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Voor hem twintig jaar geleden geen miljoenencontract, maar wel
de kick om als zeventienjarige PSV jeugdspeler daadwerkelijk
in het Philips stadion te debuteren. Twan Scheepers (37) is weer
fulltime terug bij de rood-witten: als jeugdtrainer van D2 en
assistent-trainer van B1. ,,En daarop ben ik supertrots.”
TEKST: dorothée foole foto’s: jeroen broekmans
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ijn droom komt uit in 1989.
Scheepers is pas een ‘menneke’
van zeventien als hij debuteert in
het eerste van PSV.
„Het was een fantastische tijd.
Zowel op voetbalgebied als privé. Apetrots
waren mijn ouders toen ik als 17-jarige PSVjeugdspeler in het Philips stadion mocht
debuteren. Op het PSV internaat in Geldrop,
waar ik sinds mijn vijftiende woonde, leerde
ik wat discipline was. Dankzij de goede
begeleiding van speler Eric Gerets kreeg
ik zelfvertrouwen om ook als prof goed te
presteren.”
„Vooral in de beginperiode kon ik het nog
maar amper bevatten. Het ene moment sta je
op het Stadhuisplein je favoriete club toe te
juichen en twee jaar later word je zelf op het
bordes van het stadhuis door een uitzinnige
menigte toegejuicht. Het was een ervaring die
ik nooit meer zal vergeten.”
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Twan Scheepers voetbalde drie seizoenen
voor PSV, drie seizoenen voor MVV en NAC.
Vervolgens twee seizoenen bij Cambuur
en ruim drie seizoenen bij SK Lommel. Na
227 wedstrijden en 34 doelpunten eindigt
hij zijn professionele voetbalcarrière op 6
mei 2003 bij FC Eindhoven.

Drie wedstrijden speelt Scheepers dat seizoen
met grote voetbalsterren als Ronald Koeman
en Romario. Mede dankzij drie treffers van

Twan, wordt PSV het seizoen erop weer
Landskampioen.
„Ik was natuurlijk helemaal het mannetje.
Amper achttien en ik verdiende ruim
zestigduizend gulden per jaar plus een fiks
bedrag aan premies, waardoor mijn salaris
soms verviervoudigde. In vergelijking met
de bedragen die nu in de voetballerij rond
gaan een lachertje, maar in die tijd was dat
veel geld voor een jongen van mijn leeftijd. Ik
had een auto, ging shoppen zonder eerst naar
het prijskaartje te kijken, reisde met de club
de wereld rond en ontmoette mensen die ik
anders nooit tegen het lijf zou zijn gelopen.”
Shoppen in Eindhoven met Twan is een echte
mannenaangelegenheid. Dus op naar de
auto’s, audio-video en kleding. Eerst maar eens
naar Scheepers' goede vriend Bas Willems,
directeur van autobedrijf Van Laarhoven BV.
Zelf rijdt Twan een Saab. „Overgenomen van
mijn vader die een andere wagen aanschafte.”
Toch, een BMW ziet Twan ook wel zitten.
„Maar beslist geen cabrio. Daarin voel ik me
ongemakkelijk en vooral heel kwetsbaar.” In
de showroom, tussen de moderne bolides,
is er ook plek voor nostalgie. Een originele
Mini, het automerk waarmee zo’n dertig jaar
geleden Van Laarhoven de automarkt opging.
Scheepers kan het niet laten om er even in te
kruipen. „Het blijft een gaaf karretje.”
Scheepers is geen man die geld over de balk
smijt. Nu niet, toen niet. Samen met zijn
Eindhovense liefde Carola (met wie hij in 1995
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trouwt) koopt hij een huis in het net gebouwde
Florapark. In de loop der jaren krijgt hij
fysiek echter een minder gunstige rekening
gepresenteerd. Zijn lichaam protesteert heftig
tegen alle slidings en ‘tikjes’ die hij tegen zijn
knieën en enkels krijgt. Blessures zijn het
gevolg. „Mijn knieën kregen het echt hard te
verduren, maar ook mijn schouders, enkels en
lies werden niet ontzien.” Op 32-jarige leeftijd
verlaat hij de actieve voetballerij en stapt over
naar een baan in de makelaardij. „Eerlijk
gezegd bleek de verkoop van huizen niet echt
iets voor mij. Zesentwintig keer hetzelfde
pand bezoeken voordat je eindelijk eens iets
verkoopt. Iedere keer weer discussiëren over
de kleur van de tegeltjes is niet echt mijn
ding. Ik miste vooral actie in mijn baan en
realiseerde me tegelijkertijd wat voor een
prachtleven ik daarvoor had. Hoe mooi het is
om met voetbal bezig te zijn.”
„Ik hou van het spelletje en PSV is mijn club,
mijn familie als het ware. Ik vind het een
voorrecht dat ik nu met het grootste talent

Autobedrijf Van Laarhoven

“Als je door de voordeur
binnen komt, moet je
ook via de voordeur
vertrekken en niet janken
als het even niet meezit.”
van Nederland mag werken. Uit ervaring weet
ik hoe belangrijk goede begeleiding is. De
komende jaren wil ik alle benodigde diploma’s
behalen, zodat ik straks alle leeftijden kan
trainen. Ik ga weer fluitend naar mijn werk!”
Zoals zoveel mannen is Scheepers minder
geïnteresseerd in de styling van zijn huis.
Dat verandert als het gaat om de technische
snufjes. Scheepers grijpt deze Shop Till You
Drop aan om zich eens helemaal te laten
bijpraten op audio-visueel gebied. Maar liefst
drie zaken bezoeken we: Audio-TV Centrum
aan de Geldropseweg, Remkes Beeld en
Geluid en Bang & Olufsen Van Dalen, beide
aan de Aalsterweg.
„Ik heb een ontzettende hekel aan draden
die kris kras door het huis liggen. Het
liefst wil ik met één druk op de knop alles
bedienen, maar ja, daar hangt natuurlijk een
behoorlijk prijskaartje aan.” Robert Remkes,
die Scheepers trots in zijn geheel verbouwde
zaak rondleidt, verzekert hem echter dat er
voor elk budget een passend plan bestaat. „Je

Een originele Mini.

Remkes Beeld en Geluid op de Aalsterweg in Eindhoven.
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Bang & Olufsen op de Aalsterweg.

000

Loewe Gallery op de Aalsterweg.

hoeft echt niet alles opnieuw aan te schaffen.”
Bij buurman Bang & Olufsen van Dalen valt
Twans oog direct op de prachtige design tv’s.
Wit is hier het nieuwe zwart, ook bij ‘buurman’
Loewe Gallery. Vooral een futuristische
designuitvoering van een cd-speler oogst
Scheepers bewondering.
Als laatste winkel bezoeken we kledingzaak
Mensroom aan de Kleine Berg. „Hier koop
ik vaak mijn kleding. Meestal een sportieve
outfit, ik ben niet zo van het pak en de
stropdas, alhoewel ik er natuurlijk thuis wel

een paar in de kast heb hangen.” Filippak,
Diesel en Replay zijn de merken waar
Scheepers zich lekker in voelt.„En daaronder
draag ik een paar soepel zittende AllStars.”
Petjes heeft hij afgezworen, hoewel hij vroeger
een pettentik had. „Je wordt ouder.”

Kledingzaak Mensroom aan de Kleine Berg.

Restaurant bar Luz in de Bleekstraat .

Bij restaurant bar Luz in de Bleekstraat puffen
we na. Volgens Twan een aanwinst in het
Eindhovense uitgaansleven. „Net als Mangiare
waar ik ook vaak kom.” Aan de bar vertelt hij
vol trots over zijn twee zonen Robbin (14) en

Teun (12) die het natuurlijk gaaf vinden dat
pa nu weer bij PSV werkt. Scheepers heeft
zo zijn gedachten over het nieuwe seizoen
van het eerste elftal. „Bij de start proberen
de schade zoveel mogelijk te beperken, het
seizoen is lang. We redden het wel, zeker met
Engelaar en Ooijer die voor stabiliteit in de
ploeg zorgen.” Een terugkeer van de eens zo
populaire doelman Gomes ziet hij niet zitten.
„Als je door de voordeur binnenkomt, moet je
ook via de voordeur vertrekken en niet gaan
janken als het even niet meezit.”
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