
Nieuwsbrief programmaverzamelaars 
Uitgave 6 
Mei 2013 

 
 
Jerome Sterman bezocht in februari zeven Engelse wedstrijden in zeven dagen. Voor 
deze nieuwsbrief schreef hij een leuk artikel over deze trip en de bijbehorende 
programma’s die hij bij de wedstrijden kocht. 
 
John de Jonge kaart het probleem aan dat veel verzamelaars kennen: is er bij de 
wedstrijden die ik nog mis in mijn verzameling wel een boekje uitgebracht? Een 
mogelijke oplossing hiervoor zou het maken van jaarlijsten zijn, waarbij we eventueel 
aan kunnen sluiten bij de Duitse website www.stadionheft.de   
 
Glenn Duijzer kwam op het goede idee om ruimte in deze nieuwsbrief te gebruiken 
voor een overzicht van websites die (hoofdzakelijk) over programmaboekjes gaan. 
Voor deze uitgave hebben Glenn en ik een eerste overzicht gemaakt. In volgende 
uitgaven kan deze lijst uiteraard aangevuld worden. We zijn hierbij nadrukkelijk op 
zoek naar sites van verzamelaars en niet van commerciële dealers. Daarvan zijn er, 
met name in Engeland, namelijk ook tientallen. 
 
Rolf Jager heeft het initiatief genomen voor een vraag en aanbod rubriek. Wil je ook 
een advertentie plaatsen? Mail me dan even en je advertentie verschijnt in de 
volgende uitgave. 
 
Tevens in deze uitgave aandacht voor onze ‘grote broer’ Programme Monthly & 
Football Collectable. Dit Engelse maandblad bestaat reeds meer dan 30 jaar en 
publiceerde in die tijd maar liefst 385 uitgaven! Van de grondlegger van dit blad, John 
Litster, kregen we enkele mooie artikelen. Een eerste selectie daarvan vind je vanaf 
pagina 9. 
 
We sluiten af met de mededelingen. Helaas zijn er dit seizoen alweer twee clubs 
failliet gegaan. Richard ten Berge was supporter en fanatiek verzamelaar van 
AGOVV. De email die hij ons begin van dit jaar stuurde, is opgenomen in deze 
nieuwsbrief. 
 
 
Ik wens jullie wederom veel leesplezier en hoop bij de volgende uitgave weer op veel 
hulp te mogen rekenen voor het maken van deze nieuwsbrief! 
 
 
Ralf van Laar 
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Engeland-reis Jerome Sterman  
 
 

In december 2012 besloten een goede vriend en ik om een voetbaltrip te plannen naar 
Engeland. Ons plan was om drie à vier wedstrijden mee te pikken maar door een 
goede planning en veel geluk werden dit zeven wedstrijden in zeven dagen.  

Uiteraard hoort bij iedere wedstrijd een schitterend programmaboekje. Het leek mij 
leuk om voor deze Nieuwsbrief een kort verslag van deze trip te maken en daarbij 
informatie over de programmaboekjes te verstrekken. 

Veel leesplezier! 

 

20-02-2013: Leeds Utd-Blackpool FC 2-0.  

Voor mij was het de 2e keer dat ik Leeds bezocht en het blijft een prachtige club vol 
historie. Het programmaboekje kostte 4 pond en telt 98 pagina’s. Qua reclame valt het 
boekje mee en er wordt een leuke terugblik gegeven op de laatste uitwedstrijden. 
Tevens wordt er in ieder boekje een voormalig Europese wedstrijd van Leeds 
uitgelicht. Deze keer 72-73 Hajduk Split.  

Over de tegenstander Blackpool staan 4 pagina’s en er wordt een vooruitblik gegeven 
op Blackburn-Leeds waar wij ook deze week nog zullen zitten. 

 

 

 



 3

21-02-2013: Liverpool FC-Zenith St. Petersburg 3-1 

Liverpool was 1 van onze speerpunten deze trip. Hoewel de club mij niet veel zegt 
moet je er een keer geweest zijn. Uiteindelijk is deze wedstrijd de leukste geweest van 
onze hele trip. De entourage en sfeer waren erg goed, mede ook door de uitslag.  

Het programmaboekje was te koop voor 3 pond en zag er uitstekend uit. Het boekje 
telt 82 pagina’s, waarvan 9 over de tegenstander. Er wordt in de geschiedenis gekeken 
wat er nog meer op de betreffende dag is gebeurd en er staan een aantal leuke quizjes 
in. Al met al een zeer leuke pot gezien en een uitstekend programmaboekje. 

 

 

 
 
22-02-2013: Notts County-Bury FC 4-1 
 
Notts County: ‘The world’s oldest football league club’. Ze wilden het overal laten 
zien en er was geen ontkomen aan. Zelfs de stewards hadden het op hun jas staan. Het 
stadion aan rivier The Trent is compact en de tribunes dicht op het veld. Door het 
scoreverloop de 2e helft zat de sfeer er behoorlijk goed in.  
Voor het programmaboekje betaal je 3 pond en het bestaat uit 74 pagina’s. 4 hiervan 
gaan over de uitploeg. Verder staat er weinig boeiende informatie in. In tegenstelling 
tot de “normale” Engelse programma’s is het formaat gehalveerd. 
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23-02-2013: Blackburn Rovers-Leeds Utd 0-0 
 
Soms zijn 0-0 wedstrijden sprankelend, sfeervol, spanning etc. Deze 0-0 was een van 
de slechtste die ik ooit heb gezien. Vooraf werd deze wedstrijd bestempeld als 
risicoduel/derby. Vanuit de Blackburn kant heb ik eigenlijk geen geluid gehoord. 
Achteraf was ik wel nog blij dat een relatief grote club als Leeds de tegenstander was, 
want vanuit die tribune hoorde je nog wel iets. 
 
Het programmaboekje kostte 3 pond en bestaat ui 74 pagina’s waarvan 4 voor de 
uitploeg. Het is opvallend hoeveel aandacht in dit boekje wordt gegeven aan de Youth 
en Ladies van Blackburn Rovers. Pluspunt van deze wedstrijd was dat wij wel een 
mooi Engels stadion hebben bezocht. 
 

 

 

24-02-2013: Manchester City-Chelsea 2-0 

Het hoofdgerecht van deze trip was de wedstrijd tussen Manchester City en Chelsea. 
Twee Engelse topclubs tegenover elkaar. Alle ingrediënten voor een mooie pot 
voetbal aanwezig. Helaas was dit samen met Blackburn-Leeds onze saaiste wedstrijd. 
Sfeer en beleving -/- zou Van Gaal zeggen.  

Qua programmaboekje was het wel een mooi exemplaar. Een schitterende lay-out van 
het 98-pagina tellende boekje. De prijs hiervan was 3 pond en was keurig verpakt in 
plastic. In het boekje staat een terugblik op een andere City-Chelsea en wordt er een 
kijkje genomen bij de Fanclub in Toronto. Tevens staat er een top 10 in van spelers 
die voor zowel City als Chelsea gespeeld hebben. Over de uit-ploeg Chelsea stonden 
slechts 3 pagina’s vermeld. 
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25-02-2013: West Ham Utd-Tottenham Hotspur 2-3 

Als toetje van deze trip stond een London-derby op het programma. Op Upton Park 
werd de wedstrijd gespeeld tussen West Ham en Spurs. Een beladen wedstrijd maar 
ook tegelijk een speciale. Het was 20 jaar geleden dat West Ham legende Bobby 
Moore overleed. De hele wedstrijd stond in het teken van Bobby Moore. Vooraf werd 
er een minuut applaus gevraagd en op de videoschermen waren continue teksten te 
zien van Bobby Moore. 

Het programmaboekje stond uiteraard ook in het teken van Bobby en kostte 4 pond 
(50 penny meer dan gebruikelijk, dat geld ging naar de Bobby Moore stichting). Op 
de cover van het programma (98 pagina’s) een prachtige foto van hem. Het boekje 
zelf ging voor een groot gedeelte over Bobby en over de tegenstander stonden 5 
pagina’s.  

West Ham is en blijft voor iedere voetballiefhebber een aanrader! 

 

26-02-2013: Barnet FC-Southend Utd 2-0 

Vanuit Liverpool via Manchester City naar het kleine Barnet. Wat een contrast! 
Lekker ouderwets een staanplaats gekocht en daardoor niet minder genoten. Het veld 
liep zover naar beneden af dat de speaker de 2e helft riep: Now we play down the hill. 
Barnet is hartstikke leuk om een keer heen te gaan. Je krijgt nog voor 1,5 pond een 
biertje of een cola. 

Het programmaboekje telt 62 pagina’s en kost 3 pond. Je krijgt het voorwoord van 
Edgar Davids ervoor terug en de uitploeg Southend moest het doen met 8 pagina’s. 
Een leuk einde van een geweldige trip door Engeland.  

 

Het heeft ons ongeveer 2000 kilometer door Engeland, een aantal Engelse ontbijtjes, 
23 pond aan programmaboekjes en heel wat koude voeten gekost. Maar het was het 
meer dan waard! 
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Jaarlijsten uitgebrachte programmaboekjes 

 
 
Beste medeverzamelaars, 
  
Vaak komt het van vooral oudere jaargangen voor dat ik niet weet of er bij 
competitie- of bekerwedstrijden programmaboekjes zijn uitgegeven. Vaak weet een 
verzamelaar van de betreffende club dat wel.  
Op www.stadionheft.de hebben Duitse verzamelaars een "Chronik" opgesteld van alle 
wedstrijden in competitie, beker, Europa, etc. waarin je kunt zien of er wel of geen 
programma was. Erg handig om te weten of je naar iets moet blijven zoeken. Van die 
programma's uploaden de leden dan ook vaak een afbeelding. 
  
Ik heb met de beheerder van deze site contact gehad of er ook een Nederlandse 
kroniek aangeplakt kan worden en dat is mogelijk. Maar voor ik me hiermee bezig ga 
houden, wil ik wel graag weten of hier behoefte aan is. En als we dit willen, is het 
succes ervan wel afhankelijk van het aanleveren door verzamelaars. Ik kan me 
voorstellen dat we eerst beginnen met competitie gegevens. Bijvoorbeeld: Ajax van 
1954 -1970 een programma uitgegeven, vervolgens tot 1980 niets en daarna vanaf 
1980 tot heden wel, etc. Bij competitie gaat het voornamelijk om seizoenen. 
Bij bekerwedstrijden en Europa Cup kunnen we beginnen vanaf bijvoorbeeld 2000. Ik 
maak dan lijsten van alle wedstrijden in die toernooien en van jullie krijg ik dan te 
horen of er programma's waren en liefst ook een scan van het programma. Zo ontstaat 
een mooie database waarin iedereen kan zien wat er allemaal is uitgegeven. 
  
Graag hoor ik of jullie hier interesse in hebben op dejongesj@gmail.com 
  
Een groen-witte groet, 
  
John de Jonge 
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Overzicht websites over programmaboekjes 
 
 
NAC verzamelsite 
http://www.nacverzamelaar.nl/index.html 
 
NEC Nijmegen verzamelsite 
http://www.hansvossenberg.nl/ 
 
FC Groningen, Werder Bremen en Europese bekerfinales 
http://www.footballnostalgia.eu/index.html 
 
Ajax, Leicester City en FA Cup programmaboekjes 
http://www.stadion-nieuws.nl/  
 
FC Twente verzamelsite 
http://www.merrlin.dds.nl/ 
 
Site over Duitse programmaboekjes 
http://www.stadionheft.de/  
 
Cardiff City programmaboekjes 
http://cardiffcityprogrammes.weebly.com/  
 
Celtic FC programmaboekjes 
http://www.celticmatchprogrammes.co.uk/index.html 
 
Chelsea FC programmaboekjes 
http://www.freewebs.com/dellboye/  
 
Dundee United programmaboekjes 
http://www.arabarchive.co.uk/programmes.php 
 
Programmaboekjes Schots Elftal 
http://www.scotlandprogrammes.co.uk/ 
 
Hibernian FC programmaboekjes 
http://www.hibsprogrammes.co.uk/ 
 
West Ham United FC programmaboekjes 
http://www.westhamunitedprogrammes.co.uk/ 
 
West Ham United FC programmaboekjes 
http://whu-programmes.co.uk/ 
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Vraag-aanbod-rubriek 
 
 
Vanaf deze uitgave bieden we lezers de ruimte een ‘advertentie’ te plaatsen waarin ze 
hun gezochte of aangeboden programma’s kenbaar kunnen maken.  
 
Gevraagd  
Rolf Jager (rolf@eurolines.nl) : Ik zoek (als ruilmateriaal) boekjes van de Europese 
wedstrijden in Nederland, behalve die van AZ, FC Twente en PSV. Wie kan mij 
hiermee helpen ? Zelf heb ik de boekjes voorradig van AZ en PSV. 
 
Aangeboden 
Rolf Jager (rolf@eurolines.nl) : Wie heeft interesse om boekjes die hij vele malen 
dubbel heeft te ruilen tegen boekjes die ik zelf vele malen dubbel heb om ons beider 
ruilmateriaal wat uit te breiden ? Ik heb zelf vooral veel van AZ (comp + Europacup), 
maar ook vele boekjes van buitenlandse competitie, jeugdtoernooien en Europacup 
voorradig voor een dergelijke ruil. 
 
Rolf Jager (rolf@eurolines.nl) : Wegens het van de hand doen van mijn AZ + FC 
Groningen verzamelingen, zijn zoeklijsten van jouw club tegen FCG & AZ welkom !! 
Het waren al bijverzamelingen, dus ik heb niet duizenden programmaboekjes, maar 
niet geschoten is altijd mis ;) 
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Programme Monthly & Football Collectable 
 
 
Programme Monthly & Football Collectable is een Engels maandblad dat boordevol 
informatie en nieuws staat over alle aspecten van het programma’s verzamelen. Van 
de Premier League tot de amateurs, van eind 19e eeuw tot het nieuwste 
programmaboekje van het seizoen 2012-2013. Waar ook je interesses liggen, 
Pgrogramme Monthly heeft wel iets voor je. Pagina’s vol met aangeboden 
programmaboekjes, te koop aangeboden boekjes voor vaste prijzen, tickets, badges, 
jaargangen, boeken, etc. Omdat het wordt geschreven door en voor verzamelaars, is 
Pgrogramme Monthly ‘de stem van de verzamelaar’.  
Het blad bestaat inmiddels al 30 jaar waarin maar liefst 385 boekjes werden 
uitgebracht!!! 
Heb je vragen of zou je eens een (of meerdere) uitgaven willen ontvangen? Schroom 
niet en neem contact op via programmemonthly@gmail.com. Een losse uitgave voor 
Nederlandse lezers kost £6.34 pond. Nederlandse abonnees betalen £5.60 pond per 
maand (minimaal 3 maanden).  
Kijk ook eens op de sites www.programmemonthly.com en www.pmfc.co.uk  
Laatstgenoemde site wordt beheerd door John Litster (schrijver van enkele bekende 
boeken over programmaboekjes). Op zijn site vind je nog veel artikelen en informatie 
over het verzamelen. 
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Their Favourite Year 
 
 
De grondlegger van “Programme Monthly” beschrijft het meest memorabele seizoen 
in de geschiedenis van een voetbalclub en de programmaboekjes die in die periode 
werden uitgegeven. 
 
Wimbledon 
 
The big guns of English football have kept the FA Cup much to themselves over the last thirty 
years, although the “romance of the cup” has been sustained by the exploits of Sunderland in 
1973, Southampton in 1976 and Coventry in 1987.  Unusually, there were successive upsets 
to the FA Cup Final form book, because in 1988 Wimbledon matched the achievement of 
Coventry in winning the famous old trophy. 
 There wasn’t much romance, or charm for that matter, in theWimbledon style of play.  
They were a tall, fit and physical team, who over-powered unwary opponents, but their rise 
through the Divisions of the Football League, and capture of the Cup in 1988, is the stuff of 
football fairy tales. 
 Wimbledon were elected to the Fourth Division in 1977, promoted three years later, 
relegated and promoted for the next four seasons, but in 1984 they left the Third Division in 
an upward direction, and two years later completed their journey to the top flight with 
promotion to the First Division. All that was achieved from the modest base of their former 
Southern League ground, Plough Lane, capacity 18,000. 
 Few in that corner of London more associated with tennis would have imagined the 
further glories to come when they thumped West Bromwich Albion 4-1 in the third round of 
the FA Cup on 9th January 1988.  There weren’t that many at Plough Lane, only 7252.   It was 
much tighter in the fourth round at Mansfield, goals by Alan Cork and Mike Phelan edging 
out the home side 2-1. Gibson, Gayle and Fashanu scored in a 3-1 victory at Newcastle, 
followed by a 2-1 defeat of Watford – managed by former manager Dave Bassett – at Plough 
Lane in the sixth round. 
 A John Fashanu penalty and a goal from Dennis Wise beat Luton 2-1 in the White 
Hart Lane semi final, and it was on to Wembley, where runaway League Champions 
Liverpool lay in wait. 
 The Dons had finished their second season in the top flight in a very creditable 7th 
place, but with 33 points fewer than the champions, whose team was packed with 
international players.  In view of the physique of most of the players involved, it would be 
inaccurate to describe it as a “David and Goliath” clash, but the underdogs prevailed on the 
day. Lawrie Sanchez scored the only goal of the game in the 36th minute, and the Dons, with 
goalkeeper Dave Beasant in outstanding form, repelled constant Liverpool attacks. Beasant 
topped off a memorable performance by becoming the first goalkeeper to save a penalty in a 
Wembley Cup final, denying John Aldridge in the 61st minute. 
 Wimbledon may have been unfashionable FA Cup winners, and First Division 
members, but there was nothing modest about their 36 page matchday programme in 1987/88, 
which was as good as any top flight publication.  “Dons Review” sold for £1, and was a 
mixture of full colour and black and white print on glossy paper. Unusually, Wimbledon 
chose a newspaper-style front cover, with an action shot accompanied by an written article. 
 Manager Bobby Gould had his say on page 3, followed by a two page profile on one 
of the home players.  A couple of pages of club news, two pages on the visitors, a look back 
at previous matches on that date in the club’s history (illustrated with programme covers), two 
pages of match action and a page of Supporters News took the programme to the centre fold, 
where the teams were listed. There were a number of opinion-based articles, a couple of pages 
on recent matches, more match action in colour and also in black and white, features on home 
players and a Youth team report bringing the programme to its conclusion, and two pages of 
statistics. 
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 Time, nor the fixture list, waits for no team, and among the visitors to Plough Lane on 
top division business in 1987/88 were Watford, Oxford United, QPR, Sheffield Wednesday, 
Nottingham Forest and Luton Town. 
 
 

 
 
 
Chelsea 
 
Chelsea’s second League championship, in 2004-05, was rather more predictable – some may 
say inevitable – than their first, fifty years earlier.   Unlike recent seasons when the club have 
enjoyed Champions League participation and the occasional cup success under Jose Morinho, 
Claudio Ranieri and their predecessors, Ted Drake’s 1954-55 team showed no pedigree which 
suggested that they would win the title.  Wolves, Arsenal, Manchester United and 
Portsmouth, League champions in the late 1940’s and early 1950’s, remained strong 
contenders and were much more fancied than the dark horses from Stamford Bridge. 
 That was as true in December as it had been when the predictions were being handed 
out in August.   Chelsea were in mid table but a run of seven wins and three draws in ten 
matches not only propelled them towards the top of the League, but it denied their highly 
placed opponents vital points.    Outside right Eric Parsons sparkled all season, and was an 
ever-present, while Roy Bentley scored 21 goals for the second successive season. 
 For all the efficiency of the forward line, some of whom had enjoyed the best seasons 
of their careers, the first Chelsea championships success was founded on the half back line of 
Armstrong, Wicks and Saunders, while Harris, Sillett and Wilemse were resolute full backs.   
 The key to Chelsea’s success may be discovered in the final League table, where one 
point separated Wolves, Portsmouth, Sunderland, Manchester United and Aston Villa.   The 
first three won four fewer points than the champions, whose second half of the season saw 
them, alone, consistently pick up points against the log-jam of contenders in the top half of 
this most fiercely contested championship. 
 It is now fashionable to regard Chelsea’s first League success as a triumph of 
efficiency over flair, but only Wolves and Manchester United scored more than the 
Pensioners’ 81 League goals, and the average attendance at Stamford Bridge, at over 48,000, 
was the highest in the country. 
 In the final programme of the season, for the visit of Sheffield Wednesday on 23rd 
April 1955, in his regular column “Ted Drake Calling …” the Chelsea manager pointed out 
that not only were Chelsea one victory away from the League Championship, but the club 
were also top of the Football Combination, Metropolitan League and Junior division. 
 Had such an award existed five decades ago, they would probably have won the 
Programme of the Year Trophy, for their 16 page, A5 size issue was better than every issue in 
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the country, with the arguable exception of Arsenal.    Photographs were used extensively, 
which was unusual in early post-war programmes, there being no fewer than six pages of 
match action, plus head and shoulder photographs of the visitors.  
 A page of informative text welcomed tail-enders Wednesday, who had suffered 
relegation some weeks before, the exception to an otherwise compacted First Division.   “The 
Talk of Stamford Bridge” ruminated on recent and imminent happenings at the club, while 
True Blue wrote a page and a half article headlined “The Football Pendulum Swings This 
Way and That”.    As was the case with Chelsea programmes for the first three decades of 
post-war football, there was precise coverage of recent matches, season’s results and league 
tables for the club’s various elevens that season. 
 The back page featured a team group of one of them, the Juniors, who included Les 
Allen and Peter Brabrook, two of the next generation of Chelsea players who strove, 
unsuccessfully until 2004/5, to emulate the feat of Roy Bentley and his history making team-
mates. 
 

 
 
 
Arsenal 
 
Arsenal have enjoyed significant success under the management of Arsene Wenger and 
George Graham, including winning the League and Cup double in 1998 and 2002, but there 
will be a special place in the hearts of Gunners fans for the 1970-71 double winners.   There 
were a number of reasons for this being a special achievement. 
 It confirmed the emergence of Arsenal from a decade of absence from the winner’s 
rostrum, although the capture of the Inter Cities Fairs Cup the previous season had served 
notice of a winning team in the making.   They were second favourites in the Championship 
race to the dominant team of that era, Leeds United, and the dogged determination which 
overhauled the lead built up by the Elland Road club confounded most tipsters. 
 Just as importantly for Arsenal fans, the crowing they had endured from across North 
London was silenced after just a decade ; in seventy years, Arsenal followed the 1960/61 
Spurs team as the only two clubs in the 20th century to win the coveted Double. 
 Having trailed Leeds for so long on the league, the Gunners finally took top spot in 
the last game of the season, the delicious irony being that a Ray Kennedy goal at White Hart 
Lane clinched the title in the week preceding the FA Cup final, when they once again came 
from behind to beat Liverpool, after extra time. 
 There was strength through the middle of the team.  Up front, John Radford and Ray 
Kennedy were muscular, skilful forwards who could fashion a goal from unlikely chances.   
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Frank McLintock moved from wing half to central defence to such effect that he was voted 
Footballer of the Year, and in goal Bob Wilson had the best season of his career. 
 Good fortune smiled on the Gunners.    They enjoyed a settled team, with few injury 
worries, whereas Leeds had to do without the injured Billy Bremner and Eddie Gray at crucial 
points of the season ; and alone of the top clubs, Arsenal had no players feeling the effects of 
an exhausting summer of 1970 in the heat of Mexico’s World Cup. 
 The title was won at Highbury – no defeats and just three draws, with just six goals 
conceded, home form which was largely responsible for the single point margin of victory 
over Leeds United. 
 The final home match of the season was against Stoke City on 1st May 1971, and the 
standard 16 page, large size programme was produced, with the red, black and white front 
cover bearing photographs of Arsenal’s European trophy success at the end of the previous 
season.  
 “Topics of the Week” were on page two, the editorial (which replaced the long-
running “Voice of Arsenal” cut by half to accommodate a rare article by manager Bertie Mee 
on page three.   The next two pages carried details of recent matches, a photo of Peter 
Simpson and Frank McLintock celebrating after the FA Cup semi final, a sketch of goalscorer 
Peter Storey, a letter to the editor and a league table, showing Arsenal one point behind Leeds 
with a game in hand (at Spurs). 
 A page of Stoke City pen pictures was followed by an article on the Arsenal family 
by former programme editor Harry Homer, “Marksman”, who was about to retire to Spain.   
The centre pages carried five pictures of Bertie Mee at work and at home, followed by two 
pages of action photos from the away match at The Hawthorns.   
 An article by former referee Ken Aston was joined on page 12 by a pen picture of that 
afternoon’s referee, and a Football Combination League table which showed Arsenal in 
second place to Spurs, and eleven points behind with five games in hand.    An extensive 
crossword, brief half time scoreboard, and two pages of appearances, goalscorers, results and 
fixtures for first team and reserves brought the advert-free programme to the back page 
programme of music and team lists – Wilson, Rice, McNab, Storey, McLintock, Simpson, 
Armstrong, Graham, Radford, Kennedy and George all on the threshold of football greatness. 
 
 

 
 



 14

Mededelingen 
 
 
Gewijzigde emailadressen 
John de Jonge - dejongesj@gmail.com 
John Reurink - j.reurink4@upcmail.nl  
Sebastiaan Weel - sebastiaan.weel@outlook.com 
 
 
Voetbalbeurzen 2013 
 
Voetbal- en wielerbeurs Houten  Zaterdag 5 oktober  
Voetbalbeurs Valkenswaard   Zaterdag 7 december 
 
 
Email Richard ten Berge (11-1-2013) 
 
Beste verzamelaars, 
  
Met het einde van AGOVV als profclub, komt er helaas ook een einde aan onze 
uitwisseling van programmaboekjes. 
Ik betreur dit ten zeerste, maar had ook geen € 400.000,- op de plank liggen om de 
club overeind te houden. 
Het is niet alleen het financiële aspect wat ons de das heeft om gedaan. Vooral de 
inwoners van Apeldoorn (geen betrokkenheid) en de gemeente (niet bereid om mee te 
werken aan plan Timmer) hebben de club keihard laten vallen. 
We kunnen ons nu voegen in het rijtje met FC Vlaardingen, SC Amersfoort, 
Wageningen, Haarlem, RBC etc. 
Ik bedank jullie voor de plezierige contacten en uitwisseling van programmaboekjes. 
Voorlopig kan ik even geen voetbal meer zien, maar ik blijf wel actief als verzamelaar 
en zal ook voor jullie om me heen blijven kijken. Veel succes met jullie eigen club 
en verzameling. 
Het ga jullie allen goed en wie weet komen we elkaar nog eens tegen. 
  
Groeten, Richard ten Berge 
 
 

 

 
 


