorkeursstem-
men, waar hij trots op is. Ook het gerucht
dat hij in beeld was als technisch manager
bij Roda JC en vaste tipgever van  de PSV-

scouts is, hoeft van hem niet uit de we-
reld. 
Terug naar PSV, waar voor het eerst

sinds twee jaar weer echt iets te vieren is.
Boudewijn Steenman is de man die elke
week voor de ‘Bastards’ een wedstrijdver-
slag rondmailt en zwengelt er graag de
discussie mee aan. Hij bewaakt met een
aantal anderen ook de normen en waar-
den aan de ‘zware tafel’, waar het na de ti-
tel weer een tijdje goed toeven is.

� Sinds mensenheu-
genis bezoeken ze de
trainingen van PSV.
Tot onvrede van de
‘Bastards’ zijn die
steeds vaker besloten.
�� De tafel waaraan
de ‘Herdgang Bas-
tards’ zitten is be-
rucht. FOTO’S RENÉ MANDERS/
FOTOMEULENHOF

   Bastards’ zijn nu blij

   in de aderen 
� DE 63-JARIGE CHRIST-
JAN BROERE UIT WANS-
SUM is sinds 1970 lid van
de supportersvereniging.
,,PSV is voor mij ontspan-
ning. Ik kijk alles en ook
dit seizoen volg ik de club
op de voet. Deze jaargang
is PSV een collectief en ik
bewonder de veerkracht
die het team toont. Ik had
niet verwacht dat ze dit
seizoen kampioen zouden
worden, daarom vind ik
de prestatie des te knap-
per.”

� ROBBY ILHAM NOEMT
PSV ‘ZIJN CLUBJE’. De 58-
jarige Eindhovenaar is
bijna elke dag op De
Herdgang te vinden. San-
tiago Arias is voor hem de
belangrijkste speler van
het team, maar hij prijst
vooral de samenwerking
binnen de ploeg. ,,Het
voor elkaar klaar staan.
Dat is dit seizoen de basis
geweest voor de titel. Het
is ook terecht dat ze kam-
pioen zijn geworden.” 

� MARCIA DE KREIJ HEEFT
AL 25 JAAR een seizoen -
kaart en geeft aan dit sei-
zoen verrast te zijn. ,,Ik
dacht dat PSV dit seizoen
rond de vierde plek zou
eindigen, maar tot mijn
grote verbazing zijn ze
kampioen”, zegt de Veg-
helse PSV-fan. ,,Ik bewon-
der de inzet van alle spe-
lers. Ze hebben steeds tot
het laatste fluitsignaal als
een eenheid gevochten.”

� ,,IK WAS VAN JONGS AF
AAN AL FAN van de club
en toen ik in de jaren zes-
tig een keer mee naar de
businessclub mocht,
werd het wat extremer”,
aldus de 80-jarige Ton de
Geenen. ,,Ik zag dit sei-
zoen met angst en beven
tegemoet, maar in plaats
daarvan ging het team
juist skyhigh. Het collec-
tief en de klasse van Lo-
zano hebben PSV gehol-
pen naar het kampioen-
schap”, glundert de Hel -
monder.

- Kees Bakker

3

Steven Bergwijn
Duels 29

Minuten 1.903

Doelpunten 8

Assists 7

0       5

6,1

Wat vinden de seizoenkaarthouders?
mijn veertiende ben ik al
bezeten van PSV. Alles
draait om de club. Ie-
mand jarig als PSV
speelt? Dan verplaatsen
we die verjaardag. Al-
leen als het echt niet
anders kan, dan gaan
we niet”, zegt John. Het-
zelfde gevoel komt ook
bij zoon Stan naar
boven. Hij kan niet goed
vertellen wat de club bij
hem losmaakt. ,,Voor
een buitenstaander is
het onmogelijk om te
snappen wat wij voelen

bij PSV, ik zou het niet
eens kunnen uitleggen.” 
En dit seizoen? ,,Voor
ons is het belangrijkste
dat PSV gewoon wint.
Dat mensen zeggen dat
het team slecht speelt,
maakt ons niks uit”, zegt
Stan. Zijn vader sluit
zich hier volledig bij aan.
,,Ik beleef de wedstrij-
den niet zoals de media
dat doen. De drie pun-
ten zijn het belangrijkste
en het vertoonde spel
komt op de tweede
plaats. De titel, díe telt.”
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� Vanaf Ameland wedstrijden van PSV bezoeken
valt niet altijd mee. Eenmaal op het vasteland be-
kijkt Boudewijn Bakema (39) af en toe een training
op De Herdgang en bij uitwedstrijden moet hij het
vooral hebben van Heerenveen – PSV of FC Gronin-
gen – PSV. ,,We runnen op Ameland een pension en
zijn daarom vooral aangewezen op de midweekse
wedstrijden. Waarom ik PSV-fan ben, terwijl ik op
Ameland ben geboren en getogen? Gewoon, een
kwestie van lekker eigenwijs zijn. De meeste klas-
genoten waren vroeger voor Ajax of Feyenoord,
maar ik heb altijd een goed gevoel gehad bij PSV.
Het is een club met een rustige uitstraling, die vast-
houdt aan de eigen identiteit. Een zelfbewuste club
ook, waar zelden of nooit gedoe is. Mijn oom woont
in Eindhoven en heeft wel een seizoenkaart. Dat zit
er voor mij nu nog niet in. Twee jaar geleden hebben
we in mei met een stuk of dertig mannen bij elkaar
gezeten om op Ameland de ontknoping op de slot-
dag in de eredivisie te bekijken. Wat een herinne-
ring, zo mooi...”  - Rik Elfrink

1

3

De wereldZuidoost-BrabantPhilips Stadion

PSV in
Nederland

2
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GRONINGEN
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600 autokilometers voor elke thuiswedstrijd van PSV

Hirving Lozano
Duels 26

Minuten 2.154

Doelpunten 15

PSV KAMPIOEN

Lekker eigenwijs
op Ameland

Assists 9

2       3

6,2

Groningen
600 kilometer op en neer
rijden om thuisduels van

PSV te bezoeken? Vader Harry
en zoon Enrico Haken doen het
zonder morren. ,,Ze verklaren
ons voor gek.”

Chris Ottens
Heiligerlee

,,Het is wel een stukje, ja”, zegt PSV-
supporter Harry Haken (55) nuchter.
Samen met zoon Enrico (24) mist hij
vrijwel geen thuiswedstrijd van PSV,
ook al is het 300 kilometer rijden
vanuit het Groningse Heiligerlee.
Enkele reis welteverstaan. De liefde

2

We hadden zelfs
al een kaartje
voor het duel bij
Roda JC 
—Enrico Haken (24) 

Ze verklaren ons
voor gek dat we
elke wedstrijd
zover rijden
—Harry Haken (55)

voor PSV ontstond bij senior op de la-
gere school. Jan van Beveren, Willy
van der Kuijlen, Ivar Nielsen en ‘Ghe-
orghe Popescu niet te vergeten’, ver-
overden zijn hart. Hij weet nog dat hij
zijn etui altijd volkladde met ‘PSV’, als
enige in zijn klas. ,,Ze verklaren ons
voor gek dat we steeds zover rijden,
maar we hebben het er graag voor
over”, benadrukt vader Harry.  
Ze hebben nu al acht jaar op rij een
seizoenkaart en bezoeken per sei-
zoen bijna alle Europese duels en ge-
middeld nog zo’n tien uitwedstrijden.
Ook voor de uitwedstrijd tegen Roda
JC hadden ze al een kaartje gekocht.
Want stel dat PSV daar kampioen had
kunnen worden... ,,Dat kunnen we na-

tuurlijk niet missen”, zegt Enrico. De
liefde voor PSV is er bij hem bijna
letterlijk met de paplepel ingego-
ten. Feyenoord en Ajax noemen
ze niet bij naam, dat zijn ‘die
clubs uit de Randstad’.
Het gemopper op het
sobere PSV nemen ze
voor lief. ,,Het enige
dat telt, is dat Van Gin-
kel die schaal vast-
heeft.”
Of zoon Enrico het zijn
vader nooit kwalijk heeft ge-
nomen dat hij niet voor een club
dichter bij huis koos? ,,Nee, het is het
verstandigste dat hij ooit in zijn leven
heeft gedaan.”
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� Danny Wintjens:
zes maanden PSV,
wél kampioen. FOTO
RENÉ MANDERS/FOTOMEU-

LENHOF

Rik Elfrink
Maastricht

O
p het absolute
hoogtepunt
stoppen? Dat
lukt er maar
weinig in het

betaald voetbal. De laatste herinne-
ring van keeper Danny Wintjens (35)
aan zijn profcarrière is een heerlijke
feesttocht door het centrum van
Eindhoven. Letterlijk op de platte kar
is hij gestopt als prof. Begin 2015
kwam de Limburger als derde keeper
naar Eindhoven en hoorde Wintjens
een halfjaar officieel bij de A-selectie. 

Daarna stond hij in België nog twee
jaar als amateur in de goal en nu richt
de bouwkundig ingenieur zich volle-
dig op zijn maatschappelijke loop-
baan. Een eigen keepersschool ver-

bindt hem nog steeds met de voetbal-
lerij. ,,Ik had al geruime tijd in de eer-
ste divisie gekeept en wilde zoiets
dolgraag nog een keer meemaken”,
zegt hij over zijn zes maanden bij PSV
in 2015. ,,Hoe klein mijn bijdrage ook
geweest is, ik heb er toch een heel
goed gevoel aan overgehouden. Al-
leen bij Jong PSV heb ik gekeept,
maar ik was en voelde me toch onder-
deel van de groep. Een geweldig team,
met een mix van ervaring en talen-
ten. Niet voor niks pakte PSV dat sei-
zoen het eigen puntenrecord in de
eredivisie. Er werd zo professioneel
van wedstrijd naar wedstrijd ge-
werkt. Dat blijft me voor altijd bij.”

Besluit om te stoppen
Wintjens had in die tijd al een eigen
bedrijf opgebouwd. Het besluit om
als prof te stoppen, was daardoor een-
voudiger. De voormalig goalie richtte
zich toen nog veel op particuliere
projecten, maar is nu vooral bezig
met de bouw van industriële panden.
Momenteel werkt hij voor een Belgi-
sche industriële aannemer, Edibo.
Een Nederlandse vestiging onder die
naam opstarten is de volgende stap.
,,Een terugkeer naar PSV vanuit deze
rol zal hartstikke leuk zijn.”

Via VVV, waar hij zijn contract liet

ontbinden, belandde hij bij PSV. ,,Ik
had misschien nog door kunnen gaan
in de eerste divisie, maar had het een
beetje gezien. Uiteindelijk is het een
heel bijzondere ervaring geworden
om nog een keer zoiets bij een top-
club mee te maken. Mijn klanten zijn
verbaasd als ik vertel dat ik nog geen
drie jaar geleden met Andrés Guar-
dado, Georginio Wijnaldum en
Memphis Depay op het veld stond.”

Die namen kent iedereen wel.
Danny Wintjens doet weinig bellen
meer rinkelen. ,,Ik ben er zelf redelijk

nuchter in. Het was mijn werk, denk
ik altijd. Ik kwam op een moment dat
de voorsprong in de eredivisie al re-
delijk groot was. De goede dingen
vielen ook net de goede kant op. De
bepalende spelers wisten waar het
om ging. Guardado bijvoorbeeld, die
stond altijd op in topduels. Alleen
grote spelers hebben dat. Hij wist
precies wat er gevraagd werd en daar
had ik bewondering voor. Hij was de
aanjager en de spil en trok die rol naar
zich toe. Daar stond ik dan bij op de
platte kar.”

Danny Wintjens (35) stond drie jaar
geleden met Andrés Guardado, Georginio
Wijnaldum en Memphis Depay op de platte
kar. Nu hoopt hij als sponsor terug te keren .

1

� ,,Het was niet altijd mooi,
maar er is wel goed gestre-
den en er zijn genoeg pun-
ten gepakt. Uiteindelijk is
het doel gehaald. Dan telt
de rest helemaal niet meer.
Met Lozano heeft PSV wel
een mooie diamant in handen.

Maar hoe lang kun je hem hou-
den? Natuurlijk is het leuk om te
zien als jongens die je goed kent
het goed doen, zoals Jeroen
Zoet, Luuk de Jong en Marco van
Ginkel.” 

FRANK LAMMERS

Acteur en supporter
Frank Lammers
(foto, rechtsboven)

vindt dat PSV dit seizoen
een ongelooflijk knappe
prestatie heeft neergezet.
,,Ze hebben het maximale
eruit gehaald. Ik ben daar
ontzettend trots op en heb
ervan genoten. Iedereen die
zeurt over de speelstijl moet
zijn mond houden, want we
hebben genoeg doelpunten ge-
maakt dit seizoen. Als je dan
ook nog bijna constant boven-
aan staat met ongeveer tien
punten voorsprong dan is dat

gewoon heel goed.” De spelers
die boven iedereen uitsteken
zijn volgens de Mierlonaar Je-
roen Zoet en Luuk de Jong.
,,Zoet heeft ons heel vaak uit de

brand geholpen. Zijn reddin-
gen hebben ons op de plek
gebracht waar we nu staan.
Veel mensen zijn daar nega-
tief over, maar ik vind het po-
sitief dat een keeper zo be-
langrijk kan zijn. De Jong is
het geweten, de werklust en
het animo van de ploeg.” Dit
seizoen is Lammers niet veel
in het stadion geweest, maar
de kampioenswedstrijd wilde

hij niet missen. ,,Helaas had ik
het vaak te druk, maar nu zat ik
er wel.  Als een echte succes-
supporter.”              

- Kees Bakker

3

Luuk de Jong
Duels 28

Minuten 2.077

Doelpunten 12

Op de platte kar met Andrés

FOTO THOMAS BAKKER/PRO SHOTS

Danny Wintjens (35) stopte op zijn hoogtepunt bij PSV

Hoe klein mijn bijdrage
ook geweest is, ik heb
er een heel goed gevoel
aan overgehouden 
—Danny Wintjens (35)

Assists 5

0       1

6,4

‘Iedereen die zeurt, moet z’n mond houden’

MICHAEL VAN GERWEN5
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Gomes kijkt terug op zijn PSV-tijd

O Goleiro Grande
koestert zijn herinneringen

Als iemand weet wat een
landstitel voor PSV betekent,
is het Heurelho Gomes (37) wel.
De publiekslieveling heeft een
bijna ontembare liefde voor PSV.

PSV in de wereld

1

4

3

NederlandZuidoost-BrabantPhilips Stadion
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ENGELAND

AUSTRALIË

GAMBIA

UGANDA

UGANDA

Bij het vorige kampioen-
schap van PSV was Tim
Donkers even de geluk-

kigste man van Uganda. De ge-
boren Nuenenaar werkt in het
Afrikaanse land en had ter plekke
een feestje met een aantal Ne-
derlanders afgezegd omdat ze in
hoofdzaak voor Ajax waren. ,,Nie-
mand rekende twee jaar geleden
nog op de titel. Dat zijn de mooi-
ste kampioenschappen. Ik heb
daarna wat afgeappt met mijn
vrienden in Nederland.” Hij volgt
zijn club via onlinegeknutsel met
livestreams en via de internetsite

psv.netwerk.to. ,,Dat
valt niet altijd mee, maar bij el-
kaar zie ik per jaar toch nog altijd
zo’n 25 wedstrijden in zijn geheel.
Soms met wat vertraging, maar
meestal is er toch wel een stream
te vinden. In de steden is het hier
online prima te doen, daarbuiten
is het nog een probleem.” Don-
kers woont al een paar jaar in
Uganda en als hij in Nederland is,
pakt hij een bezoekje aan De
Herdgang graag mee. Ook dit
seizoen was hij present. ,,Gewel-
dig dat ze het weer gehaald heb-
ben.” - Rik Elfrink

GAMBIA

3

PSV KAMPIOEN

Even gelukkigste van Uganda
4

Derrick Luckassen
Duels 17

Minuten 695

Doelpunten 0

Assists 0

1       3

5,7

'PSV-coach' in
Gambia dolblij
Ook vanuit het Afri-
kaanse Gambia klinkt
gejuich over de titel van
PSV. Coach Kebba van
Sawaneh van PSV Welling-
ara, dat in oude shirts van
PSV speelt, is door het dolle
heen. ,,Was ik daar maar bij
geweest", zegt hij. 
Zelf staat hij met zijn team op
de eerste plek in de tweede
afdeling van Gambia. ,,Ook wij
willen de titel en naar onze
eredivisie."

- Rik Elfrink
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Chris Ottens 
Borehamwood

‘H
et is alweer bijna
tien jaar geleden,
mijn vriend”, zegt
Heurelho Gomes
met een  zucht. De

Braziliaan heeft net twee uur lang
herinneringen opgehaald uit zijn
PSV-tijd, waar hij tussen 2004 en
2008 een heldenstatus verwierf.
Zelden is iemand door PSV-sup-
porters zo op een voetstuk geplaatst
als O Goleiro Grande. Op zijn 37ste
weet Gomes, bezig aan zijn vierde
seizoen bij Watford, ook: beter
wordt het niet. ,,Nu pas besef ik hoe
belangrijk het is om zo gewaar-
deerd te worden. Dat is niet in
woorden uit te drukken”, stelt Go-
mes in zijn riante villa in het stadje
Borehamwood, nabij Londen.  

Gomes gaat terug naar zijn begin

in Eindhoven. Als Guus Hiddink
medio 2004 aan Piet de Visser om
een lijstje met drie goede keepers
vraagt, sms’t de scout: 1. Gomes, 2.
Gomes en 3. Gomes. Niet veel later
is de transfer van Cruzeiro naar PSV
rond. ,,Ik kwam met een klein tasje
in Eindhoven aan en dacht dat ik
zou tekenen en weer terug zou vlie-
gen.” Dan hoort Gomes plots dat hij
zich al de volgende dag op De Herd-
gang moet melden.  ,,Ik had geen
kleren of niks bij me. Dat heb ik
toen nog snel moeten kopen”, zegt
Gomes met een aanstekelijke lach. 

Hij proeft aanvankelijk de scepsis:
wat moet PSV met een gekke Brazi-
liaan als de opvolger van Ronald
Waterreus? Maar al snel verovert hij
de supportersharten met zijn hui-
zenhoge sprongen in warming-
ups, reflexen en het passionele jui-
chen. Sportief draait het ook als een
trein: in vier seizoenen pakt Gomes

vier landstitels en in zijn eerste sei-
zoen haalt PSV de halve finale van
de Champions League. Als iemand
weet wat succes losmaakt in Eind-
hoven, is hij het wel.  ,,Het is het be-

ste gevoel dat er is...” Gomes praat
vooral in het Engels, maar ‘platte
kar’ zit nog in zijn Nederlandse re-
pertoire. ,,Het waren mooie feestjes,
ook voor de fans. Met de platte kar
door Eindhoven, ik zal het nooit
meer vergeten.”

Ook vanuit Londen volgt hij PSV
nog op de voet, via de samenvattin-
gen op Sky Sports. Gomes ziet de
hand van oud-teamgenoot Phillip
Cocu terug. ,,Toen Cocu voetbalde,
zag je al dat hij een grote trainer zou
worden. PSV is goed georganiseerd.
En ze scoren altijd”, stelt de doel-
man.  Toch is het huidige PSV bij
lange na niet te vergelijken met
‘zijn’ PSV, met spelers als Lee, Park,
Ooijer, Van Bommel, Farfán en
Alex, aangevuld met talenten als
Afellay en Aissati. ,,Wij waren toen
top van Europa. Dat is nu bijna on-
mogelijk voor een eredivisieploeg.”

Gangmaker
Het was ook een hecht gezelschap,
met Gomes als een van de gangma-
kers. Dankzij Herdgang-uitbaters
Liesbeth en Paul van Kemenade
was er altijd wel een ei voor handen
om op iemands hoofd kapot te
slaan. Gomes grijnst: vooral Afellay
was een fijn slachtoffer. 

De Nederlandse supermarkten
zorgden voor hoofdbrekens bij Go-
mes. Ham, kaas, brood en rijst kon
de Braziliaan nog net vinden. Maar
de rest? Hij sprak toen alleen Portu-
gees. ,,Ik ging vaak naar de KFC en
wees dan zo’n grote emmer kip
aan.  Die mengde ik thuis met rijst”,
zegt Gomes. Weer barst hij in la-
chen uit.  Het was maar goed dat
toenmalig perschef Pedro Salazar
hem snel wegwijs maakte in Ne-
derland. Want kilo’s gefrituurde
kip en profvoetbal? Gomes schudt
zijn hoofd. 

Het zijn vervlogen tijden. In Bo-
rehamwood heeft Gomes amper
herinneringen aan PSV. In 2013 was
hij voor het laatst in Eindhoven, bij
het afscheid van Van Bommel. In
Brazilië heeft de doelman een klein
museum met shirts, handschoenen
en foto’s. Ook een foto van een bij-
zonder spandoek met de tekst:‘Go-
mes, O Goleiro Grande’. Dat de PSV-

fans achter hem stonden toen er
strubbelingen waren met de club,
deed hem goed. Even later botste
Gomes hard met Jan Reker, een ver-
nietigend interview in VI (‘Reker
eruit, of ik eruit’) lag aan de basis
van zijn vertrek. ,,Ik ben niet op de
beste manier weggegaan, daar heb
ik spijt van. Het is een van mijn
grootste fouten”, baalt Gomes. 

Terugkeer?
De doelman heeft verder vooral
veel mooie PSV-herinneringen.
Worden dat er nog meer? Gomes
praatte in 2013 al eens met Marcel
Brands, maar PSV gaf Jeroen Zoet
de kans. ,,Logisch. Zoet is een ge-
weldige keeper. Ik denk ook dat een
terugkeer als speler lastig wordt.
Het hangt meer van PSV af dan van
mij.” Een rol als scout of ambassa-
deur in Zuid-Amerika ziet hij wel
zitten. Maar eerst wil hij nog een
paar jaar keepen; Gomes’ contract
bij Watford, waar hij momenteel op
de bank zit, loopt nog tot 2019. 

Na twee uur zit het gesprek erop.
Zoontjes Flavio (spits) en Luiz (ver-
dediger) roepen: tijd om naar het
trampolinepark te gaan. Ze zijn gek
op voetbal, Gomes wil dat ze vooral
genieten. Net zoals hij bij PSV deed.

1

Bart van Gemert (31)
volgt PSV op de voet
vanaf 15.000 kilometer
afstand. 

De liefde dreef hem zes jaar gele-
den naar Australië, maar afstand
doen van PSV was en is voor Bart
van Gemert (31) nooit een optie.
Zijn seizoenskaart in vak H van
het Philips Stadion heeft hij ge-
woon aangehouden en voor elke
wedstrijd zet hij de wekker. 

Soms dus om drie of vier uur in
de nacht en als de wedstrijden
vroeg beginnen, kan hij in de
avond kijken. ,,Ik wil alles van
PSV zien en ben nog altijd he-le-

maal gek van de club”, zegt de
Eindhovenaar. ,,Ik leef aan de an-
dere kant van de wereld met
emoties mee. Noem me maar

maf. Prima. Ja, ik ben misschien
ook wel een beetje gek als het om
PSV gaat en heb vier vrienden in
Eindhoven die hetzelfde hebben.
Misschien is het niet zo gezond
en een beetje een obsessie gewor-
den, maar ik ben nu eenmaal  dol
op die club.”

Badkamer
Onlangs verhuisde hij in Austra-
lië en was het modem van zijn in-
ternetverbinding niet in orde. ,,Ik
heb de wedstrijd tegen AZ in de
badkamer moeten kijken, omdat
daar de verbinding goed was. Het
werd 2-1 en ik was zo bang dat het
netwerk van mijn telefoon zou

uitvallen. Gelukkig heb ik alles
gezien. Wat een wedstrijd, on-
gelooflijk.” 

Van Gemert maakt van zijn
hart geen moordkuil en wil als
het om PSV gaat altijd het naadje
van de kous weten. Hij houdt de
stand van zaken in de PSV-selec-
tie en op de transfermarkt nauw-
gezet bij. Het voetbal in Australië
volgt hij ook, maar het is niet de
grootste sport van het land. ,,De
Premier League en A-League le-
ven hier wel, maar rugby, cricket
en Australian football zijn groter.
En PSV boeit de Australiërs niet,
maar mij des te meer.”

- Rik Elfrink

6
� Zes jaar geleden toog Bart van
Gemert naar Australië. Sinds -
dien staat hij met regelmaat 
midden in de nacht op voor PSV.
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Jürgen Locadia
Duels 15

Minuten 1.253

Doelpunten 9

‘Wedstrijd tegen AZ keek ik in de badkamer’

Assists 2

0       1

5,9

� Heurelho Gomes bidt tot de hogere machten voorafgaand aan een penaltyreeks. FOTO FOTOMEULENHOF

Het waren mooie
feestjes. Met de platte
kar door Eindhoven, ik
zal het nooit vergeten
—Heurelho Gomes (37) � Kijk voor een videoboodschap

van Gomes voor de PSV’ers op
ed.nl/sport. 




