
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

VOETBALSJAALS  

Op zondag 26 september 2010 laat Jan van den Bosch uit Gemert zijn verzameling voetbalsjaals zien aan de bezoekers van 
de verzamelbeurs in Eerde. Hoewel hij al in 1978 begonnen is met het verzamelen van voetbalsjaals is zijn verzameling ze-
ker niet omvangrijk te noemen. Dit komt echter omdat hij niet zomaar alle voetbalsjaals verzamelt, maar alleen de sjaals van 
de Europese tegenstanders van zijn favoriete voetbalclub PSV. 
 

 
 
Begin 
Al zijn hele leven is Jan van den Bosch 
een enorme voetbalfan, maar vooral ook 
fan van voetbalclub PSV. Al zeker 40 
jaar bezoekt hij alle wedstrijden die PSV 
in Nederland speelt. Eerst werden alle 
kaartjes los gekocht, maar nu heeft hij al 
30 jaar een seizoenskaart van PSV en 
ook 2 van zijn zoons hebben een sei-
zoenskaart. Zijn 3e zoon is liever het bui-
tenbeentje van de familie, die is fan van 
Ajax. Zelfs zijn kleinzoon van 3,5 jaar is 
al PSV-fan.  
 

 
 
Op 9 mei 1978 bezocht Jan de Europa 
Cup finale die PSV speelde tegen de 
voetbalclub Forza Bastia (van het Fran-
se eiland Corsica). PSV won de wed-
strijd met 3-0. Na afloop van de wed-
strijd ging Jan met wat vrienden naar 
een supporterscafé in Mierlo en hij 
dronk enkele biertjes op de goede af-

loop. Na de wedstrijd had hij 2 voetbal-
sjaals van Bastia weten te bemachtigen. 
De ene sjaal was van zijde of nylon en 
de andere sjaal was een dikke stoffen 
sjaal. De barvrouw was helemaal weg 
van de nylon sjaal en vroeg een aantal 
keer of zij de sjaal mocht hebben. Uit-
eindelijk gaf Jan haar de sjaal en toen 
de tijd gekomen was om zijn drankjes af 
te rekenen, hoefde hij bijna niets te be-
talen omdat zij de sjaal van hem had 
gekregen. Thuis vertelde hij het verhaal 
trots aan zijn vrouw en die zei: “Oké, 
dan is die andere sjaal voor mij!” Ze 
nam de sjaal af en legde hem netjes in 
een doos. Vanaf die wedstrijd heeft Jan 
altijd geprobeerd om een sjaal mee naar 
huis te brengen na een wedstrijd tegen 
een voetbalclub uit een ander Europees 
land.  
 
PSV-sjaals 
Hoewel hij dus een echte PSV-fan is, 
verzamelt hij geen PSV voetbalsjaals. 
Waarschijnlijk kun je hem wel blij maken 
met een PSV voetbalsjaal, maar dan als 

ruilmateriaal, want hij probeert dus de 
sjaals van PS V weer te ruilen tegen de 
sjaals van buitenlandse voetbalclubs. Hij 
heeft wel eens een verzamelaar gespro-
ken die meer dan 100 verschillende 
sjaals had van alleen maar PSV. Het 
doel van de verzameling van Jan is ech-
ter om van iedere Europese tegenstan-
der van PSV één sjaal te bemachtigen. 
Hij wil er per club dus ook maar één in 
zijn verzameling bewaren. De mooiste 
sjaal houdt hij dan zelf als hij ze van een 
bepaalde club dubbel heeft. De andere 
sjaal gaat dan in de ruildoos. Overigens 
hangt er ook een Feyenoord sjaal in de 
verzameling van Jan. Nu vraagt u zich 
na het voorgaande verhaal misschien af 
waarom die er dan bij hangt. De verkla-
ring is heel eenvoudig in 2002 kwam 
PSV tijdens de kwartfinale van de Euro-
pa Cup 3 tegenover Feyenoord te staan. 
Ook alleen om die reden wordt de sjaal 
van Feyenoord in de verzameling van 
Jan getolereerd.  
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Hoe wordt er geruild! 
Jan bezoekt dus bijna alle thuisvoetbal-
wedstrijden van PSV. Tegenwoordig 
worden de fans van de verschillende 
clubs bij voetbalwedstrijden zoveel mo-
gelijk uit elkaar gehouden. Voor de wed-
strijd heeft het meestal nog geen zin om 
te proberen een sjaal te ruilen, want ie-
dere supporter wil met zijn sjaal zijn ei-
gen voetbalclub aanmoedigen. Na de 
wedstrijd gaat Jan echter altijd op zoek 
naar een supporter van de andere club 
om zijn sjaal mee te ruilen. Hij neemt 
daarom ook altijd minstens 2 PSV sjaals 
mee naar een wedstrijd. Zijn eigen sjaal 
die hij al jaren in zijn bezit heeft houdt hij 
hiernaast op de foto vast. Hij neemt ech-
ter ook altijd een extra PSV sjaal mee 
om mee te ruilen. Soms krijgt hij die, 
maar soms koopt hij die ook gewoon 
nieuw. Jan kan geen woord over de 
grens maar met een heleboel gebaren 
en wijzen weet hij toch altijd weer duide-
lijk te maken dat hij zijn sjaal wil ruilen 
tegen een sjaal van de andere club.  
 
Opbergen 
In eerste instantie werden alle sjaals die 
Jan meebracht van voetbalwedstrijden 
netjes opgeborgen in kunststof boxen. 
Na een tijdje was het een uitgebreide en 
kleurige collectie geworden. Jan en zijn 
vrouw vonden het allebei jammer dat 
niemand hun mooie verzameling ooit 
zag. Daarom besloten ze de sjaals op te 
hangen. Nu heeft Jan in de gang en in 
hun slaapkamer gordijnroedes gemaakt 
net onder de rand van het plafond. De 
sjaals blijven netjes hangen als je ze er 
achterdoor trekt. Op die manier zijn 3 
wanden van de slaapkamer bedekt met 
de kleurige sjaals. 
 

Overzicht 
Jan denkt dat hij, of zijn vrouw, het in-
middels zelf ook wel voor elkaar zouden 
kunnen krijgen, maar een vriend van 
hem print ieder jaar voor Jan een over-
zicht uit van internet van alle wedstrijden 
die PSV in Europees verband heeft ge-
speeld. Op www.voetbalstats.nl staan 
heel veel overzichten van voetbalwed-
strijden. Er staan niet alleen de interland 
wedstrijden van PSV op, maar ook van 
Ajax, Feyenoord, AZ en nog wat meer 
clubs. Naast de datum en wat voor soort 
wedstrijd en uit en thuis staan er ook de 
uitslagen van de wedstrijden bij.  
Met een gele markeerstift arceert Jan 
welke voetbalsjaals hij al in zijn bezit 
heeft. Die site is overigens het walhalla 
voor de voetballiefhebber met uitgebrei-
de informatie en statistieken over top-
scorers, coaches, scheidsrechters, gele 
en rode kaarten en van alles meer. 

Gezocht 
In totaal heeft PSV het al tegen 92 ver-
schillende clubs op moeten nemen in 
Europees verband. Jan heeft 80 ver-
schillende voetbalsjaals in zijn bezit en 
zoekt er dus nog 12.  
Hij weet dat sommige sjaals erg moeilijk 
zullen zijn om aan te komen. De club 
Gwardia Warschau bijvoorbeeld is al 
zeker 20 jaar geen betaald voetbalclub 
meer. 
Het hoogst op zijn verlanglijstje staat de 
sjaal van Steaua Boekarest. Ik heb er op 
internet wel al een afbeelding van ge-

vonden. Die zou hij 
toch wel erg graag wil-
len hebben. Toen die 
wedstrijd gespeeld 
werd op 1 november 
1989 lag Jan in het zie-
kenhuis voor een ope-
ratie aan zijn knie. Als 
er gescoord werd 
juichten Jan en zijn 
kamergenoot om het 
hardst tot de zuster 
kwam zeggen dat dat 
toch echt niet kon in 
het ziekenhuis, zo’n 
herrie. De uitslag van 
die wedstrijd werd 5-1 
voor PSV. Romario 
maakte toen maar 
liefst 4 goals voor PSV. 
Bij de meeste Europe-
se wedstrijden is hij 
thuis in ieder geval bij 
geweest, maar deze 
moest hij nu net mis-
sen.  
 

Jan zoekt nu nog de sjaals van: 
1. Zimbru (Moldavië) 
2. Gwardia Warschau (Polen) 
3. Steaua Boekarest (Roemenië) 
4. Spartak Plovdiv (Bulgarije) 
5. Dinamo Batumi (Georgië) 
6. FC Zürich (Zwitserland)  
7. Dundalk (Ierland) 
8. Ards FC (Noord-Ierland) 
9. Avenir Beggen (Luxemburg) 
10. Cherno Morevarna (Bulgarije) 
11. Bnei Yehuda Telav (Israël) 
12. CFR Cluy (Roemenië).  
 
Jan is nog maar 3 keer naar een uit-
wedstrijd van PSV geweest. Hij ging 
naar Stuttgart, München en naar Bar-
celona. De laatste wedstrijd was toch 
wel heel bijzonder voor Jan omdat hij 
daar met het vliegtuig naar toe ging. 
Daar zocht hij zelf de mooiste sjaal uit in 
de winkel.  

Als u nog 1 van de ontbrekende sjaals 
heeft voor Jan van den Bosch, of leuk 
ruilmateriaal, dan kunt u hem het beste 
even bellen om iets af te spreken op te-
lefoonnummer 0492 – 361014. 
 
Hulp van vrienden 
Jan hoeft het gelukkig niet allemaal al-
leen te doen. Zijn zoon is ook best fana-
tiek in het bij elkaar verzamelen van de 
sjaals. Toen die eens in een Scandina-
visch land op vakantie was belde hij op 
welke sjaals Jan ook alweer zocht uit dat 
land en hij bracht ze allebei mee als 
souvenir.  
In 2002 ontbrak nog steeds de sjaal van 
Fenerbahçe in de verzameling van Jan. 
Terwijl de club ook al in 1978 tegenstan-
der was van PSV. In 2002 moest Fey-
enoord tegen deze Turkse club spelen. 
Nu had Jan een vriend die Ajax-fan was 
en die had weer een collega die fan was 
van Feyenoord. Uiteindelijk heeft de 
Feyenoord-fan er dus voor gezorgd dat 
de sjaal van Fenerbahçe aan de verza-
meling van Jan kon worden toegevoegd. 
 
Tentoonstelling 
Op zondag 26 september 2010 laat Jan 
van den Bosch zijn verzameling voetbal-
sjaals zien aan de bezoekers van de 
verzamelbeurs in Eerde. Zoals u hierbo-
ven kunt lezen heeft hij ook diverse leu-
ke verhalen over zijn verzameling te ver-
tellen. Hij heeft ook ruilmateriaal. 
Het is voor iedere verzamelaar de moei-
te waard om eens een kijkje te komen 
nemen op de verzamelbeurs in Eerde.  
 
door Hannie van Duijnhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 


