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1. Waarom staat u in FRITS?  

„Stichting 1913 is opgericht om de historie van PSV veilig te stellen. 

We bestaan nu vier jaar en in 2013 beleven we het honderdjarig be-

staan van PSV. Wij zijn een uithangbord voor de clubliefde van toen, 

nu en morgen. Binnen PSV is een enorme verbondenheid, en zeker 

voor de iets oudere generaties staan wij symbool voor die gedreven-

heid. Verzamelaars, sportliefhebbers en fans; inmiddels weet ieder-

een de weg te vinden naar onze stichting. We beschikken over een 

prachtig archief boordevol fantastisch PSV-materiaal. Dat gaat van 

historische stadionkaarten tot maquettes en shirts. Nu begint het 

jubileumjaar; als voorzitter van de stichting neem ik graag plaats op 

de bank van FRITS.”

2. Hoe staat Eindhoven er sportief voor?

„Eindhoven draait mee in de wereldtop. Op elke Olympische Spelen 

leveren we bij het zwemmen onze kampioenen af. Dat is natuurlijk 

een enorme prestatie. Ook op het gebied van techniek en met het 

zwembad zijn we echt wereldtop. Maar ook de marathon: wat een 

toptijden worden er inmiddels gelopen. En niet te vergeten natuur-

lijk de prestaties op het gebied van hockey. Met de komst van een 

Sporthogeschool in Eindhoven kunnen onze ambities voor de toe-

PSV-er in hart en ziel. Als voorzitter van Stichting 1913 een 

doorzetter met zicht op sportieve plannen en ideeën. Een 

hoogtepunt wordt de onthulling van de PSV-gedenksteen 

op 31 augustus 2013. „PSV en Eindhoven zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden.” Sportliefhebber Michel Keeris over 

zijn stad, Philips en PSV. Michel
Op de bank met 

komst verder worden uitgebreid. Prachtig.”

3. Wat vindt u uniek aan Eindhoven?

„De kracht van de stad: die is uniek. Na het vertrek van 

Philips heeft Eindhoven zich opnieuw weten uit te vinden. Met de 

Dutch Design Week, Glow en de ontwikkelingen rondom Strijp-S. Ik 

vind het prachtig om dat te kunnen volgen; wat een veerkracht. Na-

tuurlijk mede dankzij de industriële erfenis van Philips.”

4. Wat is uw favoriete sportmoment?

„Het winnen van de Europa Cup I (Champions League) in 1988. Sa-

men met Rob van Besouw. Wij hadden daar als eersten kaartjes 

voor. Eenmaal op weg bliezen we de motor van de auto op; een 

drama leek zich te ontvouwen. Met kunst- en vliegwerk hebben we 

Stuttgart weten te halen. Een saaie wedstrijd volgde, met vervol-

gens de penaltyserie. Wat ik daarna meemaakte, was één grote roes. 

Ik herinner me nog de sportieve reacties van de supporters van Ben-

fica: echt kippenvel. Een moment om nooit, nooit meer te vergeten.”

5. Waar gaat u honderd  procent voor?

„Ik ga honderd procent voor de Stichting 1913. PSV is zo onlosmake-

aan de club. Hij verdient hierbij mijn persoonlijke pluim.”

8. Heeft u een goede slogan voor Eindhoven?

„Eindhoven ontwerpt de toekomst!”

9. Wanneer scoort u zelf het best?

„Ik scoor het beste op het gebied van technische uitdagingen bin-

nen mijn vakgebied als printspecialist. Moeilijke ontwerpen, lastige 

vragen, unieke dingen; daar ligt mijn kracht en weet ik altijd te den-

ken in creatieve en unieke oplossingen. Ik kan me daar soms hele-

maal in verliezen.”

10. Wilt u nog ergens op terugkomen? 

„Ik wil graag opmerken dat de relatie tussen PSV en de gemeente 

Eindhoven de laatste jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. 

Dat is mooi om mee te maken, er zijn echt andere tijden geweest. 

Nu sluiten de hekken zich en omarmen de gemeente en PSV samen 

nieuwe tijden, ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden. Die ster-

ke relatie is goud waard.”

lijk met mijn leven verbonden. Dat is me werkelijk met de paplepel 

ingegoten. Overal, alles en altijd draait het om PSV. Dat geldt voor 

mijn hele familie. Kortom: ik weet niet beter. Pasgeleden werd mijn 

buurman vader, dan gaat het één minuut over de nieuwe baby om 

daarna meteen door te praten over het wel en wee van PSV. Door 

mijn betrokkenheid als voorzitter bij de Stichting 1913 kom ik nu da-

gelijks in aanraking met de rijke documentatie van deze club. Dat is 

natuurlijk geweldig.”

6. Wat mist Eindhoven (op sportgebied)?

„Eindhoven heeft op sportgebied veel te bieden, maar wat we eigen-

lijk nog missen is een wielrenner van wereldniveau. Dat is en blijft 

één van mijn meest favoriete sporten om zelf te doen: wielrennen. 

Dieper dan diep gaan, daar kan menig voetballer nog iets van leren. 

Je kunt er nooit met de pet naar gooien en maar één persoon is de 

winnaar. Daarnaast is de sport dichtbij en toegankelijk. Dat vind ik 

mooi.”

7. Wie verdient uw persoonlijke pluim?

„Dat is helder en duidelijk: Harry van Raaij. Die man staat voor het 

ultieme gevoel van PSV. Een groots man, visionair en hondstrouw stichting1913.nl
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