
Nieuwsbrief programmaverzamelaars 

Uitgave 8 

Februari 2015 
 

 

Kennen jullie dat gevoel? Dat je weken, soms maanden, vrijwel niet omkijkt naar je verzameling en 

dan plotseling door een simpel mailtje, een artikel op internet of een advertentie op Marktplaats weer 

bevangen raakt door het bekende verzamelvirus. Bij mij is dat absoluut het geval. Op de echte 

piekmomenten vind ik dan ook altijd genoeg energie om deze nieuwsbrief samen te stellen (uiteraard 

met jullie hulp). Ik neem me op zo’n moment ook altijd voor om de volgende nieuwsbrief op kortere 

termijn uit te brengen, maar dat blijkt vaak toch iets makkelijker gezegd dan gedaan. 

 

Deze nieuwsbrief begint met een leuk artikel dat Genny Zeegers me een tijdje geleden toestuurde. 

Niemand minder dan Eddy Poelmann besteedde namens het voetbalblad “1-0” in 1971 aandacht aan 

het fenomeen programmaboekjes. Een leuk onderzoekje, dat een jaar later herhaald werd. Dat artikel 

zal in de volgende nieuwsbrief verschijnen. 

 

Qua top 10 vallen we deze keer met de neus in de boter. Zowel Victor Frenken als John de Jonge 

zonden hun lijst van tien favoriete programma’s in. Voor de volgende nieuwsbrief zoeken we weer 

iemand die deze vaste rubriek voor zijn rekening wilt nemen. Wie voelt zich geroepen? 

 

In de vorige uitgave stond het eerste deel van een uitgebreid artikel van John Litster over 

voetbalprogramma’s door de jaren heen. In deze uitgave volgt het tweede deel hiervan. Op de website 

theballisround.co.uk vond ik een artikel uit oktober 2013 waarin een editor van een programmablad op 

een leuke manier vertelt over zijn ervaringen. 

 

Vaste lezer en ervaren verzamelaar Lode Broekman kroop in de pen om een mooi stuk over 

programmaboekjes van de Engelse FA Cup finales te schrijven. 

 

Ten slotte presenteren we wederom een viertal nieuwe lezers. Gert, Koos, Klaas en Riny welkom! 

 

Rest mij jullie weer veel lees- en verzamelplezier toe te wensen. Mocht iemand een bijdrage aan deze 

nieuwsbrief willen leveren, dan hoor ik dat natuurlijk graag! 

 

 

Ralf van Laar 

 

 

 
 

 

 

 



Artikel “1-0” 1971-1972 

 

 
  



 

 

 
  



Mijn Top 10 - Victor Frenken  

 

 

 

Feyenoord - St. Etienne  Intertoto  

21-07-1973     

Mijn 1e wedstrijd in De Kuip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauw Wit - Feyenoord  

22-12-1929    

Mijn oudste boekje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feyenoord - VSV  

09-01-1949    

Oudste boekje van De Kuip.   

Dit is trouwens de 1e jaargang nr. 2 van "Het Stadion Nieuws" 

 

 

 

  



OFK Belgrado - Feyenoord  

08-11-1972    

Blijkbaar erg moeilijk vindbare uitgave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hapoel Petach Tikva - Feyenoord  

30-09-1992    

Lang gedacht dat er geen programma was uitgegeven. A3-formaat, te groot voor de scanner. 

 

 
Feyenoord - FC Twente    

05-05-1974  

Kampioenswedstrijd (mijn 2e wedstrijd in de Kuip) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchester City - Manchester United League Cup 1st Leg Semi Final.  

06-01-2010  

Deze wedstrijd is afgelast en op een later tijdstip gespeeld met een nieuw 

uitgegeven boekje. De uitgave van 6 januari is nooit in omloop geweest. 

 

  



WK Spanje  

1982   

Zelf verkregen bij de poulewedstrijden in Barcelona Stadion Sarria. 

(Argentinië, Italië en Brazilië). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rangers - Celtic  

18-09-2011  

Met veel geluk verkregen kaartjes voor deze wedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feyenoord - Estudiantes 

09-09-1970 

 



Football Programmes Down The Years (deel II) 
 

5. More substantial issues before the Great War 

 

The fund-raising potential of football programmes became widely appreciated by clubs in 

the years which followed the turn of the century, and by the outbreak of the Great War, 

clubs had become polarised into those who published multi-page, advertising-included 

recognisable match programmes, and those who published nothing at all. Few, if any, 

remained with the half-way house of a simple team sheet. 

 

Some of these early programmes were substantial affairs, providing a comprehensive 

coverage of club matters, commentary on football topics and description of visiting clubs. 

“The Villa News and Record”, for instance, comprised 20 pages and was arguably 

superior to the club’s programmes some 50 years later. Birmingham City (or just plain 

Birmingham as they were then known) favoured a very large page size, with a cover of 

blue paper and white internal pages. 

 

A curiosity amongst programmes from the early decades of this century was the “Everton 

and Liverpool Official Football Programme” .... “the only programme issued by Authority 

of the Everton and Liverpool Clubs.” This was a substantial, 16 large page edition, which 

covered both city clubs, featuring the first team match of one, and the reserve team 

fixture of the other, both played on opposite sides of Stanley Park on the same 

afternoon. This, apparently, happy collaborative arrangement persisted for many years 

on Merseyside, before the clubs reverted to their 19th century habit of issuing separate 

match programmes. 

 

The Sheffield clubs were early and prolific programme issuers, with Wednesday being one 

of the last clubs to feature team selections on the front page. Their 16 page productions 

from the early 1900’s were arguably before their time. It was not only League clubs who 

were beginning to make their programmes bigger and better.   Hartlepool United, who 

did not join the League until after the Great War, had “Martin’s Key Card and Official 

Programme” issued on their behalf as early as 1909/10. This consisted of 12 pages, only 

three of which were given over to advertisements. 

 

By the outbreak of the Great War, those clubs who regularly issued programmes were 

publishing multi-page issues which we would recognise today - minus the gloss, colour 

and photography of course. Universal programme production across the country did not 

happen until the 1920’s. 

 

 

6. Everybody’s doing it in the 1920’s 

 

Programme issuing by clubs and associations became the norm in the 1920’s, resulting 

from the example shown by those clubs whose pre-Great War programmes had proved to 

be good sellers, and significant profit makers.    Another reason for the explosion of 

issues was the widespread provision of “Half Time Scoreboards” around football grounds. 

In the days before radio coverage and teletext, football crowds had to rely on the “half 

times” from other grounds being displayed on enormous fixed boards (either at the back 

of the terracing or at the track-side), to ascertain how rivals were faring. The only means 

of deciphering the mixture of letters and numbers was to refer to the coded list of 

fixtures printed in the match programme. In this way, the programme had evolved from 

being a means of identification of players, to being a vehicle for even more spectator 

information. 

 

Part of the sudden upsurge in programme production was the virtual doubling of the size 

of the Football League in the early 1920’s, by the formation of Division 3 North and the 

transfer of clubs from the Southern League to form Division 3 South. Thus we have the 

first regular issue of programmes from Rochdale in 1922/23, Halifax Town in 1921/22  



and such long forgotten ex-League clubs as Wigan Borough and Stalybridge Celtic (both 

1921/22) and Nelson (1924/25).   Of clubs to join the League in subsequent years, York 

City issued an 8 page programme in 1924/25 in the Midland League, and Torquay United 

first issued (starting with FA Cup ties) in 1923/24. 

 

Chelsea, host club of the 1920, 1921, and 1922 FA Cup Finals, set a fine example by 

publishing the first truly official, and substantial, FA Cup Final programmes.   Featuring 

classical sketches by Bernhard Hugh on the cover, these were 24, 20 and 8 page 

programmes respectively, the last bearing a very close resemblance to the standard 

Chelsea programme of the inter-war years. 

 

The 1920’s was the decade in which football programme production became the norm 

throughout the Football League, and for all major non-league clubs, and it was also the 

era in which programmes adopted the format we associate with them today.   

Henceforth, match programmes would be multi-page, stapled, liberally filled with 

advertisements and including as a minimum team selections, fixtures/results, league 

tables, half-time scoreboard and editorial. 

 

 

7. Wembley - and the advent of Big Match Programmes 

 

We have previously noted that the FA were reluctant to get involved in programme 

production for FA Cup Finals, but that changed in 1923 when Wembley opened, albeit the 

publishers of Cup Final and International issues from that venue were the stadium 

authorities themselves, with FA approval. The scale and design of these programmes 

matched that of the venue. For the first time, colour appeared on British programme 

covers, and the contents were more substantial with more photographs and greater 

coverage of players. 

 

Wembley opened with the famous 1923 Cup Final, and the programme for that fixture 

comprised 28 pages, arguably the most pages published to that date. It should be noted, 

in passing, that this truly is the “Penny Black” of programme collecting - it is the most 

famous item, but by no means the rarest nor most expensive nor coveted. 

 

Host clubs continued to issue programmes for Cup semi finals and international and 

representative matches played at their grounds (until the 1950’s the majority of England 

international matches were played on club grounds). Hitherto, the clubs had merely 

issued similar, if not identical, programmes to their standard League issues, but the 

example shown by Wembley spurred them into making a special effort for the big games 

entrusted to their care. 

 

An example of this is Chelsea, who maintained the same four or eight page, blue print on 

white paper, programme style until after the Second World War. In October 1934, they 

staged the English League v Scottish League match at Stamford Bridge, and issued a 

special programme comprising the normal 8 pages, but with photographs on the centre 

and front pages, and red print as well as the standard blue on the front cover. Price 

remained at the standard 2d. 

 

Wembley programmes were not only the first to use full colour, but they also saw a rich 

variety of programme designs. All of the pre-Second World War covers relied on sketches 

and graphics, with photographs used sparingly, and some of the full colour sketches were 

very attractive indeed. Almost all of them featured the “twin towers” in some form or 

another, whether in a photograph (1925), logo (1935) or as background (1933 and 

1931). Most years saw an advertisement at the bottom of the front  page - either “Drink 

Bovril. Once it’s in you it’s sinew” or “Expert Criticism of today’s cup tie by Charles 

Buchan in the Daily News (or News Chronicle)” 

  



The example set by Wembley ensured that from then on big match programmes would 

invariably fit the occasion they sought to represent, and programme buyers could 

anticipate something superior to the normal League fare. 

 

8.  -  Top Club programmes through the Depression 

 

The dreadful, debilitating economic Depression of the 1930’s had little impact on the 

style and standard of football programmes. Clubs continued to produce fairly substantial 

1d or 2d issues, and they appeared to include as many advertisements as before, 

suggesting that programme revenue did not suffer the same fate as the rest of the 

economy. In terms of the quality and quantity of issues, the advances of the previous 

decade were consolidated and programmes changed little between 1930 and 1939. 

 

Pre-war programmes from the North East of England are notoriously difficult to obtain 

today, but the Sunderland 1930’s programmes were substantial 12 page productions with 

a splash of red ink on the front cover of an otherwise black-and-white issue. In common 

with most clubs at the time, there were no match details on the cover, simply the name 

of the club and a crest or logo; but the major part of the front page was devoted to an 

advertisement. These, resumably expensive, adverts were invariably for well known local 

industries or enterprises. In Sunderland’s case it was for Vaux Beers. 

 

Newcastle United also issued an excellent pre-war programme, comprising 16 pages, 

printed dark grey on white paper. A sketch of two footballers shared club details at the 

top of the cover, which was dominated by an advert for the Sunday Sun newspaper. 

 

The Sheffield clubs issued handsome programmes of contrasting styles.   Wednesday 

abandoned their long-standing small size with team lines on the front, to produce a 

splendid large page edition with a striking sketch of Hillsborough’s main stand on the 

front cover. Sheffield United favoured a smaller size, in 16 pages, with red and white 

stripes on the cover and an aerial sketch of Bramall Lane showing the old cricket pitch 

and pavilion. 

 

Fairly brief programmes were favoured by some of the top clubs - West Ham and 

Tottenham shared a similar style, with a very large folded sheet. There were few if any 

adverts, type-size was very small with plenty of reading crammed in, and the price was 

an undemanding 1d ; but it remains a surprise to see such prominent clubs issue such 

brief programmes. Chelsea were scarely better - albeit they put their name to 8 pages. 

In the Capital, it was Arsenal who produced by far the most impressive pre-war 

programme, with a 16 page edition that sported a deep red card cover advertising 

Highbury’s enviable local transport links. 

 



October 26, 2013 by stuartnoel  

So what makes a good football programme? 
 

Today marks my third month in the hardest job in football.  Managers have an easy job turning up for 

3 hours on a Saturday to watch a game for free.  Directors?  Well that’s just sitting round a table eating 

biscuits and talking about building new toilet blocks (well, to an extent).  I’m talking about one where 

you need to be available 24 x 7 yet your work often ends up 

being discarded in the bin.  I am a (co) Football Programme 

Editor. 

 

In the past three months, Barry Collins and myself have put 

together ten editions of the Lewes matchday 

programme.  Programmes that every week we think are getting 

better and better.  It does help that Barry has had some 

experience in the editing game (Anyone heard of PC Pro 

magazine by any chance?), we have a brilliant team of 

designers over at East-Web (thanks Jack and Lee) who lay it 

all out and some excellent pictures from the shutter finger of 

James Boyes.  But it is the bits in between that cause us to 

burn the midnight oil. 

When we took over the role in the summer, Barry and I had 

grand plans for the programme.  Who wanted to read dull 

boring bits about the away team when they only bring two 

fans? Adverts? Seriously…one or two at best.   People flocked 

to us promising us Pullitzer quality articles.  But when the chips have been down and we needed to do 

three programmes in a little more than five days where were they?  Exactly.  We were on our own. 

 

The problem for Non-League clubs, as Glenn Wilson pointed out in a recent When Saturday Comes 

article is that the job is the one nobody wants to do.  The role is one of those that if we do a good job, 

no one notices, but if it goes wrong, everyone tells us.  Whilst we have “editorial” control, our 

audience doesn’t really care.  We currently have 12 pages of adverts in a 32 page programme.  That in 

my honest opinion is too many.  We have no choice but to carry FIVE from the Ryman League 

because of a deal they did. It is arguable we get the value of any commercial arrangement even if one 

of the ads is for Boux Avenue.  So each week we have to come up with something new. 

 

So far, so good.  I have no idea if sales are up or down, but two 

weeks ago we sold out (and long before kick off) for the first time 

in years.  In fact the silent majority were soon quick to voice their 

disapproval of the fact, telling us we should have printed 

more.  Well, perhaps if those same voices would have given us 

some feedback when we asked earlier in the season perhaps we 

may have.  We are still trying to put our own stamp of 

individuality on each edition.  Our offering today against Margate 

included an article on the real founding fathers of Football, an 

interview with one of our oldest and most loyal fans, a piece on 

our opponents written by one of their more well known fans and a 

“last word” from Barry about his Geoff Shreeves moment last 

week.  See for yourselves and tell us what you think by reading a 

pdf copy here. 

Come matchday and you would think we could relax, our work 

finished for the week and people enjoying the fruits of our 

labours.  But you would be wrong.  We have to be on the look out 

for the next story.  Jack Walder’s Captain’s Notes don’t just write themselves you know, and we still 

have the match report to worry about.  No wonder we start on the Harvey’s at 2pm! 
 

http://theballisround.co.uk/2013/10/26/so-what-makes-a-good-football-programme/
http://theballisround.co.uk/author/stuartnoel/
http://twitter.com/bazzacollins
http://www.bouxavenue.com/lingerie
http://stuartnoel.files.wordpress.com/2013/10/margate_lowres.pdf
http://stuartnoel.files.wordpress.com/2013/10/margate_lowres.pdf
http://stuartnoel.files.wordpress.com/2013/10/lewes-v-margate-2013.jpeg


Lewes 3 Margate 0 – The Dripping Pan – Saturday 26th October 2013 

Last Saturday Margate hit Wroxham for nine in their FA Trophy tie, whilst Lewes somehow managed 

to turn a comfortable win into a surprise defeat to Leatherhead.  Normality was returned on Tuesday 

night when Enfield Town were put to the sword and after what seemed like an age, Lewes climbed 

back into the Play-Off spots. But today..Wow.  This was the best Rooks performance of the season. 

 

We had only just taken our places on The Jungle 

when Nicky Wheeler was in the right place at the 

right time to pick up a pass (or was it a shot) from 

Logan, turning and curl it into the top corner.  We 

all scrambled for our golden goal tickets – 

producing a 2,43and 5 minute tickets between us. 

Alas, Bob’s watch was either too fast or too slow 

and he settled on 4 minutes as the winning time. 

Lewes continue to boss the half, with Margate’s 

goal leading a charmed life.  Twice the ball rolled 

in slow motion towards the far corner only to take a 

small diversion at the last minute, and Wheeler, 

Nathan Crabb and Logan all came close to scoring a second.  Margate’s cause wasn’t helped when Joe 

Vines was given a straight red for an aerial challenge on Sam Crabb. It was harsh to say the least, 

especially as the referee was some distance away. 

 

Two minutes into the second half and Lewes were 2-0 up and playing against ten men.  The hour of 

David Pleat was upon us.  Two nil, as we know is the most dangerous score line in football, coupled 

with the “difficulty” in playing against ten men meant we were doomed to a painful last half an 

hour.  Fortunately, Pleat talks absolute bollocks so our victory was never in doubt once Jack Dixon 

had smashed home Hall’s pinpoint cross in the opening seconds of the second half. 

A very professional performance was completed when Dan Smith bundled in Wheeler’s “cross” (it 

was a shot) with then minutes to go and the pain of the three defeats in recent weeks was out of the 

system.  Full time brought a rousing chorus from the fans and recipricated by the players and 

management team.  Barry and my afternoon’s work was now about to start again. 

 

First up, we had to track down one of the management 

team (Thanks Danny) for their post-match words; then 

it was a quick chat with Captain Jack (who showed 

real class in avoiding the constant intimidation from 

the Margate centre-forward) for his (edited) comments 

for the next programme and finally we simply cruised 

the bar looking for the next big story.  OK, we had a 

beer in relief that we had a whole 7 days off before the 

whole process of putting together the next programme 

would start all over again. 

As I walked out the ground I saw a pile of unsold 

programmes from today’s game.  All of our hard 

work, those long hours trying to push the envelope, the 

ground breaking editorial, for what? Now I know 

exactly how the Beatles felt when they went on tour to Hamburg in the early 1960’s. Heartbroken. 
  

http://stuartnoel.files.wordpress.com/2013/10/photo-14.jpg
http://stuartnoel.files.wordpress.com/2013/10/photo-12.jpg


Over het maken van keuzes 

 

Ik ben begonnen met het verzamelen van programmaboekjes eind jaren’70. Ik bezocht 

thuiswedstrijden van Ajax en had daarnaast een voorliefde voor Engels voetbal. Volle stadions, 

aansprekende resultaten in Europa (Liverpool, Nottingham Forest, West Ham etc). Mijn favoriete 

Engelse club: Leicester City. Niet de meest voor de hand liggende keuze. Via mijn eigen voetbalclub 

Blauw Wit had ik enkele jeugdspelers leren kennen tijdens het Internationale Pinkstertoernooi (op de 

bijvelden van het Olympisch Stadion), waaronder een jonge Gary Lineker. Via contacten in Nederland 

en Engeland begon ik ook programma’s uit Engeland te sparen. Eerst nog zonder enige focus, elk item 

was prachtig, ongeacht welke club. Luton Town, Huddersfield, Crystal Palace, het maakte mij niet uit. 

In de jaren ’70 & ’80 was het verschil tussen Nederlandse en Britse programma’s gigantisch groot. 

Iedere Britse club publiceerde een programmaboekje voor thuiswedstrijden, veelal gevuld met 

interessante artikelen. Bovendien kwam kleurendruk ook regelmatig voor. In Nederland  mocht je blij 

zijn als er überhaupt een programmaboekje werd uitgegeven. 

 

Een ander onderdeel van Engels voetbal waar ik door gegrepen werd: de FA 

Cup. De rijke historie van dit toernooi, de magie van onmogelijke 

overwinningen van laag geplaatste ploegen die ronde na ronde hoger geplaatste 

ploegen versloegen op weg naar dat prachtige stadion: Wembley. Die finaledag 

in eind mei, een vol stadion met gelijk verdeelde supportersaantallen. De BBC 

zond op de dag zelf urenlang voorbeschouwingen uit, beelden van eerdere 

finales, interviews met betrokkenen etc. Uiteraard begon ik ook FA Cup finals 

te sparen. Dit was naar mijn mening jaarlijks het mooiste 

voetbalprogrammaboekje wat er bestond. Tientallen pagina’s vol artikelen, 

foto’s, resultaten, soms zelfs afbeeldingen van oude FA Cup final 

programma’s. Zelfs de advertenties vond ik interessanter …  

 

 

 

Mijn verzameling groeide gestaag. Zeker toen ik via via werd gewezen op 

de Britse programma catalogi. Wat was er veel beschikbaar. Ik vulde mijn 

Leicester City thuis – verzameling gestaag aan en investeerde daarnaast ook 

serieuze bedragen in FA Cup Final programma’s. Want ja, ik was niet de 

enige die het FA Cup Final programma als de meest bijzondere uitgave van 

het voetbalseizoen beschouwde. De oplage was jaarlijks drie keer meer dan 

de opkomst in Wembley, waarvan er veel boekjes naar verzamelaars gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

De prijzen van eerdere finales lopen flink op naarmate de jaartallen afnemen. De eerste 

FA Cup finale op Wembley in 1923 tussen Bolton Wanderers en West Ham United 

werd bezocht door (naar schatting) 200.000 bezoekers.  Een politieagent op een wit 

paard veegde het veld schoon zodat de wedstrijd kon beginnen, met het publiek 

opgesteld langs de zijlijn. Bij een historisch evenement hoort een (voor die tijd zeker) 

historisch programmaboekje: 28 pagina’s A5 met een fraaie kleurencover. Als er nu 

een wordt geveild, ligt de waarde op zo’n 2.700 euro. Maar dit historische programma 

is niet het meest zeldzame exemplaar. De 1924 uitgave (Newcastle United tegen Aston 

Villa) is veel zeldzamer en daarom ook duurder. Reken op zo’n 8 á 9.000 euro. En 

waarom? Omdat het regende tijdens de Cup Final van 1924 en de programma’s 

gebruikt werden als paraplu. Hierdoor zijn er veel minder exemplaren bewaard 

gebleven. 



In de loop van de jaren nam het aantal programmaboekjes in mijn 

verzameling flink toe. Het was immers heel eenvoudig om een compleet 

thuisseizoen van Leicester City te kopen. Daarnaast was ik naast 

programma’s van de de FA Cup finals ook items die gepubliceerd 

werden bij de FA Cup semi-finals gaan verzamelen. De halve finales 

werden, net als de finale, op neutraal terrein gespeeld. De 

programmaboekjes missen het vaste stramien van de uitgave door de FA 

(tenminste, totdat de FA ook de halve finales ging organiseren op 

Wembley). Dit levert fraaie items op, het huisorgaan van de gastheer 

beschrijft veelal twee rivalen op weg naar de finale. Struikelen op de 

laatste horde is zuur, het ontneemt de supporters een onvergetelijke trip 

naar Wembley. Onvergetelijk was helaas ook de semi final van 1988/89: 

Liverpool – Nottingham Forest op Hillsborough.  

 

 

 

 

Intussen heb ik mijn verzamelgebied wat Engelse programma’s betreft flink beperkt. 

Ik merk dat ik meer lol haal uit een paar specifieke programma’s per seizoen 

proberen toe te voegen dan op de automatische piloot een compleet seizoen 

aanschaffen. Ik richt me nu op FA Cup finals van heden tot/met 1948/49. Een set die 

ik inmiddels ook compleet heb, hoewel ik van de (belachelijk) dure uitgaven 1970 

reply en 1953 Matthews Final een (betaalbare) reprint heb gekocht.  

 

Waarom tot 1948/49? Omdat dat het eerste seizoen was dat Leicester City de FA 

Cup Final behaalde. De prijzen van programmaboekjes vóór 1960 loopt snel op, dus 

1949 is een prima beginjaar van de serie, vanuit financieel oogpunt.  

 

 

 

 

 

En naast de FA Cup Finals richt ik mij nu op de lotgevallen van Leicester 

City in de FA Cup, uit en thuis, eveneens tot aan seizoen 1948/49. Mooi 

om zo een seizoen te volgen, van ronde tot ronde.  Het ene seizoen gaat het 

beter dan het andere seizoen. Vier keer werd de FA Cup Final gehaald, vier 

keer werd er verloren. In 1949 tegen Wolverhampton Wanderers, in 1961 

tegen Tottenham Hotspurs, in 1963 tegen Manchester United en in 1969 

tegen Manchester City.  Soms is het al na een ronde afgelopen, soms zijn er 

meerdere ronden inclusief replays. Het uitzoeken welke wedstrijden er 

gespeeld zijn, dat beschouw ik ook als een leuk onderdeel van het 

verzamelen. 

 

 

 

 

 

Diverse keren heeft Leicester de halve finale gehaald en hield de Road to Wembley daar op. De laatste 

keer was in 1981/82, toen Leicester op het een-na-hoogste niveau acteerde en met 0-2 verloor van 

Tottenham Hotspur. De uitoverwinning dit seizoen in de 4
e
 ronde van de FA Cup beschouw ik als een 

zoete wraak voor de eerdere uitschakelingen. 

 

 

  



Het aantal programma’s op de zoeklijst wordt langzaamaan minder. Ik 

overweeg om de ontbrekende ronden compleet te maken door de ploeg 

te volgen die Leicester heeft uitgeschakeld, zoals Aston Villa dit 

seizoen en van de volgende ronden het programma aan de verzameling 

toe te voegen. En als die club vervolgens wordt uitgeschakeld, dan volg 

ik de betreffende winnaar, net zolang tot de finale is bereikt. Zo volg je 

de FA Cup gedurende een heel seizoen middels programma’s van 

diverse clubs.  

 

Maar voorlopig is het nog Leicester uit & thuis in de FA Cup waar ik 

mij op richt, plus de finale. Nog altijd een indrukwekkend boekwerk, 

maar inmiddels heeft het, net als andere Britse uitgaven, meer een 

magazine uitstraling en is de charme van de oude uitgaven wel 

verdwenen. 

 

 

Lode Broekman 

  



Mijn Top 10 - John de Jonge  

 
 

Nummer 1 

Fiorentina - FC Groningen  04-10-2007 

 

De mooiste belevenis toch wel. Rond de 2.000 Groningers in Florence 

die het centrum groen-wit kleurden. Na de 1-1 thuis was er toch nog hoop 

op een goed resultaat tegen de favoriete Italianen. Meteen na de loting 

met 8 man tickets boeken, met Ryanair van Bremen naar Milaan voor 1 

cent heen en 1 cent terug (plus wat boekingskosten). In Milaan een busje 

gehuurd en over de Italiaanse autobaan met wapperende FC-sjaals naar 

Florence. In het centrum was het 1 groot feest, waarna de Groningen-

mars begon. Met z'n allen in een optocht richting stadion. De vele 

toeristen wisten niet wat ze zagen. En dan de wedstrijd, een thriller eerste 

klas. Nevland die in de tweede helft 0-1 scoort, helaas scoorde Mutu vrij 

snel tegen. Verlengen, geen doelpunten. En dan tenslotte de 

zenuwslopende penalty-reeks. En helaas, zoals zo vaak als supporter van 

FC Groningen, net niet. Maar met opgeheven hoofd uitgeschakeld. 

Daarna nog twee uur lang in het uitvak moeten zitten. Het zal niet vaak 

gebeuren dat supporters bijna twee uur lang blijven zingen terwijl hun 

club net heeft verloren. Kippenvel. 

 

 

 

Nummer 2 

FC Groningen - FC Volendam  22-12-2005 

 

Een bekerwedstrijd die met 3-0 werd gewonnen. Niks bijzonders op 

zich. Toch is dit een van de meest emotionele wedstrijden van FC 

Groningen voor mij geweest. Het afscheid van het Oosterpark-stadion. 

Het prachtige stadion middenin de gelijknamige woonwijk. Het was 

oud, stonk er naar urine en de koffie noemden we "koffie van Satan". 

Jarenlang op de lange zijde staan tussen de hasj-rokende supporters. 

Historische wedstrijden, schelden als het weer eens kloten was, nat 

regenen en verkleumen. De wandeling of fietstocht naar het stadion toe, 

afgezette kruispunten vol ME, want de tegenstanders kwamen met de 

bus door de straten aan gereden. Milko, Hugo, de Koemannen, 

Eijkelkamp en Meijer, allemaal eindigde het. Die avond heb ik nog een 

tijd op de tribune gestaan en moest toch wel even slikken. Sterk spul dat 

Fisherman's Friend. 

 

 

  



Nummer 3 

Emmen - FC Groningen 28-05-2000 

 

Nacompetitie 1999-2000. Vierde wedstrijd van 6. De eerste drie had FC 

Groningen gewonnen. Zou er ook in Emmen gewonnen worden en 

Heracles zou niet winnen van MVV dan was Groningen terug in de 

eredivisie. Ruim 4.000 toeschouwers op de Meerdijk, voor mijn gevoel 

alleen Groningers. In de rust was het nog 0-0 en MVV stond voor, dus 

promotie leek er aan te komen. Toch hing er een behoorlijke spanning, 

het seizoen ervoor ging het op het laatste moment mis tegen Sparta. 

Nadat Magnus Johansson echter de 0-1 maakt, brak het feest los. Veel 

fakkels en na afloop supporters samen met de spelers aan het feesten op 

het veld. En uiteraard het niet te vergeten "feestje op de Grote Markt". FC 

Groningen ging weer met de grote jongens mee doen. 

 

 
Nummer 4 

FC Groningen - Vitesse 01-10-2006 

 

Een gewone competitiewedstrijd, maar als ik me afvraag wat is de gekste 

wedstrijd geweest die ik in de Euroborg heb gezien, komt deze snel boven. 

Groningen speelde al 10 maanden in de Euroborg en was thuis nog 

ongeslagen. Er leek ‘n magie te zijn die de Euroborg voor tegenstanders 

echt omtoverde tot een Groene Hel. Op 1 oktober 2006 leek er een einde 

aan dit sprookje te komen. Tien minuten voor tijd leidde Vitesse met 1-3 en 

leken de Groningers er niet meer in te geloven. Tot vooral twee spelers zich 

oprichtten: Luis Suarez en Erik Nevland. Van Nevland wisten we dat hij 

nooit opgaf, dat dikkige mannetje uit Uruguay kenden we nog niet zo goed. 

Tot die wedstrijd. Nadat Koen v.d. Laak in de 82e minuut de 2-3 maakte, 

ging het los. Groningen gaf vol gas en Suarez scoorde in de 89e minuut de 

gelijkmaker. Maar dat was niet genoeg. In blessuretijd werd het zelfs 4-3. 

Groningen bleef in de Euroborg ongeslagen en ik ging naar huis met het 

gevoel dat we met dit stadion de komende jaren lands- en europees kampioen zouden worden.  

 

 

Nummer 5 

FC Groningen - Partizan Belgrado  18-10-1989 

 

Weer een Europese wedstrijd en wat voor een. FC Groningen begon deze 

wedstrijd als underdog maar met veel passie werd uiteindelijk na een 

knotsgekke wedstrijd een 4-3 overwinning behaald, met veel kansen op 

meer. In de return werd FC Groningen helaas jammerlijk uitgeschakeld. 

Dit was de eerste wedstrijd dat ik mijn latere idool bij FC Groningen zag 

spelen. De man in de maillot, met de wapperende manen en de eeuwige 

sigaret. Cultheld van FC Groningen, de Rookmagiër, ook wel bekend als 

Milko Djurovski. Deze wedstrijd scoorde hij twee keer en in Belgrado nog 

een keer. Wat heb ik hem vervloekt die avond, maar zijn komst naar 

Groningen het seizoen er op maakte alles goed.  

  



Nummer 6 

Atletico Madrid - FC Groningen  14-09-1983 

 

De allereerste Europese wedstrijd van FC Groningen en dan meteen in 

Estadio Vicente Calderon. Helaas werd daar geen programmaboekje bij 

uitgegeven. Voor zulke wedstrijden zoek ik dan toch iets tastbaars en dit 

is het aanplakbiljet dat in Madrid hing. De duels met Atletico zijn 

legendarisch voor Groningen. Twee keer in de historie Atletico Madrid 

geloot en ze twee keer uitgeschakeld. In Madrid leek al een stunt in de 

lucht te hangen toen Rob McDonald de 0-1 maakte, een stand die tot de 

85e minuut op het bord bleef staan. Een schoppend Atletico won 

uiteindelijk met 2-1 (o.a. eigen doelpunt door Walter Waalderbos). Maar 

de stunt volgde twee weken later. In een kolkend Oosterpark won FC 

Groningen met liefst 3-0. 

 
 

 
Nummer 7 

Kickers Emden - FC Groningen 04-07-2012 

 

Een vriendschappelijke wedstrijd die nergens om gaat. Toch in mijn top-

10. omdat bij de vriendschappelijke wedstrijden in de voorbereiding van 

FC Groningen in het buitenland er een Europees sfeertje ontstaat (zoals 

ook tegen KV Mechelen in 2010). Een stuk gemoedelijker dan via allerlei 

combi-regelingen etc. Het is mooi weer, vroeg aanwezig in de 

desbetreffende plaats en met vele FC-supporters op een terrasje een 

biertje pakken. Hiervoor is voetbal ooit uitgevonden volgens mij.  

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 8 

Vac Samsung Izzo - FC Groningen 16-09-1992 

 

Het programma tegen Vac uit. UEFA-Cup eerste ronde. Een wedstrijd 

die eigenlijk niet echt leefde. Dit programma heb ik van een vriend 

gekregen die als een van de weinige Groningen-supporters mee was 

gegaan en heeft daarom een speciaal plekje in de verzameling. Het mooie 

was dat je in die tijd samen met de selectie naar Boedapest kon vliegen. 

Groningen verloor met 1-0 nadat de thuiswedstrijd in 1-1 was geëindigd. 

Of het helemaal toeval was dat FC Groningen uitgeschakeld werd is de 

vraag. Jos Roossien vertelde dat de voorzitter van Vac voor de wedstrijd 

samen met een wulpse dame in minirokje naar de kleedkamer van de 

scheidsrechter ging en even later alleen terug kwam…  

 

 

 

 

 

  



Nummer 9 

GVAV - Stedelijk elftal Moskou 14-03-1961 

 

In het Oosterpark-stadion hebben vele grote voetballers gespeeld. Pelé met 

Santos, Cruijff debuteerde er voor Ajax en zo waren er velen. In 1961 kwam er 

ook een legende naar het Oosterpark. Voor op het programma stond het al: "Dit 

is hem dan". Ljew Jaschin zoals het werd geschreven. Helaas speelde Yashin 

niet, het doel werd verdedigd door Maslatschenko. Het Russische voetbal stond 

in die tijd veel hoger aangeschreven dan het Nederlandse en de 1-1 uitslag was 

dan ook een prima resultaat. Overigens was ook dit een wedstrijd met een 

trieste bijsmaak. Een programmamaker van de katholieke radio omroep viel 

tijdens de wedstrijd van het dak van de hoofdtribune en overleed later aan zijn 

verwondingen. 

 

 

 
 

 

Nummer 10 

FC Groningen - FC Utrecht 15-08-1971. 

 

De eerste officiële wedstrijd onder de naam FC Groningen. Een start met een 

grote rouwrand, want twee maanden voor deze eerste wedstrijd en een dag voor 

de officiële naamsverandering van GVAV in FC Groningen verongelukte 

Tonny van Leeuwen. Als vervanger was Jan Nordström gekomen, de eerste 

Zweedse doelman die naar het buitenland vertrok. FC Groningen verloor de 

wedstrijd overigens met 0-1. Zelf was ik 3 toen deze wedstrijd werd gespeeld, 

maar het markeert natuurlijk een historisch punt in de geschiedenis van FC 

Groningen. 

 

 
  



Nieuwe lezers 

 

Naam: Gert Post 

Woonplaats: Apeldoorn 

Geboortedatum: 19-05-1981 

Emailadres: gpost19.gp@gmail.com 

Club: Ajax 

Verzamelspecialisatie: Programmaboekjes en de toegangskaartjes van de bezochte wedstrijden maar 

dat is bijzaak. De programmaboekjes zijn het belangrijkst. 

Verzamelaar sinds:  01-01-2015 

Geschat aantal programma's: 105 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen: Uiteraard, graag zelfs. 

Maar ik bezoek niet alleen de wedstrijden van Ajax. Ik ben zoals ze noemen een Groundhopper, dus ik 

bezoek diverse stadions in Nederland en het buitenland. Dus daar wil ik ook programmaboekjes van 

meenemen. De komende tijd staan o.a. Schalke, Mönchengladbach en Royal Antwerp op het 

programma. 

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: Ook dit wil ik uiteraard graag 

doen. Hiervoor geldt hetzelfde als mijn vorige reactie. Voeg me rustig toe op Facebook zodat je de 

wedstrijden kan zien die ik bezoek en programmaboekjes van kan meenemen om te ruilen. 

Facebook: Gert Post uit Apeldoorn 

Facebookpagina: Voetbalkaartjes Voetbaltickets & Groundhoppers 

 

 

Naam: Koos Molenaar 

Woonplaats:  Zoetermeer 

Geboortedatum:  22-8-1961 

Emailadres:  molenaarjw@gmail.com 

Club: ADO Den Haag 

Verzamelspecialisatie:  programmaboekjes en toegangskaartjes van FC Den Haag/ADO Den 

Haag/Holland Sport 

Verzamelaar sinds:  1995 

Geschat aantal programma's:  1.200 

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

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

 

 

Naam: Klaas Roeten 
Woonplaats: Zwartsluis 
Geboortedatum: 25-01-1983 
Emailadres: klaasjr@hotmail.com 
Club: PEC Zwolle 
Verzamelspecialisatie: Alle aanverwante artikelen rondom PEC Zwolle (wo. Shirts, Programma's, 

Tickets, Knipsels etc.) 
Verzamelaar sinds: serieus begonnen met verzamelen sinds 2011, supporter van PEC Zwolle (toen 

nog FC Zwolle) vanaf 1997-1998 
Geschat aantal programma's: 100 
Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen: ja 
Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: nee (wel belangstelling 

hiervoor) 

 

  

mailto:gpost19.gp@gmail.com
mailto:molenaarjw@gmail.com
mailto:klaasjr@hotmail.com


Naam:  Riny Heimans  

Woonplaats:   Etten-Leur  

Geboortedatum:   3-1-1958  

Emailadres:   maotje@ziggo.nl  

Club:     NAC Breda  

Verzamelspecialisatie: NAC Breda  

Verzamelaar sinds:  ongeveer 1970  

Geschat aantal programma's: ruim 1000  

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

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

 

 

 

Ter info 

 

 

http://www.footballprogrammecentre.co.uk/ 

Leuk forum voor mensen die geïnteresseerd zijn in Britse programma’s. Ook ruimte voor teamsheets, 

shirts, handtekeningen, badges. 
 
 

 

De Voetbal/Wieler-beurs van 7 maart is verplaatst van Houten naar Gouda !!!! 

Locatie:  DRIESTAR Educatief 

Burg. Jamessingel 2, 2803 PD GOUDA. 

  

Neem voor meer informatie contact op met: 

Bert Hulleman, 

0578-616585 

Email: boektotaal@live.nl sportmedia@hetnet.nl hulleman47@hetnet.nl sportmedia@live.nl  
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