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Beste verzamelaars, 

 

Voor jullie ligt (of beter gezegd ‘staat op jullie beeldscherm’) de eerste nieuwsbrief voor verzamelaars 

van voetbalartikelen en programmaboekjes in het bijzonder. 

 

Toen ik in december van het afgelopen jaar de voetbalbeurs in Valkenswaard bezocht, ging mijn 

verzamelaarhart weer sneller kloppen. Dit keer vond ik helaas geen programma’s van mijn geliefde 

club Fortuna Sittard, maar wel enkele leuke exemplaren van het Europese avontuur van West Ham 

United (de club die in Engeland op mijn sympathie mag rekenen) uit 1975. Dit leidde ertoe dat ik weer 

wat actiever op Ebay en Marktplaats begon te zoeken en dat leidde tot de aankoop van een twintigtal 

andere programma’s. Ik bedacht me weer eens hoe leuk het toch is om te verzamelen en hoe prettig het 

zou zijn als de Nederlandse verzamelaars weer een beetje verenigd zouden worden. Het idee voor een 

soort nieuwsbrief per mail was al snel geboren. 

 

Eind december ging de eerste mail de deur uit en binnen één week waren er ruim vijfenveertig 

aanmeldingen binnen gestroomd. Dit wakkerde mijn enthousiasme alleen maar meer aan en de 

vervolgmail ging enkele dagen later de deur uit. Ook op deze mail werd massaal en snel gereageerd. 

Uiteindelijk hebben zich 49 personen aangemeld en hun gegevens doorgegeven. De diversiteit onder 

de verzamelaars is groot te noemen. De 49 verzamelaars vertegenwoordigen samen 23 Nederlandse 

clubs (15 uit de Eredivisie en 8 uit de Jupiler League), het Nederlands Elftal en diverse buitenlandse 

teams (o.a. Werder Bremen, AS Monaco, Hull City, Arsenal, Leicester City, Celtic en Liverpool). 

 

Het doel van deze nieuwsbrief is elkaars netwerk te vergroten, elkaar enthousiast te maken en te 

houden en elkaar op de hoogte te houden van de nieuwtjes op het gebied van het verzamelen. In deze 

eerste nieuwsbrief vinden jullie de gegevens van alle leden, de data van de verzamelbeurzen in 2010 

en een overzicht met interessante websites. 

 

Voor de volgende nieuwsbrief heb ik al een aantal mogelijke onderwerpen ontvangen. Ik kan het 

uiteraard niet alleen, dus ik ben de heren Jerome Sterman, Bert Letteboer, Mark Hoornenborg en 

Martijn Reusken alvast zeer dankbaar voor hun meedenken en getoonde bereidheid mee te helpen. 

Alle hulp en ideeën maar ook nieuwe leden zijn en blijven welkom. Uiteraard hoor ik het ook graag als 

er dingen anders kunnen of als er fouten in de nieuwsbrief geslopen zijn. 

 

 

Ik wens jullie veel lees- en verzamelplezier toe met deze eerste nieuwsbrief! 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ralf van Laar



Websites van leden 

 

Marcel Libosan (AZ) 

http://www.everyoneweb.com/azverzameling/ 

 

 

Fred de Ren (FC Den Bosch) 

http://www.voetbalstats.nl  
 

 

Marco Munninks’ programmaboekjes verzamelaars forum.  

http://programmaboekjes.freeforums.org/ 

 

http://www.munnink.net  

 

 

John de Jonge (FC Groningen) 

http://www.footballnostalgia.eu/  

 

 

Ramon Huls (NAC)  

http://www.nacverzamelaar.nl/  

 

 

Frank Loonstra (FC Emmen) 

http://www.frankscarves.de.tl  

 

 

Riny van Groesen 

http://www.nacampeone.tk  

 

 

Rolf Jager (AS Monaco) 

http://asm-musee.wifeo.com  
 

 

Nick Oude Munnink (FC Twente) 

http://www.nickoudemunnink.tk  
 

 

Lode Broekman (Ajax) 

http://www.stadion-nieuws.nl/ 

 

 

Frans van den Berg 

http://www.footballfans.eu  

 

Beste verzamelaars, 

Na het goede initiatief van Ralf en de enthousiaste reacties hierop, bedacht ik dat mijn website 

(www.FootballFans.eu) wellicht ook voor jullie interessant zou kunnen zijn. Dit is een site voor 

actieve voetbalfans die willen bijhouden welke wedstrijden en stadions ze bezocht hebben en hun 

ervaringen willen delen met andere voetbalfans. Deze site is niet alleen voor groundhoppers maar ook 

voor de fans die hun favoriete club volgen. In de toekomst wil ik ook een ruilplatform voor 

verzamelaars realiseren, zodat het geheel een complete website wordt met functionaliteiten voor de 

echte liefhebbers. Desalniettemin, denk ik dat deze site nu al meer dan de moeite waard is voor 



voetbalfans. Deze site gaat namelijk niet over de statistieken van de spelers maar over die van jou als 

voetbalfan. 

 

Wat kan je momenteel op de site? 
� Je bezochte wedstrijden en stadions registreren en presenteren 

� Ervaringen delen met andere fans; foto’s plaatsen, verslagen schrijven en de wedstrijd met 

sterren waarderen 

� Je mening geven over wedstrijden of stadions en reageren op andermans mening 

� Je voetbalfan profiel creëren en andere profielen bekijken 

� Je favoriete clubs tonen; de resultaten & wedstrijddetails worden automatisch aan je 

gepresenteerd in jouw ‘personal supporter’. 

� Je persoonlijke Top 10 van bezochte wedstrijden en stadions presenteren 

� De totaallijst van mooiste wedstrijden en stadions bekijken 

� Je groundhopping kaart presenteren 

� Je groundhopping gegevens vergelijken met die van andere voetbalfans 

� Andere voetbalfans volgen en bekijken welke wedstrijden ze bezoeken 

� De laatste uitslagen en statistieken van wedstrijden bekijken 

  

Welke wedstrijden zitten er nu in? 
Vooralsnog zitten de resultaten van de hoogste competities van Nederland, Duitsland, Engeland, 

Schotland, Spanje en Italië in de database. Voor sommige competities zitten er meer seizoenen in dan 

voor anderen. Binnenkort volgen België, Frankrijk, Denemarken, Champions League, Europa League, 

WK, EK, bekerwedstrijden en anderen. Het doel is om in eerste instantie heel Europa in het systeem te 

krijgen; waarna uitbreiding naar andere continenten volgt. Het aantal teams, stadions en wedstrijden 

wordt de komende periode gefaseerd uitgebreid. Er zitten op dit moment 129.544 wedstrijden in de 

database. Je kan zelf ook wedstrijden toevoegen als deze er niet in staan, bijvoorbeeld omdat het te ver 

terug is in de tijd. Verder kan je ook gegevens aanpassen (shirtkleur, formatie, toeschouwersaantallen) 

om de statistieken te verbeteren of aan te vullen. 

 

Hoe kan ik bijhouden bij welke wedstrijden ik ben geweest? 
Om je eigen gegevens vast te leggen, dien je jezelf te registreren (gebruikersnaam, wachtwoord, e-

mailadres). Zoek hierna naar een wedstrijd die je bezocht hebt, middels ‘Search Matches’. Als je 

vervolgens op een wedstrijd klikt, zoals bijvoorbeeld FC Utrecht-PSV, dan worden de beschikbare 

gegevens in verschillende tabbladen getoond, zoals ‘Overview’, ‘Line ups’, ‘Events’, ‘Photos’ en 

‘Reports’. Als je op het tabblad ‘My visit’ klikt, dan kun je daar aangeven dat je de wedstrijd gezien 

hebt, met wie, een waardering geven, foto’s plaatsen of een verslag schrijven. Onder ‘My 

Groundhopping’ staat de optie ‘My Football Map’. Als je daar op klikt, zie je direct welke stadions je 

bezocht hebt. Die kun je uiteraard ook uitbreiden met bezoeken (‘Search Stadiums’) zonder dat je er 

een wedstrijd hebt gezien. 

Een aantal van jullie heeft zijn wedstrijden al ingevoerd en gezien de grote aantallen wedstrijden blijkt 

dat dit vrij eenvoudig gaat. Je moet even doorkrijgen hoe het werkt maar als dat gelukt is, kun je heel 

snel je persoonlijke historie opbouwen. Op deze site zijn niet de statistieken van de spelers maar die 

van de voetbalfans belangrijk. 

 

Welke functies komen er in de toekomst bij? 
Naast het verzamelaarplatform wordt ook het groundhopping deel verder ontwikkeld. Daarbij kan je 

bijvoorbeeld denken aan functies als het aangeven welke wedstrijden je gaat bezoeken, of je wellicht 

nog een kaartje zoekt of over hebt voor andere voetbalfans, livescores, het automatisch op de website 

plaatsen van met je mobiel gemaakte foto’s van door jou bezochte wedstrijden, etc.  

Ik hoop jullie allemaal te zien op www.FootballFans.eu en ben benieuwd wat jullie van de site vinden. 

Ik hou me aanbevolen voor tips en ideeën ter verbetering. Goede ideeën worden zo snel mogelijk in de 

site verwerkt, dus …. laat maar horen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Frans van den Berg 



Overige websites 

 

http://www.programmesofyesteryear.co.uk  

Deze site bevat duizenden Engelse programmaboekjes van de jaren ’40 tot heden die direct gekocht en 

betaald kunnen worden via Paypal. Er wordt dagelijks nieuwe voorraad toegevoegd. Je kunt je tevens 

aanmelden voor RSS-meldingen om zo de programma-updates van je favoriete club te ontvangen 

zodra ze op de site worden geplaatst.  

 

http://www.stadionheft.de  

De Duitse verzamelaarsclub 

 

http://www.footballprogrammes.com  

Samen met Steve Earl een van de grootste programma-makelaars van Engeland. Ik tip deze omdat de 

site overzichtelijk is. De bestellingen die ik heb gedaan zijn altijd netjes thuis aangekomen, 

betrouwbaar dus!  

 

http://www.marktplaats.nl 

Nederlandse online ‘rommelmarkt’ 

 

http://www.ebay.nl 

Nederlandse veilingsite. 

 

http://www.ebay.de  

Duitse veilingsite. 

 

http://www.ebay.co.uk 

Engelse veilingsite. 



Data en locaties voetbalbeurzen 
 

09-01-2010                    Bodegraven        Voetbalbeurs 

 

23-01-2010                    Antwerpen          Voetbal- en wielrenbeurs 

 

06-02-2010                    Herenthals (B)    Voetbal- en wielrenbeurs 

 

13-02-2010                    Huy /Wanze (B)  Voetbal- en wielrenbeurs    

 

06-03-2010                    Houten               Voetbalbeurs 

 

13-03-2010  Ulvenhout   Wielren- en voetbalbeurs 

 

29-05-2010                    Houten               Voetbalbeurs 

 

19-06-2010                    Winkelse (B)      Wielren- en voetbalbeurs 

 

11-09-2010   Ulvenhout   Wielren- en voetbalbeurs 

 

02-10-2010                    Houten               Voetbalbeurs 

 

16-10-2010                    Stokrooie (B)      Voetbal- en wielrenbeurs 

 

06-11-2010                    Herenthals (B)    Voetbal- en wielrenbeurs 

 

11-12-2010                    Valkenswaard     Voetbalbeurs 

 

 

 

 



Naam: Ramon Huls 

Woonplaats: Breda 

Geboortedatum: 12-07-1981 

Emailadres: info@nacverzamelaar.nl 

Website: www.nacverzamelaar.nl 

Club: NAC Breda 

Verzamelspecialisatie: Programmaboekjes, tickets, vaantjes, voetbalplaatjes, enz (van NAC). 

Verzamelaar sinds: 1998 

Geschat aantal programma's: Enkele honderden 

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

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: NEE (dat is niet altijd mogelijk) 

 

 

Naam: Berry Rombouts 

Woonplaats: Prinsenbeek 

Geboortedatum: 19 juli 1973 

Emailadres: brombouts@zonnet.nl 

Club: NAC 

Verzamelspecialisatie: Programmaboekjes en sportboeken (met name voetbal en wielrennen) 

Verzamelaar sinds: circa 1990  

Geschat aantal programma's: circa 1.000 

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

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: Wel bereid, maar ik bezoek 

momenteel weinig uitwedstrijden 

 

Naam: Leon van Bijnen 

Woonplaats: Drunen 

Geboortedatum: 11-6-1964 

Emailadres: lvanbynen@home.nl 

Club: FC Den Bosch, PSV, Hull City 

Verzamelspecialisatie:  

- Programmaboekjes PSV en FC Den Bosch.   

- Programmaboekjes van alle wedstrijden tussen Britse en Nederlandse clubs.  

- Fotokaarten ex-FC Den Bosch en ex-PSV spelers. 

Verzamelaar sinds: 1978 

Geschat aantal programma's: 6.600 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen: JA (FC Den Bosch)  

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

 

 

Naam: Lode Broekman 

Woonplaats: Muiderberg 

Geboortedatum: 6 juli 1965 

Emailadres: lode.broekman@gmail.com 

Website: www.stadion-nieuws.nl 

Club: Ajax, Leicester City 

Verzamelspecialisatie:  

- Programma's van internationale wedstrijden van Ajax, uit en thuis. 

- FA Cup programma's van Leicester City, uit en thuis 1949-nu. 

- FA Cup Finals en semi-finals, 1949-nu. 

Verzamelaar sinds: 1981 

Geschat aantal programma's: 750? 

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

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



Naam: Hans Vossenberg 

Woonplaats: Mill 

Geboortedatum: 30-05-1949 

Emailadres: hansvossenberg@kpnplanet.nl 

Club: NEC Nijmegen 

Verzamelspecialisatie: verzamel alles wat met NEC te maken heeft 

Verzamelaar sinds: 2007   

Geschat aantal programma's: ong. 750 

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

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

 

Naam: Albert Uilenberg 

Woonplaats: Tubbergen 

Geboortedatum: 24 november 1955 

Emailadres: a.uilenberg@home.nl 

Club: GVAV en na 1971 FC Groningen 

Verzamelspecialisatie: Programmaboekjes, Magazines, Journaals, Presentatiegidsen, Spelerskaarten en 

Elftalfotokaarten, kortom al het drukwerk.  

Verzamelaar sinds: 1964  

Geschat aantal programma's: 1318 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen: JA. Maar met 13 

medeverzamelaars doe ik dat al enkele jaren.  

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: JA, alleen van FC Twente uit en 

Heracles Almelo uit.  

 

Naam: Maurice Beenkens 

Woonplaats: Beek 

Geboortedatum: 20-05-1967 

Emailadres: m.beenkens@hetnet.nl 

Club: MVV en Feyenoord 

Verzamelspecialisatie: programma's en tickets MVV en alle soorten pasjes zoals seizoenkaarten, 

dagkaarten, parkeerkaarten en pasjes supportersverenigingen van alle BVO's  

Verzamelaar sinds: 2000 

Geschat aantal programma's: 600 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen: JA indien mogelijk 

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

 

 

Naam: Frank Loonstra 

Woonplaats: Emmen 

Geboortedatum: 01-08-1989 

Emailadres: frankloonstra@live.nl 

Website: http://www.frankscarves.de.tl 

Club: FC Emmen 

Verzamelspecialisatie: Sjaals, en alles van FC Emmen! 

Verzamelaar sinds: 

Geschat aantal programma's: 100 

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

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

 

 



Naam: Marcel "pepe" Libosan     

Woonplaats: Oudkarspel 

Geboortedatum: 30-01-1976 

Emailadres: pepe@multiweb.nl 

Website: http://www.everyoneweb.com/azverzameling/   

Club: Alkmaar '54 - AZ '67 - AZ Alkmaar 

Verzamelspecialisatie: Alles van bovenstaande clubs 

Verzamelaar sinds: 1990 

Geschat aantal programma's: 828 

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

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

 

Naam: John de Leeuw 

Woonplaats: Breda 

Geboortedatum: 10-01-1966 

Emailadres: jomosa@versatel.nl 

Club: NAC Breda 

Verzamelspecialisatie: alles van NAC 

Verzamelaar sinds: ongeveer 1985 

Geschat aantal programma's: ongeveer 1.000 

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

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

 

Naam: Genny Zeegers 

Woonplaats: Maassluis 

Geboortedatum:31-8-68 

Emailadres: gzeegers@kabelfoon.nl 

Club: Feyenoord 

Verzamelspecialisatie: boeken, programma’s en tickets 

Verzamelaar sinds: boeken sinds 1982 en programma’s en tickets sinds 2004 

Geschat aantal programma's: ongeveer 1000 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen: Feyenoord en Sparta 

programma’s op afspraak, Excelsior Maassluis altijd. 

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

 

 

Naam:  Hubert Buter 

Woonplaats: Utrecht 

Geboortedatum: 17-08-1968 

Emailadres: hjbuter@casema.nl 

Club: FC Utrecht 

Verzamelspecialisatie: programma’s 

Verzamelaar sinds: programma’s sinds 1994 

Geschat aantal programma's: 1500 

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

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

 

 



Naam: Nick Oude Munnink 

Woonplaats: Borne 

Geboortedatum: 21-12-1988 

Emailadres: Borne15_3@hotmail.com 

Website: www.nickoudemunnink.tk 

Club: FC Twente 

Verzamelspecialisatie: FC Twente shirts, keepershandschoenen, voetbalschoenen en 

programmaboekjes.  

Verzamelaar sinds: 2006 

Geschat aantal programma's: ongeveer 825 

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

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

 

 

Naam: Richard Schoof 

Woonplaats: Purmerend 

Geboortedatum: 09-10-1962 

Emailadres: richard@raspjes.com  

Club: Ajax 

Verzamelspecialisatie: programma’s, tickets 

Verzamelaar sinds: 1994 

Geschat aantal programma's: ? 

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

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

  

 

Naam: Robert Schelling 

Woonplaats: Maastricht  

Geboortedatum: 24-03-1975 

Emailadres: rschelling@kpnmail.nl 

Club: MVV 

Verzamelspecialisatie: Eigenlijk alles wat met MVV te maken heeft, buiten het genoemde ook 

krantenverslagen voor in plakboeken. 

Verzamelaar sinds: Ongeveer 17 jaar 

Geschat aantal programma's: ??? 

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

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

 

 

Naam: Rolf Jager 

Woonplaats: Uitgeest 

Geboortedatum: 07-06-1976 

Emailadres: rolf@eurolines.nl en as_monaco@hotmail.com  

Website: http://asm-musee.wifeo.com  

Club: AS Monaco (in NL FC Groningen en AZ) 

Verzamelspecialisatie:  

- Monaco & FC MIKA (Armenië): Alles. 

- FC Groningen & AZ: programma’s (beide alleen EC+cup+friendlies). 

- Franse clubs: programma’s, vooral pre 1980. 

- Groenland & clubs uit Siberië: alles. 

Verzamelaar sinds: 1996 

Geschat aantal programma's: 10.000 

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

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



Naam: Riny van Groesen 

Woonplaats: Made 

Geboortedatum: hartstikke oud 

Emailadres: nacampeone@hotmail.com 

Website: www.nacampeone.tk 

Club: NAC Breda  

Verzamelspecialisatie:  

- Pins, speldjes NAC en toernooien. 

- Vaantjes (ong. 100), sjaals (228 stuks) en wedstrijdshirts (ong. 70) van NAC. 

- Plaatjes van NAC en NAC-spelers, Foto's/Spelerskaarten NAC. 

- Daarnaast pins, vaantjes van clubs die ik heb gezien en pins, vaantjes van stadions die ik heb 

bezocht en sjaals/programma’s van de wedstrijden waar ik was. 

Verzamelaar sinds (jaartal): 1990 

Geschat aantal programma's: 500 

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

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

 

 

Naam: Martin Grimbergen               

Geboortedatum: 29-09-1951    

Emailadres: mgb.grimbergen@quicknet.nl 

Club: Ajax 

Verzamelspecialisatie:  

- Ajax (programma’s, tickets, vanen , boeken, glaswerk, spelerskaarten, elftalfoto’s, kortom 

alles)  

- Programma’s Europa cup finales, Nederlands Elftal (met name deelname aan EK/WK 

programma’s en tickets),  

- Jubileumboeken uit de oude KNVB afdeling,  

- Haarlem en verder alles wat ik leuk vind. 

Verzamelaar sinds: Echt fanatiek sinds begin 90 

Geschat aantal programma's: Veel 

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

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

 

 

Naam: Fred de Ren 

Woonplaats: Oud-Beijerland 

Emailadres: fcdbbwa@home.nl 

Website: www.voetbalstats.nl , staat een deel van mijn verzameling op aangevuld door anderen 

Club: FC Den Bosch en Arsenal 

Verzamelspecialisatie: Tickets 

Verzamelaar sinds: 1995 

Geschat aantal programma's: 3500 Tickets 

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

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: JA, indien beschikbaar voor 

bezoekende supporters  

 



Naam: John Reurink 

Woonplaats: Zetten 

Geboortedatum: 20 -05 - 1949 

Emailadres: johnreurink@hetnet.nl 

Club: Vitesse 

Verzamelspecialisatie:  

- Vitesse programmaboekjes, tickets, opstellingenbladen, clubbladen, elftal/spelerskaarten, 

speldjes, etc.  

- Jubileumboeken betaald voetbalclubs of voormalig betaald voetbal clubs.  

- Stadion gerelateerde items (bouw, opening, sluiting, kaarten, foto's etc.). 

Verzamelaar sinds: 1986 

Geschat aantal programma's: nooit geteld 

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

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

 

Naam: Thomas Wijnbergen 

Woonplaats: Brunssum 

Geboortedatum: 07-07-1966 

Emailadres: u2rebel@gmail.com 

Club: PSV Eindhoven 

Verzamelspecialisatie programma's, foto's en pressmappen 

Verzamelaar sinds 1988-1989 

Geschat aantal programma's 600 á 700 uit en thuis 

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

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

 

Naam: Bert Smeets 

Woonplaats: Maastricht 

Geboortedatum: 11-03-1966 

Emailadres: smeets42@hotmail.com 

Club: Roda JC 

Verzamelspecialisatie: programmaboekjes Roda JC en het Nederlands elftal en finales en Europa cup 

en tickets Nederlands elftal 

Verzamelaar sinds:  

Geschat aantal programma's: 2000 

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

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

 

 

Naam: Jerome Sterman 

Woonplaats: Landgraaf 

Geboortedatum: 12-08-1981 

Emailadres: jsterman@home.nl 

Club: Roda JC 

Verzamelspecialisatie: Programma's van Roda JC vanaf 1973 

Verzamelaar sinds: 2004 

Geschat aantal programma's: 1100 

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

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

 



Naam: Robbert Goijaarts 

Woonplaats: Etten-Leur 

Geboortedatum: 18-07-1979 

Emailadres: robberdinho@hotmail.com  

Club: NAC Breda / Liverpool 

Verzamelspecialisatie: Liverpool Europese programma’s, tickets, teamsheets. 

Verzamelaar sinds: 1990 

Geschat aantal programma's: 3000  

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

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

 

 

Naam: Martijn Reusken 

Woonplaats: Huissen 

Geboortedatum: 30 april 1978 

Emailadres: martijnreusken@versatel.nl 

Club: Vitesse  

Verzamelspecialisatie programma's Vitesse jaren '80 en verder terug 

Verzamelaar sinds: 1995 

Geschat aantal programma's: 1500 

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

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

 

 

Naam: Jan de Groot   

Woonplaats: Tilburg   

Geboortedatum: 29-11-1952 

Emailadres: sprinklertje@hotmail.com  

Club: Willem II  

Verzamelspecialisatie: programmaboekjes, oude seizoenkaarten  

Verzamelaar sinds: 1994 

Geschat aantal programma's: - 

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

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen JA 

 

 

Naam: Peter Majoor 

Woonplaats: Laren (N-H) 

Geboortedatum: 27 augustus 1955 

Emailadres: pjmajoor@ziggo.nl 

Club: Ajax Amsterdam, Nederlands XI 

Verzamelspecialisatie:  

- De programma's van Ajax en het Nederlands XI,  

- Oude programma's van speciale wedstrijden welke zijn gespeeld in het Olympisch Stadion 

zoals stedenwedstrijden, voorlopig Nederlands XI, Zwaluwen, friendlies tussen twee     

buitenlandse clubs gespeeld in het OS etc.   

- EC finales welke in Nederland zijn gespeeld door de jaren heen.  

- Engelse wedstrijden gespeeld op mijn geboortedag (want dat was bij toeval op een zaterdag). 

Verzamelaar sinds: weet dit niet exact meer maar dit moet al zeker een jaar of 30 zijn maar niet alle 

jaren even actief.  

Geschat aantal programma's: ca. 3675 stuks 

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

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



Naam: Richard ten Berge 

Woonplaats: Apeldoorn 

Geboortedatum: 17-10-1959 

Emailadres: richardapeldoorn@hotmail.com 

Club: AGOVV Apeldoorn 

Verzamelspecialisatie: programmaboekjes 

Verzamelaar sinds: 2003 

Geschat aantal programma's: 250 

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

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

Ik kan eventueel ook voor programmaboekjes van De Graafschap zorgen, uitsluitend van de 

thuiswedstrijden 

 

 

Naam: G. Leussink 

Woonplaats: Almelo 

Geboortedatum: 15-12-1978 

Emailadres: gerwinleussink@home.nl 

Club: FC Twente  

Verzamelspecialisatie: FC Twente artikelen van 1991 t/m 1999  

Verzamelaar sinds: 1991  

Geschat aantal programma's: 300 

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

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

 

 

Naam: Peter Bischoff 

Woonplaats: Rotterdam         

Geboortedatum: 17-08-1962 

Emailadres:  p.bischoff@upcmail.nl 

Club: Sparta Rotterdam 

Verzamelspecialisatie: Programmaboekjes 

Verzamelaar sinds: 1980 

Geschat aantal programma's:  1350 

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

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: Als ik ga wel  

 

 

Naam:  Bert Letteboer 

Woonplaats:  Almelo 

Geboortedatum:  26-8-55 

Emailadres:  a.h.letteboer@zonnet.nl 

Club: Heracles Almelo 

Verzamelspecialisatie: Alles van en over Heracles. Programmaboekjes, shirts, foto’s (wedstrijd-, 

spelers-, elftal), krantenartikelen, enz. Vanaf 1903 tot … 

Verzamelaar sinds:  1990 

Geschat aantal programma's:  plm. 850 

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

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen:  Ja, alleen als ik er geweest ben. 

 

 



Naam: Martijn Manders 

Woonplaats: Landgraaf 

Emailadres: mgl.manders@home.nl  

Club: Roda JC 

Verzamelspecialisatie  

Programma's Roda JC en Nederlands Elftal (beiden vanaf 1980 t/m heden).  

Programma's Engelse bekerfinales en Europa-Cup finales vanaf jaren 60. 

Verzamelaar sinds: eind jaren 80 

Geschat aantal programma's: honderden 

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

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

 

 

Naam: John de Jonge 

Woonplaats: Eenrum 

Geboortedatum: 23-10-1967 

Emailadres: johndej@telfort.nl 

Website: http://footballnostalgia.eu 

Club: FC Groningen en Werder Bremen 

Verzamelspecialisatie: Programma’s 

Verzamelaar sinds: 2004 

Geschat aantal programma's:1500 

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

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

 

 

Naam: Meindert Pasma (52 jaar) 

Woonplaats: Boazum 

Emailadres: boazumermjitte@orange.nl 

Club: SC Cambuur 

Verzamelspecialisatie:  

- Alle programmaboekjes (voornamelijk nog tussen 1964-1970), daarnaast mis ik nog redelijk 

veel programmaboekjes van oefenwedstrijden. 

- Wedstrijdverslagen en wedstrijdinfo zoals opstellingen, doelpuntenmakers, arbitraal trio enz. 

Het meeste daarvan heb ik al maar alle aanvullingen zijn welkom. 

- De gegevens van spelers die bij Cambuur onder contract staan/stonden en zo ook van de 

trainers en interim-trainers. (Vorige clubs, aantal wedstrijden, doelpunten enz.). 

Verzamelaar sinds 1977. 

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

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

 

 

Naam: Ben Verstraeten 

Woonplaats: Breda 

Geboortedatum:19-03-1959 

Emailadres: vasmarin@hotmail.com 

Club: Ajax 

Verzamelspecialisatie: Programmaboekjes 

Verzamelaar sinds: 1970 

Geschat aantal programma's: paar honderd 

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

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

 

 



Naam: Jeroen Veenhuizen 

Woonplaats: Apeldoorn 

Geboortedatum: 06-11-1974 

Emailadres: j.veenhuizen@hetnet.nl 

Club: Feyenoord 

Verzamelspecialisatie: alles van Feyenoord; programma, tickets, vaantjes, munten, mini shirts, shirts. 

Verzamelaar sinds: 1974 

Geschat aantal programma's: ongeveer 750 

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

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

 

 

Naam: Roy Visser 

Woonplaats: Enschede 

Geboortedatum: 07-09-1971 

Emailadres: vak26@home.nl 

Club: FC Twente 

Verzamelspecialisatie: programma's thuis en uit alle jaren sinds 1965 

Verzamelaar sinds: 1989 

Geschat aantal programma's: plusminus 900 a 1000 

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

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: JA (indien mogelijk) 

 

 

Naam: Frans van den Berg 

Emailadres: Footballfrans@gmail.com 

Website: www.FootballFans.eu -> Groundhopping (1
e
 deel is live) en verzamelen (hoop dat in tweede 

kwartaal op te leveren) 

Club: PSV 

Verzamelspecialisatie: 

- Programma’s -> Wedstrijden zelf gezien, PSV (Europa Cup), SC Amersfoort 

- Tickets -> Wedstrijden zelf gezien, PSV (Europa Cup), SC Amersfoort  

- Stadionkaarten van stadions die ik gezien heb 

- Diverse andere memorabilia 

Verzamelaar sinds: 1977 

Geschat aantal programma's: 1500 

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

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

 

 

Naam: Cor van der Meer 

Woonplaats: Edam 

Geboortedatum: - 

Emailadres: cvdm23@hotmail.com 

Club: FC Volendam 

Verzamelspecialisatie: programma's 

Verzamelaar sinds: - 

Geschat aantal programma's: - 

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

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

 

 



Naam: Jeroen Storms 

Woonplaats: Arnhem 

Geboortedatum: 26-10-1975 

Emailadres: jstorms@xs4all.nl  

Club: Vitesse 

Verzamelspecialisatie: Programmaboekjes van thuis- en uitwedstrijden van Vitesse 

Verzamelaar sinds: 1992/1993 

Geschat aantal programma's: 800 à 900 

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

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

 

 

Naam: Mark Hoornenborg 

Woonplaats: Beuningen GLD 

Geboortedatum: 1974 

Emailadres: markhoornenborg@gmail.com 

Club: NEC, Oranje 

Verzamelspecialisatie: programma’s (alles) 

Verzamelaar sinds: 1994 

Geschat aantal programma's: 2000 

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

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

 

 

Naam: Bert de Hoop 

Woonplaats: Enschede 

Geboortedatum: 10-11-1969 

Emailadres: bert1969voetbal@hotmail.com 

Website: www.soccerstuff.tk 

Club: FC Twente 

Verzamelspecialisatie: Programma's, tickets, fotokaarten, voetbalplaatjes / cards 

Verzamelaar sinds: jaren '80 

Geschat aantal programma's: 1500 

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

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

 

 

Naam: Sebastiaan Weel 

Woonplaats: Almelo 

Geboortedatum: 7 juni 1977 

Emailadres: bazziew@hotmail.com 

Club: Telstar 

Verzamelspecialisatie: programma's vanaf 1963 t/m heden, daarnaast ook spelers en elftalfoto's 

Verzamelaar sinds: 2003 

Geschat aantal programma's: ik denk ongeveer 500 

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

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

 

 



Naam: J. Smal 

Woonplaats: Achterveld 

Emailadres:josshow@hotmail.com 

Club: AZ 

Verzamelspecialisatie: programma's-(spelers), shirts, sjaals, vaantjes 

Verzamelaar sinds: 1990 

Geschat aantal programma's:1200 

Bereid programma's van thuiswedstrijden van mijn club te verzorgen: ik kan het proberen. 

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

 

 

Naam: Frank Hoving 

Woonplaats: Hardegarijp (in het Fries is het Hurdegaryp) 

Geboortedatum: 29 mei 1980 

Emailadres: f.hoving1@chello.nl 

Club: SC Cambuur 

Verzamelspecialisatie: Programmaboekjes van alle wedstrijden van Cambuur 

Verzamelaar sinds (jaartal): 1990 

Geschat aantal programma's: 1000 

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

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

 

 

Naam:  Henny Rijnbeek 

Woonplaats: Uithoorn 

Geboortedatum: 27-12-1957 

Emailadres: pepernoot@planet.nl 

Club: Ajax 

Verzamelspecialisatie: Programma's Ajax en Nederlands XI 

Verzamelaar sinds: 1975 

Geschat aantal programma's: 1000 

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

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

 

 

Naam: Glenn Duijzer  

Woonplaats: Zoetermeer  

Geboortedatum: 19-1-66  

Emailadres: glenn.duijzer@agentschapnl.nl  

Club: ADO Den Haag, FC Den Haag, ADO, Holland Sport & Celtic  

Verzamelspecialisatie: Programma's (Haags, alles), Celtic (europees, vriendschappelijk, toernooien en 

finale's)  

Verzamelaar sinds:  1978  

Geschat aantal programma's:  + 10.000  

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

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

  

 



Naam: Marco Munnink 

Woonplaats: Hengelo 

Geboortedatum: 15-10-1972 

Emailadres: marco@munnink.net 

Website: www.munnink.net 

Club: FC Twente 

Verzamelspecialisatie: FC Twente in het algemeen. Nader gespecificeerd in Programma's,  

kaartjes, shirts, handtekeningenkaarten, in die volgorde. 

Verzamelaar sinds: 1990 

Geschat aantal programma's: 2000 unieke FC Twente programma's, 3000 dubbele FC Twente 

programma's en nog zo'n 2000 andere programma's. Totaal iets van 7000. 

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

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

 

 

Naam: Ralf van Laar 

Woonplaats: Spaubeek  

Geboortedatum:  15-04-1979 

Emailadres: ralphgant@hotmail.com  

Club: Fortuna Sittard 

Verzamelspecialisatie: Programmaboekjes, sjaals, vanen, wedstrijdshirts Fortuna Sittard 

Verzamelaar sinds: +- 1998 

Geschat aantal programma's: 1.060  

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

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

 

 

 


