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Beste verzamelaar, 

 

Zo vlak voor de feestdagen leek het me een mooi moment om de derde nieuwsbrief uit te 

brengen. Ik ben zeer verheugd met het feit dat we deze keer een groot aantal ingezonden 

artikelen hebben gekregen. De door mijzelf geplande stukjes over de website Programme 

Monthly en mijn collectie West Ham United programma’s konden hierdoor doorgeschoven 

worden naar de volgende nieuwsbrief. 

 

Hubert Buter attendeerde me op een interessant artikel over de toekomst van het 

programmaboekje op de Engelse website www.theballisround.co.uk.  

Speciale aandacht vraag ik voor het initiatief van Peter Nederlof. Hij wil graag een beurs 

speciaal voor programmaboekjes gaan organiseren. Buiten de reguliere (wielren-) en 

voetbalbeurzen zou het erg mooi zijn als we eens (of vaker) met een grote groep 

programmaverzamelaars bij elkaar zouden kunnen komen.  

 

Martin Grimbergen is voor deze nieuwsbrief in de pen geklommen om te beschrijven waarom 

hij eigenlijk verzamelt. Peter Majoor geeft ons inzage in zijn persoonlijke top 10 van 

programmaboekjes uit zijn collectie. Ten slotte vertelt Nick Oude Munnink een mooi (en 

tevens ontroerend) verhaal over hoe, door een tip van een bevriende verzamelaar, zijn 

verzameling een prachtige aanvulling kreeg. 

 

 

In de vorige uitgave hebben Jerome Sterman en ik geprobeerd de verkiezing van het 

programmaboekje van het jaar nieuw leven in te blazen. Helaas kwamen er slechts een 

handjevol reacties binnen, te weinig om een serieuze verkiezing te houden. Wellicht volgt er 

in de toekomst een nieuwe poging. 

 

Voor de volgende uitgaven heb ik alweer een aantal ideetjes in mijn hoofd zitten. Zo ben ik 

bijvoorbeeld benieuwd naar ervaringen van mensen die wel eens een Engelse 

programmabeurs hebben bezocht, vraag ik me af of er lezers van deze nieuwsbrief zijn die 

zelf meewerken aan het programmablad van hun club en ben ik erg benieuwd naar de 

aantallen programmaboekjes die er per club in Nederland worden gedrukt en verkocht. Als er 

lezers zijn die over een of meerdere van deze onderwerpen iets willen inbrengen, dan hoor ik 

dat uiteraard graag! 

 

Ik sluit af met jullie allemaal weer veel lees- en verzamelplezier te wensen. Daarnaast wens ik 

iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2011 toe! 

 

 

Wellicht tot zaterdag in Valkenswaard! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ralf van Laar
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The future of the football programme 
Posted on www.theballisround.co.uk on November 4, 2010 by stuartnoel  

  

The definitive guide to football programmes 

For over a hundred years football programmes have been the vital accompaniment to any 

match. Even the smallest, most insignificant game is normally commemorated by the issue of 

a matchday programme. I know some people who will not count that they have been to see a 

game unless they can get a programme or at least a team sheet.  They have also been in some 

instances a valuable commodity, with some programmes being sold at major auction houses 

around the world for more than £20,000, although ironically these days when programmes are 

mass produced glossy “brochures”, the programmes that fetch the highest bids on the likes of 

eBay are pirate programmes, often complete with spelling mistakes and miscredited photos. 

When West Ham went on their last “European Tour” there was not a programme issued for 

the game in Palermo. There was an official press pack that of course found its way onto eBay, 

but the greatest demand came from a fake programme issued in small numbers, and sold to 

arriving fans at Palermo airport complete with photos of Rio instead of Anton Ferdinand, and 

the recently departed Marlon Harwood instead of Carlton Cole. Oh, and of course the club 

were managed by Alan Mildew instead of Pardew. 

Original editions of some games are still in great demand from collectors around the world, 

but has the day of the programme now passed? Modern technology and our leisure time 

activity means that programmes are out of date the second they are printed. In the days of 

modern squads there is no finese in what the clubs produce, simply listing the whole squad, 

rather than listing the potential starting XI normally given to the programme editor by the 

manager himself. So why do clubs still persist in producing them, and more importantly why 

do fans still buy them? 

I still tend to buy a programme when I go to visit a new club. Take Wealdstone for instance. I 

have nothing against them – it just happened to be one of the last programmes I bought when 

they played a pre-season game in late July against Dagenham & Redbridge. The club 

produced a 32 page programme covering their pre-season games against Dagenham and 

Watford later in the week for £2. 

Value for money? Well not really. Take away 4 pages of adverts, 2 pages dedicated to the 

team line ups, 2 pages taken up by forthcoming season fixtures and you have 24 pages of 

content. Plenty there for everyone wouldn’t you say? Well, 9 1/2 pages were taken up to a 

review of the visitors Dagenham & Redbidge yet there wasn’t a single page devoted to 

Watford. The rest was a mix of photos and articles that had also appeared on their website. So 
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what value did any fans get out of the programme? 9 1/2 pages for the away team? When 

there was more Dagenham players than fans at the game? Wealdstone fans surely don’t want 

to have such detail about a team they will more than likely never see play again. 

Social media networks such as Twitter allow information to be shared as soon as it is released 

to all interested parties with ease. Wealdstone themselves use it to send out club news and 

update on games. Free software such as WordPress, Joumla and Drupal has enabled clubs to 

build websites that are attractive, feature rich and can be updated with ease. So is there a place 

for the match day programme as we know it? 

Most clubs struggle to fill a 24 or a 32 page programme on a regular basis. There is a fine 

balance to be made in the lower leagues between making it profitable by selling advertising 

space or by filling it with well written and exclusive content that is fresh for the fans who buy 

it. Fans no longer want to read interviews with players who claim their undying love for the 

club and its fans, or that their favourite meal is steak and chips. They want something new, or 

do they? Adverts are usually irrelevant to the club and are simply in there because the 

commercial manager managed to do a deal on selling the space. How often do you see an ad 

“Wishing the Club all the best for the forthcoming season”? Simply a space filler. 

 

Carlisle United have taken a very bold step this year. They realise that most of their fans visit 

the website on a daily, if not a weekly basis. Some will also sign up to the club’s email 

newsletter sent once a week, and a few will follow the official and unofficial Twitter feeds 

and Facebook pages. So instead of churning out a 48 page programme filled with old content 

and adverts for £3, they are producing a much smaller edition for £1. Less content, but more 

relevant and interesting content. And the result? Virtually every edition has been sold out with 

a penetration rate of over 20% of match day attendees purchasing the programme. 

Whenever and wherever England play an international you will find a small FREE magazine 

being given away outside the group called Free Lions. Written by the Football Supporters 

Federation it includes items such as location themed quizzes, information on the next away 

destination (or the current one), special offers for the fans and interesting content written by 

journalists and not the FA. But what is interesting content? 
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I have got involved heavily with Lewes FC’s matchday programme this season. We realised 

last season that it wasn’t what the fans wanted. So now the 40 page matchday prorgamme, 

which sells for £2 includes 12 pages of adverts, but 28 pages of new content. Each away team 

has one page on the club itself, focusing on 10 facts about them whilst each player in the 

squad has one line on them on the back cover team line ups – for instance Andre Foster “has 

represented Trinidad in the World Youth Games”. Other content includes articles that have 

appeared on this very blog (and Danny Last’s European Football Weekends site such as 

interviews with Clive Tyldesley and Kevin Day), a fans review of a previous away game and 

an unusual guide to forthcoming away days. 

Why do clubs dedicate, as Wealdstone did, so much information on the away team? The away 

fans know everything there is to know about their team so its irrelevant to them, and do home 

fans really care about indept profiles about their opponents? Take West Ham (no, please). 

Last season when they played Manchester United they dedicated sections on Wayne Rooney 

and Sir Alex Ferguson – as if any fans who went to the game didn’t know about them. 

Stats pages were always the most interesting part of the programme – but again the internet 

has changed that. The emergence of OPTA has revolutionised the way us nerds watch and 

analyse football. Want to know the impact of making a substitution had on a game, well there 

are sites for that too such as the excellent Zonal Marking. Away Travel section? How many 

fans would take one a programme with them when they travelled to a new away group? 

Compare that to those who simply type the postcode in their SatNav system to get accurate 

information including the latest travel.  

Do we really want to read the egotistic ramblings of the chairman or the manager who throws 

in every cliche in the book in their description of the 6-0 defeat last week? Pictures from the 

most recent games? It is hard to make football pictures interesting at the best of time. Some of 

the best sports photographers I know, such as David Bauckham and James Boyes who 

specialises in non-league football, focus on the events around the pitch that bring life to the 

game. 

So what is the future? Carlisle’s model is an interesting one and I will monitor it to see if it 

works. Certainly clubs need to invest in external content, looking at articles not just about 

their clubs, but about the world of football as a whole. There are thousands of excellent 

websites out there that produce new content every day – all they need to do is ask. 
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Programma beurs. 
  

Beste programma-verzamelaars, 

  

Graag zou ik het volgende onder de aandacht willen brengen: 

Ieder jaar worden er diverse verzamelbeurzen georganiseerd in het land. Vaak zien we 

dezelfde "koppen". Het is gezellig en meestal komen we ook nog wel met iets nieuws 

thuis. Alleen al vanwege het feit dat we dus vaak dezelfde verzamelaars zien, heeft mij aan 

het denken gezet. Is er geen belangstelling meer voor programma boekjes of is het 

verzamelen in het algemeen een uitstervend beroep? Wie het weet mag het zeggen. 

  

Daarnaast heb ik ook al van diverse verzamelaars gehoord dat ze vele programma's dubbel 

hebben. En als er dan geen belangstelling meer voor is wat doe je er dan mee over 10 

jaar.......... Daarom aandacht voor het volgende: 

  

Ik zou graag willen weten van jullie of er belangstelling is om een beurs te organiseren in 

het land maar dan ALLEEN met programmaboekjes. Dus geen wielrennen, posters of 

weet ik veel wat. Deze boekjes mogen dan ook maximaal € 2,= euro per stuk kosten. 

Om hier ook nog eens aandacht voor te krijgen, zit ik te denken om dit samen met 

bijvoorbeeld VI, VI junior, AH of Super de Boer te doen. (AH had een paar jaar terug de 

puzzelactie met een ruildag bij het Olympisch Stadion. Als wij hierop mee zouden kunnen 

liften...). Op deze manier kunnen we misschien twee vliegen in één klap slaan. 

Nieuwe verzamelaars en meer ruimte in huis. Wat willen we nog meer! 

  

Bij voldoende positieve berichten zal ik - met jullie goedkeuring - gaan kijken naar de 

mogelijkheden. In de volgende nieuwsbrief zal ik dan met nadere informatie komen. 

  

 

In afwachting van jullie reactie, 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Peter Nederlof 

peternederlof@kpnplanet.nl  
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Verzamelen: Waarom eigenlijk? 
 

Af en toe naar buiten kijkend, daar waar de sneeuw uitvoerig naar beneden dwarrelt, loop ik 

door mijn zolder kamer waar ik mijn verzamelwoede uitoefen.  

Mijn programma’s, veel van Ajax en het Nederlands elftal, netjes in ordners aan de 

rechterkant. Een aantal kasten met boeken, een wand vol met vanen en het nodige glaswerk 

vult de rest. 

Toen de kinderen het huis uitgingen heb ik er nog een kamer op de eerste verdieping  

bij genomen. In deze kamer de rest van mijn spullen. Veel boeken over Europese en 

Wereldkampioenschappen voetbal. En daarnaast alles wat ik gewoon leuk vind zoals 

jubileumboeken van de verenigingen die voorheen in de oude KNVB afdeling Haarlem 

voetbalden. Oude en nieuwe dingen. 

Zo kijkend naar de sneeuw word ik licht filosofisch. Waarom verzamel ik nu? Is het de hang 

naar het verleden? Is het het meer hebben dan een ander? Ik weet het feitelijk niet.  

Ik ben nu niet de persoon die vroeger alles beter vond en het jaloers zijn op anderen is niks 

voor mij.  

Voor mij is het meer de “jacht” of gewoon het in bezit krijgen van spullen die het verzamelen 

leuk maken. Kijkend in mijn spullen weet ik van nagenoeg alles nog hoe ik er aan gekomen 

ben. Soms door simpel iets te kopen of te ruilen maar soms toch ook ingewikkelder. 

 

In mijn handen het kaartje van Dynamo Tiblisi tegen Wisla gespeeld in de voorronde Uefa 

cup in september 2004 in Tbilisi. Een wedstrijd met een verhaal. Ik gaf voor mijn werk een 

aantal cursussen in Georgie verspreid over Batumi en Tbilisi. In Batumi nog even gauw naar 

het aan de Zwarte Zee gelegen stadion waar PSV nog eens heeft gespeeld. 

In Tbilisi tijdens mijn cursus ineens geconfronteerd met de vraag “Mr Martin do you like 

football”. Nadat ik deze vraag bevestigend beantwoordde een driftig getelefoneer en na een 

kwartier een jongen, met zijn bromfiets helm in de hand, die kaartjes af kwam leveren. 

In de avond naar het stadion. 100.000 plaatsen maar om veiligheidsredenen slechts 20.000 

kaarten verkocht. Uitverkocht natuurlijk. Buiten het stadion probeerden de ongelukkigen die 

geen kaartje hadden bemachtigd de hekken over te klimmen en bressen te slaan in de 

verdediging van militairen. Hierbij werden stilzwijgend regels in acht genomen. Lukte je het 

over het hek te klimmen, de militairen te slim af te zijn en het grote plein van circa 50 meter 

over te steken naar het stadion dan werd je met rust gelaten en naar een speciale plek achter 

het doel gebracht om de wedstrijd te bekijken. Lukte je het niet dan werd je opgepakt en weer 

teruggebracht . Overigens geen geweld maar een soort respectvol spel. 

Na door een aantal donkere spelonkachtige gangen te gelopen op mijn plaats belandde viel  

het me op dat bijna iedere bezoeker, ook de allerkleinsten, een krant mee hadden.  

De bedoeling werd mij pas duidelijk toen na afloop van de wedstrijd, die door Dynamo werd 

gewonnen met 2-0 en waardoor Dynamo doorging naar de volgende ronde, de kranten werden 

opgerold en vervolgens onder luid gejuich in de brand werden gestoken. Zo vierden Georgiërs 

dus een overwinning.  

 

 
 



 7

Ik kom een tweetal thuisprogramma’s van Freiburg tegen. Ooit waren we op vakantie in 

Kirchzarten, een klein plaatsje vlakbij Freiburg. Uiteraard gekeken of Freiburg moest 

voetballen en toen dit inderdaad zo was wij, zoon, dochter en ikzelf, op zaterdag middag op 

pad. Helaas werd op de camping een soort middag rust gehanteerd en kon ik niet direct met 

de auto de camping af. Wij kwamen hierdoor te laat bij het stadion en mochten niet meer naar 

binnen.  

Een beetje teleurgesteld en mokkend stonden we buiten toen een beveiliger ons vroeg een 

aantal fietsen die een nooduitgang blokkeerden weg te halen. Dit gedaan hebbende opende hij 

ineens de nooduitgang en hielp ons zo naar binnen. Met een vinger op zijn mond nam hij 

afscheid, ons op de tribune achterlatend. 

Een programma van Arsenal doet me denken aan de busreis naar Londen, het in een 

schimmig steegje ophalen van kaartjes door begeleider van Gebo. Vervolgens kregen wij de 

kaarten van hem. Een kwartiertje later bleken het kaarten voor het uitvak te zijn en mochten 

wij niet naar binnen. De wedstrijd in de kroeg gezien. Na weer thuis te zijn bleek na wat 

telefoontjes onze begeleider de eigenaar van Gebo te zijn maar daarover had hij in Londen 

niet durven te praten. (overigens naderhand wel gecompenseerd door Gebo met kaarten voor 

Arsenal – Barcelona).  

 
 

Zo hebben alle spullen hun eigen verhaal. Dat maakt voor mij het verzamelen leuk.  

Het andere leuke vind ik de andere verzamelaars. Een bont gezelschap van jagende mannen 

en een enkele vrouw. Spiedend op verzamelaarbeurzen. Maar voor het merendeel toch 

gewoon aardige mensen, wel vaak vol passie.  

Door internet met al haar aanbiedingen van echte en nagemaakte programma’s zijn de 

verzamelaarbeurzen meer een ontmoetingsplaats dan handelsplaats geworden. Een beetje 

praten over de nieuwste aanwinsten, een beetje roddelen over die en die hoort daar ook bij.  

 

Wellicht zie ik jullie weer in Valkenswaard om een beetje bij te kletsen. 

 

 

Martin Grimbergen 
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De top 10 van: Peter Majoor 

 

 

Hierbij een persoonlijke top 10 van programma’s die ik in de loop der tijd op de kop heb 

getikt voor mijn verzameling. Het gaat om speciale wedstrijden of gelegenheden welke 

hebben plaatsgevonden, met daarbij de korte beschrijving. Mijn favoriete club zal duidelijk 

zijn, de volgorde is trouwens willekeurig. 

 

 

• 13 juni 1948, Ajax – Zwaluwen 4 – 3.   

Afscheidswedstrijd ter ere van Jack Reynolds, de Engelsman welke vanaf 1915 tot 

maar liefst 1947 trainer was van Ajax uitgezonderd de periode 1925-1928. Ook in de 

oorlogsperiode 1940-1945 was hij geen Ajaxtrainer omdat de Duitse bezetters hem in 

een interneringskamp hadden ondergebracht. In het nu gesloopte stadion de Meer was 

er tevens een tribune vernoemd naar deze legendarische Ajacied. 

 

• 27 november 1957, Ajax – Wismut 1 – 0. 

De allereerste thuiswedstrijd in de succesvolle Ajax Europa Cup historie die zoals 

bekend mag zijn tot 6 Europese bekers ging leiden, vier keer de EC 1, één keer de EC 

2 en één keer de UEFA cup. 

 

• 1 mei 1988, Ajax – Haarlem 3 – 1. 

Wegens ongeregeldheden tijdens Ajax – PSV dat seizoen (o.a. het gooien van 

vuurwerk naar Hans van Breukelen) werd Ajax door de KNVB gestraft met het 

spelen van een thuiswedstrijd zonder publiek. Er is echter wel een 

wedstrijdprogramma gedrukt maar deze is slechts in beperkte oplage beschikbaar 

gekomen en zodoende een echt collectors item geworden. Menig verzamelaar is er 

nog naar op zoek maar hij is nagenoeg onvindbaar. 

 

• 27 juni 1943, Ajax – DFC 3 – 2 (bekerfinale) 

Ondanks de Duitse bezetting (hoewel sportieve evenementen zelfs werden toegestaan 

om goodwill te kweken!) werden er in oorlogstijd toch ook programma’s gedrukt. 

Door de papierschaarste gaf men echter een twee-zijdig bedrukt velletje uit voor de 

prijs van 5 cent.  

 

• 7 december 1966, Ajax – Liverpool 5 – 1. 

Bekend om zijn – niet eens geflatteerde – uitslag tegen de Engelse topclub en 

vanwege de ondoordringbare dichte mist in het Olympische Stadion. Echter ook het 

eerste Europa Cup programma wat Ajax uitgaf met een speciaal door Dik 

Bruynesteyn ontworpen en getekende voorkant. Tot en met seizoen 73/74 werd voor 

de meeste Europese wedstrijden een soortgelijk programma uitgegeven met een 

ludiek Bruynesteyn ontwerp. 

 

• 5 augustus 1969, Ajax – Alemannia Aachen 2 – 1. 

Deze in het Olympische Stadion gespeelde wedstrijd gaat door voor de benefiet van 

de Limburger Willy Dullens. Deze zeer talentvolle voetballer (sommigen noemden 

hem zelfs de Limburgse Johan Cruyff) werd op jonge leeftijd afgekeurd voor het 

spelen van betaald voetbal vanwege een ernstige knieblessure. Om hem een financieel 

steuntje in de rug te geven werd de recette van deze benefiet geheel ter beschikking 

van Dullens gesteld. 
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• 26 april 1962, Ajax – Feijenoord 4 – 2. 

Van alle zgn. klassiekers, zoals deze duels ook wel worden genoemd, was dit wel een 

zeer speciale. Het betrof hier namelijk de finale van de destijds toch wel bekende 

Intertotobeker, later door de UEFA weer opgewaardeerd i.v.m. extra plaatsen in het 

UEFA cup toernooi. Geen neutraal terrein voor deze finale, na loting bleek dat de 

wedstrijd in Amsterdam gespeeld moest worden. Dit thuisvoordeel is mogelijk terug 

te vinden in de uitslag tegen de toenmalige landskampioen uit Rotterdam. Hiermee 

was het eerste Europese succes voor Ajax een feit. Vermeldenswaard ook nog dat 

deze gewonnen Intertotobeker jaren later spoorloos verdween uit de prijzenkast van 

Ajax en tot op de dag van vandaag onvindbaar is gebleken!  

 

 

• 30 juni 1959, Amsterdams elftal – Real Madrid 1 – 4. 

Het Amsterdamse team, normaal alleen samengesteld met spelers die voor     

hoofdstedelijke clubs speelden, werd voor deze wedstrijd versterkt met Rik Coppens 

(Beerschot) en Faas Wilkes, Cor v.d. Hart en Jan Notermans van de toenmalige 

topclub Fortuna ’54. Ondanks dat, werd er evengoed nog ruim verloren van het 

“grote” Real.  

 

 

• 21 januari 1981, Ajax – Oranyankees 6 – 1. 

Een wedstrijd van Ajax tegen een team van Nederlandse spelers uit de Amerikaanse 

competitie. Daarin o.a. Johan Cruyff, Wim Suurbier, Wim Rijsbergen, Leo van Veen, 

Rob Rensenbrink, Dick Advocaat en Henk ten Cate. Deze wedstrijd werd gespeeld 

om de Kwantum cup en zou een jaarlijks terugkerend gebeuren worden maar al snel 

zou blijken dat het slechts een éénmalig iets was geweest omdat Kwantum als sponsor 

al spoedig afhaakte.  

 

 

• 6 april 1999, Ajax – Barcelona selecties. 

Deze geweldige avond was bedoeld als een eerbetoon voor Johan Cruyff. In het 

wedstrijdprogramma was een overzicht opgenomen van alle EC finales welke door 

Ajax waren gespeeld in 30 jaar. Een gebeuren dat bij de meeste toeschouwers een 

brok in de keel teweeg bracht en een bijbehorend prachtig programmablad werd 

hiervoor uitgegeven. 
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Verzamelverhaal van: Nick Oude Munnink 
 

Ongeveer een half jaartje geleden heb ik van AZ verzamelaar Sandra Dekker tips gekregen 

hoe je je verzameling kan promoten op een leuke, snelle en effectieve manier. Op haar 

aanraden heb ik de plaatselijke krant een email gestuurd waarin ik uitgebreid mijn 

verzameling heb beschreven en een beetje reclame heb gemaakt, daarop heeft een 

woordvoerster van de Bornse Courant mijn huis een bezoek gebracht en met vol verbazing en 

vol lof heeft gereageerd, gelijktijdig een interview afgelegd wat vervolgens in de krant kwam. 

Uiteraard kwam de krant een week of 3 later bij iedereen in Borne in de bus in de hoop 

natuurlijk dat het mij weer een stuk verder ging helpen, wat ook gebeurde. Tot mijn verbazing 

kreeg ik een dag na uitgave een telefoontje van een 41 jarige man uit Borne, met de 

mededeling dat hij misschien nog wel iets voor mijn verzameling kon betekenen en dat hij 

met 10 minuten bij mijn huis was. Zo gezegd zo gedaan en precies 10 minuten later ging de 

bel. Vol verwachting en zonder te veel verwachtingen deed ik snel de deur open. Hij groette 

mij en zei dat hij niet veel tijd had. Snel pakte hij de tas uit, tot mijn blijde verbazing kwam 

uit de tas een grote stapel programmaboekjes van FC Twente, in totaal 45 boekjes van 1972-

1973 en 1973-1974. Ik vroeg een beetje beangstigend zijn prijs en dacht dat het een grote 

teleurstelling ging worden, echter toen kreeg het gesprek een hele wending. De man zei dat 

hij er helemaal niks voor terug wilde, op één ding na: dat hij uiteraard mijn verzameling wilde 

zien, snel liepen we naar "FC Twente museumpje" en de man was op slag verbaasd. 

Uiteindelijk raakten we over 3 shirts aan de praat: het vuurwerkramp shirt van Nick Hoekstra 

en Spira Grujic en het shirt van Culnia wat hij destijds in de Otto heeft gegooid. De man pakte 

zijn telefoon en belde op dat er wat tussen was gekomen en daarom bleef hij nog wat langer. 

Hij pakte vervolgens met enige aarzeling en trillend het vuurwerkrampshirt, werd wat 

emotioneel en vertelde vervolgens dat bij de ramp twee van zijn vrienden waren 

omgekomen... En dat hem dat nog steeds heel veel verdriet deed en hij er nog dagelijks aan 

denkt. Verder hebben we nog een half uur gepraat over FC Twente en hoe ze het op dit 

moment doen.  

Spijt heb ik uiteraard nooit van het interview in de krant gehad en ik blijf Sandra uiteraard 

altijd dankbaar. Echt een topgebaar van een topverzamelaar! En daarom wil ik haar op deze 

manier nog even extra in het zonnetje zetten en wens haar uiteraard veel verzamelsucces toe 

(www.azmuseum.nl).           

 

 

Groeten,  

Nick 

 
 

 
 

 

 


