
 
Geld verdienen met gedragen voetbaltruitjes? 

Twee vrienden geven hun geheimen prijs in hun boek: “Zo investeer je in matchworn voetbalshirts”. 

 
 
Hun gemeenschappelijke passies, voetbal en verzamelen, deden Thijs Huysmans uit 
Lommel en Dean Van Raemdonck uit Antwerpen aanzetten tot het schrijven van het boek: 
“Zo investeer je in matchworn voetbalshirts”. Het boek is een gids van A tot Z voor wie 
wil beginnen met het verzamelen of beleggen in gedragen voetbalshirts. “We delen vele 
tips over de waarde van een truitje, hoe eraan te geraken, hoe ook met een klein budget 
toch aan een shirt te geraken, en véél meer. Want voetbalshirts verzamelen is niet zo 
evident als je zou denken.” vertelt Dean.   
 

 
In 'Zo investeer je in Match Worn Voetbalshirts' nemen Thijs (links) en Dean (rechts) de beginnende maar ook 
ervaren verzamelaars mee op een reis door de verzamelwereld. Foto links Jan Buyens 

 
Meer dan 1000 voetbalshirts 
 
Met meer dan duizend stuks is Thijs Huysmans uit Lommel een van de grootste 
verzamelaars van voetbalshirts uit de Benelux. “Alles begon toen mijn vader stierf. Ik mistte 
iets om handen, dus begon ik te verzamelen” vertelt hij. Na het overlijden van zijn vader 

Fred tien jaar geleden begon hij zijn verzameling. Het was voor hem therapeutisch. Thijs 
zijn verzameling focust zich op de 100 grootste voetballegendes, waarvan er nog maar 
negen ontbreken. Voor een origineel shirt betaal je al snel meer dan 100 euro, doe dat maal 
1.000 en je komt aan een getal met vijf nullen.  
 

Bol.com van de verzamelwereld 
 
Thijs bouwde een netwerk uit over heel de wereld. Zo heeft hij meerdere truitjes van 
Ronaldo Luís Nazário de Lima, van zijn periode bij PSV en in Brazilië. “Ik heb in die tien 
jaar zoveel mensen leren kennen dat ik zowat alle shirts kan vinden die je zoekt. Ik noem 
mezelf wel eens lachend de bol.com van de verzamelwereld. Als iemand vraagt naar een 
shirt van Messi, vraag ik: ‘welke kleur wil je?’ zegt Thijs met een glimlach.  

 
 
 
 



Voetballiefde en verzamelmicrobe 
 
In het begin van de corona crisis kwam Thijs in contact met medeauteur Dean. Het klikte 
tussen beiden heren en al snel sloeg de verzamelmicrobe van Thijs over op Dean. Dean 
zijn liefde voor voetbal begon al van jongs af aan. “Ik speel al voetbal van toen ik vijf jaar 
oud was. Als tiener speelde ik met toppers als Hazard en Carrasco en deed ik wedstrijden 
tegen Lukaku. Een echte voetbalcarrière kwam er niet van, maar de passie voor voetbal 
bleef.” vertelt Dean. In zijn verzameling zitten vooral shirts van de Rode Duivels en RSC 
Anderlecht.  
 

 
 

Thijs Huysmans met zijn meest waardevolle shirt: een orgineel 
shirt van de “echte” Ronaldo bij PSV. “Het is nu tussen 2.000 
en 5.000 euro waard.”  — ©  Dick Demey 

 Thijs bij zijn “kostbaarste bezit”: “Ik ben beginnen    te 
verzamelen toen mijn vader, Fred, stierf.”  

90% van de truitjes zijn fake 
 
Zowel Thijs als Dean zijn al opgelicht. Truitjes worden als matchworn verkocht, zonder dat 
er bewijs is dat het door de speler is gedragen tijdens een wedstrijd. Dat is belangrijk want 
het heeft een grote impact op de waarde van een shirt. 
 
“De shirts zijn niet allemaal gedragen door de spelers (matchworn, nvdr.), maar wel 
gemaakt voor de speler. We noemen dat match issued. Ik beweer nooit dat iets matchworn 
is, tenzij ik het 100% zeker weet. Als ik bijvoorbeeld een shirt van Hans Vanaken krijg, weet 
ik perfect of het hij het tijdens een wedstrijd gedragen heeft of niet.” vertelt Thijs. 
 
In het boek wordt tot in detail uitgelegd hoe je een fake shirt kan herkennen. Het boek legt 

de verschillende types van voetbalshirts uit zodat je de juiste vragen kan stellen om zeker 
te zijn van wat je koopt. Maar ook hoe je moet omgaan met fraude en zelf een groot 
netwerk kan uitbouwen en op zoek kan gaan naar het truitje van jouw idool 
 
Beleggen in truitjes voor jong en oud 
 
Het verzamelen van truitjes is niet enkel een uit de hand gelopen hobby, maar ook een 
interessante manier van beleggen. Omdat deze shirts stijgen in waarde, zo zijn truitjes 
van 10 jaar geleden nu 3 keer zo veel waard, want ook de prijs van fanshop truitjes worden 
steeds duurder. In het boek, zo investeer je in matchworn voetbalshirt worden er tips en 
tricks gegeven voor de startende verzamelaars.  
 



Uit het leven gegrepen voorbeelden die Thijs en Dean zelf hebben ervaren aan de hand 
van leuke anekdotes, verhalen en illustraties van truitjes uit hun verzameling. We hopen dat 
ons boek onder de Kerstboom zal belanden of in de schoen voor Sinterklaas. Het is voor 
jong en oude voetballiefhebbers geschikt. “Zelfs mijn neefje van twaalf jaar is fan van het 
boek en heeft zelf al een kleine collectie van een 10-tal shirts” zegt Dean. 

 

      PERSCONTACT & INTERVIEWS: 

Dean Van Raemdonck  

0499 22 85 66 

dean.vanraemdonck@gmail.com 

      matchwornshirts.dean 

 

Thijs Huysmans  

0477 54 94 56 

josketheman@hotmail.com 

      tizzesportscollection 

 

Het boek is beschikbaar op website van 
boeken.cafe, Standaard Boekhandel,  FNAC en Bol.com 
 
PRIJS: €30 
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