Het eerste begin
De top-3 van de Eredivisie zonder PSV, dat is niet meer voor te stellen. Maar hoe
is de club uit Eindhoven eigenlijk ontstaan? Voor dat verhaal spoelen we ruim
honderd jaar terug. Naar het jaar 1913, om precies te zijn.

D

e letters PSV staan voor Philips Sport Vereniging.
De naam zegt het al: een sportclub speciaal voor
mensen die bij Philips in Eindhoven werkten.
In het begin mochten alleen medewerkers van het
elektronicabedrijf lid van deze vereniging worden. Je
kon er uit verschillende soorten sport kiezen. Voetbal
was daar een van.

Frederiklaan 10a
Maar het was niet voor het eerst dat de mannen van
Philips samen konden voetballen. Drie jaar eerder, in
1910, had een groepje werknemers van het bedrijf al
het Philips Elftal opgericht. In 1911 speelden zij hun
allereerste wedstrijd. Aan de Frederiklaan 10a, precies
op de plek waar het Philips Stadion staat en PSV nog
altijd zijn thuiswedstrijden speelt. De vijfjarige Frits
Philips mocht die dag de aftrap doen. Of het Philips
Elftal hun eerste wedstrijd won? Zeker. De mannen
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verpletterden het team Hollandia uit Woensel
(Eindhoven) met 4-0.

1913
In 1913 sloot het Philips Elftal zich aan bij de Philips
Sport Vereniging. In de eerste jaren speelde de ploeg
nog onder hun eigen naam, daarna ging het elftal
door als PSV. 1913 wordt daarom aangehouden als
het officiële begin van PSV, zoals we het nu kennen.

Eerste grote prijs
De club groeide in de jaren die volgden, ook omdat er
later mensen lid mochten worden die niet bij Philips
werkten. PSV klom op tot het hoogste niveau van het
Nederlandse voetbal. In het seizoen 1928/29 werd de
ploeg voor het eerst landskampioen. Die grote prijs
was de eerste maar nog láng niet laatste die PSV zou
winnen…
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Het Philips Stadion
Het Philips Stadion ligt midden in Eindhoven. Precies op de plek waar het in 1913
allemaal begon. En dat is uniek: geen enkel voetbalstadion in Nederland staat
nog op de originele plek.

H

et stadion zelf is in de loop der jaren natuurlijk
wel veranderd. Van een sportpark met een
trapveldje en prikkeldraad rondom (waardoor de
ballen steeds kapot gingen), tot een van de mooiste
en moderne voetbalstadions van Nederland!

afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Het
Philips Stadion heeft inmiddels plek voor 35.000
toeschouwers. Alle plekken zijn verwarmd en
overdekt. [plannen voor verbouwen?]- vraag staat
nog uit bij Hanneke…

Houten tribunes

LED-lampen

In de eerste jaren was er plek voor zo’n 900
toeschouwers. Zij konden de spelers aanmoedigen
vanaf een houten tribune. In 1933 waren dat er al tien
keer zo veel en kwam er een nieuwe, overdekte en
stevigere hoofdtribune van beton en steen. In de jaren
die volgden groeide de club en het stadion groeide
mee. Zo werd de atletiekbaan die om het veld liep
eind jaren vijftig verwijderd waardoor het voetbalveld
groter kon worden. De tribunes kwamen hierdoor
dicht op het veld te staan.

Sinds seizoen 2015/16 heeft PSV LED-verlichting als
stadionverlichting. Geen grote masten meer die uren
moeten opwarmen, maar LED-lampen die meteen op
sterkte zijn en waarmee je een bijzondere show kunt
geven. Ook kunnen gebieden zoals de middencirkel,
de spelerstunnel en het strafschopgebied worden
uitgelicht.

Stukje bij beetje werd het stadion steeds uitgebreider
en moderner. Soms werden er complete delen
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PSV was de eerste club in de wereld met dit speciale
lichtsysteem. Inmiddels hebben internationale
topclubs als Bayern München en Atlético Madrid het
overgenomen.

Wist
je dat…

… er één stoel in het Philips
Stadion tijdens wedstrijden altijd leeg
is? Stoel nummer 43 in vak D op rij 22 is en
blijft gereserveerd voor Frits Philips, oer-supporter
van PSV. Hij zat het liefst tussen de fans op de
tribune, ook al mocht hij de wedstrijd vanuit de
VIP-box bekijken. PSV besloot om na zijn dood in
2005 zijn stoel altijd voor hem leeg te houden.

11

