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Nieuwsbrief programmaverzamelaars 

Uitgave 10 

September 2015 
 

Beste verzamelvrienden, 

 

De zomervakantie zit er (voor de meesten van ons) weer op en de competitie is alweer in volle gang. De 

hoogste tijd voor de tiende nieuwsbrief. Ook deze keer is het weer gelukt een aantal leuke en interessante 

artikelen te verzamelen. 

 

We beginnen met een artikel over de Engelsman Tony Bugby. Hij vierde recent zijn 25-jarig jubileum als 

medewerker van het programmablad van Oldham Athletic. Ook deze keer volgde ik voor de nieuwsbrief op 

Ebay de veiling van een aantal interessante boekjes. Dit wordt gevolgd door een artikel over de DPC dat ik 

in een oud programmaboekje van Fortuna SC uit 1972 vond.  

 

We gaan verder met een erg betreurenswaardige ontwikkeling. Zowel Ajax als FC Twente besloten namelijk 

om te stoppen met het uitbrengen van hun programmaboekjes. De opgegeven redenen: te duur, te veel werk 

en niet actueel genoeg. Laten we hopen dat deze trend zich niet verder doorzet en dat de betreffende clubs 

over niet al te lange tijd terugkomen op hun beslissing. 

 

Door de terugloop van programmaboekjes wordt het verzamelen van teamsheets steeds populairder. Lode 

Broekman schreef er voor deze nieuwsbrief een mooi artikel over.  

 

Aan het begin van de afgelopen zomer vond het WK voor dames plaats in Canada. Via internet kocht ik het 

officiële programmaboek van dit toernooi en schreef er een recensie over. Deze vinden jullie op pagina elf.  

 

Een aantal Nederlandse clubs komt (of kwam) dit seizoen uit in de Europacup. Op pagina twaalf en dertien 

vinden jullie de covers van en informatie over de boekjes die bij deze wedstrijden werden uitgegeven. 

 

Rolf Jager stuurde ons een oud krantenartikel over een Engelse verzamelaar van Manchester City 

memorabilia. We sluiten af met de introductie van een vijftal nieuwe lezers. Ferry, Peter, Jurren, Marco en 

Gertjan: welkom! 

 

In de bijlage vinden jullie de actuele lijst met dubbele Nederlandse programmaboekjes van Rolf Jager (let 

op: het bestand bestaat uit twee tabbladen). Heb je interesse in één of meerdere boekjes, neem dan contact op 

met Rolf via emailadres rolf.jager@transdev-eurolines.com  

 

Ik wens jullie veel lees- en verzamelplezier en hoop bij de volgende uitgave weer op jullie inbreng en hulp te 

mogen rekenen! 

 

Groet, 

Ralf 
 

  

mailto:rolf.jager@transdev-eurolines.com
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Inside The Football League: Twenty-five years of just 'helping out' 

 

Ever helped someone with a one-off task, only to find yourself unable to get away from it and 
immersed into the job at hand? 
 
When Oldham Athletic supporter Tony Bugby volunteered his services to help out with the matchday 
programme for the Latics' FA Cup Third Round replay against Birmingham City on Wednesday 9th January 
1990, he probably didn’t expect to still be involved 25 years down the line.  
 
Approximately 2,500 articles and more than 650 publications later, Bugby is still an avid contributor to the 
Oldham programme, and explained how a good season at Boundary Park allowed him to get involved.  
 
“The club were on two fantastic cup runs and reached the final of the League Cup and the semi-final of the 
FA Cup," he said. "In that season they played 63 games and at the time it was only a small second division 
club.  
 
“The commercial manager at the time was Alan Hardy and, as well as doing that, he also edited the 
programme. They had so many games because of the cup runs that he was struggling to keep up alongside 
all of his commercial work because the programmes were coming thick and fast.  
 
“At the time I was working for the Oldham Evening Chronicle as a sports reporter and he asked me to get 
involved back in January 1990 in helping produce the programmes. I was working during the day for the 
Evening Chronicle then going down to the football club to work long into the night producing programmes. 
When I started out during the cup run, I never envisaged it’d last this amount of time.”  
 
A Latics fan of 40 years, Bugby’s involvement with the club has come in various forms - from the stands as a 
fan, via the press box and working within the club, as well as contributing to the programme.  
 
Some people may wonder why he devotes so much of his time to the club, but the answer is simple.  
 
“It’s my club and it’s why I wanted to remain involved,” he explained. “It’s very rewarding and I’ve done all 
sorts of features with players past and present, celebrity fans and all sorts of angles. I’ve covered virtually 
every aspect of the club and, after being involved this long, it feels like a part of me.  
 
“I’ve been following the club for 40 years and I’ve done it from a unique perspective. I followed them as a 
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schoolboy, reported for the local paper and worked for the club as a website editor, so I’ve seen the club 
from all angles.”  
 
With years of writing and countless interviews under his belt, it’s an understandable struggle for Bugby to 
pinpoint specific, stand-out interviews, but there is one rather interesting character he came across.  
 
During his time, he has had to go to great lengths to speak to people associated with the club – it's fair to 
say there's never a dull day following the fortunes of the Boundary Park outfit.  
 
“I used to feature celebrity supporters of clubs Oldham played, and when we had Exeter City I tracked 
down Uri Geller and had an interesting conversation with him,” he recalled.  
 
“I’ve spent a lot of time trying to track down ex-players. I’ve found players in Canada and Australia, and it 
involves quite a lot of detective work. When some players retire they disappear off the face of the Earth but 
thankfully I have a good range of contacts.  
 
“To have the three years in the top division was brilliant. Like Joe Royle said when we got to Wembley in 
the League Cup and the FA Cup semis; he called it the ‘pinch me season’ because nobody could believe 
what was happening to the club. I wrote a book about the season we had and called it, ‘Pinch Me Not’.  
 
“The most memorable time was the great escape in 1992/93. We had to win our last three games to stand 
any chance of staying up, but we hadn’t won three games all season. We beat Aston Villa, Liverpool and 
Southampton in the last week of the season to stay up on goal difference.  
 
“I’ve always enjoyed writing. It’s been my life and it’s nice when people say they’ve enjoyed what you 
wrote. It gives me a great thrill knowing your work has been appreciated by other people.”  
 
With plenty of enthusiasm left, you wouldn’t bet against Bugby spending another quarter of a century just 
‘helping out’.  
 
 
Geschreven door Tyler Jason voor www.football-league.co.uk, gepubliceerd op 2 april 2015. 
 

  

http://www.football-league.co.uk/
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Ebay 

Aberdeen vs. Real Madrid, Finale Europacup II 1983, gespeeld in 

Gotenburg 

Startprijs £0,99, eindprijs £42,00 (circa €58).  

De prijs voor dit boekje (dat in goede staat verkeert) liep de eerste week 

geleidelijk op naar £41. Daarna bleef het een tijdje stil, totdat iemand op 

de laatste dag van de veiling £42 bood. Dat een veiling een 

momentopname is, bleek enkele weken later toen exact hetzelfde boekje 

voor £29,50 (circa €40) verkocht werd. Circa 30% minder dan bij de 

eerste veiling. 

 

 

 

Liverpool vs. Blackburn Rovers, Premier League, 29 november 

1998 

Startprijs £0,99, eindprijs £5,19 (iets meer dan €7). 

Op het eerste oog geen bijzonder boekje, ware het niet dat Steven 

Gerrard in deze wedstrijd zijn debuut maakte. Zo kan een boekje dat 

je normaal gesproken voor een paar cent kunt kopen na zeventien jaar 

ineens een paar Pond meer waard zijn. 

 

 

 

Ajax vs. Liverpool, 2
e
 ronde Europacup, 7 december 1966  

Startprijs: £0,99, eindprijs £10,00 (ongeveer €14). 

Een boekje van bijna vijftig jaar oud. Twee bieders vochten de 

biedingsstrijd uit en kwamen uiteindelijk op de aardige prijs van £10 uit. In 

Nederland had een verkoper waarschijnlijk gedacht goud in handen te 

hebben en had een veel hogere prijs op Marktplaats gevraagd. 
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Inter vs. Ajax, Finale Europacup II, 31 mei  1972 

Startprijs: £229,99. Niet verkocht. 

Niet alles wat wordt aangeboden, wordt ook daadwerkelijk verkocht. Dit 

zeldzame boekje werd niet verkocht binnen de reguliere verkooptijd op Ebay. 

Dat het een erg zeldzaam exemplaar is, blijkt uit het feit dat het momenteel 

weer te koop staat voor een bedrag van maar liefst £499,99 Pond. 

 

 

 

 

Manchester United vs. Bayern München, Finale Champions League, 26 

mei 1999 

Startprijs: £0,99. Eindprijs: £33,50 (circa €46). 

Het programmablad van deze memorabele finale wordt regelmatig 

aangeboden op Ebay. Mede daardoor is de prijs een stuk lager dan 

bijvoorbeeld het boekje van Inter vs. Ajax. De spectaculaire afloop van de 

wedstrijd (Manchester boog in de laatste minuten een 1-0 achterstand om in 

een 2-1 overwinning) maakt dit boekje voor veel verzamelaars en 

Manchester-fans toch extra bijzonder. De prijs ligt daardoor ruim vier keer 

hoger dan de originele verkoopprijs in 1999. 

 

 

 

31 programma’s thuiswedstrijden Liverpool 2014-2015 

Startprijs: £0,99. Eindprijs: £26,00 (circa €36). 

Veel verzamelaars kopen bij elke wedstrijd trouw hun boekje. 

Soms loont het zich om de gok te wagen en na afloop van de 

competitie op internet te zoeken naar een aanbod van alle boekjes 

van een heel seizoen. De Liverpool-fan die dit pakket heeft 

bemachtigd, bespaarde daardoor ruim 75% aan kosten. Maar wie 

durft zo’n gok te nemen? En een wedstrijd bezoeken zonder 

programmaboekje te kopen, dat voelt toch wel erg raar niet?    
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Artikel Dutch Program Club 
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Ajax besluit programmaboekje Kick Off af te schaffen 
 

AJAX-FANS voor wie het lezen van Kick Off, al decennialang het programmaboekje van Ajax, voorafgaand 
aan een wedstrijd van AFC Ajax een vast ritueel was hebben pech. Het boekje verdwijnt. 
 

 
Foto: Eric Verhoeven Fotografie 

Dat meldt fanzine De Meersche Helden. De reden is dat de inhoud vaak al op internet te lezen is. In Kick Off 
stonden onder meer een vaste column van een prominente Ajacied als Frank de Boer of Edwin van der Sar 
en een interview met een speler uit het eerste elftal. 
 

 

Gepubliceerd op www.ajaxfanzone.nl en www.elfvoetbal.nl op 29 juni 2015  

http://www.ajaxfanzone.nl/
http://www.elfvoetbal.nl/
https://www.facebook.com/DeMeerscheHelden/photos/a.249269705191759.56509.248653501920046/790718981046826/?type=1
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Bescherm het programmaboekje! 

 
 
Telkens als ik in Engeland een voetbalwedstrijd bezoek, kan ik er écht van genieten. Je stapt de 

trein of metro uit, loopt door verlaten winkelstraten en ziet dan in de verte een kenmerkend Engels 

stadion liggen. Je wandelt langs tentjes met worst, bier en cola, alvorens je de authentieke 

voetbalsfeer al lichtelijk door je aderen voelt stromen. Dan zie je op de hoek van de straat een 

oudere man staan die als een marktkoopman het woord ‘Programmes’ uitschreeuwt. Rijen 

supporters komen op de klank af. Iedereen wil het hebben, want het hoort er gewoon bij: Het 

programmaboekje. Helaas iets dat in Nederland langzamerhand begint uit te sterven. 

 

Natuurlijk is de voetbalbeleving in Nederland lang niet zo magisch als die in Engeland, op welk 

niveau dan ook, maar we doen ook niet echt ons best. Zo kondigde Supportersvereniging De 

Vriendenkring bij FC Twente deze week aan dat de club gaat stoppen met het eigen 

programmaboekje. De Enschedeërs zijn van mening dat door de opkomst van internet; allerhande 

voetbalsites en de eigen website, het boekje als bron van informatie niet langer een toegevoegde 

waarde heeft. Hartstikke fout! 

 

Het programmaboekje is niet perse een ‘bron van informatie’. Het is een souvenir, iets dat elke 

voetbalverzamelaar in zijn kast heeft staan. Je pakt ze er tien jaar later bij en ze herinneren je weer 

aan die ene magische overwinning, of die legendarische treffer in de laatste minuut. Die lang 

gehoopte overwinning op de aartsrivaal, of misschien wel dat moment waarop je geliefde club één 

doelpunt te kort kwam om zich te handhaven. Hoogtepunten en dieptepunten waar je niet meer bij 

stilstond komen ineens weer naar boven. Nostalgie. Laten we hopen dat het bij FC Twente blijft, en 

niet nog meer clubs dit foute voorbeeld volgen. Zet het programmaboekje maar op de voetbal-

erfgoedlijst! 

 
Geschreven door Brian Wijker op www.indehekken.net, gepubliceerd op 17 augustus 2015 

  

http://www.vriendenkring-fctwente.nl/twente-thuis-in-een-nieuw-jasje/
http://www.indehekken.net/
http://i2.wp.com/www.indehekken.net/wp-content/uploads/2015/08/Hull-City-v-Manchester-City-Premier-League-5R4xM9mhJBql.jpg
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Teamsheets 

Programmaboekjes vinden, net als het hedendaagse voetbal, hun oorsprong aan de overkant van de Noordzee 

in Engeland. Al in de jaren’80 van de 19
e
 eeuw (!) werden er programma’s verkocht bij voetbalwedstrijden. 

Vaak een gevouwen A4 met aan de binnenzijde de opstellingen. Het gevouwen A4 is nu veelal veranderd in 

een full-colour gedrukt boekwerk, gevuld met advertenties en artikelen. De oorspronkelijke functie 

(informatie over de spelers) is daarnaast nog altijd een van de belangrijkste onderdelen van een 

programmaboekje.  

Naast het programmaboekje wordt er bij wedstrijden veelal een teamsheet of opstellingenblad verspreid. 

Hierop staan de definitieve opstellingen vermeld. Deze bladen worden verspreid onder de aanwezige 

journalisten (als onderdeel van een grotere persmap) en onder VIP’s die vooraf een vorkje prikken en met de 

andere tafelgasten de opstelling doornemen.  

Helaas wordt niet bij elke wedstrijd een programmaboekje 

uitgegeven. Zelf spaar ik programma’s en teamsheets van Ajax in 

Europa Cup ontmoetingen, van FA Cup Finals en Semi-Finals 

(vanaf 1949) en van Leicester City in FA Cup wedstrijden (vanaf 

1949, het eerste jaar dat zij de FA Cup Final bereikten). 

Daarnaast bewaar ik van andere wedstrijden waar ik naar toe ga: 

het programmaboekje indien beschikbaar (bij Barcelona 

bijvoorbeeld niet en ook niet bij Stade Leuven tegen Couvin op 

29 januari 2000) en/of het toegangskaartje en indien mogelijk: 

een teamsheet (wel beschikbaar bij Barcelona én Stade Leuven). 

Deze items steek ik in een zichtmap en vervolgens in een ordner, 

op chronologische volgorde.  

 

 

Je brengt bij het verzamelen in kaart welke items je hebt, je zoekt uit 

van welke wedstrijden je een uitgave mist en gaat daarna op zoek. 

Door met andere verzamelaars je ontbrekende items door te nemen, 

kom je er achter dat bij een aantal wedstrijden geen programma’s zijn 

uitgegeven (bijvoorbeeld Bursaspor – Ajax uit 1986/87, maar ook de 

openingswedstrijd in de Arena, Ajax – AC Milan). Voor mij is een 

teamsheet dan een prima alternatief, al dan niet beschreven met 

wetenswaardigheden zoals wissels en doelpuntenmakers. Van diverse 

wedstrijden zoek ik dus inmiddels niet meer naar het programma, 

maar juist naar het teamsheet. Deze zijn zeldzamer dan 

programmaboekjes. Per wedstrijd worden er minder verspreid, de 

journalist neemt het exemplaar vaak mee om te gebruiken bij het 

verslag en de VIP’s hechten er geen waarde aan na afloop. Toch zijn 

de kosten van teamsheets nog redelijk, hoewel het nog altijd slechts 

om 1 vel A4 gaat … Van wedstrijden waar geen programma’s zijn 

uitgekomen, daar stijgt de prijs meestal wel. Logisch ook, ik ben niet 

de enige die teamsheets verzameld en zo ‘lege plekken’ opvult.  
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Aan de andere kant: voor sommige teamsheets hoef je bijna 

geen moeite te doen. Vanaf de groepsfase in de Champions 

League en de Europa League zijn de presskits, inclusief 

teamsheet (LU, Line Up) te downloaden via www.uefa.com. 

Wat betreft de aanloop naar de groepsfase verschilt het per 

seizoen vanaf welke ronde er downloads worden aangeboden. 

Deze jaargang zijn de play-offs voor de groepsfase (de laatste 

horde) als enige beschikbaar. En dat levert meteen voor mij 

gedoe op.  

 

 

 

 

 

Dit artikel over teamsheets stond al langer 

gepland, maar werd ineens een stuk actueler. 

Ajax heeft besloten om geen programma’s 

meer aan te bieden bij de thuiswedstrijden. 

Een belachelijk besluit, waarmee het bedrijf 

Ajax geen enkele rekening houdt met hun 

klanten … sorry supporters. Bij Ajax – Rapid 

Wien is er dus geen programma uitgegeven. 

Het teamsheet van die wedstrijd neemt daarom 

de plek in die in mijn verzameling is 

gereserveerd voor die bewuste wedstrijd. 

 

 

In de loop van de jaren zie je de teamsheets ook veranderen. Van getypte opstellingen die snel door een 

zwart/wit copier zijn gehaald tot full colour prints, voorzien van alle sponsoren. Mijn oudste exemplaar is 

van de oefenwedstrijd België – Ajax (2 juni 1982) in Brussel, ook zo’n wedstrijd waar geen programma van 

is verschenen. Maar ik weet zeker dat er bij eerdere wedstrijden teamsheets zijn verdeeld, in ieder geval aan 

de journalisten. Wellicht dat deze nog eens uit archieven van journalisten of mediabedrijven opduiken. Ik zal 

mijn verzameling blijven uitbreiden met teamsheets, als aanvulling op het programmaboekje of als welkome 

vervanging indien er geen is uitgegeven. 

 

Lode Broekman 

  

http://www.uefa.com/


11 
 

Programmaboek WK Dames 2015 in Canada 

Af en toe koop ik via internet een programmaboekje van een 

‘speciale’ wedstrijd of toernooi. Deze keer viel mijn oog op het 

officiële programmaboek van het WK voor dames dat van 6 juni tot 

en met 5 juli jongstleden in Canada werd gespeeld. Voor het eerst in 

de geschiedenis kwalificeerde het Nederlandse damesteam zich voor 

dit toernooi. 

De officiële verkoopprijs voor dit boekje bedroeg 10 Amerikaanse 

Dollars. Via een Amerikaanse website kocht ik het boekje voor 

$11,95. Daar kwamen echter wel nog $8,99 aan verzendkosten bij. 

Omgerekend kostte me dit boekje daardoor in totaal zo’n €19. 

Het boekwerkje is 148 pagina’s dik. Slechts negentien pagina’s 

bestaan uit reclame, dat viel me goed mee. De reclames waren 

afkomstig van de officiële FIFA-partners en de FIFA zelf. Omdat 

men in Canada zowel Frans als Engels spreekt, is alle tekst in dit 

boekje in deze twee talen geproduceerd.  

Na het onvermijdelijke voorwoord van Sepp Blatter volgen 

interviews met iemand van het organiserend comité, de minister-president van Canada en Kara Lang (een 

van de bekendste ex-voetbalsters van Canada die haar carrière noodgedwongen moest afsluiten door 

voortslepende knieblessures).  

Nadat we op de hoogte zijn gebracht van het thema van dit WK (Live Your Goals) en kennis hebben 

gemaakt met de mascotte Shuème (een grote witte dames uil) (samen 2 pagina’s) volgt het wedstrijdschema 

(4 pag.) en informatie over de speelsteden en stadions van dit toernooi (8 pag.). Na een pagina over het 

ontwerp van de wereldbeker volgen een aantal interviews met speelsters en worden we geattendeerd op een 

aantal interessante speelsters (Ones to Watch) (in totaal 30 pag.). 

Na de interviews volgt een terugblik op de kwalificatie voor dit 

WK (4 pag.). Vervolgens worden alle 24 deelnemende landen 

voorgesteld. Helaas is het boekje enige tijd voor het WK gedrukt, 

waardoor de selecties van de teams niet actueel zijn. Zo staan er 

bij Nederland vijf speelsters op de lijst die uiteindelijk niet naar 

het WK meegingen en ontbreken er daardoor dus ook vijf die 

wél meegingen. Men maakt wel duidelijk melding van ‘Possible 

rosters’ (mogelijke selecties), maar in een programmaboekje van 

een dergelijk evenement zou actuele informatie wel gewenst zijn. 

Ten slotte wordt teruggeblikt op de voorgaande zes dames WK’s. 

De eerste vond plaats in 1991 in China, de vorige in 2011 in 

Duitsland. 

Al met al is het een leuk boekje, al is de prijs best aan de hoge 

kant (met name door de verzendkosten) en had ik graag actuele 

spelerslijsten gezien. Voor wie geïnteresseerd is, het boekje 

wordt onder andere op Ebay en websites van diverse 

programmaverkopers regelmatig aangeboden.   
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Programmaboekjes Europacup 2015-2016 

Vitesse - Southampton  

A5-formaat, gratis 

16 pagina’s 

 

 

 

 

 

Southampton – Vitesse 

B5-formaat, £4 

84 pagina’s 

 

 

 

 

 

 

AZ – Istanbul Basaksehir 

A5-formaat, gratis 

4 pagina’s. 

 

 

 

 

 

Istanbul Basaksehir – AZ 

A5-formaat 

6 pagina’s. 

 

 

 

 

 

 

Go Ahead Eagles – Ferencvaros 

A5-formaat, gratis 

4 pagina’s. 

 

 

 

Rapid Wien – Ajax 

A5-formaat 

24 pagina’s. 
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AZ – Astra Giurgiu 

A5- formaat, gratis 

4 pagina’s. 

 

 

 

Jablonec - Ajax 

 

 

 

 

 

 

 

Geen boekjes uitgegeven: Ferencvaros - Go Ahead Eagles , Ajax - Rapid Wien, Ajax – Jablonec, Astra 

Giurgiu - AZ. 

 

Met dank aan Jos Smal, Jeroen Storms en www.voetbalstats.nl voor de covers en informatie. 

 

Graag ontvangen we voor de volgende uitgave van deze nieuwsbrief van jullie de covers en informatie 

(grootte, aantal pagina’s en prijs) van de wedstrijden van de Nederlandse clubs die vanaf heden gespeeld 

worden. Deze kunnen jullie mailen naar ralphgant@hotmail.com  

 

 

 

  

http://www.voetbalstats.nl/
mailto:ralphgant@hotmail.com


14 
 

Krantenartikel ‘The Mail on Sunday’ 2008 
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Nieuwe lezers  

Naam:    Ferry Reurink 

Woonplaats:   Arnhem 

Geboortedatum:  20 juni 1973 

Emailadres:    f.reurink@telfort.nl  

Club:   Vitesse 

Verzamelspecialisatie:  Vitesse (boekjes en tickets, samen met mijn vader John Reurink) én 

Jaarbeursstedenbeker 

Verzamelaar sinds:  1985 

Geschat aantal programma's:  ca. 1000 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen: Ja 

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen:  Nee 

 

 

Naam:    Peter Wenting 

Woonplaats:   Rosmalen 

Geboortedatum:  1-5-1952 

E-mailadres:    pwenting@home.nl  

Club:    Feyenoord 

Verzamelspecialisatie:  Feyenoord o.a programmaboekjes, tickets, spelerskaarten etc. 

Verzamelaar sinds:  12 jaar 

Geschat aantal programma's:  1750 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen:  Ja 

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen:  Nee 

 

 

Naam:   Jurren Schaap 

Woonplaats:   Huizen 

Geboortedatum:  02-10-1986 

Emailadres:   jurrenschaap@hotmail.com  

Club:    Roda JC 

Verzamelspecialisatie:  Roda JC programmaboekjes + tickets. Buitenlandse tickets ( competitie en Europees 

) van alle Betaald Voetbalclubs. 

Verzamelaar sinds:  1995 

Geschat aantal programma's:  800-1000 ( alleen Roda JC ) 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen:  Ja, van Roda JC 

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen:  Ja, van Roda JC 

 

 

Naam:     Marco van Kranenburg 

Woonplaats:   Woudrichem 

Geboortedatum:   26 december 1967 (2
e
 Kerstdag) 

Emailadres:    mvankranenburg@casema.nl  

Club:    Ajax 

Verzamelspecialisatie:  Alle programma’s met Ajax, EC-programma’s met Nederlanse clubs, Nederlandse 

Beker en Supercup finales, Europese en Wereldcupfinales, Nederlands Elftalprogramma’s, EK en WK 

programma’s. 

Verzamelaar sinds:   Begin ‘90, met ups en downs 

Geschat aantal programma's:  Duizenden 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen: Nee, kan door omstandigheden niet 

meer naar Ajax. Had een (post-)abonnement op de Ajax-programma’s. Maar zoals we allemaal weten heeft 

Ajax dit seizoen de programma’s in de ban gedaan. Heel slechte beslissing. 

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: Nee.  

 

Naam:    Gertjan Lahuis 

Woonplaats:   Twello 

mailto:f.reurink@telfort.nl
mailto:pwenting@home.nl
mailto:jurrenschaap@hotmail.com
mailto:mvankranenburg@casema.nl

