
 

 

 

 

 

 

 300 kussentjes leggen in 23 minuten 

door Gerard Janssen. donderdag 23 augustus 2007 

EINDHOVEN - De doorsnee supporter heeft dat niet zo in de gaten, maar er is elke thuiswedstrijd heel wat werk aan de winkel in 

het Philips Stadion voor de bal eindelijk aan het rollen gaat. 

 

De 'kussenleggers': vanaf links Joost van Hensbergen, Tijs Maassen en Erwin 

Kerkhof. Foto Kees Martens 

Van groot – het in goede orde naar binnen leiden van zo’n 32.000 toeschouwers – 

tot klein. Dát is meer de afdeling van Tijs Maassen, Joost van Hensbergen en 

Erwin Kerkhof (alledrie 27). Zij zorgen er voor elke thuiswedstrijd voor dat de 

financieel hoogmogenden op de dure Eretribune Zuid comfortabel plaats kunnen 

nemen, door vooraf elke keer weer driehonderd zitkussentjes op hun stoeltjes te 

leggen. 

Het trio, afkomstig uit Son maar inmiddels woonachtig in Eindhoven – en uiteraard alledrie gezegend met een roodwit hart –, doet 

dat werk inmiddels alweer een jaar of zeven. Ticketingmanager Coen Schroots zocht destijds wat mensen voor dat klusje en kwam 

via relaties uit bij het drietal. „Mooi om te doen. Ook al omdat we er alledrie een seizoenkaart van PSV voor krijgen”, aldus het trio. 

Het plaatsen van de kussentjes, met elastische band vastgezet onder de zitting en achter de rugleuning, kost ongeveer een half uur 

(‘ons record is 23 minuten, hebben we eenn keer geklokt’), het weghalen een kwartier. Met z’n tweeën overigens, want ze werken in 

een rouleringssysteem. Zo heeft er altijd eentje tijdens een thuiswedstrijd vrij. 

Het is wel vroeg aanpakken. Als een wedstrijd om half acht begint gaat het stadion om zes uur open, maar dan moeten de 

kussentjes er al liggen. „Dus melden we ons om kwart over vijf al. Ophalen, erop leggen, klaar om zes uur. Alleen voor de 

Champions League kan het wat langer duren omdat je dan ook een hoop van die plakkertjes met het sponsorlogo moet 

aanbrengen.” 

Dan, overigens, wil het ook nog wel eens voorkomen dat er kussentjes verdwijnen. „Bij competitiewedstrijden niet, want dat zijn 

vaste plaatsen; dan zou je dus weten wie er een meegejat heeft. Voor de Champions League en bij bekerwedstrijden zitten er vaak 

anderen en dan zijn er soms wel eens foetsie. Maar dan hebben we het over amper drie per seizoen.” 

Hoe lang de drie nog doorgaan is afwachten. „Dit seizoen in elk geval nog wel, daarna zien we verder. We hadden eerst een 

seizoenkaart in een hoek van het stadion, tussen de gehandicapten. Dat was prachtig. Nou zitten we ergens anders en dat is wat 

minder. Maar goed, we kijken wel. Voorlopig blijft het wel gaaf natuurlijk, zo’n hele seizoenkaart voor dat werk.” 

http://www.ed.nl/

