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Beste verzamelaar, 

 

 

Een fiks aantal maanden later dan gepland, volgt bij deze dan toch de vierde uitgave van de 

nieuwsbrief voor verzamelaars van programmaboekjes. Een aantal vervelende gebeurtenissen in mijn 

privé situatie hebben er voor gezorgd dat deze nieuwsbrief even niet op nummer één van mijn 

prioriteitenlijst stond. Gelukkig is de rust weer redelijk wedergekeerd en heb ik tijd gevonden om deze 

nieuwsbrief in elkaar te zetten. 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief (december 2010) heb ik van een aantal van jullie leuke artikelen en goede 

tips ontvangen, waardoor ook deze nieuwsbrief weer het lezen waard is geworden. Ik kan dan ook niet 

vaak genoeg benadrukken dat dit medium valt of staat met jullie inbreng. Gelukkig waren de respons 

en spontane inbreng dermate groot, dat ik zelf alleen deze inleiding heb hoeven schrijven en de rest 

van de tekst heb hoeven opmaken. Jullie enthousiasme is voor mij een drijfveer om hiermee verder te 

gaan, dus blijf s.v.p. stukken insturen en nadenken over wat jij wellicht toe zou kunnen voegen aan 

deze nieuwsbrief. En dat hoeft niet altijd een artikel van één A4 of langer te zijn, ook tips, 

verwijzingen naar bepaalde websites of de inbreng van ideeën is heel waardevol. 

 

In deze uitgave beginnen we met de top 10 uit de verzameling van Jerome Sterman. Begeleid door 

afbeeldingen van de boekjes leidt hij ons door de tien meest interessante exemplaren uit zijn collectie. 

 

Daarna vertelt Lode Broekman over zijn verzameling programma’s, die met name bestaat uit 

wedstrijden van Ajax (tegen Feyenoord, in Europacup-wedstrijden en de KNVB-beker), Leicester City 

in de FA Cup en de (halve) finales van de FA Cup sinds 1949. 

 

Rolf Jager bezocht in het verleden regelmatig Engelse programmabeurzen. Hierover heeft hij een 

interessant stuk geschreven, waarin ook Programme Monthly wordt genoemd. Dit is een magazine 

voor en over verzamelaars van programmaboekjes, dat inmiddels al dertig jaar bestaat en deze maand 

uitgave nummer 371 (!!!) uitbracht. Wie weet, komen we met deze nieuwsbrief ook ooit zo ver ☺ 

 

Ten slotte volgen er een aantal ingezonden tips en mededelingen en maken we kennis met het 

nieuwste ‘lid’ van deze nieuwsbrief, te weten Victor Frenken. 

 

 

Ik wens jullie allemaal weer veel leesplezier en veel succes bij het verder uitbouwen van jullie 

verzameling. En als de artikelen en tips net als de vorige keer weer zo goed binnenkomen, beloof ik 

dat uitgave 5 voor het eind van het lopende voetbalseizoen zal volgen! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ralf van Laar 

 

 



De top 10 van: Jerome Sterman 

 

Mijn top 10 aan programmaboekjes. Tja ik had er wel 30 kunnen selecteren. Ieder boekje heeft toch 

wel zijn verhaal. Ik heb in principe niet veel met programmaboekjes uit de competitie. Uiteraard wilde 

ik ook niet de hele top 10 uit Roda JC laten bestaan, dus ik heb het ietwat kunnen variëren. Veel 

leesplezier! 

 

 

Nummer 10: Alemannia Aachen-FC Augsburg 08-09 

 

Dit was de laatste wedstrijd op het oude Tivoli. Een geweldig stadion vol nostalgie. Dit was mijn 

eerste buitenlandse stadion een jaar of 15 geleden. Wij zijn hier met een aantal vrienden naar toe 

gegaan. O.a. Martijn Reusken. Geweldige dag gehad met een schitterend programmaboekje! 

 

 
 

 

Nummer 9: DWS-Rapid JC 61-62 

 

Het oudste programmaboekje dat ik heb. Aangezien ik zelf Roda JC verzamel had ik besloten om 1 

boekje van de voorganger Rapid JC aan te schaffen. Wat vooral mooi bij het doorbladeren van deze 

boekjes is de reclame die erin staat. Prachtig! 

 

 
 

 



Nummer 8: Dagenham & Redbridge-Yeovil Town 10-11 

 

Dit programmaboekje vind ik vooral mooi door de onbekendheid van de club Dagenham & 

Redbridge. Ik heb aan vrienden en op het werk wel 15x moeten uitleggen waar ik naar toe ging. Daar 

snapte niemand iets van. Wel een prachtige dag gehad daar. Oud Engels stadion midden tussen de 

huizen.  

 

 
 

 

Nummer 7: Sofia-Roda JC 

 

Europese programmaboekjes blijven voor iedere verzamelaar unieke exemplaren. Ik heb een keuze 

gemaakt uit alle Europese uitwedstrijden van Roda JC. Deze is wel mooi. Natuurlijk kun je geen letter 

lezen, maar het Roda JC logo staat er natuurlijk wel in. 

 

 
 

 

 



Nummer 6: Roda JC-Fortuna Sittard 71-72 

 

Het oudste boekje wat ik van Roda JC heb. Ook nog eens een derby tegen onze Sittardse vrienden ☺. 

Deze stamt nog uit de eerste divisie tijd, daarom mocht deze eigenlijk niet ontbreken in mijn Top 10. 

 

 
 

 

Nummer 5: Roda JC-Olympia Ljublijana 95-96 

 

Mijn eerste Europese wedstrijd van Roda JC. Geweldige ambiance op het oude Kaalheide. Roda JC 

won afgetekend met 5-0. Dit zijn overigens wel mijn favoriete programmaboekjes qua Roda JC. Mooi 

formaat, voldoende leesmateriaal en goede lay-out! 

 

 
 

 

 

 



Nummer 4: Derby County-Roda JC 1979 

 

Oefenwedstrijden. Een fascinerend fenomeen voor de programma-verzamelaars. Je weet nooit of er 

iets uit is gekomen. Dit boekje kwam ik tegen op Ebay bij het intikken van Roda JC. Nooit geweten 

dat zij überhaupt tegen elkaar gespeeld hebben. Dat maakt dit soort boekjes wel heel speciaal. 

 

 
 

 

Nummer 3: Vitesse-Roda JC 99-00 ( Beker ) 

 

Aangekomen bij de top 3. Dit is een wedstrijd die mij eeuwig zal bijblijven. Wat speelde Roda JC 

dramatisch, wat was het eigenlijk onverdiend, maar wat was het een ontlading toen de golden goal viel 

in deze halve finale. Deze wedstrijd had echt alles. Wij gingen naar de Kuip toe voor de finale. Ik had 

hier ook finale boekjes van Roda kunnen plaatsen, maar deze wedstrijd heb ik zo bewust meegemaakt. 

   

 
 

 



Nummer 2: Hongarije-Nederland 2011 

 

Mijn allereerste Oranje wedstrijd uit. De hele trip was een geweldige ervaring. De wedstrijd in het 

Puskas stadion was zeer goed. Enige nadeel.. er waren nergens boekjes te vinden. De dag erna zijn wij 

nog naar het Puskas stadion gegaan om wat foto’s te maken. In een container lag een pak met 

programmaboekjes nog volledig in plastic. Deze hebben wij eruit gehaald en de plaatselijke steward 

een leuke fooi gegeven voor het meehelpen ☺. Uiteraard de meest rare manier hoe ik aan een 

programmaboekje ben gekomen. 

 

 
 

 

Nummer 1: Cambuur Leeuwarden-Roda JC 08-09 Play Offs 

 

Tja.. Wat moet ik er nog over zeggen. Zonder twijfel het mooiste en meest nostalgische exemplaar uit 

mijn collectie. De belangrijkste wedstrijd uit de geschiedenis van Roda JC. Ik kan deze hele dat nog 

herinneren tot op detail. Zelf ben ik niet bij de wedstrijd geweest. Ik heb die dag wel 20 telefoontjes 

gehad. Uiteindelijk heb ik de wedstrijd helemaal alleen thuis gekeken en gelukkig later nog het 

programma ontvangen. Een hele vreemde dag die geweldig eindigde. 

 



Mijn verzameling: Lode Broekman 

 

Ik verzamel tegenwoordig programma’s van Ajax (uit en thuis) tegen Feyenoord, in KNVB 

Bekerfinales en in internationale ontmoetingen. Daarnaast Leicester City in de FA Cup en de halve 

finales plus de finales van de FA Cup sinds 1949 (de eerste keer dat Leicester in de finale stond).  

 

Dit is niet altijd zo geweest. Ik ben ergens medio jaren’70 begonnen met het bewaren van de 

programmaboekjes van de voetbalwedstrijden die ik bezocht: FC Amsterdam, Ajax, het Blauw Wit 

Pinkstertoernooi. Het werd pas echt verzamelen toen ik eind jaren’70 een seizoenkaart voor Ajax 

kocht en me bij elke bezochte wedstrijd druk ging maken over het programma.  

 

Veel verzamelaars hebben een 2
e
 en/of 3

e
 verzamelonderwerp naast het hoofdonderwerp. Voor mij 

werden dit Leicester City (thuis-) programma’s en FA Cup Finals. Leicester City speelde elk jaar op 

het Blauw Wit Pinkstertoernooi en had keepers als Gordon Banks en Peter Shilton gehad, iets wat mij 

als niet zo talentvolle keeper met een voorliefde voor Engels voetbal zeer aansprak. Daarnaast stond 

het programmaboekje van de FA Cup Final bekend als hét mooiste programma van het jaar. De magie 

van de FA Cup, waarin in die jaren veel clubs uit lagere divisies voor verrassingen zorgden en de 

finales nog niet gedomineerd werden door Manchester United, Chelsea, Arsenal etc.  

 

Het fenomeen ‘programme dealers’ was mij nog niet bekend en internet bestond nog niet, dus voor de 

programma’s was ik in eerste instantie vooral afhankelijk van de Dutch Programme Club en contacten 

met enkele andere programmaverzamelaars via advertenties in voetbalbladen. Een aantal van hen 

ontvangt deze nieuwsbrief nu ook nog. 

 

Ik ging vervolgens clubs aanschrijven voor uitprogramma’s van Ajax en bouwde ook in Engeland een 

klein netwerk op van mensen die programma’s van Leicester voor mij kochten. De hoeveelheid 

programma’s werd groter en groter, vooral toen ik Programme Monthly en het fenomeen ‘dealers’ 

ontdekte. Omdat ik mijn verzameling nog niet gekaderd had, was elk ontbrekend item interessant en 

was de spaarpot de enige begrenzing. Ik schat dat ik in die jaren zo rond de 120 boekjes per jaar 

toevoegde aan de verzameling. 

 

Leuke anekdote: in Rome, bij de Europa Cup finale 1996, miste ik mijn vliegtuig op de terugweg. 

Voor en tijdens de wedstrijd kon ik geen programma’s vinden, na afloop zag ik in een kiosk een stapel 

liggen en zei tegen mijn reisgenoten dat ze maar vast naar de bussen moesten gaan. Ik zou later wel 

aansluiten. Nadat ik de programma’s had gekocht (altijd wat extra voor andere verzamelaars), was er 

geen bus meer te bekennen en moest ik op eigen gelegenheid naar het vliegveld. Daar kwam ik 

natuurlijk te laat voor mijn vlucht en moest ik met nog een aantal gestrande supporters wachten tot er 

een vlucht beschikbaar kwam. Boeide me niet, ik had mijn programma’s. 

 

Inmiddels was ik ook een keer bij een wedstrijd van Leicester City geweest op Filbert Street (een 

wedstrijd om niets voor de Anglo-Italian Cup met een dunnere uitgave van het programma, maar ik 

genoot van elke seconde). Een jongensdroom werd werkelijkheid toen ik in 1998 de FA Cup Final 

bezocht tussen Arsenal en Newcastle United (2-0) en zelf een programma kon kopen i.p.v. via een 

dealer. 

 

De verhuizing naar de Arena bracht een flink aantal teleurstellingen voor de fans die vanuit de Meer 

meekwamen. Niet alleen op het veld, maar vooral ook ernaast. Voor de verzamelaars werd het er 

helemaal niet beter op. Sterker nog, bij de openingswedstrijd tegen Milan was er niet eens een 

programma. Het programmaboekje dat in die jaren vaak werd uitgeroepen tot ‘Beste Programma’ 

werd verkwanseld en het duurde enkele seizoenen voor er weer een behoorlijke uitgave verscheen bij 

de thuiswedstrijden. Uitwedstrijden ging ik al steeds minder, maar de programma’s regelde ik nog wel 

via via. Toen ik mijn seizoenkaart inruilde voor incidenteel bezoek, zorgde ik ook nog altijd wel voor 

aanwas van de thuisprogramma’s, maar ik merkte na verloop van tijd wel dat ik minder ‘had’ met de 

boekjes.  

  



Na dit een paar seizoenen ervaren te hebben, besloot ik tot een rigoureuze stap. Ik zou het grootste 

deel van mijn verzameling verkopen en me gaan focussen op een beperkter aantal onderwerpen. Wat 

Ajax betreft, koos ik ervoor om alleen de wedstrijden tegen Feyenoord (uit en thuis) te blijven 

verzamelen, KNVB Bekerfinales en alle internationale ontmoetingen (Europees, vriendschappelijk). 

Omdat bij een aantal wedstrijden geen programma’s zijn verschenen, maar er wel teamsheets zijn 

verschenen, ben ik die ook gaan verzamelen. 

Wat Leicester City betreft: ik heb alle boekjes verkocht aan een Engelse dealer gespecialiseerd in 

clubs uit de Midlands, met uitzondering van hun wedstrijden in de door mij geliefde FA Cup (uit en 

thuis). Daarnaast bleef ik de FA Cup Finals tot 1949 sparen, aangevuld met de bijbehorende halve 

finales. Een aantal uitzonderingen hield ik in mijn verzameling, zoals de programma’s van de EK’88 

finale waar ik zelf bij was en Ajax-Haarlem uit ’88 (wedstrijd zonder publiek met enkele bewaard 

gebleven programma’s). 

 

Ik kon een aantal Ajax verzamelaars blij maken met mijn opruimactie. Wat overbleef zette ik op eBay, 

ook de programma’s van andere wedstrijden die niet binnen de nieuwe kaders vielen. Met de 

opbrengst hiervan financierde ik mijn nieuwe aanwinsten. Zo nu en dan duikt er een Ajax programma 

op wat ik nog zoek, maar meestal zijn er dan meer kapers op de kust, hetgeen de prijs opdrijft. En FA 

Cup programma’s van voor 1960 zijn ook niet de goedkoopste. 

 

Ik ben tevreden met wat ik nu heb, hoewel elk seizoen er een moment is dat ik bedenk: hoe ga ik het 

dit jaar doen qua programma’s? Voorlopig ga ik door met de huidige aanpak. De verzameling bestaat 

nu uit enkele honderden programma’s, keurig opgeborgen in mappen per seizoen. 

Leicester uit en thuis in de FA Cup vordert gestaag en de FA Cup finals heb ik inmiddels compleet t/m 

1948/49. Wellicht dat ik ooit nog eens de seizoenen compleet maak door de wedstrijden te verzamelen 

vanaf het moment dat Leicester uitgeschakeld werd en de wedstrijden van de andere club(s) te volgen 

net zolang tot de finale wordt bereikt. 

Ajax-Feyenoord: thuis is zo goed als compleet (mis er 1 in het betaalde voetbal), ben heel trots op het 

programmaboekje van een thuiswedstrijd uit 1938/39. Uit is wat lastiger omdat er seizoenen zijn 

geweest dat er meerdere uitgaven waren te verkrijgen in De Kuip (Sportgids, StadionNieuws en 

SportBlad). Europees mis ik natuurlijk ook wel het een en ander, maar heb ik ook een aantal lastig te 

verkrijgen items (zoals een originele versie van de 1973 Europa Cup finale).  

 

Ik heb niet de illusie om ooit mijn verzameling ‘compleet’ te hebben. Dat hoeft ook niet, dan is de lol 

eraf.  

 

 

    



Engelse programmabeurzen 

 

Bij deze een impressie van mijn Engelse beurzen bezoekjes, let wel op, mijn hoogtij dagen (qua UK 

beurs bezoek) lagen aan het einde van de jaren ’90 : 

  

Zelf heb ik in 1998 / 1999, zes maanden stage gelopen in London en toen kennis gemaakt met de 

wondere wereld van de Engelse verzamelaars. Mijn kennis was karig, ik wist dat er iedere zaterdag 

een verzamelaarpunt was in één van de metro stations. De naam wist ik niet en omdat ik ook geen 

verzamelaars kende daar (voordat internet groot werd) ben ik uiteindelijk naar het Kings Cross – St 

Pancras Treinstation gegaan waar veel treinen naar het noorden van de UK vertrekken. Ik had bedacht 

dat het misschien wel een mooi punt was omdat er veel voetbalfans van London clubs vanuit daar naar 

uitwedstrijden reizen op zaterdag. Aldaar aangekomen, waren er inderdaad een hele hoop West Ham 

Utd fans op weg naar een uitwedstrijd, en na een aantal mensen gevraagd te hebben trof ik iemand die 

ervan wist. Het zou ’s aan de andere kant van de stad, op Charing Cross zijn. Inmiddels was ik daar te 

laat voor, maar gelijk de volgende zaterdag ben ik daar een kijkje gaan nemen. Maar de eerste indruk 

van het verzamelwalhalla viel lichtelijk tegen. Ik trof inderdaad twee dealers aan met programma’s, 

maar met een heel klein stalletje waar je niet zelf dozen kon doorspitten, en voornamelijk de minder 

zeldzame programma’s voor een stuk hogere prijs dan in de catalogi die ik kende. Het enige dat ik 

kocht was West Ham – ADO Den Haag uit begin jaren ’70 en maakte ik kennis met het maandelijkse 

magazine Programme Monthly (voor degenen die het niet kennen http://www.pmfc.co.uk en 

www.programmemonthly.com). Daarin vond ik ook de data van de andere ruilbeurzen in en rond 

Engeland, en daar begon het ‘echte werk’! 

  

Iedere zaterdag is (was?) er in de kelder van een kerk (!!) een ruilbeurs nabij Gloucester Road 

metrostation. Een ruilbeurs is in London iets anders dan in Valkenswaard of Houten. Bij de genoemde 

beurs staan een stuk of 7 dealers met tafels rondom en een aantal stoelen in het midden met relatief 

weinig bezoekers. De sfeer is een stuk rustiger dan bij ons, minder chaotisch en een stuk stiller ook. Er 

wordt uiteraard wel gesocialised, maar toch minder lijkt het dan bij ons. Ruilen was niet echt de 

bedoeling, ik had een stapel van NL clubs tegen Engelsen mee, en heb wel wat met dealers geruild. 

Toen ik de stapel bij de stoelen legde om verder nog wat bakken te doorzoeken, kwamen we wat 

verzamelaars op mij af om te vragen of ze niet wat konden kopen, en boden gouden bergen ! Ik was 

bijvoorbeeld net terug van Inter – Monaco UEFA semi 1997/8, en had daar een stuk of 20 

programma’s van mee terug genomen. Maar of ik echt daarop aangesproken ben weet ik niet, maar ik 

kreeg behoorlijk veel veel betekenende blikken van de dealers. Op die beurs (en met contacten 

achteraf) heb ik mijn hele (bus)reis naar Milaan terug verdiend, tot 20 pond boden ze per stuk voor die 

dingen! Maar ook de vriendschappelijke wedstrijden van Aston Villa en Chelsea bij Feyenoord 

vonden grif aftrek. 

 

 
  



Echt leuk werd het bij de New Years Fair in Russells Square hotel. In tegenstelling tot de twee tot nu 

toe genoemde gelegenheden moest je hier wel toegang betalen (ik geloof 1 of 2 pond o.i.d.), maar hier 

waren dan ook 3 zaaltjes met alle grote dealers die ik uit de catalogi kende. Ook het magazine 

Programma Monthly heeft hier zijn eigen stand. Alle dealers stonden weer ‘met de rug tegen de muur’ 

zeg maar rondom de zaal, met bakken programma’s voor zich (zo’n 30 tot 50 bakken per dealer gok 

ik). Achter zich was een hardboard schermen waarop de exclusievere programma’s uitgestald zijn (zeg 

maar de “60 Pond plus” programma’s). Voor mij als Monaco verzamelaar was er niet veel (al vond ik 

wel een aantal nieuwe competitieboekjes), maar de hele happening is fantastisch om te zien, en het is 

heerlijk om al die bakken te doorzoeken en een goede indruk te krijgen wat er allemaal te koop is. Een 

shock was het feit dat vrijwel alle dealers wat terughoudend waren toen ik vertelde dat ik uit 

Nederland afkomstig was. Allen hadden nare ervaringen met twee Nederlandse verzamelaars die hen 

vaak veel te hoge prijzen vroegen, en soms daarvoor zelfs slechts uiteindelijk kopieën stuurden voor 

dat geld i.p.v. originelen. Nederland heeft (had toen in 1998 i.i.g.!) een zeer slechte naam onder de 

dealers. 

  

Na deze ‘reguliere’ London fairs, bezocht ik nog ‘onafhankelijke’ fairs in de stadions van Fulham en 

Arsenal (superlocatie in een VIP ruimte met mooi uitzicht over het veld van Highbury toen nog). Het 

aantal dealers daar was best aardig, ik denk een stuk of 8 tot 15, maar wel voornamelijk georiënteerd 

op de locale club of Big Match issues (voor mij dus een stuk minder interessant). Daarnaast ging ik 

uiteraard ook naar veel wedstrijden, en daar staan ook altijd bij de grote clubs wel één of twee dealers 

met hun stalletjes. Maar tegenwoordig kunnen zij echt niet meer op tegen Ebay. De laatste paar keer 

toen ik daar was (bij Arsenal) en vroeg naar wat recente EC programma’s zeiden ze meestal gelijk 

tegen me dat ik beter op Ebay kon kopen omdat ze zelfs zonder portokosten niet onder hun prijs 

konden zitten. Ze leven nu op oudere verzamelaars zonder internettoegang zei de grootste Arsenal 

dealer me recentelijk. 

  

Na mijn stage in London, ben ik nog een aantal maal terug geweest voor ofwel een maandelijkse 

(kleine) London of de Giant London Fair (1
ste

 zaterdag van januari en juni). Maar de Fairs verliezen 

aan uitstraling nu Ebay de wereld van programmaboekjes veroverd heeft. Hier kun je het programma 

zien :http://www.pmfc.co.uk/auction.php het lijkt erop dat de maandelijkse (kleine) London fair 

helemaal van het programma is verdwenen inmiddels. 

  

Rolf Jager 

 

 

 

 

   



Website Hans Vossenberg 

  

Sedert oktober 2010 ben ik doende geweest om een groot deel van mijn NEC Nijmegen verzameling 

op internet te zetten. 

Deze verzameling omvat o.a. programmaboekjes – tickets – shirts – sjaals – mini dress – speldjes – 

sleutelhangers – glazen – asbakken –petten – stropdassen – vele voetbalplaatjes etc. etc. 

Op dit moment staan er ruim 2600 foto’s en scans op. Wanneer je geïnteresseerd bent zou ik je 

adviseren eens te gaan kijken op www.hansvossenberg.nl 

  

Wat de verzamelaars van tickets – programmaboekjes e.d. betreft: op de site staan ook mijn dubbele 

programmaboekjes en tickets. Als je ergens in geïnteresseerd bent hoor ik dat graag van je. 

  

Vriendelijke groeten, 

Hans Vossenberg, 

06-50508067 

 

 

Idee van Rolf Jager 

 

Wat misschien leuk is, is een soort document te maken met een kleine scan van de kaft van alle 

programmaboekjes in NL (en dat ieder jaar bijhouden tot er een soort archief ontstaat). Ik denk dat we 

met alle leden best een eind komen? Het kan best veel werk zijn, maar ik wil daar best wel mee 

helpen. Zie bijvoorbeeld mijn Monaco programmaboekjes overzicht 1928 tot heden, maar dat dan dus 

niet voor 1 club, maar per jaar voor alle 36 NL clubs? 

 

http://asm-musee.wifeo.com/documents/ProgsASMParSaison.pdf 

 

 

Geplande voetbalbeurzen 2012 
 

Zaterdag 3 maart  Houten 

Zaterdag 1 oktober  Houten (incl. wielerbeurs) 

Zaterdag 8 december   Valkenswaard 

 

 

Website Nick Oude Munnink 
  

Op mijn website www.nickoudemunnink.webklik.nl is mijn verzameling te zien (exclusief 

programmaboekjes). 

Voor de programmaboekjes is het nu: www.fctwenteprogrammaboekjes.webklik.nl  

  

Als u iets voor mijn collectie kan betekenen stel ik dat erg op prijs en mag u mij altijd mailen... 

Zowel gezochte als dubbele programmaboekjes staan op de site. 

  

Groeten, 

Nick Oude Munnink 

Verzamelaar van FC Twente programmaboekjes 

 

 

Tip Henny Rijnbeek 
  

Eindelijk een goede plek om je verzameling programma's te tonen en te delen met anderen: 

  

http://www.catawiki.nl/catalogus/Wedstrijdprogramma-s/



Nieuw ‘lid’ nieuwsbrief 
  

Naam:       Victor Frenken 

Woonplaats:      Eindhoven 

Geboortedatum:     10.04.1962 

Emailadres:      vfrenken@hetnet.nl 

Club:       Feyenoord 

Verzamelspecialisatie:    programma'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:  JA 

  

Tevens heb ik contact met de archivaris bij VVV Venlo. Hier worden voor mij al een aantal jaren de 

thuisprogramma's bewaard (ongeveer 8 per wedstrijd).  

  

Mijn programma overzicht bestaat o.a. uit: 

  

Feyenoord Uit/Thuis: competitie, beker, EC en vriendschappelijk sinds 1954 

Alle in De Kuip gespeelde wedstrijden  

Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland Thuis sinds 1945 

Alle op Wembley gespeelde wedstrijden 

FA Cup en League Cup finales en halve finales sinds 1955 

Old Firm (Celtic-Rangers v.v.) sinds 1955 

Celtic en Rangers Europa Cup Thuis wedstrijden 

Sunderland Thuis: competitie, beker, EC en vriendschappelijk sinds 1955 

Southampton Thuis/Uit: competitie, beker, EC en vriendschappelijk sinds 1992 

Coventry City Thuis/Uit: competitie, beker, EC en vriendschappelijk 1968 tot 2008 

Engelse Europa Cup: thuiswedstrijden 

DDR nationaal team: alle thuiswedstrijden 

Dynamo Kiev: alle EC thuis wedstrijden 

Diverse specials zoals laatste wedstrijd in een stadion of opening nieuw stadion en testimonials. 

  

Niet alles is compleet, maar dat maakt ´t verzamelen natuurlijk leuk! 

 

 

  

 

 


