
Nieuwsbrief programmaverzamelaars 

Uitgave 2 

Juni 2010 
 

 

Beste verzamelaar, 

 

 

Ietsje later dan gepland, maar niet minder enthousiast, hebben we de tweede uitgave van de 

nieuwsbrief vormgegeven. Het clubseizoen zit er alweer een aantal weken op (sommige clubs 

zijn zelfs alweer begonnen) en het WK draait nog op volle toeren. Een mooi moment om weer 

even stil te staan bij onze grote hobby: het verzamelen van programmaboekjes. 

 

In deze uitgave vertelt Rolf Jager iets over hoe zijn verzameling begon en hoe hij dit in de 

loop der jaren beleefd heeft (pagina 2). Frans van den Berg is nog steeds zeer intensief bezig 

met zijn website www.footballfans.eu en laat ons in deze uitgave weten welke 

ontwikkelingen er op en rond zijn site plaats vinden en/of hebben gevonden (pagina 3). 

Vervolgens geeft Martijn Reusken ons een mooi overzicht van zijn eigen ‘Top 10’ van 

Vitesse-programmaboekjes (pagina 5).  

Samen met Jerome Sterman heb ik de verkiezing van ‘Programmaboekje van het jaar’ nieuw 

leven ingeblazen. Op pagina zeven lees je hier meer over. 

 

We sluiten deze nieuwsbrief af met een aantal losse mededelingen (pagina 9). Hier vind je 

onder andere een overzicht met nieuwe ‘leden’ van deze nieuwsbrief en een overzichtje met 

de data voor de overige voetbalbeurzen van 2010. 

 

Om nog meer verzamelaars en geïnteresseerden op deze nieuwsbrief attent te maken, wil ik 

een persberichtje gaan maken dat in de programmaboekjes van alle BVO’s zou moeten 

komen te staan. Ik ben nog aan het bedenken hoe dit het beste aangepakt kan worden en heb 

sowieso jullie hulp nodig voor de (mail)adressen van de redacties van alle programmaboekjes. 

Als mensen hier ideeën over hebben, dan hoor ik die uiteraard erg graag. 

 

Ten slotte wil ik nogmaals benadrukken dat deze nieuwsbrief valt of staat met jullie inbreng. 

Alle tips, ideeën, redactionele stukken, artikelen, etc. zijn en blijven dan ook van harte 

welkom. Het is mijn streven om rond oktober de volgende nieuwsbrief uit te brengen. 

 

 

Rest mij nog om jullie weer veel lees- en verzamelplezier en een plezierige voortzetting van 

het WK voetbal toe te wensen!  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ralf van Laar
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Verhalen van verzamelaars – Rolf Jager 
 

Het schijnt normaal te zijn dat jongens zo rond hun twaalfde wel een favoriete club gekozen 

hebben waar ze ‘fan’ van worden. Helaas had ik de ‘pech’ dat die favoriete club zich bij mij 

aandiende toen mijn ouders met mij en mijn broertje ver weg op vakantie waren, namelijk aan 

de Cote d’ Azur ! We bezochten het Prinsdom Monaco, parkeerden onder het toen net nieuwe 

(voor mij imposante) stadion. Het eerste dat ik zag toen we boven de grond kwamen was een 

foto van een bekende ‘Nederlander’, Søren Lerby. Best apart, zo’n 1500 km van huis, en dan 

zo’n bekende kop te zien. Dit was rond het seizoen 1986/7, en toen is mijn voorkeur voor AS 

Monaco ontstaan … 

 

Programma’s sparen begon pas veel later. Het eerste programma dat ik in mijn bezit kreeg 

was Feyenoord – AS Monaco (mijn eerste wedstrijd). Daarna volgden een aantal 

programma’s van wedstrijden die ik met mijn pa bezocht in Noord Frankrijk. Eerste 

programma dat ik kreeg van een wedstrijd waar ik niet geweest was volgde in 1996. Omdat er 

niets over Frans voetbal in de Nederlandse kranten stond, waren programma’s van Monaco 

voor mij in het begin zeer interessant leesmateriaal. Aanvankelijk kocht ik wel via een aantal 

Franse contacten programma’s via getypte lijsten, later werd dat via internet natuurlijk voor 

mij een stuk makkelijker. Programma’s sparen in Frankrijk is echter (nog) minder populair 

dan in Nederland, en op een gegeven moment waren er zo veel mensen die alleen wilden 

ruilen, en niet wilden verkopen, dat ik ook leuke andere programma’s uit Frankrijk ben gaan 

kopen. Inmiddels is mijn ‘ruilmateriaal’ aangegroeid tot zo’n 2 a 3 duizend programma’s uit 

Frankrijk (of met Franse clubs). Maar ruilen doe ik, sinds Ebay een stuk minder, en ook door 

mijn aanstaande 2
de

 zoon moet ik nu toch wat inbinden en weg doen. Mijn Monaco 

verzameling zelf bevat nu zo’n 1000 stuks, daar gaan we dus sowieso nooit in snijden ! ☺ 

 

Mijn favoriete programma is een programmaboekje uit 1928/9 met daarin een soort van 

verzameling van s/s programma’s voor het hele seizoen met stukjes tekst, maar vooral 

humoristische spreuken over de tegenstanders. Maar ook 5 programma’s uit New York waar 

Monaco een toernooi speelde en een vriendschappelijke wedstrijd die Monaco speelde bij 

Fortuna ’54 in 1960 en gaan mij zeer aan het hart. Uit Nederland zoek ik nog een flink aantal 

boekjes, omdat Monaco hier in de ’70-er jaren vaak trainingskampen had (dus als iemand 

überhaupt info heeft of er een programma was bij wedstrijden bij Cambuur, Vitesse, NAC, 

Eilermark, Caesar, TSC, Rapid, Eindhoven, sc Drenthe, CDN & Willem II, dan is dat zeer 

welkom!). 

 

Sinds kort heb ik besloten om mijn zoeklijst te digitaliseren, door het maken van een website 

met een scan per seizoen van alle programma’s die ik in mijn bezit heb:  

http://asm-musee.wifeo.com (en dan de tweede kop links ‘programmes des matches’)  

 

En dan tot slot, mocht iemand nog specifieke zoekwensen in Frankrijk hebben liggen, laat het 

me even weten, dan hou ik mijn ogen open voor je !! 

 

Rolf Jager 
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Ontwikkelingen FootballFans.eu  
 

 

De site is vertaald naar het Duits en het Nederlands. Tevens kun je eenvoudig zien welke 

wedstrijden en stadions andere fans allemaal bezocht hebben. Er zitten ongeveer 250.000 

wedstrijden en ruim 1500 stadions in de database. Vele competities zijn inmiddels 

toegevoegd. Heel West Europa zit er wel in. Verder zijn er ongeveer 7000 match visits 

ingevoerd. Nu ben ik bezig met de Champions league. Ik ga naar de finale Madrid en wil voor 

die tijd alle Champions League historie er in hebben. Dan kunnen er ook foto’s van de finale 

geplaatst worden. Daarna komt de Europa League, EC 1, EC 2 en UEFA Cup. Kortom; 

langzaam aan komen alle grote competities er in te zitten. Dus iedereen kan zijn wedstrijden 

toevoegen. 

 

Daarnaast helpt een Duitse groundhopper mij in Zuid Afrika. Hij gaat 32 wedstrijden kijken 

bij het WK maar heeft nu nog geen enkel kaartje. Over alle zaken die hij onderweg gaat 

meemaken gaat hij bloggen en tevens ook foto’s nemen. Erg leuk en ook wel spannend in een 

land als Zuid Afrika. 

 

Verder komt er de mogelijkheid dat je kan aangeven naar welke wedstrijden je in de toekomst 

toegaat (naast dat je al kan aangeven wat je gezien hebt) en of je kaartjes over hebt of nog 

zoekt. Ook komt er in dat je kan zoeken waar wedstrijden worden gespeeld. Je hoeft alleen 

maar aan te geven waar je bent, hoeveel kilometer je wil reizen en het systeem zoekt de 

wedstrijden er bij. Erg handig voor groundhoppers of mensen die op vakantie zijn in een 

andere omgeving. 

 

Tenslotte hoop ik in juni met het verzamelaardeel te beginnen. Kortom er staat nog genoeg op 

de rol. 

 

 

FootballFans.eu in Zuid Afrika! 
 

FootballFans verslaat het WK op eigen wijze. Voor het Wereldkampioenschap voetbal gaat 

Alex Marner van FootballFans naar Zuid Afrika. Alex is groundhopper en heeft het 

ambitieuze plan opgevat om 32 wedstrijden in 31 dagen te gaan bekijken. Dat is op zichzelf al 

een uitdaging maar zeker in een land als Zuid Afrika, gegeven de afstanden, de infrastructuur 

en de Zuid Afrikaanse samenleving. En als klap op de vuurpijl heeft hij nog geen 

entreekaarten… Die gaat hij daar kopen, op straat, in de supermarkt of in de townships, 

alwaar hij ze maar kan vinden. Zijn nadruk ligt op het plezier van het voetbal, de problemen 

van het reizen in Zuid Afrika, de zoektocht naar tickets, de interessante mensen die hij 

ontmoet en allerlei andere aspecten van het toernooi. 

 

Over zijn Zuid Afrikaanse avonturen zal hij dagelijks gaan bloggen op www.FootballFans.eu. 

Verder zullen zijn foto’s en video’s op de site worden getoond. Deze verhalen zullen verder 

onder meer gepubliceerd worden in Die Welt en andere kranten en magazines. 

 

Win het WK-programma 
Op FootballFans kan je voorspellen welke landen de laatste 4 halen. Daarnaast kan je gokken 

hoeveel wedstrijden Alex Marner gaat bezoeken in Zuid Afrika. Tot en met maandag 21 juni 

kun je je voorspelling doen. Alex neemt 5 WK-programma’s mee en 5 finale programma’s 

voor de winnaars. 
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Personaliseer FootballFans 
Je kan nu ook FootballFans naar je smaak aanpassen. Bijvoorbeeld: op de startpagina zie je 

bij "laatste wedstrijden" standaard de laatste competitie in je land (nu even het WK), maar dit 

kan veranderd worden. Je kan de instelling aanpassen om gespeelde wedstrijden uit een 

andere competitie of door je favoriete teams te laten zien. 

 

Dit is echter niet het enige wat gepersonaliseerd kan worden. Je kan bijna elk gedeelte naar 

boven en naar beneden slepen, "Live scores" aanpassen zodat alleen wedstrijden die jou 

interesseren zichtbaar zijn, etcetera. 

Tenslotte nog een hint om extra snel je eigen wedstrijdbezoeken te registreren. Bij het 

overzicht van gespeelde wedstrijden klik je op het balletje links bij de door jouw bezochte 

wedstrijd. Daarmee is je bezoek vastgelegd en daarna kan je overige gegevens toevoegen. 

  

 

Veel WK-plezier! 

Frans van den Berg 

Footballfans.eu 
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Oud papier of relikwie? 
 

Je kent ze wel, zo’n oud verschrompelt programmaatje van slechts 8 pagina’s. Ook nog een 

vouwtje in het kaft en tot overmaat van absolute ramp zijn de uitslagen van de desbetreffende 

speeldag er met pen in gekalkt. Toch heeft juist dat programma voor jou als verzamelaar een 

bijzondere waarde. Je ging voor het eerst van pa mee naar je cluppie, je hebt er tien 

verzamelbeurzen voor af moeten struinen of de club won eindelijk eens van die eeuwige 

vijand! Over deze programma’s gaat deze rubriek. Voor een ander oud papier, voor ons een 

relikwie. Een top 10!  

 

Deze keer staat Martijn Reusken uit Huissen centraal. Nu zo’n 15 jaar verzamelaar van 

programma’s van zijn Vitesse.  

 

 

Op nummer 10  

SC Heerenveen – Vitesse 2007-2008  
Bezocht: ja  

Drama is ook mooi. Met een kater naar huis na een 7-0 verliespartij. Verschrikkelijk 

natuurlijk. Een paar dagen later realiseerde ik me dat ik getuige ben geweest van de op één na 

grootste nederlaag van Vitesse in het betaalde voetbal. Die 12-1 uit bij Ajax in 1972 blijft 

natuurlijk ongeëvenaard.  

 

Op nummer 9 

Vitesse – Helmond Sport 1970-1971  
Bezocht: nee (geboren: ook nee ☺)  

Het oudste thuis-programma in mijn bezit. Tot midden 

jaren ’80 was Vitesse een kleine club met weinig 

toeschouwers. Oudere programma’s zijn dan ook moeilijk 

te vinden.  

 

Op nummer 8 

De Graafschap - Vitesse 1966-1976  
Bezocht: nee 

Het oudste uit-programma in mijn bezit. Na een 

advertentie in dagblad De Gelderlander nam iemand uit de Achterhoek contact met me op. Hij 

had nog wel ‘wat spul’ liggen. Alle programma’s van De Graafchap-Vitesse vanaf 1966 had 

ik in één klap binnen dus zo blij als een kind!  

 

Op nummer 7 

DWS - Vitesse 1971-1972 
Bezocht: nee 

1
e
 ronde KNVB-Beker, nauwelijks een Arnhemmer meegereisd natuurlijk en een club die niet 

meer actief is in het betaalde voetbal. Zo’n programma moet je koesteren binnen je 

verzameling… vindt ’t nog maar eens ergens.  

 

Op nummer 6 

De Treffers – Jong Vitesse 1993-1994 
Bezocht: nee 

Jong Vitesse noemde je toen nog gewoon ‘het tweede’. Namen deel in de ‘grote’ KNVB-

beker. Ook een programma uit de categorie ‘vindt ’t nog maar eens ergens’. Koesteren dus.  
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Op nummer 5 

AZ – Vitesse 2008-2009 
Bezocht: nee 

Bijzonder vanwege de wedstrijd die bij het programma hoort. Het huis vol vanwege mijn 31
e
 

verjaardag en teletekst op 818. Vol ongeloof zien wij de 1-2 van blauw naar groen springen. 

Vitesse wint op een avond dat AZ kampioen zou worden. Kampioenswedstrijden verlies je 

niet snel, ook al is AZ er sterk in de laatste jaren. Het dertien-in-een-dozijn-programma is 

daarom uniek nu.  

 

Op nummer 4 

Derry City – Vitesse 1990-1991 
Bezocht: nee 

Vol ongeloof lazen we in de krant dat Vitesse haar eerste Europacupduel ooit had gewonnen. 

Door een doelpunt van Huub Loeffen (wie?) keerde Vitas uit Ernum met de winst huiswaarts. 

Een bijzonder programma in mijn collectie.  

 

Brons voor 

Maccabi Haifa – Vitesse 2000-2001  
Bezocht: nee 

Bijzonder puur vanwege het programma. Binnen mijn verzameling het 

enige programma in het Hebreeuws, dus van rechts naar links geschreven. 

Prachtig detail is het nietje dat aan de rechterkant van het programma zit!  

 

 

 

De zilveren plak gaat naar  

Liverpool FC – Vitesse 2002-2003  
Bezocht: ja  

Mee uit naar Liverpool… een jongensdroom! Bijzonder vanwege wedstrijd, 

programma en herinneringen. Zestien uur in de bus voor je cluppie, Anfield Road, 

1-0 verliezen maar apetrots zijn en dan ook nog eens zo’n schitterend dik Engels 

programmaboekje. Tja, die hoort in de top-drie natuurlijk.  

 

Tot slot... de gouden plak voor 

Vitesse – Lazio Roma, 22 december 1993  
Bezocht: ja  

Afscheidsduel voor René Eijer. Moest noodgedwongen afscheid 

nemen van het betaald voetbal vanwege zijn ziekte Multiple 

Sclerose.  

Herinnering is alles. Velen zijn het duel wellicht al vergeten, ik 

hoor de knallen van het vuurwerk nu nog. Vijftien jaar was ik 

destijds en pas een paar jaar fan van Vites. Bijna tienduizend 

toeschouwers op Monnikenhuize, live-uitzending door RTL5 nog 

altijd op videoband, gigantisch vuurwerk vooraf, Dennis 

Bergkamp en John de Wolf op verzoek van Eijer bij Vitesse ‘in de 

elf’, Lazio op bezoek met Paul Gascoigne. En och, het 

programmaboekje zelf was als alle anderen dat seizoen. 

Desondanks voor mij een om in te lijsten!  
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Verkiezing ‘Programmaboekje van het jaar’ 2009-2010 
 

 

Jerome Sterman kwam met het idee voor deze nieuwsbrief om een verkiezing van het beste 

programmaboekje van Nederland te houden. Om het niet te ingewikkeld te maken en 

spontaan te laten verlopen, stellen we voor dat alle ontvangers van deze nieuwsbrief vóór 1 

september (maar liefst zo snel mogelijk) hun top drie van beste programmaboekjes van het 

afgelopen seizoen doorgeven. Als het kan graag per boekje aangeven waarom deze volgens 

jou in de top drie thuishoort. De enige voorwaarde voor deelname is: het moet een 

programmablad van een Nederlandse betaald voetbal organisatie zijn uit het seizoen 2009-

2010.  

 

Zodra we alle inzendingen binnen hebben, tellen we de scores bij elkaar op (boekje 1 krijgt 

drie punten, boekje 2 krijgt twee punten en boekje 3 krijgt een punt) en stellen de eindranglijst 

vast. Aangezien er meer verzamelaars van clubs uit de eredivisie deze nieuwsbrief ontvangen, 

is de kans groot dat de eredivisieclubs vaker genoemd zullen worden. Mocht blijken dat dit 

echt significant vaker is, zullen Jerome en ik bespreken hoe we dit op een eerlijke manier 

kunnen verwerken in de einduitslag.  

 

De einduitslag wil ik in een soort persberichtje verwerken en naar enkele media (bijvoorbeeld 

Voetbal International) en naar de bovenste clubs uit de eindranglijst van de verkiezing sturen.  

 

Op de volgende pagina vind je een overzicht van de boekjes van alle Nederlandse BVO’s uit 

het seizoen 2009-2010. 

 

Mail s.v.p. zo spoedig mogelijk je top 3 naar ralphgant@hotmail.com  
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Overzicht programmaboekjes Nederland 2009-2010 
 

Eredivisie 

Club Formaat Pagina´s Prijs 

ADO Den Haag A5 52  € 1,00  

Ajax A5 48  Gratis  

AZ A4 32  Gratis  

FC Groningen A5 72  € 1,00  

FC Twente A6 36  € 0,90  

FC Utrecht A5 32  Gratis  

Feyenoord A5 64  € 1,50  

Heerenveen A5 40  € 1,00  

Heracles A5 24  € 1,00  

NAC A3 40  Gratis  

NEC A6 28  Gratis  

PSV A6 28  Gratis  

Roda JC A5 20  € 0,50  

RKC A6 16  Gratis  

Sparta A5 32  € 0,90  

Vitesse A5 32  € 1,00  

VVV A5 20  € 0,50  

Willem II A5 24  Gratis  

    

    

Eerste divisie    

Club Formaat Pagina´s Prijs 

AGOVV iets smaller dan A5 16  Gratis  

Cambuur Leeuwarden A5 40  € 1,00  

De Graafschap A5 36  € 1,00  

Excelsior A5 8  Gratis  

FC Den Bosch A5 16  Gratis  

FC Dordrecht A5 20  Gratis  

FC Eindhoven helft van A5 6  Gratis  

FC Emmen A5 24  Gratis  

FC Omniworld A5 16  Gratis  

FC Oss A6 28  Gratis  

FC Volendam A6 40  Gratis  

FC Zwolle A5 20  € 0,50  

Fortuna Sittard A5 16  € 1,00  

Go Ahead Eagles A5 16  € 1,00  

HFC Haarlem A5 ?  Gratis  

Helmond Sport A6 32  Gratis  

MVV A5 16  € 1,00  

RBC A5 20  Gratis  

Telstar A5 28  Gratis  

Veendam A5 24  ?  
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Overige mededelingen 
 

 

Nieuwe ‘leden’ 
 

Naam: Peter Nederlof 

Woonplaats: Voorschoten 

Geboortedatum: 22-10-1972 

Emailadres: peternederlof@kpnplanet.nl 

Club: Ajax 

Verzamelspecialisatie: Programma's , Ajax clubnieuws, Servies (Glaswerk e.d) 

Verzamelaar sinds: 1995 

Geschat aantal programma's: Geen idee 

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

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

 

 

Naam: Emile Vlaminckx 

Woonplaats: Valkenswaard 

Geboortedatum: 30-10-1962 

Emailadres: emiel639@hotmail.com 

Club: PSV 

Verzamelspecialisatie: programma's, vaantjes, sjaals, tickets, wedstrijdshirts, 

krantenverslagen, etc. vanaf 1913 tot heden  

Verzamelaar sinds: 1980 

Geschat aantal programma's: 2000 uitsluitend van PSV 

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

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: JA, mits ik er natuurlijk 

na toe ga 

 

 

Naam: Marcel Welzen 

Woonplaats: Schinnen 

Geboortedatum: 14-01-1976 

Emailadres: ticketcollector@hotmail.com 

Club: Feyenoord  

Verzamelspecialisatie: programma's, tickets, spelersfoto's, wedstrijdshirts  

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

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

Ik bezoek alle wedstrijden die Feyenoord door geheel europa speelt en ben bereid om 

eventueel programmaboekjes, kaartjes, sjaals, vaantjes e.d. mee te nemen.  

 

 

Naam: Robin Engels 

Woonplaats: Huissen 

Geboortedatum: 20 augustus 1978 

Emailadres: rtengels@kpnmail.nl 

Club: NEC 

Verzamelspecialisatie: Programma's 

Verzamelaar sinds: 1995 

Geschat aantal programma's: 850 

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

Bereid programma's van uitwedstrijden van mijn club te verzorgen: indien mogelijk 
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Naam: Sybrand Andringa   

Woonplaats: Eemnes 

Geboortedatum: 16-12-1968 

Emailadres: s.andringa@casema.nl 

Club: SC Cambuur Leeuwarden en PSV Eindhoven 

Verzamelspecialisatie: sjaals/vaantjes/PSV en SC Cambuur. Elftalfotokaarten van SC 

Cambuur (1964-1981) en PSV Eindhoven (1975-1995) 

Verzamelaar sinds: 2009 

Geschat aantal programma's: niet 

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

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

 

 

Wijzigingen 
 

Marcel ‘Pepe’ Libosan 

Nieuw emailadres: azverzameling@quicknet.nl  

 

 

Twee internet-tips van verzamelaar Hubert Buter 
 

www.pmfc.co.uk  

Dit is de site van Programme Monthly uit Engeland, zij geven ook per maand een boekje uit. 

 

www.agon-sportverlag.de  

Agon is een grote uitgever van voetbalboeken in Duitsland. Op de site bieden zij ook 

verschillende 2
e
 hands artikelen aan en ze organiseren geregeld een voetbalbeurs in Duitsland 

 

 

 

Agenda voetbalbeurzen 2010  
 

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  

 

 


