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Voorlezen aan de klas:

Almere City FC
Een nieuwe stap in de geschiedenis van de club volgt met ingang van het  
seizoen 2010/2011. Vanaf dat moment gaat de club door het leven als Almere 
City FC. Daarmee wordt definitief afstand genomen van het project  
FC Omniworld. De nieuwe naam laat geen enkele twijfel bestaan* over  
de plek waar de voetbalclub zijn thuishaven heeft: Almere City.

Eerste periodetitel
Het tiende jaar in het betaald voetbal verloopt heel erg goed voor de Almeerders. Op 12 december 2014 wordt historie 
geschreven. Voor het eerst in de geschiedenis van de club wordt Almere City FC periodekampioen. Een 0-1 zege op bezoek 
bij Jong PSV volstaat. Met negen ongeslagen wedstrijden op rij zet Almere City FC de kroon op het werk. Mede door een 
fraaie comeback tegen FC Volendam (2-3), een historische zege bij Roda JC (1-4) en een goed slot tegen Jong PSV mag de 
champagne ontkurkt worden.

Bij terugkomst in Almere staat de parkeerplaats bomvol feestende fans. Met veel zang en vuurwerk wordt de selectie 
onthaald. De Bronzen Stier* is een tastbaar aandenken en de ploeg van trainer Fred Grim mag voor het eerst meedoen 
aan de play-offs om promotie. Daarin is De Graafschap over twee duels uiteindelijk te sterk voor City. In Almere wordt het 
1-1 en in Doetinchem staat na negentig minuten spelen dezelfde stand op het scorebord. In de verlenging trekken de
‘Superboeren’ uiteindelijk aan het langste eind.

2016: Ongekende wederopstanding
Het succes in het seizoen 2014/2015 zorgt voor hoge verwachtingen. De teleurstelling is dan ook groot als onder leiding 
van Maarten Stekelenburg, de opvolger van de naar Jong Oranje vertrokken Fred Grim, de prestaties tegenvallen. In de 
winterstop staat City stijf onderaan met slechts veertien punten en de oefenmeester wordt ontslagen.
Jack de Gier volgt Stekelenburg op en onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer doet Almere City FC wat niemand had 
verwacht. Het ene na het andere clubrecord wordt verbroken en de vierde periodetitel wordt in de wacht gesleept. Op 
bezoek bij FC Oss (1-2) verzekert de ploeg zich opnieuw van een Bronzen Stier en deelname aan de play-offs.

De daaropvolgende wedstrijden blijft Almere City FC punten pakken 
en op de slotdag van de competitie sneuvelt menig clubrecord. Jong 
PSV wordt in eigen huis met liefst 7-0 verslagen. Dat is de ruimste 
overwinning ooit van de Almeerders in het betaald voetbal. Het 
puntenrecord wordt aangescherpt naar 50 punten, 
met de achtste plaats wordt de beste eindklassering 
ooit behaald en het negatieve doelsaldo wordt 
weggepoetst.

PART II - ‘ ALMERE CITY FC LAAT VAN 
ZICH HOREN’

Startopdracht voor de leerlingen: 
Wat weten jullie allemaal al van en 
over Almere City FC? Schrijf dit voor 
jezelf op en bepsreek dit met elkaar.

*De Bronzen Stier is een prijs die je in ontvangst mag nemen op het moment 

dat je een periode wint in de competitie. Zo’n periode bestaat uit 9 of 10 

aaneengesloten competitiewedstrijden. Sinds het seizoen 2019-2020 is deze stier 

vervangen voor Het Bronzen Schild.

*laat geen enkele twijfel bestaan is tevens een 

Nederlands spreekwoord; wil zeggen dat iets 

heel duidelijk is (zonder twijfel).
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Ook in de play-offs komt de ploeg van De Gier goed voor de dag. In de eerste ronde wordt FC Emmen tweemaal 
verslagen. Zowel in eigen huis als in Drenthe wordt het 4-1 voor City. In de halve finale wacht een dubbele confrontatie 
met Eredivisieclub Willem II. Dat treffen gaat uiteindelijk over twee duels verloren. Toch is duidelijk dat de slapende reus is 
ontwaakt. Almere City FC is een tegenstander om serieus rekening mee te houden.

Springplank naar top
In het seizoen 2014/2015 speelt Vincent Janssen zich in de schijnwerpers. De spits, die door Almere City FC is opgepikt 
uit de A1 van Feyenoord, laat zich gelden met 19 treffers in de reguliere competitie. Hij heeft een groot aandeel in het 
veroveren van de periodetitel en is geliefd bij de fans. Het levert Janssen een transfer op naar AZ en de spits blijft zich 
razendsnel ontwikkelen.

Binnen een jaar haalt Janssen het Nederlands elftal. In de uitwedstrijd tegen Engeland maakt hij zijn debuut in Oranje, om 
op de heilige grond van Wembley* ook nog zijn eerste interlandgoal te noteren. Janssen is hot en in de zomer van 2016 
verkast hij voor een transfersom van boven de 20 miljoen euro naar Tottenham Hotspur.

De ontwikkeling van Janssen toont aan dat Almere City FC een fraaie springplank is naar de top. 
Jongens als Nordin Amrabat, Oussama Assaidi, Pablo Rosario, Soufyan Ahannach en  
Sylvester van der Water maken eenzelfde ontwikkeling door.

PART II - ‘ ALMERE CITY FC LAAT VAN 
ZICH HOREN’

Voor de leerkracht:  
Het Wembley Stadium (vaak kortweg "Wembley") is een stadion in de wijk Wembley in het 
noordwesten van Londen; Vraag voor de leerlingen: Waar ligt Londen? Het oorspronkelijke 
stadion werd geopend in 1923 en heette toen Empire Stadium. Van 2000 tot 2007 werd het 
stadion verbouwd. Dit was de duurste verbouwing ooit van een voetbalstadion. Sindsdien 
heeft het een capaciteit van 90.000, ongeveer 5.000 meer dan het oude Wembley.  
Het is daarmee het grootste stadion van Europa dat overdekt kan worden.

Voor de leerlingen: 
Wat weet jij van/ over Wembley?

Bijna promotie in 2018
(Bron: Omroep Flevoland)

www.youtube.com/watch?v=-i7WJwZjKSU

Tony Bagett - stock.adobe.com
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Op rand van Eredivisie
Een nieuw hoogtepunt valt te noteren in het seizoen 2017/2018. Na een 
wisselvallige voetbaljaargang plaatst Almere City FC zich op de slotdag 
van de reguliere competitie dankzij een 2-0 overwinning op FC Volendam 
voor de play-offs om promotie. Nadat in de eerste ronde MVV wordt 
uitgeschakeld – mede door een hattrick van Damon Mirani – volgt een 
dubbel treffen met Eredivisieclub Roda JC. In het Yanmar Stadion* 
eindigt het duel met de Limburgers in een doelpuntloos gelijkspel, maar in 
Kerkrade slaat het team van trainer Jack de Gier toe. Silvester van der Water en Faris Hammouti bezorgen de Almeerders 
een 1-2 overwinning, waarmee plaatsing voor de finale van de play-offs wordt bewerkstelligd.

In augustus 2005 werd de bouw van het stadion voltooid en vlak voor de opening van het debuutseizoen in het betaald voetbal 
opgeleverd. In 2018 besloot Almere City FC, als eerste BVO, om het kunstgrasveld in te ruilen voor natuurgras. Het vorige 
hoofdveld vormt nu het hoofdveld van de Almere City Football Academy. Daar is een tribune gebouwd met een capaciteit van 
ongeveer 400 zitplaatsen.

Om de sportieve ambities waar te maken, onderging het Yanmar Stadion in de zomer van 2020 een metamorfose. Tijdens 
deze verbouwing zijn de hoeken van het stadion dicht gebouwd en ook het hoofdgebouw is uitbereid met meer business seats. 
Hierdoor is de maximum capaciteit nu 4.501 toeschouwers.

Het nieuwe Yanmar Stadion beschikt over een groot krachthonk en er zijn diverse break-outrooms gerealiseerd met uitzicht over 
het veld, die ook door externe partijen gehuurd kunnen worden.

Na oplevering van het nieuwe Yanmar Stadion is deze locatie meer dan alleen een stadion voor de betaald voetbalwedstrijden 
van Almere City FC. Dit stadion is een unieke locatie voor evenementen in de gemeente Almere.

De eerste confrontatie met de ‘Superboeren’ eindigt in een 1-1 gelijkspel, waarna de beslissing in 
Doetinchem zal vallen. Jerge Hoefdraad brengt City in het allesbeslissende duel nog wel op een 0-1 
voorsprong, maar uiteindelijk gaat de wedstrijd op de 
Vijverberg met 2-1 verloren. In de slotseconde wordt de bal na 
een scrimmage voor het doel van De Graafschap nog van de 
lijn gehaald. Slechts enkele centimeters waren de Almeerders 
verwijderd van de Eredivisie. Dat avontuur laat echter nog even 
op zich wachten
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Stad en club zijn klaar voor eredivisie
(Bron: Omroep Flevoland)

www.youtube.com/watch?v=KRK1lydD13U

*Yanmar Stadion De thuishaven van Almere City FC 

heet sinds juni 2015 het Yanmar Stadion. De ‘naming 

rights’ werden in maart 2018 verlengd. Yanmar Europa 

BV en Almere City FC maakten toen bekend het huidige 

lopende contract met drie jaar te verlengen.

Opdracht voor de leerlingen: 
De kernwaarden van Almere City FC zijn ‘Jong’, ‘Eigenwijs’ 
en ‘Ambitieus’. Schrijf voor jezelf op wat deze termen 
inhouden voor de club en ook voor jezelf?!




