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Een jaar geleden plaatste doelman Heurelho Gomes een bom onder PSV. Het was: directeur Reker 

eruit of hij eruit. Gomes ging naar Londen, waar hij de pijn moest verdringen van de onvermijdelijke 

breuk. Exclusief voor Frits blikt de Braziliaan terug op wat er allemaal gebeurd is. De emotie is 

voelbaar en zichtbaar, want halverwege het interview kan hij zijn tranen niet meer bedwingen. „Dat 

hele speciale wat ik met Eindhoven had, is hier niet.” 
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et uitzicht over de golfbanen 
van Chigwell is nog rianter dan 
vanuit zijn vorige woning, in 
Oirschot. Daar, in het Brabantse 
land, trokken de koeien aan zijn 

huis voorbij, nu sukkelen de golfers van hole 
naar hole. 
Zijn onderkomen is riant, zeker niet protserig. 
De deur van zijn garage fungeert als doel. Papa 
keept, zoontje Flavio knalt de ballen tegen de 
metalen deur. Het manneke krijst van plezier.
Gomes zelf is veranderd. De glans is uit zijn 
ogen verdwenen. Het jongensachtige, vrolijke 
gelaat behoort toe aan een ander leven. In de 
woonkamer één enkel souvenir uit Nederland. 
De Gouden Schoen uit het seizoen 2006-
2007 prijkt op het dressoir. Andere tastbare 
herinneringen aan zijn Eindhovense jaren 
zijn elders opgeslagen. In zijn hoofd en hart 
vooral. 

Zenuwachtig tikken zijn lange vingers op 
de houten tafel. Hier zit een ernstige man. 
Hij wordt verscheurd door heimwee, zal hij 
later zeggen. Zijn terugblik op het seizoen bij 
Tottenham Hotspur past in een paar woorden. 
„Het begin was heel, heel moeilijk voor mij. Ik 
moest enorm wennen. Aan het team, aan het 
voetbal, aan een nieuw leven hier. Dat heeft 
me veel moeite gekost. Ik kreeg met fysieke 
problemen te kampen. Liep een ribblessure op, 

waarmee ik eigenlijk niet kon spelen. Daar heb 
ik twee maanden mee doorgespeeld, zonder 
goed te kunnen trainen. Ik hield mezelf op de 
been met pijnstillers. Beetje bij beetje heb ik 
mijn eigen niveau weer weten te bereiken.”

Er was veel kritiek op jouw spel.

„Heel veel kritiek. Ik heb een prijs betaald. 
Wilde per se blijven spelen, terwijl dat 
eigenlijk niet ging. De kritiek was logisch en 
terecht. Bij PSV ben ik op dezelfde manier 

begonnen en ging het mettertijd beter. Hier 
heb ik moeten wennen aan een andere stijl 
van voetbal. Het gaat er veel fysieker aan toe. 
Je krijgt meer hoge voorzetten te verwerken. 
Spitsen zoeken een keeper op om duels mee 
uit te vechten. Ze springen tegen je op. Daar 
moet ik mee om leren gaan. Geeft niet, ik ken 
mijn kracht. Kritiek is nooit een probleem 
voor mij, al was die soms overdone. Ik moet 

eruit pikken wat goed is voor mij.”

Wanneer kwam de ommekeer?

„Weet je: het voorseizoen was eigenlijk best 
goed. Ik was in topvorm. Door die blessure 
werd alle werk van de voorbereiding teniet 
gedaan. Pas eind november, december ben ik 
weer goed gaan trainen en kwam langzaam de 
vorm terug.”

Toen werd de coach die jou gehaald had, 

Juande Ramos, vervangen door Harry 

Redknapp.

„De impact daarvan was groot, bij iedereen. 
En hoewel ik een paar keer niet speelde, heeft 
de nieuwe coach nooit het vertrouwen in mij 
verloren. Ik bleef zijn nummer één.”

Was Tottenham Hotspur een goede keuze 

voor je?

„In het begin dacht ik van niet. Ik speelde 
wel, maar was nog met mijn hoofd en hart 
in Nederland. Nu besef ik: ik ben keeper van 
Tottenham, een grote club. Sinds ik me daarop 
kan fixeren, gaat alles makkelijker.”

Het vertrek bij PSV was onvermijdelijk?

„Mijn agent Renato is eind vorig seizoen naar 
Nederland gekomen om te praten met PSV. De 
vraag van de directie was: wil je blijven of wil 
je gaan? Dat moment was het moeilijkste van 

„Ik wist dat ik niet meer
kon blijven. Ik wilde niet
weg, maar Engeland was
een interessante kans.” 

H
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mijn carrière. Ik kon niet kiezen. Maar ik wist 
ook dat ik niet meer kon blijven. Ik wilde niet 
koste wat kost weg, maar Engeland was een 
mooie en interessante kans.”

Hoe kijk jij terug op wat er is gebeurd?

„Ik ben niet iemand die houdt van ruzie. Alles 
wat ik heb gezegd, kwam echter recht uit mijn 
hart. Misschien had ik meer moeten nadenken 
voordat ik ging praten, maar ik heb er geen 
spijt van. Ik heb geprobeerd de zaken die mij 
dwarszaten binnen de club bespreekbaar te 
maken en te regelen. 
Ik heb niets tegen wie dan ook bij PSV. Er is 
niet één persoon met wie ik problemen heb. 
Ik was wél tegen bepaalde beslissingen die 
genomen zijn. Ik heb nu geen zin dat allemaal 
te herhalen. Het belangrijkste was: als ik 
zou zijn gebleven, was dat niet juist geweest 
voor de club. Mijn kritiek zou dezelfde zijn 
gebleven, daarom kon ik niet blijven.”

Waarom moest het zo lopen?

„Ik heb een shock willen toebrengen. Wilde 
mensen wakker houden. Ik keek verder 
dan mijn neus lang is, was bezorgd over de 
toekomst van de club. Later heb ik nog een 
keer met Jan Reker gesproken. Dat was een 
fijn gesprek. Maar het heeft mijn opinie niet 
veranderd. Daarom was een vertrek de beste 
optie. De sfeer was verpest, ik zou me niet 
meer op mijn gemak hebben gevoeld bij PSV.”

Veel mensen vonden dat je te ver bent 

gegaan.

„Luister: ik ben niet groter dan de club. 
Niemand is groter dan de club. Ik heb PSV de 
ruimte willen geven hun visie uit te dragen. 
Sinds ik weg ben gegaan, is het rustiger 

geworden. Als ik was gebleven, had ik mijn 
mond toch niet kunnen houden. Dat was 
voor niemand goed geweest. Ik houd zoveel 
van de club dat ik dacht ze te helpen door te 
vertrekken.”

Beschouw je de huidige situatie van PSV 

als jouw gelijk?

„De resultaten spreken. Maar ik kon PSV niet 
meer helpen. Wat er dit seizoen is gebeurd 
bij de club mag nooit gebeuren. Het is niet 
te bevatten. Met alle respect voor alle andere 
clubs, maar PSV is de grootste van Nederland. 
Die moet minimaal Champions League 
spelen. Kampioen worden kan niet elk jaar, 
maar tweede worden wel. Dit seizoen was 

slecht voor het imago van PSV. De basis van 
een topclub is een goede organisatie. Pas dan 
kan een team succesvol zijn.“

Je hebt twee interviews gegeven, waarin 

je zeer kritisch was. Zowel in november 

als april. Op dat moment speelde een 

machtsstrijd tussen Reker en andere 

geledingen binnen de club. Het leek op 

een weldoordachte actie, die vooraf 

gepland was.

„Ik ben nooit beïnvloed door anderen. Nooit, 
nooit, nooit! Ik ben niet te gebruiken. Het is 
mijn eigen beslissing geweest om naar buiten 
te treden met mijn kritiek. Nogmaals: ik 
wilde iets doorbreken, de club waarschuwen. 
Misschien dachten ze dat ik het deed om 
een breuk te forceren. Maar waarom zou 
ik? Ik had net een paar maanden eerder een 
contract voor vijf jaar getekend! Iemand die 
wil vertrekken, doet zoiets toch niet? Als ik 
van plan was om te vertrekken, had PSV me 
verder niet geïnteresseerd.”
Hij verheft zijn stem. „Ik volg PSV meer en 
beter dan elke fan in Eindhoven! Ik weet alle 
nieuwtjes, lees alle websites. Als vrienden mij 
ergens over bellen, dan weet ik het al. Ik heb 
nog heel veel contact met Salcido, met Afellay, 
Bakkal, met Lazovic en ook met Aissati. Dat 
zijn persoonlijke vrienden geworden.”

Volgens PSV speelde de invloed van 

„Ik volg PSV meer en
beter dan elke fan. Ik  
weet alle nieuwtjes en
lees alle websites.”



spelersbegeleider Vlado Lemic een grote 

rol bij wat er is gebeurd.

„Lemic en ik hebben niks samen. Ik heb geen 
enkel contact meer met hem. Ik heb zijn 
mobiele nummer niet eens. Hij heeft mij in 
het verleden geholpen omdat hij contact had 
met Juliano Bertolucci, die weer bevriend 
is met mijn agent Renato. Toen ik naar PSV 
kon, heeft Lemic de eerste contacten gelegd 
met mijn club Cruzeiro. Zo heeft hij meerdere 
spelers geholpen, Alex bijvoorbeeld. Maar dat 
wil niet zeggen dat ik me door hem of iemand 
anders heb laten beïnvloeden. Ik heb gedaan 
wat ík vond dat ik moest doen.”

Waarom heb je geen contact meer met 

Lemic?

„Hoe kan ik nog contact met hem hebben? 
Iedereen dacht dat hij een probleem was 
binnen de club. Ik heb de relatie verbroken om 
te voorkomen dat dat fabeltje me zou blijven 
achtervolgen.”

Je bent niet naar Engeland gegaan voor 

het  geld?

„Financieel zit er geen verschil tussen wat ik 
nu verdien en bij PSV verdiende. De enige 
toegevoegde waarde van Tottenham is dat 
het een traditierijke club is die speelt in een 
competitie waar ik veel ervaring kan opdoen. 
Maar qua geld? Ja, als wij grote prijzen 

winnen, dan zijn de premies interessant. Dat is 
helaas niet aan de orde. In die zin zijn we beide 
verliezers, PSV en ik.”

Ben je gelukkig nu?

„Alles is anders dan wat ik had. Wél ben ik 
heel erg blij met de manier waarop de fans van 
Tottenham mij ontvangen hebben en steunen. 
Ze zingen vaak: 'Gomes, we love you'. Dat is 
prachtig. Ik voel veel respect. Maar liefde, dat 
is een ander gevoel. Dat hele speciale wat ik 
met Eindhoven had, is hier niet.”

Heeft PSV geprobeerd je nog te 

behouden?

„Jawel. Maar het klimaat stond dat niet meer 
toe. Als ik eenmaal heb gezegd ja of nee, dan 
kan ik daar toch niet meer op terugkomen? 
Mijn geloofwaardigheid was in het geding. 
Iedereen zou hebben gezegd: van hem kun je 
niet op aan.”

Waarom moest het zo scherp, zo 

definitief?

„Ik ben intern juist heel zacht geweest, heb 
geprobeerd de problemen met de club op te 
lossen. Maar wat me gigantisch heeft geraakt, 
was dat de afspraken met keeperstrainer Flávio 
niet zijn nagekomen. Hij zou in maart vorig 
jaar bij PSV kunnen beginnen. Daar is nooit 
iets van gekomen, ondanks toezeggingen. 

Nu betaal ik tot op de dag van vandaag zijn 
salaris.” 

Was je eigenlijk op de hoogte van de 

strijd tussen Reker en Valckx?

„Ik heb nooit geweten dat die twee 
problemen hadden. Voor mij was Valckx de 
vertegenwoordiger van de club. Met hem 
besprak ik alles. Hij was toch een belangrijke 
man binnen de club? En al die jaren was het 
goed gegaan. Pas rond die zaak met Flavio 
ontstonden er bij mij twijfels. Ik dacht: hoe kan 
een manager niet weten wat er is afgesproken 
op directieniveau? Toen besefte ik wel: binnen 
PSV zijn de zaken niet goed georganiseerd. 
Dát heb ik aan de kaak willen stellen. Het 
was niet mijn bedoeling om iemand uit te 
schakelen.” 

Waarom slaagden PSV en jij er niet in om 

na jouw eerste interview de problemen 

intern op te lossen?

„We hadden het contract verlengd tot 2013. 
Het was hand erop en klaar! Ik heb mijn 
familie in Brazilië gebeld, iedereen feliciteerde 
me en vond het prachtig. Op dat moment heb 
ik meteen Flavio laten weten dat hij welkom 
was bij PSV. Toen begon het wachten. Twee 
maanden, drie maanden. Ik vroeg me af: 
waarom komt het niet rond? Ik had het idee 
dat ze met hun konten aan het draaien waren. 
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Er werd verwezen naar de commissarissen.”

Je zei daarstraks: ik had misschien beter 

moeten nadenken. In hoeverre heb je je 

door emoties laten leiden?

„In Brazilië is het heel normaal om de 
discussie aan te gaan. Zo’n type ben ik zelf ook. 
Ik wilde niet op eieren lopen. Voelde me een 
leider binnen de club, binnen het team. Na het 
vertrek van Van Bommel en Cocu kwam de 
verantwoordelijkheid voor het team bij mij te 
liggen. Zo heb ik dat gevoeld. Spelers kwamen 
naar mij toe, vroegen mij om raad. Ik voelde 
me goed in die rol, wílde ook graag helpen. 
Daarom moest ik wel het woord doen. Ik had 
niet verwacht dat de impact van mijn woorden 
zo groot zou zijn, dat er zoveel rumoer zou 
ontstaan.”

Wilde PSV jou houden, denk je? Of werd 

je te machtig binnen de club?

„Zo heb ik nooit willen denken. Als dat zo 
zou zijn, dan begrijp ik niet waarom er dan 
angst voor die ‘macht’ zou moeten zijn. Ik 
besefte heus wel dat ik niet de autoriteit bezat 
om ervoor te zorgen dat hij (Reker) zou 
vertrekken. Hij zou blijven, ik kon niet meer 
met hem samenwerken. Het voelde alsof ik uit 
mijn eigen huis ben gezet.
Nu pas ben ik enigszins rustig van binnen, 
maar ik heb vele nachten niet geslapen. Ik heb 

veel gehuild, tot op de dag van vandaag kan ik 
emotioneel worden van wat er is gebeurd.”

Nu begint Gomes te huilen.

Wat raakt je nu zo?

„Een heel mooi verhaal is zo abrupt tot een 
einde gekomen… Binnen het moderne 
voetbal was het verhaal tussen PSV en mij toch 
niet normaal? Nu gelden vaak heel andere 

motieven bij spelers. Ik was bij PSV niet alleen 
keeper, ik had een liefdesrelatie met de club en 
de stad. Ik voel zoveel heimwee, saudades… 
Het stadion, het veld, de spelers, de fijne 
mensen op De Herdgang. PSV is zó anders. 
Je ervaart er als sportman psychologische en 
emotionele steun bij alles wat je doet. Juist dat 
familiegevoel heeft ervoor gezorgd dat we drie 
keer kampioen zijn geworden. Als ik hier thuis 
op de bank zat en PSV speelde Champions 

League, dan dacht ik: ‘Ik hoor daar te zijn’. Ik 
ben nog twee keer naar Eindhoven geweest. 
Maar dat was niet goed voor mij. Ik voelde me 
zó goed daar dat elk bezoek aan de stad het 
moeilijker maakte.”

Keer je nog eens terug naar PSV?

„Dat weet alleen God. Wij zijn uit elkaar, 
formeel gescheiden, maar in mijn hart is 
de liefde er nog steeds. Geen enkele speler 
heeft ooit de band met een club gehad die ik 
heb met PSV. Nu functioneer ik hier. Ik wil 
hard werken voor Tottenham, de fans zijn 
fantastisch voor mij. Ik heb een contract voor 
drie jaar plus een optie voor nog eens twee jaar. 
Tottenham zal mij niet laten gaan, bovendien 
doet Isaksson het nu goed bij PSV. Daarna kan 
ik terugkomen, dat zou ik graag willen. Ik ben 
heel dankbaar voor de tijd die ik in Eindhoven 
heb doorgebracht, maar weet niet of bij de fans 
dezelfde heimwee leeft.”

Je hebt nooit afscheid kunnen nemen.

„Dat zou ik niet eens aankunnen. Al die 
mensen met wie ik heb samengewerkt, zou 
ik natuurlijk graag nog eens ontmoeten. Het 
afscheid was te abrupt en moeilijk te verteren. 
Ik heb niet eens de tijd gehad om de derde titel 
te vieren of ervan te genieten. Dat heeft lange 
tijd geknaagd. Het bewijst ook wel dat mijn 
vertrek helemaal niet gepland was.”

„Ik had geen tijd om 
de titel te vieren. Mijn 
vertrek bij PSV was
helemaal niet gepland.” 


