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Nieuwsbrief programmaverzamelaars 
Uitgave 7 
Juli 2014 

 
 
Beste verzamelaars, 
 
 
Het was alweer ruim een jaar geleden dat de zesde nieuwsbrief uitkwam. Door weinig 
animo om stukjes aan te leveren en daardoor ook weinig animo van mijn kant leek de 
nieuwsbrief een stille dood gestorven. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon 
en een aantal weken geleden heb ik jullie gemaild met de vraag of er interesse was om 
een nieuwe uitgave te maken. En met succes! Met maar liefst negentien goed gevulde 
pagina’s ben ik zeer tevreden over deze zevende nieuwsbrief. En er staan zelfs al 
enkele artikelen in de wacht voor de volgende uitgave! Dat biedt perspectief, maar ik 
blijf jullie hulp uiteraard hard nodig hebben. Nieuwe stukjes of ideeën zie ik dan ook 
graag verschijnen. 
 
 
We beginnen deze keer met een interview dat het FC Utrecht-fanzine FCU-fans in 
oktober 2013 hield met verzamelaar Hubert Buter. 
 
Vervolgens gaan we verder met het eerste deel van een artikel over de evolutie van 
programmaboekjes dat we kregen toegestuurd van John Litster, de oprichter van het 
magazine ‘Programme Monthly & Football collectable’.  
 
Na een update van Frans van den Berg over zijn prachtige website Footballfans.eu 
geeft Victor Frenken ons een inzicht in zijn verzameling en zijn visie op 
programmaboekjes en verzamelen. 
 
De top 10 is deze keer afkomstig van Glenn Duijzer, die zelfs enkele zelfgemaakte 
programma’s in zijn top 10 heeft opgenomen. Een unicium! 
 
Jerome Sterman (inmiddels bijna een vaste redacteur van deze nieuwsbrief) neemt ons 
mee in zijn andere hobby: groundhoppen. Het verzamelen van programmaboekjes en 
andere attributen hangt nauw samen met het groundhoppen.  
Ten slotte licht Jerome ons in over de eerste voetbalverzamelbeurs die in Landgraaf 
(Zuid-Limburg) gaat plaatsvinden op 6 september aanstaande. Hij hoopt uiteraard 
veel verzamelaars te mogen begroeten, waardoor deze beurs tot een jaarlijks 
terugkerend evenement kan uitgroeien. 
 
 
Ik wens jullie heel veel lees- en verzamelplezier en zie reacties en/of bijdragen graag 
tegemoet. 
 
 
Ralf van Laar 
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De verzamelaar: Hubert Buter 
 
Tekst:  Jasper Oostlander 
 
In deze editie van de verzamelaar spreken we met Hubert Buter. Hubert verzamelt 
spelerskaarten, programmaboekjes, presentatiegidsen, wedstrijdvanen, 
wedstrijdsjaals, wedstrijdpins, eigenlijk alles wat eenmalig is uitgegeven, rondom 
wedstrijden en spelers. En hij is gek op statistieken. Een verhaal over, zoals hij het 
zelf noemt, zijn ‘verslaving’.. 
 
 
“In 1980 ben ik begonnen met het bijhouden van de wedstrijdverslagen in de krant. 
Alleen van FC Utrecht. Die heb ik allemaal bewaard in mappen. Dat is later van 
kwaad tot erger geworden. Tegenwoordig hou ik eigenlijk alles van Utrecht bij. Het is 
wel lekker om door die oude boeken en kranten te bladeren. Misschien is het 
ouderwets, maar dat vind ik fijner dan digitaal. Dan krijg je ook een beter idee van 
hoe het toen allemaal ging. Ik ben Utrechtgek, maar eigenlijk ook voetbalgek in het 
algemeen. Als ik iets opzoek over Co Adriaanse in 1972, dan zie je ook wie er op dat 
moment bovenaan stond in Engeland. Clubs die nu misschien in een andere divisie 
spelen. Dat vind ik wel grappig.” 
Hubert heeft duizenden krantenknipsels, ordelijk gerangschikt in rijen met ordners.  
“Ik wil niet zeggen dat ik alles gelezen heb, maar in ieder geval alles doorgebladerd. 
En de interessante stukken lees je natuurlijk. Maar er zijn ook verhalen, dat je denkt: 
het zal wel.” 
 
“Wat ik ook leuk vind, zijn presentatiegidsen. En dan is de vraag voor mij: is er vanaf 
1970/1971 elk jaar een presentatiegids? De oudste die ik heb is van ‘73/’74. Vanaf dat 
jaar mis ik ‘75/’76 en ‘77/’78 en voor de rest heb ik alles. En ik heb ook de 
jaarverslagen, waar Sturkenboom ooit mee begonnen is. Die worden nu niet meer 
gemaakt. Ik vroeg er nog naar. “Die staat op internet”, zeiden ze. “Ja maar ik bedoel 
zo’n mooi rood boekje!” Nee, die maakten ze niet meer… Ik geloof dat de 
presentatiegidsen sinds dit jaar ook niet meer gemaakt worden. En de 
programmaboekjes waren ook nog discutabel, vanwege de financiën. Maar ik ben blij 
dat ze dat dit jaar toch nog gedaan hebben.Ik zou graag alle programmaboekjes vanaf 
1970 willen hebben. Je weet dat de wedstrijden gespeeld zijn, maar de vraag is of er 
ook altijd boekjes van zijn.” 
 
“Ik heb ordners met kranten en afschriften van de oprichting. En ik heb Excelsheetjes 
gemaakt van de opstellingen vanaf ‘70/’71. Ik geloof dat Marcel van Wolferen het in 
een eerder interview met jullie al aangaf dat het zo jammer is dat er zoveel fouten 
zitten in het boek ‘40 jaar FC Utrecht’. Iedere vereniging heeft idioten die alle 
cijfertjes bijhouden. Maar ze nemen de moeite niet om daar gebruik van te maken.” 
 
Hubert laat van alles zien en waar ik ook naar vraag, hij weet alles heel snel te vinden. 
Weet precies waar hij alles zoeken moet. 
“Je weet in welk jaar een speler gespeeld heeft. Cijfertjes… die weet ik wel uit mijn 
hoofd. De spelers uit de jaren ’70 heb ik niet allemaal zien spelen, dus ik ken ook niet 
al die verhalen. Ik ben van ’68, heb artikeltjes vanaf ’80. Dus de meeste verhalen van 
die tijd ken ik wel. En dat kan ik allemaal plaatsen. Daardoor weet ik ook goed wie 
wanneer speelde. Maar de jaren ’70 weet ik minder van. 
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Wie me bijvoorbeeld  mateloos interesseert is BarnaLiebhaber. Nu zul je denken: ‘wie 
is dat?’. BarnaLiebhaber was een Hongaar, die in februari/maart 1976 bij FC Utrecht 
kwam.  Hij scoorde bij zijn debuut, heeft zeven of acht wedstrijdjes gespeeld en is 
daarna weer verdwenen. Hij was gevlucht uit Hongarije, heeft zich laten naturaliseren 
tot Duitser. Ik heb nog van de persafdeling van Alemannia Aachen een foto gekregen 
waar hij op staat. Ik weet verder dat hij bij Lierse gespeeld heeft en nog op proef is 
geweest bij AZ. Die informatie haal je dan uit de boeken. Zo’n speler interesseert me 
dan. Wie was die man en waar heeft hij nog meer gespeeld?” 
“Die spelers uit de jaren ’70 fascineren me. Zo’n keeper als Henriksen doet nog wat 
bij FC Kopenhagen, dus ik hou ieder jaar de Champions League loting in de gaten: 
kijken of Kopenhagen hierheen komt of Kopenhagen speelt tegen een voor mij 
aantrekkelijke tegenstander. Dat zou dan voor mij een goed excuus zijn om erheen te 
gaan en Henriksen te interviewen.” 
“En van Istatov weet ik dat hij een hij een biografie geschreven heeft in het 
Macedonisch, in het Cyrillisch schrift.Daar ben ik nog naar op zoek.” 
 
En Hubert zit met nog meer vragen. 
“Wat is de juiste opstelling van de gestaakte  wedstrijd Den Haag – Utrecht in 
‘81/’82? Het bijzondere eraan is dat Aad Mansveld in november in de basis stond 
voor FC Utrecht en toen het restant in maart werd uitgespeeld, speelde hij bij Den 
Haag. Hoe moet je dat cijfermatig verwerken? Niet zozeer voor die wedstrijd, maar 
vooral ook in totaaloverzichten. Telt het als één of twee wedstrijden en namens welke 
club? En wie heeft in het restant zijn plaats overgenomen en telt dat als complete 
wedstrijd? De VI verwerkt het weer anders dan de Haagse Courant of het Utrechts 
Nieuwsblad.” 
 
We spitten weer wat ordners door en bladeren nu tussen de programmaboekjes. 
“Waar ik apetrots op ben, is dat ik de eerste vier Europese programmaboekjes heb van 
Utrecht. Dus uit en thuis van Piteşti en uit en thuis van Eintracht Frankfurt. Daar kom 
je nauwelijks aan. Er waren toen maar weinig Utrechtsupporters mee. Persoonlijk ken 
ik er geen een die daar geweest is.” 
 
De verzameling van Hubert kun je vergelijken met een compleet FC Utrechtarchief of 
zelfs met een museum. Hoe ontstaat zoiets nou? 
“Ik ben eind jaren ’70 begonnen met het verzamelen van de vaantjes van 
eredivisieclubs. En na een tijdje heb je die compleet. Ik was een jaar of tien. En als ik 
dan bijvoorbeeld met mijn ouders een dagje naar Keulen ging, dan kocht ik een 
vaantje van Köln. En na een tijdje ging ik de Europese vanen verzamelen en dat ging 
van kwaad tot erger. En ik heb in tegenstelling tot veel andere verzamelaars het geluk 
dat ik nooit iets heb weggegooid.” 
 
“Verzamelen is een beetje een gekte. Het is een verslaving. Het is geen hebzucht. 
Want je geeft ook wel eens wat weg, je gunt een ander ook iets. Ik was eens in 
Boekarest en had contact daar met een verzamelaar. Die verzamelt alles van Steaua. 
En hij zocht nog alles van de wedstrijd PSV-Steaua, die 5-1 met een hattrick van 
Romario. En ik was bij die wedstrijd geweest. Die verzamelaar zou me opvangen in 
Boekarest en rondleiden en zo. Ik had gewoon een privé-gids!Ik zag hem toen voor 
het eerst, kende hem nog niet echt. En ik had van alles meegenomen van die 
wedstrijd: vaantje, programmaboekje, het kaartje… Hij was dolgelukkig. Dat haalde 
ik uit mijn eigen verzameling, maar ik deed er toch niks mee en hij was er blij mee. 
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Dat bedoel ik met iets gunnen.” 
 
“Verzamelen is voor mij het zoeken naar dingen. En als ik iets dan eenmaal heb, zoals 
deze wand, dan kan ik daarvan genieten. Ik vind het zelf een schitterende wand. En 
met knipsels is het iets anders. Dan krijg je een vraag van FC Utrecht of een andere 
verzamelaar  over feitjes of statistieken en dan vis ik het er zo uit. Dan heb ik er ook 
een voldaan gevoel van.” 
“Als ik bij iemand een wedstrijdverslag zie van een wedstrijd uit 1972/1973, met de 
statistieken en opstelling en alles erbij, dan ben ik net zo blij met een kopie. Als ik het 
verhaal maar heb.” 
 
Als ik denk de hele verzameling gezien te hebben, tovert Hubert nog wat albums met 
voeltbalplaatjes uit de kast. 
“Mijn eerste voetbalplaatjesalbum was van het WK in Argentinië ’78 van Van der 
Hout. En toen kwam Voetbal ’78 als eerste Panini-album. Dat waren echte stickers. 
Die van Van der Hout moest je zelf plakken. En alles van daarvoor heb ik op beurzen 
gekocht. Ik heb vanaf ’68 alle voetbalplaatjes: Panini-albums, Van der Hout, en nu 
van supermarkten en zo. En dan wel vol, dus niet alleen van Utrecht. Dan gaat het 
toch weer om het totaalbeeld. En het is een soort verslaving. Je kan zeggen: het is heel 
dom die zakjes openmaken en die stickertjes inplakken, maar het is ook een soort 
ontspanning. En proberen het compleet te krijgen.” 
 
“Nu met internet maakt het het verzamelen wel wat makkelijker. De wereld is klein 
geworden. Verzamelaars hebben nu veel meer contacten. Het gemak dient de mens. 
Vroeger had je natuurlijk in de VI die zoekertjes. Maar meer ook niet. Maar ik kom 
eigenlijk niet zo vaak op Marktplaats dat soort sites. Ik moet het vooral hebben van 
mijn contacten.” 
 
Mocht u Hubert nog iets te vragen of te bieden hebben, dan kunt u contact met hem 
opnemen via hjbuter@casema.nl 
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Football Programmes Down The Years (deel I) 
 

 
1. Setting the Scene 

 
Today’s newspapers and magazines may use modern colour print and photographic 
techniques, but they would still be recognisable to a Victorian transported by time-
travel to 1998.   Similarly with other periodicals, and certainly with books.   It is most 
unlikely, however, that our time-warped visitor would recognise the printed word as 
sold to him at a football match.     
 
The matchday programme has undergone dramatic change since it first emerged as a 
means of identifying players in the 1870’s.    Today, it is a glossy, colourful and 
sophisticated communications and marketing vehicle, sold in prodigious quantities 
and for sums far removed from the penny or halfpenny of Victorian days. 
 
In the course of 25 articles, the development of matchday programmes will be 
chronicled, and put into the perspective of contemporary life and the game they 
represent.    Avid readers of modern programmes may bemoan the prevalence of 
advertisements, but these vital fund-raisers become fascinating historical markers as 
we roll back the years.    The local butcher, baker and candle-stick maker were present 
in just about every club programme, as was the local brewery, theatre (and then 
cinema), newspapers and menswear shops. 
 
Local industries were prominent amongst the advertisements - razor blades in the 
Sheffield clubs programmes, vehicle and cycle accessory manufacturers in the 
Birmingham clubs issues, ship-builders advertising for workers on Clydeside.   We 
can watch local economies evolve over the life of a club’s matchday programme by 
reading the adverts. 
 
Trends within the game are, of course, apparent in editorials and features, while great 
teams, marvellous players, and some unhappy times in the game may be recalled from 
the playing and managerial personnel listed in the programmes.      
 
If the content of programmes down the years is varied, then so are the formats and 
styles used by clubs and associations.    From the simple teamsheet of Victorian days, 
listing players and their distinguishing features, to the colourful, glossy booklets of 
the 1990’s - the history of football programmes is as varied and interesting as the 
game itself, as we will discover over the next 24 programmes. 
 
2. Nineteenth Century Teamsheets 
 
The first ever football programme is probably lying undetected in an old suitcase in an 
attic ; or lining an antique cutlery drawer ; or it may be displayed in one of the 
football museums which are springing up at clubs around the country.    Quite frankly, 
we do not know with certainty which was the first ever fixture to have a team-sheet 
printed and distributed to spectators, but we can take a pretty educated guess at how it 
looked. 
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The purpose of the earliest programmes was to identify the players, and advise 
spectators of forthcoming fixtures.     There were no team numbers on the backs of 
Victorian football shirts, but players did sometimes have distinguishing features, 
whether in the colour of their stockings, or the type of cap or cowl they wore.   
Certainly, there were well defined formations - firstly 2-2-6 and then 2-3-5 - and 
spectators were able to identify the players from the positions they took up on the 
field, which corresponded to the formation in which their names were printed on the 
teamsheet. 
 
Thus for the match between Queen’s Park and The Wanderers on 9th October 1875, 
the home team’s “Centre Back-up” (centre half) C. Herriot was to wear a “Black and 
white cap - no stocking” while C.W. Alcock, the Wanderers Captain and Centre 
would wear a “Cap - blue and white chequers”.    The front of this card would be 
recognisable as a programme / team sheet today - it had the teams, referee and 
umpires and fixture details.    If there was printing on the reverse, it would likely be a 
fixture list, perhaps incorporating results to date, and details of forthcoming fixtures. 
 
When Heart of Midlothian visited Royal Arsenal at Plumstead on 30th March 1891 
the large single sheet had match details and team selections on one side, and on the 
reverse was printed a poem, which served at the welcome to the visitors.   At the foot 
of the page were four small advertisements for local traders. 
 
In April 1893, at the Ardwick Ground, Hyde Road, Manchester (home of the club 
which evolved as Manchester City) Bolton Wanderers and Newton Heath (now 
Manchester United) contested a Manchester Senior Cup Final and the team sheet, sold 
for 1d, listed the teams with spaces to record the result and goalscorers.      As the 
game developed around the turn of the century, so did its programmes, and as football 
left the Victorian age, match programmes assumed some of the familiar features by 
which we recognise them today. 
 
3. 1900’s  - the first recognisable programmes 
 
Programmes started to adopt something approaching their modern appearance when 
the clubs and authorities discovered that they could charge buyers a penny, thus 
introducing the possibility of the programme making a financial profit.   To justify 
such a price they had to provide some value for money, which meant including more 
information on the club, their opponents and their respective players.     Printers and 
publishers quickly cottoned on to the example shown by other branches of 
entertainment, chiefly the theatre, and attracted paid advertising to the issue.    That, 
in turn, required sufficient sales to keep the advertisers happy, which meant that 
content had to be good enough to attract buyers at the match. 
  
By this process, the match programme evolved from a single sheet, to a folded, and 
then stapled, publication.  Liverpool first issued in September 1892 with the visit 
of Rotherham Town to Anfield Road, and their 1d programme was a four page affair, 
with teams listed on the front page, surrounded by adverts ; first and reserve team 
fixtures and results surrounded by adverts, and two pages of features on players, 
officials and recent matches, and “Notes”. 
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The programme issued by Chester for the visit of Welsh club Druids on Christmas 
Day 1907 had the teams (in 2-3-5 formation) on one page, surrounded by adverts, and 
on the inside of the 4 page folded programme was substantial editorial entitled “Club 
Gossip”, a photograph and description on one of the home players, reserve team 
results and scorers, and “Notes by Rambler.”      
 
A number of clubs were more ambitious in their programme production. In 1887 
Aston Villa entertained London Casuals and issued a “Programme Card” but by 1906-
07 they had launched “The Villa News and Record” in multi-page form.   This 
remained at 1d, but sold far more copies than the brief team sheets of a few years 
previously, which in turn satisfied the multitudinous advertisers. 
 
Not every League club issued for every fixture, and it often took a special occasion to 
compel the club to print.   One such milestone was Cardiff City’s first ever match at 
Ninian Park, against Aston Villa in September 1910, and a special souvenir 
programme was issued, some time before City contemplated a regular programme. 
 
The inexorable tide of commercialism was apparent even in those early days of the 
Association game, and few clubs could resist the blandishments of advertising 
agencies and printers who put much needed money into club funds thanks to the 
penny programmes. 
 
4. Early FA Cup Finals 
 
While the most important day in the football calendar has always been the FA Cup 
Final, for many decades the quality and frequency of its programmes were far behind 
those issued by clubs.   Indeed, it was not until the late 1900’s that the football 
authorities took some interest in FA Cup Final programmes, having previously stood 
back while outside publishers “sponsored” matchday issues. 
 
A number of 19th century Cup Final programmes were published by “The People” 
newspaper.  Printed locally, these Crystal Palace issues comprised a folded sheet with 
advertisements on one side, the People being prominent amongst sports outfitters ; 
and team lines and more advertisements on the reverse.   They were sold as “The only 
authorised programme” and so few have survived that they now fetch five figure sums 
at auction. 
 
Some doubts as to the “only authorised” issue status of these programmes have been 
raised by the existence of another version of a 1901 Cup Final teamsheet.   An 
“Official Programme” for the Tottenham Hotspur v Sheffield United match, in the 
shape of a 7” x 5” blue card, has survived.   This version is devoid of advertisements, 
and one wonders if it was purely distributed to VIPs, as opposed to being on public 
sale. 
 
The teamsheet for the 1904 “English Cup Tie” between Manchester City and Bolton 
Wanderers listed the players in two columns, and numbered them (1 to 22), 
reintroducing the original concept of a match programme - the identification of 
players by spectators.    Curiously, the reverse side displayed the same names, and 
numbers, in 2-3-5 formation, along with the note : “Any alteration taking place in the 
Players’ Names, a board will be sent round the Ground corresponding with numbers 
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on card.”   It must have been a particularly large board to be seen by everyone in the 
61,300 crowd at the old Crystal Palace ground. 
 
When Newcastle United played Bradford City at the Crystal Palace in the 1911 Final, 
W.H. Smith & Sons issued a “Souvenir Card” priced 1d.   Colin Veitch of Newcastle 
United was photographed on the front cover of this large folded sheet, with the team 
lines (un-numbered, in 2-3-5 formation) on the inside pages along with 
advertisements for “The Yorkshire Evening Post Football Edition ; containing full 
report of the Cup Final, will be on sale to-night at King’s Cross, St Pancras, 
Marylebone and Euston stations on the departure of special trains for the North.” 
 
The refusal of the Football Association to become involved in programme production 
has not helped in resolving this unofficial/official debate nearly a century later.  
Similarly with programmes for representative and International fixtures, which were 
left to the host club.   Iit was not until the Cup Final moved to Stamford Bridge in 
1920 that a single, definitive football programme began to be published for the FA 
Cup Final. 
 

John Litster 
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FootballFans is vernieuwd en verbeterd! 

FootballFans heeft vorig jaar zomer een modernere lay-out gekregen en is veel sneller 
geworden. De homepage en de fan updates tonen direct alle actuele informatie van 
recent bezochte wedstrijden door fans en tevens de bijbehorende, door fans geplaatste 
foto’s, etc. Daarnaast hebben we tegenwoordig roulerende foto’s waardoor de beste 
foto’s getoond worden op de homepagina maar ook bij de wedstrijden, stadions, 
teams, competities en bij de FootballFans profielen zelf. Je kan als FootballFan zelf 
bepalen welke foto’s je laat zien op je fan profiel. 

Fans voegen steeds meer wedstrijdbezoeken toe en plaatsen ook steeds meer foto’s, 
video’s en verslagen. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 385.000 wedstrijdbezoeken 
toegevoegd en meer dan 310.000 foto’s geplaatst. Het is eenvoudig om 
wedstrijdbezoeken toe te voegen; er staan er 1.200.000 mogelijke wedstrijden op. Je 
zoekt je club en klikt vervolgens bij de wedstrijden op het balletje zodat deze groen 
wordt. Je kan er honderden in korte tijd toevoegen. En als een wedstrijd er niet op 
staat kan je hem zelf toevoegen die dan door een moderator wordt goedgekeurd. Zo 
leg je snel je volledige historie als FootballFan vast. 

Ook het aantal geplaatste collectables (of verzamelartikelen) neemt toe. Momenteel 
staan er 54.000 programma’s, tickets, shirts, etc. op FootballFans. Het grootste deel 
daarvan is gekoppeld aan de betreffende wedstrijd. Dus als je zoekt bij een wedstrijd, 
dan zie je direct de bijbehorende verzamelartikelen. Leuk om te zien wat andere fans 
verzamelen en handig om snel een door jouw gezocht verzamelartikel te vinden. 

Als je iets plaatst bij een wedstrijd is het ook automatisch toegevoegd aan je 
verzameling. Zo bouw je online snel je verzameling op. Je verzameling is daarmee 
ook voor andere verzamelaars te bezichtigen en dat is toch leuker dan dat het op je 
zolder ligt en je er alleen zelf naar kan kijken? Nu heb je je eigen museum, 24 uur per 
dag geopend. Kortom, meld je aan en toon je verzameling op FootballFans aan andere 
verzamelaars. We zien je graag verschijnen op www.FootballFans.eu  

Frans van den Berg 
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De verzameling van … Victor Frenken 
 
Ik ben in 1962 in Tegelen geboren en ben al vroeg begonnen met het verzamelen van 
programmaboekjes. In mijn jeugdjaren promoveerde VVV naar de Eredivisie en ging 
ik op de fiets naar De Koel om aldaar wat helden van dichtbij te bekijken. Daar kwam 
ik voor het eerst in aanraking met het fenomeen "programmaboekjes". Als Feyenoord-
supporter bezocht ik ook regelmatig wedstrijden in De Kuip, maar ook in Kerkrade, 
Sittard, Eindhoven en Nijmegen. Overal kocht ik dan 1 boekje van de desbetreffende 
wedstrijd. Ook bezocht ik destijds wedstrijden van het Nederlands elftal en 
wedstrijden in de 1e en 2e Bundesliga. Andere verzamelaars kende ik destijds niet en 
dus werd er ook niet geruild. Ik had toen de drang nog niet om verder terug te gaan in 
de tijd en boekjes te verzamelen van wedstrijden waar ikzelf niet bij aanwezig was. 
Dat is eigenlijk pas later gebeurd. Nu heb ik een hele uitgebreide verzameling aan 
programma's. Mijn oudste Feyenoord-boekjes zijn van de jaren '30. Natuurlijk is er 
veel veranderd de laatste jaren. Door de computer is er een groter bereik, maar 
worden er ook soms absurde prijzen gevraagd en betaald. Dan is het weer leuk om 
soms te zien dat ik er in een aantal gevallen "op tijd" bij ben geweest. Zo heb ik bijna 
alle Europa Cup boekjes van Feyenoord. Deze zijn vaak geruild of zelfs gratis 
toegestuurd. De ontbrekende boekjes zijn vaak erg duur of men wil ze niet ruilen. 
Bang voor waarde vermindering of zoiets. Behalve de Europa Cup boekjes van 
Feyenoord verzamel ik ook competitie, beker en vriendschappelijke wedstrijd 
boekjes. Als ook van alle wedstrijden gespeeld in De Kuip. Maar het is erg lastig om 
van oudere wedstrijden de informatie te krijgen of er daadwerkelijk iets is uitgegeven. 
Hierin zijn we in Nederland erg slecht. Jaarlijks bezoek ik in Engeland een 3-tal 
beurzen. Werkelijk een walhalla wat programma's betreft. Er is daar een hele goede 
registratie van vrijwel alle clubs. Het aantal verzamelaars is erg groot. Daar kom ik 
nog wel eens wat boekjes tegen voor in mijn collectie.  
Hierdoor heb ik mijn doel ook uitgebreid. Ik verzamel ook FA en League Cup Finals 
en Semi-Finals vanaf 1945, Old Firm wedstrijden vanaf 1955 en boekjes van 
wedstrijden gespeeld op Wembley (vanaf 1955). 
Omdat ik veel wedstrijden van Feyenoord bezoek, is het momenteel redelijk 
gemakkelijk om aan boekjes te komen. Zo neem ik er dan ook mee voor andere 
verzamelaars en gebeurt dit natuurlijk ook in omgekeerde vorm.  
 
Kwalitatief hebben we in Nederland over het algemeen slechte boekjes. In Engeland 
is er vooraf overleg tussen de clubs over het aantal pagina's, de grootte van de boekjes 
en het aantal pagina's met reclame. Tevens moet de prijs overeen komen. Nu is het 
wel al zo dat de grote clubs in hun commercie zover zijn doorgeslagen dat die zich er 
niet meer aan houden. Je ziet in de Championship en de lagere divisies wel dat de 
afspraken gerespecteerd worden. Iets wat in Nederland ondenkbaar is. Er zijn clubs 
die bijvoorbeeld bij hun 1e wedstrijd van de competitie nog niets hebben. De 
K.N.V.B. spant de kroon want zie bijvoorbeeld de bekerfinales de laatste jaren. Om te 
huilen.  
 
Graag zou ik nog een aantal ontbrekende boekjes uit de jaren '60 en '70 willen 
toevoegen aan mijn verzameling. Maar die zijn lastig te vinden. Ruilmateriaal is 
voldoende aanwezig. 
 
Victor Frenken 
v.frenken@vodafonethuis.nl  



11 
 

De top 10 van … Glenn Duijzer 
 
Wie A zegt, moet ook B zeggen. Daarom hierbij mijn top tien van programmaboekjes. 
Ik heb gekozen voor boekjes die ik wel in mijn verzameling heb en een aantal die ik 
nog zoek. Ik verzamel alle programmaboekjes van ADO, ADO Den Haag, FC Den 
Haag en Holland Sport. Daarnaast verzamel ik alle programmabokjes van Celtic op 
competitie en nationale bekerwedstrijden na. Dus vriendschappelijk maar vooral 
Europa Cup wedstrijden. Ik mis nog slechts enkele uitprogrammaboekjes, te weten 
Dinamo Kiev (1964/65, Clock issue), 1965/66 Aarhus, 1970/71 KPV Kokkola, 
1973/74 Turun PS en 1974/75 Olympiakos Piraeus. 
 
1. De eerste officiële wedstrijd van Celtic in Nederland was tegen Go Ahead. Het 
boekje is nog wel te verkrijgen via ebay maar de prijzen liggen al snel rond de 
honderden Euro’s. 
 

 
 
 
2. De belangrijkste: Europa Cup 1 finale 1967! Als eerste West Europese club wint 
Celtic de belangrijkste beker van Europa. Nog voor een Engelse ploeg en als enige uit 
Schotland! De prijs van dit programmaboekje is de laatste jaren opgelopen. Terwijl er 
een vloedgolf aan boekjes op eBay verschijnen die allemaal lang na de wedstrijd 
gemaakt zijn. Een soort herdruk! Celtic is tot de dag van vandaag samen met Steaua 
Boekarest de enige teams die de EC1 wonnen met een team waarvan alle spelers uit 
het land van de club kwamen. Bij Celtic was het zelfs een straal van 60 mijl rondom 
het stadion. 
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3. Recent de meest mooie. Rondom de 125ste verjaardag speelde Celtic thuis tegen het 
machtige Barcelona met Messi en alle sterren. Celtic had de uitwedstrijd in 
blessuretijd met 2-1 verloren en stonden nu voor de onmogelijk taak om thuis punten 
te pakken. Wanyama en Watt scoorde de goals voor Celtic waarna de tegentreffer te 
laat kwam om nog van belang te zijn. Een geweldige overwinning en het begin van 
het einde van het machtige Barcelona. 
 

 
 
 
4. Slovan Bratislava – Celtic is misschien niet het mooiste programmaboekje uit mijn 
verzameling, maar wel het boekje waar ik het meeste voor betaald heb. Het 
programmaboekje stond op eBay voor 1.000 pond en ik heb er niet op geboden. Nadat 
de aanbieding verlopen was , heb ik de aanbieder een mail gezonden of er over de 
prijs te onderhandelen was. Dat bleek niet het geval te zijn, maar een betaling in 
termijnen wel. Als iemand zich afvraagt waar mijn belastingteruggave 2009 naar toe 
is gegaan! Overigens kreeg ik een week na de aanschaf al een bod van 1.250 pond 
voor het boekje! 
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5. Mijn eerste pirate programmaboekje. Lekker op het werk zitten knutselen aan een 
eigen programmaboekje voor de UEFA Cup Finale 2003 in Sevilla tussen Celtic en 
FC Porto (van Mourinho). TDB stond voor The Dutch Bhoys, een 
supportersvereniging die rond die jaren in Nederland actief was. Ik had er 500 laten 
maken en ben er bijna 450 van kwijt geraakt. Hoewel de prijs van 2,- Euro op het 
boekje stond, vond ik het al prachtig dat er supporters interesse in hadden. Ik denk dat 
ik er uiteindelijk zo’n 350 heb weggegeven. De wedstrijd op zich was minder want 
Celtic verloor na verlengingen met 3-2. Ondanks twee treffer van Larsson. Bij de 
ingang stonden duizenden Celtic supporters te bieden voor kaartjes. Mijn laatste en 
hoogste bod was 1.000 pond, maar voor 10.000 pond had ik mijn kaartje nog niet 
verkocht. Volgens schatting waren er meer dan 100.000 Celtic supporters die de reis 
naar Sevilla hadden ondernomen en de club kreeg daarvoor ook en speciale award van 
de UEFA.  
 
Naast mijn pirate is het officiële programmaboekje afgebeeld. Hier bestaan ook twee 
versies van. Het programma dat op de wedstrijddag te koop was en de officiële 
herdruk van de UEFA. Het verschil zit hem in de kleur van het geel en op welke 
manier er een aanzichtkaart in het boekje is geplakt. 
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6. Mijn tweede en laatste pirate. Speciaal gemaakt omdat in die periode er bij iedere 
wedstrijd van Celtic (maar de andere Britse teams) er enorm veel pirates op eBay 
verschenen waarvan bijna zeker was dat ze nooit bij de wedstrijd waren verkocht. Ik 
had 500 exemplaren meegenomen naar Milaan en die heb ik op het plein voor de 
Dom allemaal weggegeven aan Celtic supporters. Ik noemde deze pirate dan ook The 
taking the piss out of pirate programmes issue. De prijs had ik opgelaten zodat 
iedereen deze zelf kon invullen voor eBay. Gek genoeg verschenen er enkele 
exemplaren op eBay. Het toeval wil dat AC Milan een officieel programmaboekje had 
en deze voor het stadion verkocht. 
 

 
 
 
7. Van de serie missende programma’s maar geen Europese wedstrijd is de finale van 
de Coronation Cup wel één van de mooiere. Redelijk vaak op eBay te vinden tussen 
de 100 en 200 pond. De Coronation Cup was een speciale beker vanwege de kroning 
van Queen Elizabeth tot koningin van Groot Brittannië. De topploegen uit Schotland 
en Engeland namen hieraan deel. In die periode behoorde Celtic nog niet tot deze 
topploegen maar mocht toch deelnemen. Met als gevolg dat de beker meen werd 
genomen naar Paradise. Er zijn maar liefst vier programmaboekje van dit toernooi. 
Voorronde 1 met de wedstrijden Celtic vs. Arsenal & Hibernian vs. Spurs. Voorronde 
2 met Rangers vs. Manchester United & Aberdeen vs. Newcastle United. Een boekje 
van de halve finales; Celtic vs. Manchester United & Newcastle United vs. Hibernian. 
Hieronder het laatste en vierde boekje van de finale tussen Celtic en Hibernians. 
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8. De Empire Exhibition Cup Final was net zoals de Coronation Cup een eenmalige 
bekercompetitie. Deze beker werd gespeeld in het 1937/38 seizoen aan het einde van 
de competitie. Namens Schotland nam behalve kampioen Celtic ook Hearts, 
Hibernian en Rangers deel aan het toernooi. Vanuit Engeland kwamen Brentford, 
Chelsea, Everton en landskampioen Sunderland. In de eerste ronde nam Celtic het 
tegen Sunderland op en had het een replay nodig om de halve finale te bereiken (0-0 
& 3-1). In de halve finale werd Hearts met 1-0 verslagen waardoor Everton de 
tegenstander werd in die finale. Johnny Crump scoorde de winnende goal in de 
verlenging. Dit programmaboekje wordt zelden te koop aangeboden en ontbreekt dus 
nog in mijn verzameling. 
 
 

 
 
 
9. Dinamo Kiev uit tijdens het 1965/66 seizoen. Van deze wedstrijd zijn een tweetal 
programmaboekjes bekend waarbij de ‘Clock issue’ de moeilijkst te krijgen is. Dit is 
één van de weinige ontbrekende programmaboekjes van Europese wedstrijden van 
Celtic in mijn verzameling. Een jaar of 20 geleden dook er ineens een gekleurde 
‘Clock issue’ op. Er is nooit duidelijkheid geweest of dit een originele uitgave is 
geweest of misschien toch een herdruk/pirate.  
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10. Als laatste niet echt een programmaboekje maar een magazine met hierin vele 
pagina’s over de komende wedstrijd tussen Germinal Ekeren en Celtic. Omdat het 
geen programmaboekje is, heb ik er nooit echt werk van gemaakt, ben de wedstrijd 
geweest. Later krijg je er toch spijt van en dan ga je hem zoeken. Nooit meer 
gevonden en daarom maar opgenomen in mijn lijstje. 
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Groundhoppen 
 
 
Beste Verzamelaars, 
 
Buiten het verzamelen van Programmaboekjes van mijn club Roda JC heb ik uiteraard 
ook nog andere bezigheden  
 
Sinds een aantal jaar heb ik als hobby groundhoppen wat eigenlijk betekent dat je 
zoveel mogelijk stadions wilt zien. Uiteraard het liefst allemaal met een wedstrijd, 
maar stadions meepikken op de route van een wedstrijd is ook erg de moeite waard. 
Mijn hoofddoel is om wedstrijden van clubs te bezoeken en daarmee ook competities 
“vol” te maken. Hiermee beperk ik mij momenteel alleen tot de  Eredivisie en Jupiler 
League binnen Nederland, de Belgische 1e en 2e klasse en de 1e en 2e Bundesliga in 
Duitsland. Hier ben ik op een paar clubs na helemaal rond.  
 
Het idee is min of meer komen aanwaaien vanuit Engeland met het begrip “doing the 
92” wat eigenlijk erop neerkomt dat je wedstrijden hebt gezien van alle profclubs in 
alle 4 de leagues in Engeland. Uiteraard wordt het groundhop-gebied altijd uitgebreid. 
Inmiddels heb ik ook al wedstrijden in Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italie, 
Zwitserland, Oostenrijk, Luxemburg, Polen, Tsjechie, Slowakije, Hongarije en 
Zweden mogen bezoeken. Allemaal met hun eigen verhaal en eigen identiteit. 
Voor komend seizoen heb ik o.a.  Denemarken en Letland op het programma staan en 
ik probeer in november nog een mooie zuid Europese trip te maken.  
 
Een uiterst handige bron om dit alles mogelijk te maken is de website: 
www.footballfans.eu die beheert wordt door Frans van den Berg. Hier kun je een 
perfecte reis plannen middels de Quick Match Locator. Dit is een tool waar je een 
pion kan neerzetten op de plaats waar je op dat moment bent (of naar toe gaat) en dan 
zie je gelijk wat er in omtrek van 200 kilometer voor een wedstrijden gespeeld 
worden. Ik nodig iedereen die een soortgelijke hobby heeft uit om eens een kijkje te 
gaan nemen op de website van Frans. 
 
Als verzamelaar moet je natuurlijk ook altijd een aandenken hebben aan de 
betreffende club waar je geweest bent. Uiteraard probeer ik altijd een 
programmaboekje te scoren welke ik ook op datum heb gearchiveerd van oud naar 
nieuw. Daarnaast koop ik daar waar het mogelijk is altijd een pin/speldje van de 
betreffende club. Om jullie een indruk te geven heb ik een foto bijgevoegd met alle 
pins/speldjes die ik momenteel heb. 
 
 
Veel kijk en leesplezier! 
Jerome Sterman 
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Mededelingen 
 
 
 
Voetbalbeurzen 
 
 Voetbalbeurs Landgraaf 6 september 2014 

 
 Voetbalbeurs Houten (tevens wielrennen en andere sporten) 4 oktober 2014 

 
 Voetbalbeurs Valkenswaard 6 december 2014 
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1e Voetbal Verzamelbeurs Parkstad 

Deze vindt plaats op zaterdag 6 september 2014 van 9.30 – 14.00 uur in zaal D’r 
Sjtee-uul in Landgraaf. (Sloterstaat 86 te Landgraaf). 
Er is nog voldoende ruimte voor standhouders en zij betalen € 5 euro per tafel (ca 1,5 
meter). De entree bedraagt  € 2 euro per persoon. 
 

 
 
 
Aangeboden worden o.a. programmaboekjes, spelerskaarten, vanen, shirts, sjaals, 
Panini-plaatjes, pins, boeken, enz enz 
Kortom, voor iedereen is er wel iets te vinden! 
 
 
 
Voor meer informatie en/of aanmelding: 
 
Jerome Sterman, jsterman@home.nl, +31 6 27 309 225 


