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Nieuwsbrief programmaverzamelaars 

Uitgave 9 

Mei 2015 

 

 

Beste verzamelvrienden, 

 

 

Nog één wedstrijd te gaan en dan zit het reguliere seizoen 2014-2015 er alweer op. Een mooi moment voor 

de negende nieuwsbrief. 

 

Deze keer veel artikelen over programmaboekjes die ik op internet vond. Daarmee beginnen we op pagina 2. 

In een Schotse krant stond enkele maanden geleden een stuk over de digitalisering van onze wereld en de rol 

die het programmaboekje daarin speelt.  

 

In de vorige nieuwsbrief publiceerden we al een artikel uit het magazine ‘1-0’ uit 1971 dat we van Genny 

Zeegers kregen toegestuurd. Deze keer kunnen jullie het artikel van het seizoen erna lezen. 

 

Trouwe lezer Sebastiaan Weel heeft op Facebook een groepspagina aangemaakt genaamd ‘Dutch 

Programme Club’. Op pagina 6 geeft hij hier nadere uitleg over. 

 

Ik vind het interessant om geregeld de veilingen van programmaboekjes op Ebay te volgen. Het verloop en 

einde van een aantal van die veilingen heb ik kort beschreven op pagina 7. 

 

Op pagina 8 een stuk dat in 2011 op de website Indehekken werd gepubliceerd over de ‘dood’ van 

programmaboekjes bij FC Utrecht. Ik heb geen idee hoe de situatie vier jaar later is. Misschien kan iemand 

van jullie daar voor een volgende uitgave een stukje over schrijven? 

 

Na twee andere Engelse artikelen die ik van internet heb geplukt is het op pagina 15 tijd voor een nieuw 

item, namelijk een interview met een redacteur van een programmablad. Ivo van Luxemborg van Fortuna 

Sittard beet het spits af. Ben jij of ken jij zelf iemand die in de redactie van een programmablad zit? Laat het 

me dan even weten! 

 

We sluiten af met de zoektocht naar de juiste mailadressen van drie van onze lezers en de gegevens van een 

nieuwe lezer. Marcel had zich al geruime tijd geleden gemeld, maar ik was zijn email helemaal uit het oog 

verloren, waarvoor mijn oprechte excuses voor hem. 

 

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 heel graag! 

 

 

Ralf van Laar 
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Football programmes turn the page in a digital world 
 

 
Programme seller Damien Dewar at his usual pitch outside The Falkirk Stadium before Saturday's match 

against Brechin City. Picture: Alan Murray 

 

 

In an age of smartphones and social media, you could be forgiven for believing the football 

programme is a relic of a bygone era when supporters wore bunnets and stood on open terraces. 

 

But the reality is different. The humble programme has always changed with the times; from little more than 

a folded A4 teamsheet to the glossy mini-magazines of the present day. 

You may no longer rely on a club publication to tell you the day’s team news when you’ve already spent 20 

minutes browsing twitter, but for many people buying one remains an essential part of their matchday ritual. 

 

Falkirk’s own publication still enjoys healthy sales - around 600 for games 

against smaller teams and up to 1500 when Rangers or Hearts come 

calling. And the internet has helped boost the number of copies sold. 

“eBay has been a blessing,” said Gordon McFarlane, editor of the Falkirk 

programme, ‘The Navy Blue’. “All of our copies are for sale online after 

each game, as many fans abroad want them. We sell 50-100 more copies 

that way.” 

 

McFarlane, who produces the programme with around six regular 

volunteers, believes the key to survival in the digital age is producing 

original content - and knowing your readership. 

“It’s got to be football, football, football,” he said. “Current first team stars 

and fans’ favourites from the past are obvious. But it doesn’t just need to 

be about Falkirk - there are so many talking points in the game. You need a 

balanced view.” 

 

Part-time clubs such as East Stirlingshire must keep a cautious eye on all expenditure, but producing a 

programme is something they remain fully committed to. 
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 “It’s certainly more cost-effective for us to do all the production in-

house,” explained secretary Tadek Kopszywa. “I know a lot of smaller 

clubs do it that way rather than hire a commercial printer. 

“The programme’s a labour of love for our editor, Tim Oliver, who not 

only writes the content but does all the page layout himself. We are lucky, 

I suppose, to have someone who wants to do the job and who enjoys doing 

it.  

“I know some clubs have stopped, or are thinking about stopping 

production, but we have had our own supporters approach us and 

encourage us to keep on producing.  

“We have no plans either to go down the monthly magazine route as some 

have done. We will continue with a programme for each game. 

“Some clubs have cited economic pressures for stopping publication but 

that’s not really an issue for us. 

“Our programme has evolved in response to the challenge of new media 

and is much more of a ‘guide to the game’ than a news magazine, with the 

news element now more of a function of the official website.  

“I suppose it’s a case of adapt and survive - and our programme will survive as long as someone’s willing to 

put the effort in.” 

 

The continuing popularity of such publications is also driven by a thriving collector’s market. 

Paul Matz, editor of trade bible ‘Programme Monthly’, sees a long-term future for matchday magazines for 

that reason. “Most programmes continue to sell very well, although the standard expected these days is an 

issue for some smaller clubs,” he explained. 

“Collecting programmes continues to be a popular hobby. There’s an increasing number of specialist 

auctions and values of most older programmes attract significant amounts. For example, a rare programme 

for the England v Scotland match on April 5, 1913 sold for £4500 last week.” 

 

A collection of programmes need not just be a nostalgic exercise. They also provide a window to a world of 

football now vanished, and offer examples of how wider society has changed over time through adverts for 

otherwise forgotten businesses, hairstyles and fashions. They can also provide a source of amusement. 

 

Miles McClagan posts regular programme articles, largely from the 1980s and 1990s, on his popular twitter 

account @TheSkyStrikers. The St Mirren fan, who now lives in Hobart, Australia, has an eye for spotting 

weird and wonderful commercial tie-ups from the past - such as the late Sandy Jardine promoting the 

‘Offical Scotland Medallion’ of the 1978 World Cup or Elton John signing autographs in the Grimsby Town 

dressing room. 

 

“We would lose so much if we lost football programmes,” the 36-year-old said. “What if you wanted to 

know what (1980s Chelsea legend) John Bumstead thought of society? 

“How else would you discover what kind of prizes ‘Match of the Day’ used to dish out to players - for 

example, George Burley winning a Tesco voucher? 

“A collection of programmes is a wonderful thing. It’s a social history. If clubs stopped making them, we 

would lose all of that.” 

 
 

Geschreven door Chris McCall voor www.thefalkirkherald.co.uk, gepubliceerd op 13 februari 2015. 
  

http://www.thefalkirkherald.co.uk/
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Artikel “1-0” 1972-1973 
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Artikel “1-0” 1972-1973 
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Facebook groep Dutch Programme Club 

 

 

Eind februari heb ik op Facebook de groep Dutch Programme Club opgestart.  

 

Waarom? 
De reden dat ik deze besloten groep heb opgestart, is dat ik van mening ben dat dit een mooie aanvulling is 

naast de nieuwsbrief van Ralf. 

 

Via deze groep kunnen leden met elkaar in contact komen om programmaboekjes te ruilen en/of contacten 

onderhouden. 

 

Ik weet dat de Nederlandstalige programmaboekjes verzamelaarswereld klein is en de meesten elkaar 

kennen. Toch ben ik van mening dat er nieuwe verzamelaars opstaan. 

 

Deze personen zijn niet bekend met de nieuwsbrief van Ralf, maar hebben via via wel contacten via andere 

kanalen zoals Facebook. 

 

Naam 
De groepsnaam is een knipoog, naar het vroegere DPC. Het is niet mijn bedoeling om mensen hiermee voor 

de schenen te schoppen, maar vond het een eervolle vermelding. 

 

Interesse 
Mocht je interesse hebben om lid te worden, zoek via Facebook op Dutch Programme Club, meld je aan en 

je wordt z.s.m. toegevoegd. Enige voorwaarde is wel dat je een Facebook account moet hebben. 

 

 

Sebastiaan Weel 
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Ebay 

 

FA Cup Finale 1923, Bolton Wanderers vs. West Ham United 

 

£1.041,21 (€1.414) 

 

Dertien bieders boden in totaal 46 keer. De veiling eindigde op 22 februari om 

20.30 uur. In de laatste 15 seconden werd nog twee keer geboden. Het laatste bod 

kwam vier seconden voor sluitingstijd!  

 
 
 
 
 

 

Arsenal vs Clapton Orient, 10 oktober 1914 

 

£597,87 (€811) 

 

Acht geïnteresseerden boden in totaal 53 keer. Opvallend is dat één bieder in 

totaal meer dan veertig keer een bod uitbracht, zij het grotendeels via 

automatisch bieden. Bij een prijs van £355,00 haakte hij af. Het laatste bod 

kwam vijf seconden voor de eindtijd. 

 

 

 

 

23 West Ham programma’s seizoen 1964-1965 

 

£8,26 (€11,22) 

 

Een mooi voorbeeld hoe je via Ebay voor weinig geld een collectie op kunt 

bouwen. Voor iets meer dan 11 euro krijg je 21 competitie- en 2 

bekerprogramma’s van 50 jaar oud. Enige kanttekening: op een deel van de 

boekjes is op de voorkant of bij de opstelling iets geschreven (uitslag, wissels, 

doelpuntenmakers) en sommige boekjes zijn licht gevouwen. Maar voor nog 

geen vijftig cent per boekje mag je niet klagen lijkt me. 

 

 

 

 

Nevenstaande boekjes van België - Nederland uit 1952 en 

Sportclub Enschede – Leeuwarden uit 1958 vonden geen 

koper. Wellicht dat de minimumprijs van respectievelijk €30 

en €25 de potentiële kopers te veel heeft af geschrokken? 
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Programmaboekjes RIP 
 

Het programmaboekje. Voor sommigen heeft het slechts een informatieve functie (bijvoorbeeld handig als je 

wilt weten wat de naam is van de verzorger van de tegenpartij om hem “aan te moedigen”), voor anderen is 

het een verzamelobject. Bij FC Utrecht waren de programmaboekjes alweer een aantal seizoenen gratis en 

werden ze uitgedeeld door ongeveer 15-20 vrijwilligers, FC Utrecht-supporters die tegen een kleine 

vergoeding (een wedstrijdkaartje) in weer en wind de boekjes uitdeelden aan medesupporters. 

 

 
 
Tot dit seizoen. Op de website van FC Utrecht stond te lezen dat de programmaboekjes, of nee sorry 

“magazines”, € 2,- zouden gaan kosten. Ze hebben de commercieel aantrekkelijke naam “FC Today” 

gekregen en zijn maar liefst 68 pagina’s dik. Het programmaboekje had dus plaatsgemaakt voor een 

wedstrijdmagazine. Het einde van het oude vertrouwde programmaboekje bij FC Utrecht was dus een feit. 

 

Maar het verhaal houdt hier nog niet op, want behalve het feit dat er opeens magazines kwamen, waar 

niemand om gevraagd had, werden de boekjes opeens uitgedeeld door ingehuurde uitzendkrachten met als 

enige band met de club het FC Utrecht-hesje dat ze aan moesten. Waar waren de vrijwilligers gebleven? 

 

Die werden zonder aankondiging aan de kant gezet voor boekjesverkopers van een commerciële partij, die in 

de wandelgangen wordt gelieerd aan de grootaandeelhouder van FC Utrecht, Frans van Seumeren. Niet 

bepaald een correcte handelswijze naar de eigen supporters toe. Navraag leert dat de vrijwilligers gedurende 

de zomer, naar aanleiding van het bericht dat er nieuwe boekjes kwamen, aan FC Utrecht hebben gevraagd 

wat er ging veranderen. Hierop hebben ze geen duidelijke reactie gekregen en werden binnen de club van het 

kastje naar de muur gestuurd. De vrijwillige uitdelers kregen op de eerste wedstrijddag van het seizoen 

duidelijkheid. Toen werd ze verteld dat ze niet meer nodig waren. 

 

Hier bovenop is ook nog eens geprobeerd om adverteerders die advertenties plaatsten in de blaadjes van 

supportersverenigingen over te halen om in FC Today te gaan adverteren. Triest, trachten adverteerders weg 

te kapen bij echt gratis supportersbladen (van de eigen supporters nota bene!) om deze voor het eigen 

commerciële karretje te spannen. 

Vercommercialisering en minachting van de eigen supporters. 

 

Geschreven door Martijn Benjamin voor de website www.indehekken.net, gepubliceerd 3 november 2011 

  

http://www.indehekken.net/
http://i0.wp.com/www.indehekken.net/wp-content/uploads/2011/11/utrecht.jpg
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'Timeless reminders of a much simpler world'  
The boom in football match programme collecting  

 

With the economy's ill winds of 2001 forecast to continue blowing with chill pessimism over fledgling 2002, 

the most unlikely, not to say absurdly dotty, pastimes claim a booming increase in popularity and profit. One 

such, by all accounts, is the arcane anoraks' hobby of football match programme collecting. Since September 

11, we are told, this underworld freemasonry of swop, intrigue and haggling barter has been flocking to 

auctions and fairs in London, Manchester, Wolverhampton, Chester and Nottingham, where auction houses 

such as Christie's, Bonhams, Phillips, Sotheby's and Vennett-Smith report the briskest of business. 

 

Gordon Andrews, the esteemed granddaddy of the trade, says: "There has been a sudden explosion in dealing 

- in collectable football trivia generally and in the match programme market in particular. Outside influences 

have seldom affected collectors' enthusiasm, and you could say that it takes a recession to get people 

reverting to their private hobbies and passions."  

 

Andrews remains the pursuit's prophet and oracle, even after selling his business, Sports Programmes Ltd, in 

1974. His trove now specialises in programmes from matches played during wartime and it delights the 

cockles to hear him drool lovingly over, for instance, his twin team-sheets of the Sunderland v Wolves two-

leg National Cup final of May 1942 (worth in excess of £400 each) or, say, those for Moscow Dynamo's 

handful of matches in 1945 (about £175 each).  

Collectors search for items "intellectually" precious - those of their particular team, for instance - or for 

"historical" markers relevant to the whole game, and once those have been bedded down the hunt begins for 

a duplicate in even more mint condition. And so, bug-bitten, the lifetime's quest continues . . .  

 

Unquestionable rarity, of course, accentuates the treasure's value. Such as the match prog for Manchester 

United v Wolves on Saturday February 8 1957, the game that was never played. Even as the BEA 

Elizabethan slewed off the slushy runway in Munich on Thursday February 6, the programmes had been 

printed, stacked and ready. In grief, they were pulped on the Friday. But a few survived. They are now each 

worth well in excess of £4,000. Meanwhile the primitive team sheet of the European Cup tie the Busby 

Babes did play that week in Belgrade is valued at £3,000 and rising. Being relatively recent, however, those 

two memento mori artefacts are by no means the most expensive and sought after.  

 

One of the biggest players is Chris Williams, the director of a Buckinghamshire engineering firm who 

doubles as founding owner of Sporting Memorabilia Ltd. "The recession has made no difference. The market 

is buoyant," he says. "Perhaps the proverbial little old widow has decided it is time to get those hoards out of 

the attic and have them valued by an auction house."  

 

Programmes remain the established currency but Williams senses prices for match tickets are also about to 

take off. "Only last summer, a ticket for the first Cup final at Wembley in 1923 went for £300 - but by 

November it was fetching an incredible £2,000." Progs for pre-first-world-war Cup finals, held at the Oval or 

Crystal Palace, still represent the five-figure cream of the market. Crème de la crème is possibly the 

programme for Old Trafford's "khaki" FA Cup final (Chelsea v Sheffield United) in 1915, the last big match 

for four long years: a soiled, folded copy fetched £11,500 at Christie's in Glasgow three years ago and 

£15,000 this year.  

 

The affable Williams may deal far and wide but his collector's heart remains with Manchester City. Gold 

dust for him are such progs as City's first Cup final in 1904 (£1,200) or their first match at Maine Road, v 

Sheffield Utd in 1923 (£700), or their last at Hyde Road that same year, which he secured, in a job lot with 

dross, for £1,500 at Sotheby's this autumn.  

He deals in City's programmes weekly. "It used to be schoolboys who hoarded and swopped, like stamp 

collecting. But that charming hobby is now a fully fledged big business," he says. "Our [current] City 

programme costs £2 and is a beautifully produced full-colour glossy magazine. Cheap at the price." Chelsea 

charge £3 for theirs.  
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Programme sales are no longer a major part of clubs' incomes - they usually budget for one in three 

spectators buying. At Maine Road, for instance, they have a print run of 11,000 for an expected 30,000 

crowd.  

 

The modern programme makes me hanker for simplicities of old. Today's are brick-heavy pop-star 

catchpennies, sheen without substance and virtually unreadable in purple on black or yellow on green. Will 

collectors be lovingly paying thousands for these monstrosities in half a century's time?  

Football programmes began at Preston some 120 years ago, doled out free or sold for a halfpenny, pieces of 

cardboard naming the players and, possibly, the club's upcoming fixtures. The first Cup final programme 

(1d) to allow advertisements (for Gamages store, Madame Tussaud's and two music halls, the Alhambra and 

Gaiety) was in 1892 at the Oval. That highly desirable 1923 Cup final prog was priced 3d at the time. 

Programmes became even more useful when shirt numbering (1-11 and 12-22) arrived in the late 1920s: the 

first Cup final when the teams were numbered was 1933.  

 

I have hoarded some 80 programmes from the 1950s to early 1970s, the period when I was first in London - 

mostly Fulham but some Brentford, QPR and Chelsea. A favourite is Fulham's League Cup match on my 

birthday in October 1970, Rodney Marsh's first return to Craven Cottage since his transfer to QPR in 1966. It 

was in the era of decimalisation and the price is marked "1s/5p" and, inside, Fulham's manager Bill Dodgin 

chivalrously presumes that opponent Rodney, the man the club had so pottily sold, "will no doubt tonight be 

inspired to turn on all the brilliant tricks which we loved so much". They don't write manager's notes as 

generous as that any more.  

 

Another couple of stapled primitives that wink from my musty pile are of England schoolboys' internationals 

at Wembley - v Scotland in 1956, "right-half T Venables (Dagenham) 5ft 10ins, 10st 6lbs" marking inside-

left William Bremner (Stirling), "good dribbler, first-class shot, requires watching", and v Germany three 

years later, which had another Dagenham half-back M Peters ("sound tackler, good distribution") marking 

Wolfgang Overath seven summers before they more famously locked horns again on the same green-lush 

London field.  

 

No multicoloured unreadable glitz then, just sheer romance in monochrome - such as the report of Chelsea 

Reserves at Swindon the Saturday before ("We were all stoked up to lower their flag from Platform 1, no 

sleepers in blue: Hughie Billington shunted in the first, and Johnny Galloway whistled home our second as 

the gallant Red Railwaymen really hit the buffers"). It was a much simpler world. Nor, then, any convoluted, 

agent-translated mauve-printed Hello!-type interviews with foreign luminary-millionaires, but elementary 

Q&A items with home-grown favourites . . . such as Bolton's Frank Worthington answering most dangerous 

opponent with "my ex-wife", or the response of the present Aston Villa manager John Gregory in a QPR 

prog of 20 years ago: Biggest career disappointment? "Daphne Saywell, Form 4B."  

 

Humour and, ah, a romantic reverie of period and place in those timeless old sixpenny football programmes - 

and, did we but know it, a jolly shrewd investment as well . . .  

 

 

Geschreven door Frank Keating voor www.theguardian.com, gepubliceerd op 31 december 2001. 

  

http://www.theguardian.com/
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Martin Samuel: How my dad got with the programme years before these collectors... and why the Fergie 
special might not sell 
 

When my father sold his football programme collection several years ago, the gentleman who bought it had surprising 
news. Dad was very proud of a complete set of Tottenham Hotspur programmes from 1960-61, the season they won 
the Double. 
He thought Hungary’s visit to England in 1953 might fetch a few quid, too. He was wrong. The big games, England 
internationals, FA Cup finals, had little scarcity value. Tens of thousands would have been printed, and many kept as 
souvenirs, it was explained. 
The worth, he was told, was in his bizarre one-offs. Obscure games in the Third Division North or South that he had 
somehow picked up over the years. 

 
A giant bows out: A United fan holds up an oversized programme from Sir 
Alex Ferguson's last home game in charge 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Barrow versus Workington. Newport County versus Plymouth Argyle. 
As a football mad schoolboy, dad would write off to the secretary of clubs asking for a programme and enclosing a 
stamped addressed envelope. They usually obliged. 
Wolverhampton Wanderers — his team — sent him every home programme for five or six consecutive seasons. The 
good years, too, when Billy Wright was captain and Wolves were at the pinnacle of the English game. Programmes 
back then were as unique as each club.  
The print on the pages of Newcastle United’s skinny team sheet was so heavy it seeped through and made it hard to 
read the names. Arsenal’s was the nearest to modern matchday magazines, glossy and thick, reflecting their wealth. 
By contrast, Tottenham’s was just four pages, one sheet folded in half. 

 
Poignant: The programmes for the cancelled match two days after the Munich disaster were 
supposed to be destroyed, but a handful still exist 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Teamsheet: The programme shows the line-up for the cancelled 
fixture, but five of United's starting line-up died 
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There was nothing special about Barrow’s game with Workington, so the few spectators who attended would not 
have treated any surviving items with great care.  
Over time, these mementos would be discarded or cleared out in bundles from dusty attics. Dad’s copy could be the 
only one left of a match between two teams who are now part of football’s ancient history. 
It was a true collector’s item. 
I mention this only because at Old Trafford last week, fans could be seen placing copies of the United Review from Sir 
Alex Ferguson’s final Manchester United home game in protective plastic bags, sometimes three or four at a time. 
Maybe they harboured dreams of making a killing. 

 
 
A great signs: Former England footballer Colin Grainger holds the 
programme from his England debut against Brazil in 1956. It was 
later signed by Pele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Line up: The teams from Grainger's debut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
United say they printed 70,000 copies and demand has been so high they may authorise a second run. Sotheby’s 
should not be notified just yet. 
However, anyone who has a copy of the programme from the Scottish League Cup, Group 8, Forfar Athletic versus 
East Stirlingshire on August 10, 1974 (attendance 661), might care to invest in a safe. 
If it comes signed by a young man called Alex Ferguson, embarking on his very first game as a manager with East 
Stirling, maybe get a guard dog, too. 
 

   
Old and the new: The programme from Royal Arsenal's game with Gainsborough Trinity in 1892 (left) and Liverpool's game 
against Manchester United last September - their first after the Hillsborough verdict 
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Capital gains: Early football programmes from various 
London clubs auctioned at Bonhams auction house 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Who's that Waltham Forest No 6? This might seem unremarkable 
but just look down the away team and you might spot a famous 
(misspelled) name 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
Hammer time: A programme from West Ham's 1976 game against Ipswich (left) and the programme from a slightly more famous 
game in the Hammers' history 

 

 
Golden oldie: The programme from Newcastle's game against 
Newton Heath - later Manchester United - in 1897 
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Running away with it: Doncaster Rovers' programme for a game against Bradford in 1959 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONE FAN SPENT £2800 ON 700 SPECIAL EDITION FERGIE PROGRAMMES 
One cunning fan snapped up 700 of West Brom's special edition programmes for Sir Alex Ferguson's final game in 
charge. 
To mark the Manchester United boss being at The Hawthorns to bring down the curtain on his incredible career, West 
Brom produced a 144-page programme, which is the biggest ever produced for a domestic fixture in England. 
And one fan stunned a programme seller by handing over £2,800 for 700 copies, which were £4 each. 
Another supporter earlier bought 300 copies for £1,200, which means that one twentieth of the 20,000 editions 
printed were in the hands of two fans. 
The programme, which featured a 40-page tribute to Ferguson, were in hot demand and the club had already sold 
over 5,000 online by Friday. 

 
 
Special edition: West Brom have produced 20,000 editions of the 
144-page programme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geschreven door Martin Samuel voor www.dailymail.co.uk, gepubliceerd op 20 mei 2013.  
  
 

  

http://www.dailymail.co.uk/
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Interview redacteur programmablad 

Ivo van Luxemborg – Fortuna Sittard 

Vertel ons iets over jezelf en je achtergrond in het voetbal, qua redactioneel werk of iets anders? 

Ik ben Ivo van Luxemborg, 40 jaar en al sinds mijn zesde supporter van Fortuna Sittard. In 1996 heb ik me 

aangemeld als redacteur voor het op te richten supportersmagazine. Zo kon ik als supporter ook zelf iets 

betekenen voor de club en op een andere manier met spelers in contact komen. 

Wanneer maakte je je eerste programmaboekje? Was het extra zenuwslopend? 

In september 1999. Het half jaar daarvoor had ik Fortuna-tv gemaakt voor de kabelkrant. Daardoor kende ik 

de toenmalige trainer Bert van Marwijk al vrij goed. Het voorwoord met de trainer is in al die jaren een vast 

onderdeel geweest. Met Van Marwijk heb ik één jaar het voorwoord gemaakt, daarna vertrok hij naar 

Feyenoord. Nu is Peter van Vossen de trainer en het contact met hem verloopt ook erg prettig. 

Wat is speciaal of anders aan jouw boekje?  

In de Jupiler League is het boekje minder dik dan in mijn beginperiode toen Fortuna nog in de eredivisie 

speelde. Er is daardoor nu weinig ruimte voor ‘speciale’ onderwerpen. In het verleden besteedde ik veel 

aandacht aan statistische gegevens, onder meer rond de overgang van ‘De Baandert’ naar het nieuwe stadion. 

Wat vormt de grootste uitdaging bij het maken van een programmaboekje? 

De deadlines. Op woensdag voor de thuiswedstrijd gaat het boekje al naar de drukker. Zeker als er veel 

thuiswedstrijden achter elkaar zijn, is het wel aanpoten. Vanwege het drukproces is het wel lastig heel 

actueel te zijn. Als er een speler geblesseerd raakt in aanloop naar de wedstrijd kan ik dat vaak nog niet 

vermelden. 

Wat is het meest populaire onderdeel uit het boekje? 

Ik heb er nooit onderzoek naar gedaan, maar ik vermoed het interview met een speler. Van de speler die ik 

interview staat een grote actiefoto op de cover. Zelf vond ik als kind de wedstrijdfoto’s van de laatst 

gespeelde wedstrijd het interessantste. Nu plaats ik ook minimaal één foto van de afgelopen thuiswedstrijd. 

In het verleden was er ‘de brief van Tumke’. Dat was een grappig geschreven stukje in ‘krom’ dialect dat 

enorm populair was. De man die dit verzorgde, is enkele jaren geleden vanwege  zijn leeftijd gestopt. 

Staat er ook iets over de historie in jullie boekje? Bijvoorbeeld verslag oude wedstrijd? 

Ja, maar zoals eerder aangegeven minder dan vroeger. Nu staat er af en toe nog een verslag van een 

historische wedstrijd in het boekje. In het verleden is het een vaste rubriek geweest. Best kans dat het 

onderdeel in de toekomst weer terugkeert. 

Hoe wordt het voorwoord van de trainer samengesteld? Schrijft hij het zelf? Interview je hem? Of vat 

je zijn persconferenties samen? 

Hiervoor bel ik op de maandag of dinsdag voor de thuiswedstrijd de trainer. Ik maak er een voorwoord van 

dat ik ter goedkeuring nog aan hem voorleg. 

Merk je een verandering in de verkoopaantallen? 

Het is logisch dat de oplage in de Jupiler League veel lager is dan in de eredivisie. Exacte verkoopaantallen 

weet ik op dit moment niet. 
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Wat gebeurt er met boekjes van wedstrijden die worden afgelast? 

Dat ligt eraan hoe veel later de wedstrijd wordt ingehaald. Boekjes worden dan meestal gratis uitgedeeld of 

er wordt besloten de boekjes niet uit te geven. 

Verzamel je zelf ook programmaboekjes? 

Ja, van wedstrijden waar Fortuna bij betrokken is. Van de thuiswedstrijden heb ik ze van de afgelopen 20 

jaar vrijwel allemaal. In de eredivisie-periode bezocht ik vrijwel alle uitwedstrijden van Fortuna en uit die 

tijd heb ik ook veel boekjes. 

Zoeken jullie pro-actief naar feedback, commentaar of betrokkenheid van supporters? Zo ja, hoe? 

Nog niet. Suggesties zijn altijd welkom. Ik bespreek wel ieder seizoen voor het begin van de competitie met 

mensen binnen de club hoe de indeling gaat worden. Op dit moment is er maar weinig ruimte voor speciale 

onderdelen. De club heeft ook bepaalde sponsordeals waar ruimte voor vrijgehouden moet worden in het 

boekje. Zeker bij derby’s wordt veel ruimte gevuld met sponsornieuws. Dat zijn niet de meest aansprekende 

items voor een supporter, maar het is natuurlijk belangrijk dat de club op deze manier extra inkomsten kan 

binnenhalen. 

Als je een ongelimiteerd budget zou hebben, wat zou je dan willen toevoegen of veranderen aan jullie 

programmaboekje? 

Een groter formaat en meer pagina’s. Je kunt dan een langere interviews houden en meer aan de orde laten 

komen dan alleen de actuele zaken. 

Tot slot, zijn er opmerkelijke, pijnlijke of vreemde verhalen aangaande de boekjes die je gemaakt hebt 

die je met ons wilt delen? 

Ik heb wel een leuke anekdote. In de winter van 2000 kwam Matthew Amoah naar Fortuna. Ik interviewde 

hem in het spelershome. Ik probeerde in mijn beste Engels vragen aan hem te stellen. Toen ik bijna klaar 

was, kwam Marco Heering naar me toe. „Je had hem ook de vragen in het Nederlands kunnen stellen. Dat 

verstaat hij heel goed.” Engels en Duits gaat mij nog redelijk af, maar Fortuna heeft ook spelers gehad die 

alleen Frans of Spaans spraken. Dan was het een hele kunst om een volwaardig interview te maken. 
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Mailadressen gezocht 

 

Van onderstaande drie lezers van onze nieuwsbrief zijn we op zoek naar het juiste en actuele emailadres. 

Achter de naam staat het mailadres dat we reeds hebben. Dit blijkt niet (meer) te kloppen. Reacties graag 

sturen naar ralphgant@hotmail.com  

 

Gerwin Leussink (FC Twente)   gerwinleussink@home.nl 

Henny Rijnbeek (Ajax)   pepernoot@planet.nl 

Jeroen Veenhuizen (Feyenoord)  j.veenhuizen@hetnet.nl  
 
 

 

Nieuwe lezer 

Naam: Marcel van Wolferen 

Woonplaats: Vleuten 

Geboortedatum: 23-07-1966 

Email: info@fcutrecht.nl 

Website: www.fcutrechtfan.nl  

Club: FC Utrecht 

Verzamelspecialisatie: alles van FC Utrecht 

Verzamelaar sinds: 2000 

Geschat aantal programma's: 1300 

Bereid programma’s thuiswedstrijden: ja 

Bereid programma’s uitwedstrijden: nee 

 

 

 

 

 
Bron: doingthe116.com 
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