
Het verjaardagscadeau van Pepijn 
 

Zondagmiddag 14 mei PSV-PEC Zwolle. 
Dat had Pepijn gekozen voor zijn verjaardag! 
Hij had er zin in, samen met zijn papa en opa, 
eerst met de auto naar Oisterwijk en dan met de bus naar Best want de treinen reden 
en pas in Best met de trein naar Eindhoven. Vanuit het station liepen ze zo met heel 
veel andere fans naar het PSV stadion, je kon het grote stadion van verre al zien 
staan. 

Het was lekker weer en Pepijn had het uit-shirt aan van Luuk 
de Jong, hij was er helemaal klaar voor. Nog even langs de 
fanshop om iets leuks uit te kiezen, 
het werd Phoxy met rugnummer 99 de 
mascotte van PSV. 
Toen het stadion in, wat was dat groot 
en veel trappen. Pepijn vond het 
geweldig en  kon alles goed zien. Hij 
was er al een keer eerder geweest, 
maar het is toch wel iets anders dan 
Jong  Brabant zo groot en wat een 
mooie grasmat!  De spelers waren 
nog aan het inlopen en Pepijn  dacht 
dat hij Luuk zag lopen, maar dat kon 

niet want die was geblesseerd. De aftrap werd genomen het 
doel van PSV met Zoet op goal was de eerste helft vlakbij de 
tribune van Pepijn. Dit zou een mooie wedstrijd moeten 
worden, de scheidsrechter was Jeroen Manschot. Na een kwartier spelen was er nog 
niets bijzonders gebeurd het voetbal van PSV niet om aan te zien, het was een traag 
en slaperig spel. Na een half uur spelen liet Zoet per ongeluk de bal los waardoor 
Ted van Pavert van PEC Zwolle 0-1 kon scoren. Het was meteen stil in het stadion, 
alleen de fans van Pec Zwolle kon je horen juichen en zingen. 
Pepijn baalde en riep “zet er nou Locadia in want zo valt iedereen in slaap”. Pepijn 
ging zitten en was boos op PSV.  
Even later tikte Philip Cocu op mijn arm, ik keek op en Philip vroeg aan mij, “Pepijn 
waar wil je spelen voor of achter´. Ik zei: “rechtsachter op de plaats van Santiago 
Arias” Philip zei: “okay, ga maar warm lopen en doe je schoenen goed vast dan zet ik 
jou in de tweede helft op de plaats van Arias”, Nou toen ben ik me eerst gaan warm 
lopen en heb ik wat water gedronken, even nog naar boven gekeken of ik papa en 
opa zag zitten en ja hoor ze zwaaiden allebei naar mij. Marco zei tegen mij: “kom op 
Pepijn je kunt het”, In de tweede helft gingen we los, eerst zorgen dat wij geen tegen 
doelpunten zouden krijgen. Dan opbouwen en de bal naar voren spelen, ik kreeg de 
bal van Jeroen Zoet en speelde deze door naar Marco die had een snoeihard schot 
bovenkant kruising maar van der Hart de keeper van Pec raakte ‘m nog net aan. Het 
publiek “ohh”. Het was een hoekschot, deze werd genomen en Marco van Ginkel 
kopt slim door en Hector Moreno( 78e minuut) scoorde met zijn hoofd bij de eerste 
paal 1-1. “Hehe en nu doorgaan” dacht ik. Een minuut later kreeg ik de bal en liep in 
een rush naar voren en ik kon in een keer uithalen en ik schoot in de verre hoek van 
het doel met een diagonaal schot…..GOALLLL (79e minuut). Yeahhhhh 2-1, een 
dansje gedaan met Locadia en naar papa gezwaaid, hij stak zijn duim omhoog. Toen 
scoorde Sam Lammers 3-1 (85e minuut) en 3 minuten later Bart Ramselaar na een 
mooie steekpass van Oleksandr Zinchenko 4-1. Wij waren weer top. De 



scheidsrechter blies af, we hadden gewonnen! 
We waren blij en Cocu was blij en we liepen 
een rondje op het veld, hand in hand naar het 
publiek “woooohooo” en nog een keer 
“woooohooo”  heel het stadion door en ze 
riepen: “hé Pepijn goed gedaan” en een ander 
riep “mag ik jouw handtekening op mijn 
voetbal”  dus ik zette mijn naam op de bal met 
een zwarte stift. Wouw wat was ik gelukkig, toen 
was ik ineens wel heel erg moe, en ging even een tukkie doen. “Pepijn ga je mee” 
riep zijn papa “het is afgelopen, eet je chips nog maar op, “He, chips…….hoezo?” 
“Papa” vroeg Pepijn “we hebben toch wel gewonnen” “Tuurlijk met 4-1 zelfs, heb je 
zitten slapen jongen?” “Tuurlijk niet” zei Pepijn “papa, wie heeft het 2e doelpunt 
gemaakt?”, “dat kon ik van hieruit niet zien maar ik dacht de rechtsachter speler” , “Ja 

dat klopt, dat was ik” papa lachte “jaja, over 12 jaar of zo” We 
liepen de trappen af naar beneden, Pepijn kwam daar een 
jongen tegen met een voetbal in zijn hand en op die bal stond 
Pepijn met zwarte stift! “He hoe kan dat nou”dacht Pepijn  
“zou ik dan toch niet gedroomd hebben!” 
Daarna gingen Pepijn, zijn papa en opa met de trein naar Best 
en van Best met de bus via een omweg naar Oisterwijk en dan 
met de auto van opa terug naar huis. Thuis lekker frietjes op 
en toen naar bed. Lekker verder dromen hoe Pepijn kampioen 
wordt, maar dat wordt een volgend verhaal. 

Dit was een fijn verjaardagscadeau! 
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