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ANTON 
CLUB NAAM LANDSKAMPIOEN 

WERKNEMERS PH ILl PS 
AALSTERWEG 

EINDHOVEN ~~~~TEN 
GEMEENTE STRATUM VOETBAL 
EUROPACUPvE-::E~~8~~~ PSV 

SPORT CLUB 
SPORTCOMPLEX 

EINDHOVENAREN In het voorjaar van 1988 verkeerde 
Eindhoven weke nlang in een Europa
cup-roe . PSV moest 25 mei in de finale 
in Stuttgart aantreden tegen het Portu
gese Benfica. Zo'n 20.000 Eindhovense 
sup porter trokken naar de Duitse stad 
om de wedstrijd bij te wonen. Ze werden 
niet teleurgesteld. De match zelf eindig
de in een doelpuntloos gelijkspel. Maar 
PSV, geleid door coach Guus Hiddink, 
nam de stra fschoppen beter. Invaller 
Anton Janssen schoot raak, waarna 
keeper Hans van Breukelen de Portugese 
inzet stopte. De Cup kon mee terug naar 
Eindhoven. 

TEAMSPIRIT IN DIENST VAN HET BEDRIJF 

PSV was in staat successen, zoals met de 
Europacup, te boeken dankzij de hoofd
sponsor, de NV Philips die, vooral om 
redenen van publiciteit, traditioneel grote 
sommen geld in de club stak. De eerste 
buitenlandse profvoetballer in Nederland, 
Trevor Ford, een international voor Wales 
nog wei, kreeg in 1956, twee jaar na de 
invoering van het betaald voetbal, een 
contract bij PSV. Er zouden nog een groat 
aantal bekende namen volgen, waarbij 
Philips vaak de financieel helpende hand 
toestak. 



Binnen het Eindhovense sportleven nam 
Philips lange tijd een dominante plaats in. 
In 1913 richtte de onderneming, die toen 
a! ongeveer 4000 werknemers telde, een 
eigen Philips Sport Vereniging op. Initia
tiefnemers waren de directeuren Gerard en 
Anton Philips. De vereniging fungeerde als 
een koepel voor de verschillende sport
clubs van het bedrijf. Sommige hiervan 
besl:onden al, zoals het in 1911 opgerichte 
Philips Elftal voor voetballers; andere 
kwamen later tot stand. Het ging hierbij 
om sporten als turnen, atletiek, korfbal, 
cricket, hockey. zwemmen en nag zo wat. 

De gebroeders Philips waren sportlief
hebbers. Maar hun initiatief met de sport
verenigingen had nog een andere reden. Zij 
zagen sport als middel tot 'lichamelijke en 
geestelijke verheffing' van het personeel. 
Anders gezegd: werknemers die sporten 
hebben waarschijnlijk een betere condi
tie, waardoor zij hun werk beter kunnen 
doen. Daarnaast vormden de verenigingen 
inclusief de supporters een samenbindend 
element, dat de door Anton Philips vee! 
geprezen 'teamspirit' moest bevorderen. 

EINDHOVEN, (PHILIPS)SPORTSTAD 

Eindhoven kende al voor de komst van 
Philips een vrij gevarieerd sportleven in 
de vorm van verenigingen voor hand- en 
kruisboogschieten en enkele turnclubs. 
Op open plekken werd door 'wilde' elftallen 
gevoetbald, waarbij in volksbuurten een 
bal van oude kranten omwikkeld met touw 
werd gebruikt. Hieruit ontstond in 1896 de 
echte voetbalclub Constantia. Ten slotte 
was er de wielerclub De Snelheid en later 
nog andere, die tochten en wedstrijden in 
de stad en omgeving organiseerde. 

De gemeente bemoeide zich aan
vankelijk niet met de sport. Daarvoor 
ontbraken het geld en de belangstell ing. 
Dit liet de weg vrij voor het particuliere 
initiatief, waarbij de sportbeoefenaars 
zelfvelden aanlegden en kleedkamers 
bouwden. Ook bedrijfsverenigingen van 
onder meer Philips, de sigarenkisten
fabriek Picus en enkele textiel- en tabak
fabrieken waren actief. De katholieke 
woningbouwvereniging Sint-Trudo reali
seerde in de jaren twintig aan de Botenlaan 

een sportcomplex met onder meer voetbal
velden en een tennisbaan. 

Philips was van de bedrijfsverenigingen 
verreweg het meest actief. Het concern liet 
om te beginnen aan de Frederiklaan bij 
het Philipsdorp en later op verscheidene 
andere plaatsen in Eindhoven sportcom
plexen aanleggen. Bekende namen zijn de 
Herdgang en Tegenbosch (hockey, cricket, 
rugby, tennis, handbal en tegenwoordig 
voetbal) aan de Oirschotsedijk in Strijp en 
de Heihoef (voetbal, honk- en softbal, korf
bal) in Stratum. Philips hielp ook enkele 
niet PSV-verenigingen, zoals de voetbalclub 
Tivoli, met de aanleg van velden. 

De gemeente kreeg pas na 1945 meer be
langstelling voor het sportleven. In de jaren 
vijftig werd onder meer een groat sport
park aan de Oude Bosschebaan in Woensel 
aangelegd. In 1957 was echter nog altijd 
53% van aile sportvelden in handen van 
Philips, 13% was van andere particuliere 
instellingen en 34% was gemeentelijk bezit. 

In dat jaar ook werd Eindhoven voor het 
eerst tot 'sports tad van het jaar' gekozen. 
Criteria hierbij waren zaken als de sport
infrastructuur, sportaccommodaties en de 
vernieuwing van het sportbeleid. Eind
hoven zou later nog een a an tal ma\en tot 
sportstad worden gekozen. 

Vanaf circa 1980 trok Philips zich 
geleidelijk terug uit de bedrijfssportorgani
saties, die grotendeels werden verzelfstan
digd. Wei treedt Philips nog opals sponsor 
van PSV-voetbal en individuele sporters als 
de zwemmer Pieter van den Hoogenband. 
De gemeente heeft de sportaccommodaties 
van Philips grotendeels overgenomen. 

PSV EN DE ANDERE EINDHOVENAREN 

Hoe keken nu de andere, zeg maar, niet 
met Philips verbonden Eindhovenaren 
aan tegen de sportieve activiteiten van 
het elektronicaconcern, die ook voor de 
rest van Nederland uniek waren. Aanvan
kelijk niet erg positief. Andere voetbalclubs 
maakten bezwaar tegen het feit dat PSV 
goede spelers 'kocht' door ze een baan 
bij het bedrijf aan te bieden. Door katho
lieke geestelijken werd rond 1912 de vrees 
uitgesproken dat voetbal en andere takken 
van sport de jeugd zou afhouden van hun 
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Alb. p.189 
De passoeve 
sport'beoefen ng' 
neemt een steeds 
grotere plaats n 
het vrijetijdsteven 
ln. Velen zijn als 
vrijwilliger of 
supporter actief 
betrokken boj het 
wei en wee van 
hun club, vooral 
on het voetbal. Zo 
waren duozenden 
PSVsupporters on 
1988 getuige van 
het behalen van 
de Europacup. 
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godsdienstige plichten. Sport, meende de 
pastoor van Stratum, was een uitvinding 
van socialisten en liberalen. Goede katho
lieken hielden zich daar verre van. 

Sport had echter een grate aantrekkings
kracht op de jeugd en de kerk besefte dat 
men niet achter kon blijven. Na enkele 
beperktere initiatieven werd in 1919, teen 
er door het terugbrengen van de arbeidstijd 
wat meer vrije tijd kwam, in Eindhoven een 
'RK Sportvereniging' opgericht. Van de aan
gesloten clubs konden aileen katholieken 
lid zijn. De voetbalvereniging Brabantia, die 
zijn domicilie had aan de Botenlaan, was 
het paradepaardje van de sportvereniging. 
De club behaalde zelfs tweemaal het lands
kampioenschap van de RK-bond. 

Enkele katholieke verenigingen, met 
Eindhoven als grootste, bleven buiten de 
katholieke bond. Eindhoven was in 1909 
ontstaan uit een fusie. De nieuw gevormde 
club ging spelen onder de naam EVV. een 
afkorting van Eindhoven Voetbal Vereni
ging. Na nog een fusie in 1921 koos men 
de naam Eindhoven. 

De club, met de kleuren blauw en wit, 
was de vereniging van het traditionele 
Eindhoven. De vereniging had een sterke 
basis in wijken als Gestel, Stratum en 
Tongelre, waar minder Philipsarbeiders 
woonden, maar vooral sigarenmakers 
en werknemers van textielfabrieken. 
Eindhoven kon profiteren van de storm
achtige groei van de stad in deze periode. 
Vanuit de Brabantse onderbond klom de 
club in de Eerste Wereldoorlog op naar de 
tweede klas van de NVB, de latere KNVB. 
In 1922 volgde promotie naar de zuide
lijke eerste klas, waar ook concurrent 
PSV speelde. 

Bij wedstrijden tegen elkaar bestond de 
gebruikelijke rivaliteit tussen twee clubs 
uit dezelfde stad. Van scherpe tegenstel
lingen lijkt echter, zeker na 1928 teen PSV 
zich openstelde voor niet-Philipsmedewer
kers, nauwelijks sprake te zijn geweest. De 
Philipsclub, met de kleuren wit en rood, 
deed het meestal beter in de competitie en 
won ook vaak de onderlinge duels. In 1932 
kwam Eindhoven echter dichtbij. PSV werd 
landskampioen, de blauwwitte concurrent 
eindigde als tweede. De jaren daarop echter 

2. Sportevene- 2 
menten krijgen 
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se ke amateurs 

4. De recreatoeve 
sportbeoefening 
is, onder invloed 
van de gestegen 
welvaart en de 
toenamevan 

vriJe toJd, on de 
loop van de 20ste 
eeuw gigantosch 
gegroeid. In 2005 
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van de volwassen 
Eindhovenaren 
onder de 65 Jaar 
lid van een 
sportschool of 
·club. wat nog 
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os verge eken 
b omr ngende 
bu tengemeenten 
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vertoefde Eindhoven, dat in 1934 een 
nieuw sportcomplex aan de Aalsterweg 
had kunnen betrekken, in de onderste 
regionen van de eerste klas. 

Eind jaren dertig ging het beter. Eind
hoven won in 1937 de KNVB beker en 
werd in 1939 zuidelij k kampioen. De jaren 
veertig en vijftig waren topjaren voor de 
club, die in het seizoen 1953-1954 zelfs 
landskampioen werd. Met de invoeri ng 
van het betaald voetbal, het jaar erop, 
werd echter duidelijk hoe de (financiele) 
krachtsverhoudingen lagen. PSV hand
haafde zich moeiteloos in de eredivisie en 
speelde een hoofdrol in diverse Europese 
voetbaltoernooien. Met Eindhoven ging 
het met wat ups en downs minder goed. 
De club speelt al een aantal seizoenen in 
de eerste divisie. 

CONTINU"iTEIT EN VERNIEUWING 

Het boegbeeld van de Eindhovense voetbal
sport is en blijft PSV. De club werd in 1929 
voor het eerst landskampioen en herhaalde 
dit kunststukje daarna nog 20 maal, voor 
het laatst in 2008. Behalve de Europacup 
behaalde PSV in 1978 nog de EUFA Cup. 
De club leverde verder een groat aantal 
spelers aan het Nederlands elftal en heeft 
een internationaal befaamd stadion. 

Maar daarnaast spelen ook een aantal 
andere sporten een belangrijke rol in 
de stad. Te denken valt hierbij aan de 
zwemsport, waarmee PSV-zwemmen 
de laatste jaren grate successen boekte, 
hockey, tennis, honkbal, handbal en ijs
hockey. Vooral de Eindhovense hockey
verenigingen doen het traditioneel goed. 
Clubs als Oranje Zwart en EMHC werden 
een groot aantal malen Nederlands kam
pioen. Eindhoven heeft verder naam 
gemaakt met een aantal internationale 
sportevenementen als de Marathon, de 
Profronde van Eindhoven, en het Con
cours-hippique aan de Karpendonkse Plas. 

Van minstens even groat belang zijn de 
tienduizenden Eindhovenaren die ter ant
spanning aan sport doen. Ze hebben hierbij 
de beschikking over een hoogwaardige 
sportinfrastructuur, die onder meer bestaat 
uit drie grate complexen: Sportpark Woen
sel met het Jr. Otten bad; Sportpark Honds-

5 

heuvels, eveneens in Woensel met daar-
bij het sportcomplex van de Technische 
Universiteit en het uitgebreide Sport en 
Recreatiepark Eindhoven-Zuid. Van dit 
laatste maken onder meer de Kunstijs
baan Eindhoven, zwembad De Tongelreep 
(tevens Nationaal Zwemcentrum) en de 
Sportparken Aalsterweg en Heihoef dee! 
uit. De deelname aan sportieve activiteitenn 
ligt in Eindhoven ruim boven het landelijkie 
gemiddelde, waarbij moet worden aangete~ 
kend dat de stad minder weinig-sportende 
allochtonen telt dan de overige grate 
steden. 

Hans Schippers 
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5. In de 20ste gemeente ijke 
eeuw namen sportfondsenbad 
de voorziemngen boj Tot de open ng 
op sportgeboed van he! n euwe 
steeds toe, qua zwembad de 
omvang en luxe. Tonge reep. n 
He! gemeente- 1966 bleef de 
lijke zwembad IJzeren Man 
was vanaf 1929 de be angr kste 
een open ucht p aats .oor de 
zwembad n een ]eU!Idom he! 
afgrav ng de zwemdpoma 
IJzeren Man te behaen 
In 1935kwam der 
daar he! nlet Wollam de Kok) 
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VERWIJZINGEN 

Te bezoeken: 
» PSV-stadion met museum 
aan de Frederiklaan. 

» Jan Louwers (Eindhoven) 
stadion aan de Aalsterweg. 

» Nationaal Zwemcentrum 
De Tongelreep IJssport
complex Eindhoven 

Literatuur en dvd's: 
» Jeroen van den Berk, 
PSV 1988, reconstructie 
van een gouden jaar 
(Eindhoven 2008) 

» Ruurd Erens e.a., 
Het PSV-gevoel 
(Utrecht 2000) 

Frans van den Nieuwenhof, 
Van rood en wit gezongen 

» W. van de Ven e.a., 
Het Gouden Eindhoven, 
1909-1959 (Eindhoven 1959). 

» Wim Wich, 80 Jaar PSV 
(Amsterdam 1993). 

» J.M.P. van Oorschot, 
Eindhoven, een samenleving 
in verandering, deel1 en 2, 
(Eindhoven 1982). 

» Groot aantal dvd's over 
diverse hoogtepunten van 
PSV. 

Websites: 
» Sportbeoefening in 
Eindhoven in het algemeen: 

• Officiele website PSV: 

(E indhoven 2002) Wikipedia 

Jan Spoorenberg, 'De Zoek: 
ontwikkeling van het ver-
enigingsleven m Eindhoven » Supportersvereniging PSV 
(1800-1920)', in: J.M. Goris www.supver-osv.ni 
(red.}, Sport en vrijetijds-
besteding in De Kempen » Tongelreep 
(Herentals-Roosendaal 2004) www.tonqelreep.ni 

File .Europacup » IJssportcentrum 
Eindhoven 
www. i jssportcentrum.n 


