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Inleiding 
 
Op 12 december 1910 wordt vanuit het personeel van Philips een voet-
balclub opgericht onder de naam Philips Elftal. Het elftal bestaat hoofd-
zakelijk uit spelers die vóór hun vestiging in Eindhoven al bij andere ver-
enigingen voetbalden, zodat de ploeg bestaat uit een kern van goede 
voetballers. Het Philips Elftal speelt op 18 januari 1911 zijn eerste wed-
strijd tegen het tweede van Hollandia uit Woensel (4-0). Het duel vindt 
plaats op exact dezelfde plek waar het tegenwoordige Philips Stadion 
staat. 
 In 1913 worden overal in Nederland Onafhankelijksfeesten georga-
niseerd omdat er honderd jaar geleden een einde is gekomen aan de 
overheersing van Napoleon. Philips organiseert de festiviteiten in Eind-
hoven. In het weekeinde van 30 en 31 augustus zijn er sportfeesten voor 
het personeel. Op laatstgenoemde datum wordt de Philips Sport Vereni-
ging opgericht waarbij de oprichters kiezen voor de kleuren rood en wit. 
De nieuwe vereniging wil dat de werknemers van Philips de gelegenheid 
krijgen om aan lichamelijke ontwikkeling en ontspanning te doen door 
het beoefenen van onder andere voetbal, korfbal, atletiek, gymnastiek. 
 Het Philips Elftal treedt in oktober 1913 in zijn geheel toe tot de Phi-
lips Sport Vereniging. Wel houdt de voetbaltak van PSV nog enkele jaren 
de naam Philips Elftal aan. In 1914 sluit de club zich aan bij de Brabantse 
Voetbalbond maar tot het spelen in een competitie komt het in de sei-
zoenen 1913/14 en 1914/15 niet (i.v.m. met het begin van de WO I). Het 
blijft bij wat vriendschappelijke wedstrijdjes. In het seizoen 1915/16 
neemt de club voor het eerst deel aan een competitie.  
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Hoofdstuk 1 
Periode 1915-1928 

De route naar de eerste klasse 
 

 

 Seizoen 1915/16 
 
 Competitie (noodcompetitie tweede klasse C) 
PSV ontvangt in 1915 de invitatie om samen met teams uit de tweede 
klasse van de NVB uit te komen in een noodcompetitie (competitie zon-
der promotie of degradatie). Zodoende ontmoet de vereniging voor het 
eerst de stedelijke volksclub Eindhoven. Het betreft een competitie met 
slechts zes clubs. Kees Mijnders, werkzaam bij Philips, is de eerste trai-
ner. Zijn mannen beginnen op 19 september met een 3-2 nederlaag bij 
het tweede van Willem II. Een week later boeken ze de eerste winstpar-
tij: Wilhelmina 2 is met 4-0 de sigaar. Hierna valt er nog één zege en één 
gelijkspel te noteren. Voor de rest stelt het allemaal niet veel voor en PSV 
eindigt als een na laatste. 
 Toch valt er in dit seizoen een zeer belangrijk succes op te tekenen. 
Op 5 april speelt PSV namelijk, in verband met de competitie-indeling 
voor het volgende seizoen, een beslissingswedstrijd tegen SSS Budel. De 
winnaar van dit duel mag het volgend seizoen uitkomen in de derde  

klasse van de Nederlandse Voetbalbond. Na halverwege met 2-0 te heb-
ben achter gestaan, trekt PSV uiteindelijk met 5-2 aan het langste eind. 
Het Philips Elftal kan zich opmaken voor het landelijke werk. 
 De PSV'ers van het eerste uur zijn onder meer: Jan Ketel (21 maart 
1889 te Zutphen, 1915/16), Ad van Lierop (8 november 1890 te Gestel, 
1915/16), Jan van Kessel (24 februari 1897 te Eindhoven, 1915/16 t/m 
1916/17), Antoon Goedhart (14 april 1891 te Rotterdam, 1915/16 t/m 
1916/17), Berend Jan Huiskamp (20 mei 1891 te Arnhem, 1915/16 t/m 
1917/18), Evert Moes (27 november 1892 te Meppel, 1915/16 t/m 
1916/17), Bertus van Dijk (8 maart 1898 te Oss, 1915/16 t/m 1924/25), 
Hans Jonkers (30 augustus 1890 te Groningen, 1915/16 t/m 1916/17), 
Jan Smits (25 september 1896 te Rijswijk, 1915/16 t/m 1922/23) en Jos 
Smets (3 december 1889 te Sint-Gilles [Bel.], 1915/16 t/m 1916/17).  
 
 Beker 
In de eerste ronde legt PSV op 9 april zeer verrassend de oppermachtige 
kampioen uit de noodcompetitie (Helmond) over de knie: 2-1. Eerste-
klasser MVV wipt de Eindhovense club een week later uit het toernooi, 
omdat een uitspelende ploeg bij een remise verder gaat: 2-2. 
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 Seizoen 1916/17 
 
 Competitie (derde klasse B) 
Kees Mijnders is vertrokken bij PSV en een opvolger is niet voorradig. 
Daardoor nemen de spelers zelf de trainingen voor hun rekening. Af en 
toe gebeurt dit onder leiding van international Wout Buitenweg. In ok-
tober 1916 wordt het Philips Elftal als Ph.S.V. (Philips' Sportvereeni-
ging) geregistreerd bij de Nederlandse Voetbalbond.  
 Met slechts vier opponenten stelt de competitie weinig voor. Boven-
dien trekt het tweede van VVV zich terug. Halverwege leidt PSV de dans, 
het heeft dan al zijn (thuis)duels in winst omgezet. De overige drie wed-
strijden gaan echter verloren, zodat de voetballers van Philips met even-
veel winst- en verliespartijen en voor- en tegendoelpunten keurig in ba-
lans blijven. Ze hebben kampioen NOAD als enige club twee punten af-
genomen en topscorer Sijen scoorde op 22 oktober tegen Tegelen de 
helft van zijn totale productie (9-2): vijf doelpunten. De competitie zit er 
eind december al op en daarom neemt PSV 
nog deel aan een extra competitie (van de 
Brabantse Voetbalbond) met onder meer 
EVV en De Valk. 
 
 Beker 
Tweedeklasser WFC uit Wormerveer zorgt 
op 10 september voor een kortstondig Eind-
hovens bekeroptreden (2-1). 
 
 

 Seizoen 1917/18 
 
 Competitie (derde klasse B) 
Topschutter Chris Sijen is vertrokken naar MVV, eigen jeugdspeler 
Harry Hunting zorgt dit jaar voor de doelpunten.  
 PSV vangt het seizoen aan met drie nederlagen op vreemde bodem, 
maar herstelt zich met drie thuisoverwinningen. De competitie wordt 
besloten met een remise en een winstpartij. Dat zet PSV op een derde 
plek in de eindrangschikking. Ondanks de derde stek mag PSV wel deel-
nemen aan de promotiewedstrijden voor de tweede klasse. Dit omdat de 
Eindhovense ploeg enkel reserve-elftallen als tegenstanders had. Een 
uit- en thuisduel tegen Sittard zal in april bepalen wie zich volgend sei-
zoen tweedeklasser mag noemen. 
 In Sittard bezorgt de zeventienjarige Léonard van Dijk PSV op 14 
april een verdienstelijke 0-1 zege. De Limburgse ploeg verslaat de Eind-
hovense club een week later met dezelfde cijfers, zodat een derde match 
noodzakelijk wordt. Op de grasmat van het Venlose VVV neemt PSV in 
het beslissingsduel al vroeg de leiding door Léonard van Dijk. In de res-
terende tijd loopt de ploeg verder uit naar een 3-0 winst.  
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 De promotie naar de tweede klasse is een feit geworden dankzij: Jan 
Hunting (29 november 1900 te Nuenen, 1917/18 t/m 1928/29), Simon 
van Haperen (3 december 1898 te Etten, 1916/17 t/m 1919/20), Isodor 
Meijlemans (27 maart 1981 te Dieghem [Bel.], 1917/18 t/m 1920/21), 
Hubert Brech (16 juni 1898 te Venlo, 1917/18), Berend Jan Huiskamp 
(20 mei 1891 te Arnhem, 1915/16 t/m 1917/18), Jef Rademaekers (22 
november 1898 te Beek, 1917/18 t/m 1918/19), Hannes Wijnands (23 
oktober 1895 te Mönchengladbach [Dui.], 1917/18 t/m 1920/21), Ber-
tus van Dijk (8 maart 1898 te Oss, 1915/16 t/m 1924/25), Willem Jan 
Staal (25 juli 1894 te Heemstede, 1916/17 t/m 1917/18), Harry Hun-
ting (20 oktober 1897, 1916/17 t/m 1918/19), Deseri Dresens (20 janu-
ari 1891 te Stolberg [Dui.], 1917/18), Léonard van Dijk (21 augustus 
1900 te Oss, 1916/17 t/m 1927/28), Frans Pulles (29 juni 1893 te 
Baardwijk, 1917/18), Jos van Dijk (13 februari 1891 te Oss, 1917/18). 
 

 
 
 
 

 Seizoen 1918/19 
 
 Competitie (tweede klasse B) 
In de tweede klasse krijgt PSV te maken met meer tegenstanders, maar 
nog altijd is de competitie met zeven verenigingen niet groots van opzet. 
Ondanks de aanwinsten Bertus Dierikx en Charles van Erp verloopt het 
allemaal niet echt florissant. De eerste zege wordt eind oktober behaald 
op het tweede van Willem II: 1-2. De Philips-mannen kennen vervolgens 
een korte opleving, maar vlak voor de kerstdagen roept RVV ze tot de 

Eric van den Bogaert (1963) uit Kranenburg 

Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en altijd PSV-supporter geweest. 
De interesse ontstond al toen ik vier jaar oud was. Mijn vader was prof-
voetballer bij FC Den Bosch. Toen hij stopte met voetbal is hij naar Eind-
hoven verhuisd, omdat hij bij Philips werkte. Zijn club was PSV. Het is me 
dus met de paplepel ingegoten. Op mijn vijftiende kreeg ik mijn eerste 
seizoenkaart. Daarvoor ging ik naar losse wedstrijden. De seizoenkaart 
heb ik nooit meer opgezegd en dat ga ik ook nooit meer doen. Ik ben nu 
51 jaar en heb dus 36 jaar onafgebroken een seizoenkaart. Zelf heb ik 
nooit gevoetbald, maar ik heb wel eredivisie gehandbald bij PSV.  
 Mijn absolute hoogtepunt is de Europa Cup 1-finale in 1988 in Stutt-
gart. De ware invasie van PSV-supporters in de Duitse stad heeft diepe 
indruk op mij gemaakt. Het uiteindelijke winnen van de Cup was de slag-
room op de taart van deze bijzondere ervaring. Wat een beleving, wat 
een prestatie. Niemand realiseerde zich toen dat dit eenmalig was en 
waarschijnlijk nooit meer voor zal komen... 
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orde: 7-4. Hierna levert enkel het duel met het onderaan staande Willem 
II nog twee punten op, de rest gaat verloren. Aan het einde van de rit 
heeft de Eindhovense formatie elf punten verzameld uit twaalf duels, en 
houdt daarmee twee teams onder zich. 
 
 

 Seizoen 1919/20 
 
 Competitie (tweede klasse B) 
Het eerste elftal van PSV is versterkt met doelman Jan Schudi, midden-
velder Peer Liebregts en aanvaller Jan van Dal. Laatstgenoemde zal nog 
een belangrijke bijdrage leveren aan de promotie naar de eerste klasse. 
 De competitie is met één club uitgebreid. Het gehele seizoen bungelt 
PSV zo rond de vierde plaats, maar door een sterk einde komt de tweede 
stek binnen handbereik. Een 3-1 nederlaag op de slotdag, tegen Wilhel-
mina 2, voorkomt dit. Kampioen BVV is dit seizoen oppermachtig en be-
haalt het maximale aantal punten. 
 
 

 Seizoen 1920/21 
 
 Competitie (tweede klasse B) 
Wout Buitenweg neemt dit seizoen bij PSV de touwtjes iets strakker in 
handen op het trainersvlak. De competitie omvat acht clubs, waaronder 
drie tweede elftallen. PSV is door de promotie van het sterke BVV een 
titelkandidaat met onder meer Helmond en EVV: de nummers twee en 
drie uit de vorige competitie.  
 Met vijf winstpartijen lost PSV de verwachtingen in en is het koplo-
per. Het Eindhovense Gestel volgt op één punt en die club is op 7 novem-
ber in Eindhoven de tegenstander. Het Philips-team laat er geen gras 
over groeien en toont zich met 4-1 de sterkste. NOAD 2 wordt vervol-
gens nipt met 1-0 aan de kant gezet, maar daarna is PSV met een remise 
en een nederlaag even de weg kwijt. Met een 9-0 triomf op het tweede 
van Wilhelmina wordt de weg snel teruggevonden.  
 De balans na 10 wedstrijden leert dat PSV lijstaanvoerder is met 17 
punten, Helmond is tweede met 16 uit 12 en Gestel derde met 14 uit 10. 
Door zeges op de tweede elftallen van Wilhelmina en Willem II kan PSV 
op 6 februari kampioen worden. Winst bij stadgenoot Gestel volstaat. De 
'gloeilampers' zijn goed doordrongen van de belangrijkheid van dit duel 
en scoren binnen vijf minuten tweemaal. In de tweede helft verdubbelen 
ze deze voorsprong en kunnen ze zich gaan opmaken voor de promotie-
wedstrijden. 
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 Promotiecompetitie 
In de promotiecompetitie bindt PSV de strijd aan met 't Zesde (Breda) 
en ONS (Heerlen). De start is met een 0-2 verlies tegen 't Zesde slecht 
(17 april). Op 24 april verslaat ONS thuis 't Zesde met 2-1. De ploeg uit  
Heerlen is op 1 mei de volgende opponent van PSV. Ook nu gaat het niet 
van een leien dakje, want in eigen huis blijft de Eindhovense ploeg ste-
ken op 1-1. Het ziet ernaar uit dat de PSV'ers de slag gaan missen, want 
alleen door het winnen van de overige twee ontmoetingen maken ze nog 
kans op promotie. Op 8 mei zegevieren ze 
met 1-3 in Breda van 't Zesde. Een week la-
ter wint 't Zesde thuis met 5-2 van ONS. De 
Bredase ploeg is door dit resultaat lijstaan-
voerder met 4 uit 4, maar wel uitgespeeld. 
PSV en ONS volgen ieder op een punt en 
kruisen op 22 mei de degens met elkaar. De 
eerste tien minuten zijn voor de club uit 
Heerlen, maar hierna werkt PSV zich lang-
zamerhand los. Vlak voor rust carambo-
leert een knal van Jan van Dal via een tegen-
stander in het vijandelijke doel. Na de thee 
is Van Dal andermaal succesvol: 0-2. ONS 
komt terug tot 1-2, maar PSV zal qua score 
aan de goede kant blijven. Allereerst wordt 
er een treffer van Van Dal afgekeurd, maar 
even later maakt hij aan alle onzekerheid 
een eind door vlak voor tijd opnieuw te sco-
ren: 1-3. 
 Jan Schudi (12 mei 1895 te Dordrecht, 1919/20 t/m 1922/23), Jan 
Hunting (29 november 1900 te Nuenen, 1917/18 t/m 1928/29), Jan 
Smits (25 september 1896 te Rijswijk, 1915/16 t/m 1922/23), Janus 
Tijssen (1 september 1899 te Breda, 1920/21 t/m 1922/23), Peer Lie-
bregts (21 oktober 1895 te Tongelre, 1919/20 t/m 1922/23), Joop 
Deenen (5 juli 1897 te Dordrecht, 1920/21 t/m 1921/22), Franz Biak 
(31 januari 1897 te Wenen [Oos.], 1920/21 t/m 1921/22), Arthur 
Marohn (4 oktober 1892 te Wenen [Oos.], 1920/21), Bertus van Dijk (8 
maart 1898 te Oss, 1915/16 t/m 1924/25), Charles van Erp (6 augustus 
1898 te Boxtel, 1918/19 t/m 1924/25), Fritz Weiss (13 november 1892 
te Wenen [Oos.], 1920/21 t/m 1926/26), Jan van Dal (23 juni 1893 te 
Tilburg, 1919/20 t/m 1923/24), Léonard van Dijk (21 augustus 1900 te 
Oss, 1916/17 t/m 1927/28) en Isodor Meijlemans (27 maart 1981 te 
Dieghem [Bel.], 1917/18 t/m 1920/21) zijn de spelers die er voor zor-
gen dat PSV zich eersteklasser mag noemen. 
 
 
 

Philips (Eindhoven) 

eerste klasser. 
Zondagmiddag werd te Eindhoven 

uit Heerlen bekend, dat de uit-

slag voor het kampioenschap 

was O.N.S.-Philips 1-3, waar 

door Philips eerste klasser is 

geworden. 
Toen de avondtrein uit Limburg 

binnenkwam stonden duizenden 

de overwinnaars af te wachten. 

Met de Philips-harmonie 

voorop, de nieuwe eerste klas-

sers omhangen met lauwerkran-

sen en gevolgd dor auto's vol 

met bloemen trok de stoet door 

de stad naar de villa van den 

heer A. Philips die, omringd 

van zijn huisgenooten, in eene 

kernachtige rede, warme woor-

den van gelukwensch bracht. 

Fanfares werden aangeheven en 

onder de tonen van opwekkende 

marschen ging het naar Apol-

loslust, waar de overwinning 

op feestelijke wijze werd ge-

vierd.  

Tilburgsche Courant, 24 mei 

1921 
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 Seizoen 1921/22 
 
 Competitie (eerste klasse Zuid) 
Wout Buitenweg heeft plaatsgemaakt voor Jan Vos. De 15-voudig oud-
international zal voor één seizoen de honneurs waarnemen. Het debuut 
van PSV in de eerste klasse verloopt niet eenvoudig. De Eindhovenaren 
vangen de competitie dermate slecht aan, dat ze na zes wedstrijden on-
deraan de ladder staan met slechts één punt. Op 20 november behalen 
ze hun eerste zege in de eerste klasse door, het eveneens slecht begon-
nen, VVV met 4-1 terug te wijzen. Deze lijn wordt met twee verliespar-
tijen niet doorgetrokken, maar op 18 december volgt een belangrijke tri-
omf op rode lantaarndrager Velocitas uit Breda. Halverwege het seizoen 
prijkt de Philips-ploeg op een negende plaats met vijf punten, met alleen 
VVV en Velocitas onder zich. 
 De tweede helft van de competitie begint voor PSV met ontmoetin-
gen tegen deze twee clubs. De wedstrijd in Venlo tegen VVV loopt voor 
PSV op een fiasco uit, en met de staart tussen de benen vertrekt het ge-
zelschap met een 3-0 zeperd richting Eindhoven. Zo zakt de ploeg één 
plaatsje. Dat wordt een week later nog een treetje lager als Velocitas met 
2-1 te sterk blijkt. Op 12 maart sleept PSV tegen Dosko uit Bergen op 
Zoom eindelijk weer eens een punt binnen, maar omdat VVV hetzelfde 
doet, schiet de ploeg uit Eindhoven er bar weinig mee op. Wat meer zo-
den aan de dijk zet is de 2-1 thuiszege op het Bossche Wilhelmina, maar 
met vier opeenvolgende mislukte voorstellingen werkt PSV zich ander-
maal in de nesten. Temeer omdat Velocitas en VVV wel een punt hebben 
toegevoegd aan hun schamele totaal.  
 Als op de 23e april de balans wordt opgemaakt bezetten PSV (acht-
tien duels) en VVV (negentien duels) met acht punten de onderste twee 
posities. Velocitas heeft een punt meer dan het tweetal en bovendien 
maar vijftien matches achter de rug. Een week later gaat PSV andermaal 
onderuit, terwijl NOAD en VVV de punten verdelen in Tilburg (1-1). Dit 
betekent dat VVV een punt meer heeft verzameld dan PSV, maar de 
ploeg uit Venlo is wel uitgespeeld. Velocitas voetbalt zich in de daarop-
volgende weken in veiligheid. De Eindhovense club heeft nog één kans 
en dat is op 21 mei tegen NOAD. Er moet minimaal één punt gepakt wor-
den om degradatie te ontlopen. Binnen een minuut nemen de Eindhove-
naren in dit duel de leiding, maar nog voor rust zijn de zaken dusdanig 
gekanteld dat ze tegen een 1-2 achterstand aankijken. Deze stand staat 
ook na negentig minuten op het scorebord, waardoor ze een punt ach-
terblijven bij VVV en als laatste eindigen. Toch is het nog niet gedaan met 
PSV, want de club heeft na afloop twee protesten ingediend. Het ene be-
zwaar betreft een doelpunt van NOAD en het ander is een nietig ver-
klaarde treffer van PSV. Nu is het wachten op het oordeel van de pro-
testcommissie en deze komt op 3 juni met een verklaring. Alleen het eer-
ste protest wordt gehonoreerd, waardoor het duel in 1-1 eindigt. Op de 
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ranglijst komt PSV op gelijke hoogte met VVV en voorkomt daarmee op 
miraculeuze wijze degradatie. 

 
 
 

 Seizoen 1922/23 
 
 Competitie (eerste klasse Zuid) 
In de zomer van 1922 wordt Ph.S.V. onder de naam P.S.V. ingeschreven 
bij de NVB. In de volksmond blijft de club Philips genoemd worden. John 
Leavy zal de trainingen van PSV gaan leiden. Ondanks een Engelse oe-
fenmeester zijn die nog altijd niet van een hoog gehalte. Ook het tweede 
verblijf in de eerste klasse wordt er één van hangen en wurgen. 
 Met vier punten uit de eerste zes wedstrijden laat PSV op de ranglijst 
vier ploegen achter zich. Hierna komt er een grotere kink in de kabel. 
Zes verliespartijen, waarvan er één ongeldig (PSV-Bredania 0-1) wordt 
verklaard, laten de Eindhovenaren op een één na laatste plaats neerplof-
fen. Alleen Velocitas staat nog onder hen. De cadetten uit Breda komen 
op 14 januari naar Eindhoven en de 'Philipsmenschen' krijgen een 2-3 
nederlaag te slikken, waardoor ze de nieuwe rode lantaarndrager wor-
den. Ze zetten zich schrap en boeken vijf punten uit drie duels, waaron-
der de eerdere geannuleerde wedstrijd PSV-Bredania (2-0). Op 25 fe-
bruari troeft Dosko in Bergen op Zoom PSV weliswaar met 2-0 af, maar 
heeft de ploeg wel vier punten afstand genomen van Velocitas. Met vier 
wedstrijden voor PSV en vijf voor Velocitas op het programma, lijken de 
Eindhovenaren een beslissende slag te hebben geslagen. Ze rekenen zich 
echter te snel rijk.  

Ik ben PSV'er in hart en nieren. Alles draait om de club. Als PSV verliest 
is mijn weekend naar de knoppen, wint PSV dan ben ik in mijn nopjes. 
Vanaf mijn zesde ben ik al fan en ik heb al dertien jaar een seizoenkaart. 
Ik heb zelfs als hummeltje van acht jaar de finale van de Europa Cup 1 
mogen kijken. De penaltyreeks kan ik mij nog goed herinneren. Ik ken 
uiteraard meerdere mooie momenten, zoals de 4-3 tegen 020 met de 
vrije trappen van Dzsudzsák en de 10-0 tegen 010. 
 Mijn mooiste seizoen is echter die van 2004/05. Het elftal van toen 
presteerde boven verwachting. Met Guus aan het roer gingen we bijna 
1988 overdoen. Farfan, Park, Lee, Alex, Gomes, Cocu, Van Bommel, Ven-
negoor, Vogel, wat een elftal. Ik heb het prachtige Champions League-
avontuur volledig meegemaakt: de overwinning op Monaco, de penalty-
reeks tegen Olympique Lyon en toen met 7.000 PSV'ers naar Milaan. Op 
een haar na misten we de finale. Zo zonde! Daar ben ik nog steeds wat 
kapot van. Wel waren we trots op PSV en dat zijn we nog steeds. Dat 
maakt het leed dragelijker. 

Danny van den Berg (1979) uit Geleen 
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 De Bredanaars triomferen tweemaal op rij, terwijl PSV een keer in 
het stof bijt bij MVV. Beide clubs hebben nu achttien duels achter de kie-
zen en negen punten vergaard. Op 22 april komen de twee teams in de 
wei. PSV gaat kopje onder bij het Bossche Wilhelmina en Velocitas buigt 
het hoofd voor Bredania. Het komt nu aan op de laatste match. De ploeg 
uit Eindhoven is op 29 april met 2-1 de baas over MVV. Velocitas komt 
deze middag niet in actie, zodat het wachten geblazen is tot de ploeg uit 
Breda zijn laatste potje speelt. Tot de jaren vijftig gebeurt het regelmatig 
dat de ene ploeg zijn competitieduels al heeft afgewerkt, terwijl een an-
dere club nog één of meerdere wedstrijden voor de boeg heeft. Op 6 mei 
speelt Velocitas zijn laatste competitiewedstrijd en wel tegen Eindho-
ven, dat daarmee het lot van PSV in handen heeft. De blauwwitten vol-
doen aan hun sportieve plicht en redden hun stadgenoot via een 1-2 tri-
omf in Breda. Andermaal handhaaft PSV zich met de hakken over de 
sloot. 
  
 

 Seizoen 1923/24 
 
 Competitie (eerste klasse Zuid) 
Door prompt de eerste competitiewedstrijd tegen Bredania met 3-1 te 
verliezen, lijkt PSV eenzelfde weg te gaan bewandelen als in de voor-
gaande twee seizoenen. Met een puntendeling tegen NOAD en een 3-1 
overwinning op Dosko herstelt de club zich echter keurig, maar twee 
uitglijders doet de ploeg opnieuw stiekem naar onderen kijken. Twee 
opeenvolgende victories verschaffen de Eindhovense ploeg wat lucht. 
Maar nederlagen tegen BVV (4-1) en NAC (3-0), met daartussendoor wel 
een magistrale 1-6 winst bij NOAD (vijf treffers van Ramakers), zorgen 
ervoor dat PSV nog altijd niet zorgenvrij is.  
 In de maand februari speelt de club zich met triomfen op Alliance (4-
0) en Dosko (1-3) en een remise tegen Wilhelmina zo goed als veilig. 
Daar kunnen verliespartijen tegen BVV (2-3) en Eindhoven (3-1) niets 
meer aan veranderen. Hierna zetten de PSV'ers aan voor een uitste-
kende eindsprint en mengen ze zich in de titelstrijd tussen Willem II en 
NAC. Ze behalen op 22 april in eigen huis een verrassende zege op Wil-
lem II (1-0), waardoor de Tilburgse club zo goed als zeker zijn titelkan-
sen vergooit. NAC slaagt er vijf dagen later wel in om PSV pootje te lich-
ten (1-3) en wordt zodoende kampioen. PSV eindigt in de middenmoot. 
 
 

 Seizoen 1924/25 
 
 Competitie (eerste klasse Zuid) 
PSV verzamelt uit de eerste zeven potjes vijf punten. De spelers van Phi-
lips treden hierna een rampzalige periode tegemoet en sluiten het jaar 
af met vijf zeperds. Ze gaan aan de oliebollen als de nummer laatst in de 
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competitie met 5 uit 12; Alliance en Bredania hebben allebei 7 uit 11. 
Het jaar is amper tien dagen oud of een hernieuwd verlies volgt: NOAD 
is met 2-1 te sterk. De serie nederlagen biedt de 'gloeilampmenschen' 
weinig houvast voor het treffen met mede-degradatiekandidaat Alliance 
op 18 januari. Toch verlaten ze het veld in Roosendaal als winnaar: 2-3. 
Ze slaan echter andermaal het verkeerde pad in door drie duels achter-
een het spoor bijster te blijven. Met 7 uit 17 is PSV op 22 maart uiteraard 
de rode lantaarndrager. Het op een tiende plaats staande Alliance heeft 
9 uit 18. Een week later wordt de situatie bijna uitzichtloos, als de ploeg 
uit Roosendaal met 5-2 uithaalt in eigen huis tegen BVV, terwijl PSV er 
roemloos met 0-3 van langs krijgt van Wilhelmina. Zo is het gat opgelo-
pen naar vier punten en is er alleen nog een theoretische mogelijkheid 
om de degradatie te ontduiken.  
 PSV zal de laatste twee duels moeten winnen, terwijl Alliance in zijn 
laatste partij geen punt mag pakken. Op 5 april klopt PSV in eigen huis 
Bredania met 2-0 en verneemt de Eindhovense club dat Alliance die-
zelfde middag met 2-1 ten onder is gegaan bij Wilhelmina. Met het thuis-
duel tegen nummer acht Willem II voor de boeg lijkt het voor de Eind-
hovense club een haalbare kaart, maar het eindigt op 12 april in een des-
illusie. In Eindhoven gaat PSV tegen de Tilburgers met de billen bloot (2-
5), waardoor degradatie een feit wordt. Er volgen geen degradatiewed-
strijden, zoals die in de voorgaande seizoenen voor de op de laatste 
plaats geëindigde ploegen wel altijd waren weggelegd. De Nederlandse 
Voetbalbond heeft namelijk besloten om met ingang van het volgende 
seizoen de zuidelijke eerste klasse van elf naar tien clubs terug te bren-
gen. 
 
 Beker 
Tweedeklasser Helmond wordt op 1 maart met 1-0 aan banden gelegd, 
maar later in de maand moet PSV diep buigen voor Wilhelmina: 0-6.  
 
 

 Seizoen 1925/26 
 
 Competitie (tweede klasse B) 
Ondanks de degradatie weet PSV in de personen van Jan Hassink en Ger-
rit Hermans twee spelers van eersteklasniveau aan zich te binden. Bei-
den zijn bij Philips gaan werken en zo bij PSV terechtgekomen. De twee 
voetballers zitten tegen het Nederlands elftal aan. Hassink zal dat wel 
bereiken, Hermans niet.  
 PSV vangt de competitie op 20 september aan met een 2-2 tegen 
Longa. Beide ploegen trekken de vier volgende wedstrijden naar zich toe 
en na vijf duels staan ze gebroederlijk aan kop met negen punten. Op 22 
november treffen ze elkaar andermaal. In de eerste helft komen beide 
teams niet tot scoren, maar in het tweede bedrijf wordt dit ruimschoots 
goedgemaakt door PSV. De doelpunten vallen als rijpe appelen uit de 
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boom. Met 6-0 walst de Eindhovense formatie over de Tilburgse ploeg 
heen. Het Tegelse TSV maakt, op de voor PSV laatste speeldag in 1925, 
eveneens geen schijn van kans: 3-0. VSC gaat met 14 uit 9 als koploper 
het nieuwe jaar in, maar nummer twee PSV staat er met 13 uit 7 beter 
voor.  
 Er is daarom sprake van een heuse topper als beide clubs elkaar op 
3 januari in Volt treffen. Haes scoort namens PSV in de eerste helft. Twin-
tig minuten na de pauze maakte VSC uit een vrije trap gelijk. Kort hierop 
mag PSV een strafschop nemen. Hertzberger schiet de penalty in eerste 
instantie tegen de keeper aan, maar de terugspringende bal deponeert 
hij alsnog in het doel: 1-2. Vlak voor tijd levert een strafschop voor VSC 
wat hilariteit op. De elfmetertrap wordt allereerst naast geknald, maar 
de scheidsrechter besluit de strafschop te laten overnemen, omdat een 
aantal PSV'ers te snel is ingelopen. Bij de tweede keer doen enkele spe-
lers van VSC dit en andermaal geeft de umpire te kennen dat de penalty 
opnieuw uitgevoerd moet worden. Deze derde poging wordt door Hun-
ting gestopt, maar aangezien weer een paar VSC-voetballers te vroeg in-
stormen is de scheidsrechter wederom van mening dat er nogmaals ge-
schoten moet worden. Bij de vierde gelegenheid verloopt alles goed. Ze-
ker voor PSV, want keeper Hunting stopt de inzet en voorkomt daarmee 
een puntendeling. 
 Na deze partij is PSV vier duels lang niet meer te houden. Met klin-
kende overwinningen worden de tegenstanders simpeltjes opzij gezet. 
De eerste seizoensnederlaag op 14 februari tegen middenmoter Gudok 
uit Tilburg komt dan ook onverwachts uit de lucht vallen, maar door 1-
3 zeges in Tegelen (TSV) en Venlo (VOS) doet PSV een belangrijke stap 
richting het kampioenschap. Dit kan op 28 maart een feit worden als de 
club andermaal afrekent met het Venlose VOS. In een gelijkopgaande 
partij neemt PSV in de eerste helft een 1-0 voorsprong door een treffer 
van Ramakers. Hermans zorgt na de thee voor nummer twee. De titel is 
binnen. De Eindhovenaren sluiten de competitie met twee zeges waar-
dig af, waarna ze zich gaan opmaken voor de promotiewedstrijden. 
 


