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Beste verzamelaar, 

 

 

Het seizoen 2011-2012 en het EK hebben we alweer enige tijd achter ons gelaten. De voorbereiding op 

het nieuwe seizoen is afgerond en het seizoen 2012-2013 is net van start gegaan. Hopelijk hebben 

jullie de verzamelkriebels nog in de buik, want we gaan vrolijk verder met verzamelen en deze 

nieuwsbrief! 

 

De opmaak kostte me deze keer erg veel werk. De vele foto’s zorgden ervoor dat de totale grootte 

boven de 10 MB uitkwam. Dat zou dus nooit mijn mailbox kunnen verlaten of jullie mailbox kunnen 

binnenkomen. Nadat alle foto’s één voor één zijn verkleind, bleef er gelukkig een behapbaar bestand 

over.  

 

We beginnen deze nieuwsbrief met Lucas Laermans. Hij is de eerste Belgische verzamelaar die onze 

nieuwsbrief volgt. Mocht je nog boekjes voor hem hebben, laat het hem even weten. Rolf Jager is voor 

velen onder ons geen onbekende in het verzamelaarwereldje. Voor deze uitgave stelde hij zijn top-10 

samen. Daarin niet (zoals wellicht wel verwacht) alleen boekjes van zijn geliefde AS Monaco, maar 

ook enkele zeer interessante andere exemplaren. 

 

Ook ik heb weer eens een artikel toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Ik vertel over mijn verzameling 

programmaboekjes van het Engelse West Ham United en hoe deze tot stand is gekomen. Frans van 

den Berg informeert ons hierna over de stand van zaken van zijn website Footballfans.eu. 

 

Nick Oude Munnink heeft een drietal ‘aparte’ programmaboekjes in de aanbieding, waarover hij een 

kort stukje schreef. We eindigen de nieuwsbrief zoals altijd met een aantal mededelingen. 

 

Rest mij jullie veel lees- en verzamelplezier en veel succes met jullie favoriete clubs te wensen! En 

denk eraan: ideeën of artikelen voor de volgende nieuwsbrief zijn meer dan welkom! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Ralf van Laar 

 

 



Introductie Lucas Laermans 

 

Ik ben Lucas Laermans en ik verzamel boekjes en tickets van de Engelse Play Off (Semi) Finals. In 

mijn hele ticket verzameling is dit eigenlijk ook het enige gedeelte waarvan ik de boekjes bijhoud. 

Persoonlijk vind ik niets zo mooi als de boekjes uit de Engelse competitie. Mooi glanzend en steeds 

bijna 50 pagina’s. Momenteel heb ik er nog maar een 20 tal, dus moest jij er nog liggen hebben mag je 

me steeds contacteren. 

Voor mij persoonlijk is het mooiste boekje de Play Off finale van 2010, uit de League Two. De finale 

daar ging tussen Dagenham & Redbridge en Rotherham United. 

Vermits Dag & Red mijn lievelingsteam is in Engeland en ze niet groter zijn dan een gemiddeld 

boerendorpje bij ons (met wel veel vuile fabrieken), mag het dus al een wonder heten dat ze in de 

finale stonden. 

Uiteindelijk wonnen ze deze finale zelfs met 3-2, na een schitterende wedstrijd en ging ik maar meteen 

opzoek naar heel wat stuff van die wedstrijd. Gelukkig heb ik mijn contact in Dagenham en kon die 

me een boekje bezorgen. Het ticket kreeg ik pas na een lange zoektocht op Ebay. 

 

                      
  

 

Vergeleken met België is Engeland echt een topland qua programmaboekjes. Zelfs Nederland heeft 

schitterende boekjes, vergeleken met ons. Wij hebben in het beste geval enkele clubs die een 

maandelijks magazine uitbrengen. Er zijn ook enkele clubs die bij elke thuiswedstrijd boekjes hebben, 

zoals KAA Gent (Europees toch..) en RSC Anderlecht. 

Verder is het bij ons echt niet veel soeps qua programma’s. Mede daardoor lijkt me een logisch gevolg 

dat ik geen enkele Belgische programmaverzamelaar ken. Tickets zijn enorm in trek, maar 

programma’s, allesbehalve. 

  

En voor wie wil, ik ga elke thuiswedstrijd van KVK Tienen (2
e
 klasse Belgie) kijken, dus boekjes 

hiervan zou normaal geen enkel probleem zijn, net als tickets. 

  

  

Met vriendelijke groeten, 

Lucas Laermans 

www.lucastickets.be  

 



De top 10 van…. Rolf Jager 

Bij deze mijn programmaboekjes top-10. Geen Nederlandse clubs in mijn hoofdverzamelingen. Om 

niet al te veel te vervelen heb ik daarom mijn top 5 aan mijn hoofdverzameling  (AS Monaco) gewijd. 

De plaatsen 6 tot 10 bevatten de topstukken uit mijn ‘bijverzamelingen’. Al met al is het een soort 

‘wereldreis’ op programmagebied geworden. 

 

1. Complete seizoen 1928/1929 (mijn oudste Monaco programma) 

 

Dit programma is eigenlijk niet 1 wedstrijdprogramma, maar een hele verzameling programma’s 

gevangen in 1 boekje. Het heeft voor elke wedstrijd een soort programma / aankondiging pagina met 

ook een grappige overwinning slogan die verband houdt met de tegenstander. Een superstuk voor 

mij!! 

 

 
 

2. Fortuna ’54 – AS Monaco 1960 (mijn oudste Monaco programma in NL) 

 

In het begin van de jaren ’60 speelde de Nederlander Bart Carlier bij Monaco. In het kader daarvan 

kwam Monaco een aantal maal naar Nederland om vriendschappelijke wedstrijden te spelen. Ik had 

nooit verwacht daar ooit een programmaboekje van te kunnen bemachtigen, betwijfelde zelfs het 

bestaan ervan. Op een beurs in Valkenswaard lag deze ooit als een geweldige verrassing op mij te 

wachten. 

 

 



3. Tenerife – AS Monaco 1993/4 (de wedstrijd die nooit was) 

 

Olympique Marseille zou dit seizoen in de CL spelen, maar werd geschorst door de praktijken van ene 

mijnheer Bernard Tapie. Dit was redelijk last-minute besloten en Monaco had al tegen Tenerife geloot 

voor de UEFA Cup. ASM bleek een waardige vervanging, pas in de halve finale was AC Milan te 

sterk. 

 

 
 

 

4. Maccabi Petah Tikva – AS Monaco 1961 (Monaco in de Amerikaanse competitie) 

 

In het begin van de jaren ’60 werden ‘s zomers in de USA competities georganiseerd met uit Europa 

ingevlogen teams. Monaco werd hiervoor in 1961 met een uitnodiging vereerd. Dit programma is het 

eerste dat ik van die competitie bemachtigd heb. 

 

 
 



5. AS Monaco – Rangers 1961 (Monaco’s eerste Europa cup wedstrijd ooit) 

 

Een mooi thuisprogramma voor de aller eerste Europese thuiswedstrijd. Nu in de 2
de

 Divisie lijkt dat 

heel ver weg, al zou Monaco met de nieuwe Russische eigenaar misschien wel heel snel een nieuw 

Europees tijdperk tegemoet zou kunnen gaan. 

 

 
 

 

6. Groenland – Gibraltar 1993 (topstuk Groenland verzameling) 

 

Twee van mijn grote passies (Groenland en programmaboekjes verzamelen) heb ik gecombineerd in 

deze verzameling. Zoals jullie wellicht weten wordt Groenland niet tot de FIFA toegelaten, vooral 

doordat Gibraltar geen lid mag worden (omdat Spanje dat niet wil). Daardoor spelen ze alleen 

vriendschappelijke wedstrijden en toernooien in de marge, maar voor mij daarom niet minder leuk. 

Voor zover ik weet mis ik alleen het programma Tibet – Groenland 2001 in Kopenhagen nog, verder 

lijkt deze verzameling compleet te zijn. 

 

 
 



7. Vulkan P-Kamchatka – Luch Vladiwostok 1973 (“Middle of nowhere” vs “End of the World”) 

 

Dit is de mooiste uit mijn verzameling “Siberië” (een aparte regio in de 2
de

 Divisie in Rusland / Sovjet 

Unie). De afstanden voor een simpele uitwedstrijd zijn soms meer dan 10 duizend kilometer en een 

week reistijd heen en terug, naar exotische plaatsen als Sakhalin, Yakutsk en Kamchatka vind ik 

uiterst fascinerend. 

 

 
 

 

8. Union St-Gilloise – Ilford 1906 (Coupe Dupuich) 

 

Schitterende toernooikrant van een van de allereerste buitenlandse tournees van Ilford. Tevens mijn 

oudste programma in mijn complete collectie. Mijn Ilford verzameling ben ik begonnen nadat ik daar 

tijdens mijn studie 6 maanden woonde. Pas toen ik weer in Nederland was besefte ik dat de lokale 

amateurclub een grote en kleurrijke historie kent (o.a. Barcelona in eigen huis twee keer op 2-2 

gehouden). 

 

 
 



9. Polar Cup FC Groningen 2008 (mijn meest exotische FC Groningen programma) 

 

Van Groningen (en AZ) verzamel ik alleen vriendschappelijke wedstrijden en Europacupwedstrijden. 

Dit programma, van een toernooi dat op Curaçao gespeeld is, vind ik de bijzonderste. 

 

 
 

 

10. CDJ Oran (Algerije) – Stade Marocain (Marokko) 1941/2 (“uit het rariteitenkabinet”) 

 

Deze wedstrijd is gespeeld in het kader van de Noord Afrikaanse Beker. Voor zover ik kan vinden is 

dit de enige officiële internationale clubcompetitie die wereldwijd in dit oorlogsseizoen gespeeld is. In 

deze subverzameling bevinden zich voornamelijk programmaboekjes uit oorden en landen waarvan ik 

af en toe even op de kaart  moest zoeken waar ze precies liggen. 

 

 
 



Mijn verzameling West Ham United programmaboekjes 

 

Midden jaren negentig begon het Engels voetbal mijn aandacht te trekken. Toen een vriend van me 

met zijn ouders rond ging reizen door de UK, vroeg ik hem een shirt en sjaal mee te nemen. Een echte 

voorkeur voor een club had ik nog niet. Toen hij terug kwam met een shirt van West Ham United, was 

mijn keus snel gemaakt. Vanaf toen heeft de Londense club in ‘claret and blue’ mijn sympathie. 

 

In 1996, ik was toen 17 jaar, mocht ik voor het eerst met enkele vrienden mee naar een 

voetbalwedstrijd in Engeland. Op kerstavond vertrokken we met vijf man in de auto richting Londen, 

om daar op 2
e
 kerstdag West Ham United – Sunderland te bezoeken. Uiteraard kocht ik een 

programmaboekje, dit was het eerste boekje dat ik van West Ham in mijn bezit kreeg.  

 

 
 

In de jaren erna bezocht ik nog enkele wedstrijden, waarbij uiteraard telkens een boekje werd 

meegenomen. Vervolgens viel mijn bezoek aan Engeland door diverse omstandigheden een aantal jaar 

stil. Toen ik echter in februari 2009 tijdens een korte vakantie in Liverpool de wedstrijd Bolton 

Wanderers – West Ham bezocht, begon het weer erg te kriebelen.  

 

 
 

 

 



Enkele maanden later kwam ik een Belgische fanclub van de Hammers op het spoor. Met hun maakte 

ik de afgelopen jaren elk jaar circa twee trips naar Londen, met als voorlopig hoogtepunt een bezoek 

aan de play-off finale van 19 mei jongstleden. In een volgepakt Wembley won West Ham met 2-1 van 

Blackpool en verzekerde zich zo na één jaar afwezigheid weer van een plek in de Premier League. 

 

 
 

Daarnaast ben ik de afgelopen drie jaar via de Engelse Ebay op zoek gegaan naar de 

programmaboekjes van ‘historische’ wedstrijden die West Ham gespeeld heeft, zoals FA Cup-finales, 

League cup-finales en Europese wedstrijden. De meeste daarvan bleken al snel voor erg schappelijke 

prijzen verkrijgbaar. Zo vond ik de boekjes van het Europacup-seizoen 1964-1965 elk voor niet meer 

dan omgerekend €5 euro. Ook voor de FA Cup-finales van 1964, 1975 en 1980 betaalde ik niet meer 

dan een paar Engelse ponden. Gelukkig bleken de boekjes vrijwel altijd in een prima staat te verkeren.  

 

 
 

De FA Cup-finale tegen Liverpool van 2006 bleek helaas niet zo goed betaalbaar. Ik heb deze nog niet 

gekocht en hem tot op heden nergens onder de £25 gezien. Dit heeft ermee te maken dat dit de 125
e
 

editie van de FA Cup finale was, wat het boekje meteen een collectors item maakte en de prijs 

omhoog heeft gedreven. 

 

Ook bij het stadion zelf kun je voor een leuk bedrag je collectie snel uitbreiden. Zoals bij de meeste 

Britse clubs heeft ook West Ham een ‘programme stall’, waar je honderden verschillende boekjes kunt 

kopen. Daar worden ook pakketjes met oude boekjes aangeboden. Voor slechts £1 kocht ik er enkele 

keren een setje van vijf boekjes uit de jaren ’80 en ‘90. Dat was in feite gewoon voor de fun, want ik 



wil de West Ham-collectie wel enigszins binnen de perken houden. Voorlopig houd ik het dan ook 

alleen op boekjes van wedstrijden die ik zelf bezoek of een enkel boekje van een ‘historische’ 

wedstrijd die ik nog mis. 

 

Heb je thuis nog een (of meerdere) boekje(s) van West Ham liggen waar je niks mee doet en je 

eigenlijk kwijt wilt, dan hoor ik dat uiteraard graag. Ook als ik bij een volgend bezoek een boekje (of 

zo’n setje boekjes) voor iemand mee kan nemen, doe ik dat graag. Een mailtje is dan voldoende! 

 

Ralf van Laar 

ralphgant@hotmail.com  

 

 
 

 

 

 

 

FootballFans.eu; het internationale platform voor verzamelaars! 

 
www.FootballFans.eu  wordt meer en meer een internationaal platform voor actieve voetbalfans die 

wedstrijden of stadions bezoeken maar ook voor verzamelaars. Op FootballFans kan je je complete 

verzameling van diverse soorten memorabilia vastleggen, zoals programma’s, tickets, shirts, 

teamsheets, postcards, vaantjes, pins en nog veel meer.  

Momenteel zijn er meer dan 5000 geregistreerde voetbalfans en staan er meer dan 26.000 memorabilia 

op FootballFans. Alles is aan elkaar gekoppeld. Als je een wedstrijd selecteert en aangeeft dat je die 

bezocht hebt, dan wordt deze toegevoegd aan je lijst. Tevens kan je je wedstrijdfoto’s uploaden of een 

foto van de bijbehorende ticket, teamsheet of programma. Dit is dan gekoppeld aan de wedstrijd maar 

dit verzamelitem wordt dan automatisch toegevoegd aan je verzameling. Samen bouwen alle 

FootballFans een historie op van voetbalwedstrijden, met alle relevante onderdelen, zoals de 

statistieken, memorabilia, foto’s, video’s, verslagen, commentaar, bezoekers, de waardering van de 

bezoekers, etc.  

Ben je op zoek naar een bepaald programma of ticket? Dan kan je bijvoorbeeld op wedstrijd zoeken, 

welke fans memorabilia van die wedstrijd in hun verzameling hebben. Die kan je dan eventueel 

benaderen. Op het profiel van de fan zie je dan zijn/haar complete fan gegevens, zoals zijn wedstrijd- 

en stadion bezoeken, activiteiten, foto’s, verslagen, verzameling van memorabilia favoriete teams, 

memorabele wedstrijden, de voetbal ‘groundmap’, de volgers en gevolgden en zijn voortgang op weg 

naar de 92-club (die voor alle landen beschikbaar is). 

Momenteel staan er 800.000 wedstrijden en bijna 13.000 stadions op FootballFans, evenals 122.000 

foto’s, 21.000 video’s, 190.000 wedstrijdbezoeken en 6300 geplande wedstrijdbezoeken. En het groeit 

alleen maar. Een aantal van jullie zit al op FootballFans. Het zou leuk zijn als er meer Nederlandse 

verzamelaars hun verzameling gaan registreren en tevens meer Nederlandse memorabilia op komen te 

staan. Jullie zijn allen welkom op FootballFans.eu 

 

Frans van den Berg 

 

 

 



‘Aparte’ boekjes aangeboden door Nick Oude Munnink 

 

AC Bellinzona - FC Wil 1900 

12 augustus 2011   

Challenge League, Zwitserland 

  

AC Bellinzona streed in het seizoen 2010-2011 het hele seizoen tegen degradatie, tot 1 wedstrijd voor 

het einde van de competitie stonden ze onderaan. Alleen bij winst tegen Grasshoppers CF en bij 

verlies van FC Sankt Gallen bij Young Boys was rechtstreekse degratie af te wenden. Dit gebeurde! 

AC Bellinzona won en FC Sankt Gallen verloor bij Young Boys, hierdoor moesten ze playoffs gaan 

spelen tegen de nummer 2 van de toenmalige Challenge League, Sevette FC. Het thuisduel werd nog 

met 1-0 gewonnen maar uit verloren ze met 3-1. Bellinzona degradeerde hierdoor na 3 jaar op het 

hoogste niveau te hebben gespeeld naar de Challenge League, daar trof het in de 2e speelronde FC Wil 

1900 en verloor met 0-1. 

  

 
  
FC Vaslui - Fc Zurich   

29 september 2011  

Groep D Europa League “Fc Vaslui, Fc Zurich, Sporting Portugal, SS Lazio”' 

  

Eindstand 2-2  

32e 0-1 Alphonse 

62e 1-1 Wesley 

77e 2-1 Temjanwera  

79e 2-2 Mehmedi 

  

  



FC Dacia Chisináu - FC Dinamo Boukarest 

12 november 2011  

  

FC Dacia Chisinau werd opgericht eind 1999 (maar op internet staat in 2000), wedstrijd werd gespeeld 

ter ere van het 12 jarige jubileum van de club. 

Waarom ze juist tegen Dinamo Boukarest speelden weet ik niet, wel is het opmerkelijk dat FC Dacia 

Chisinau de bijnaam Yellow Wolves heeft en Dinamo Boukarest de bijnaam Rode Honden. Zoals ook 

op de voorkant van het programmaboekje is afgebeeld, steken de rode honden en de gele wolf allen 

met de neus 1 kant op. 

  
Verder is er nog in het programmaboekje de gehele geschiedenis weergegeven vanaf de oprichting in 

1999 tot en met het kampioenschap in 2011. Enkele hoogtepunten zoals deze beschreven worden in 

het programmaboekje zijn: 

  
2001-2002  Kampioen 2e divisie 

2002-2003  Eerste seizoen in de hoogste divisie 

2003-2004  Intertoto wedstrijden tegen Gi Gote (Faroer eilanden) 4-1 1-0 Partizan Tirana 

(Albanië) 2-0 3-0 Fc Schalke 04 1-2 0-1 

2004-2005  Voor het eerst bekerfinalist, verloren van Nistri Otaci met 0-1 

2005-2006  Uefa Cup tegen FC Vaduz 0-2 en 1-0 

2006-2007  Intertoto 1e ronde tegen FK Bakoe 1-1 1-1 wns 

                 Intertoto 2e ronde FC Sankt Gallen 0-1 1-0 wns 

                 Intertoto 3e ronde Hamburger SV   1-1 0-4 

2008-2009  2e x Bekerfinalist, verloren van Sheriff Tiraspol 2-0 

                 Uefa Cup FK Borac Cacak 1-1 1-3 

2009-2010  2e kwalificatieronde MSK Zilina 0-2 0-1 

2010-2011  Kampioen hoogste divisie Moldavië 

                 Europa League FK Zeta 1-1 0-0 en Kalmarr FF 0-0 0-2 

 

 
 

 
De boekjes zijn te ruil tegen boekjes van Twente die ik nog mis. Maar als iemand deze boekjes graag 

toevoegt aan zijn collectie, kunnen ze ook zo weg. Mail me maar even als je interesse hebt. 

borne15_3@hotmail.com 



Nieuw ‘lid’ nieuwsbrief 

 

Naam:     Lucas Laermans 

Woonplaats:    Hoegaarden 

Geboortedatum:   2 februari 1992 

Emailadres:    admin@lucastickets.be  

Website:    http://www.lucastickets.be 

Club:      KVK Tienen 

Verzamelaar sinds:     2009 

Geschat aantal programma's:  320 en 4.000 tickets   

Verzamelspecialisatie:   Voornamelijk tickets, maar in mijn programmaverzameling probeer 

ik de 116 Engelse teams bij elkaar te krijgen, net als de play off finales, die in de Engelse 2
e
, 3

e
 en 

4
e
 klasse gespeeld worden.  

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

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

 
 

Idee Peter Nederlof 

Peter opperde in april het idee om een gezamenlijke programmabeurs te organiseren om zodoende met 

name de jonge voetbalfans warm te maken voor deze prachtige hobby. Helaas kreeg hij slechts 7 

reacties, inclusief die van hemzelf.  

  

Daarnaast heeft hij nog verzamelaars gesproken die hebben aangegeven dat ze hier weinig heil in zien. 

Zijn conclusie is dan ook om verder geen actie te gaan ondernemen. 

  

Wat misschien wel een leuk idee is, maar dat moet ieder voor zichzelf bepalen, is om op de 

aankomende open dagen met een stand te gaan staan bij je favoriete vereniging. 

  

Met vriendelijke groet, 

Peter Nederlof 

 

 
Geplande voetbalbeurzen 2012 
 

Zaterdag 1 oktober Houten (incl. Wielerbeurs) 

Zaterdag 8 december  Valkenswaard 

 

Voor meer informatie: contacteer Bert Hulleman via telefoonnummer 0578-616585 of email 

hulleman47@hetnet.nl of sportmedia@live.nl 


