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PART I  ‘HET ONTSTAAN VAN DE CLUB’
PART II  ‘ALMERE CITY FC LAAT VAN ZICH HOREN’
PART III  ‘PERSCONFERENTIE EN QUIZ’

Korte uitleg: De aftrap bestaat uit drie hoofdstukken. De leerkracht kan ervoor 
kiezen om niet alle drie de hoofdstukken uit te voeren. Wel is dit wenselijk, om 
enerzijds goed voorbereid de persconferentie in te gaan met de leerlingen en 
daarnaast gebruik te maken van de quiz. Ieder hoofstuk zal zo’n 45 minuten in 
beslag nemen, waarbij de leerkracht de leerlingen onderwijst in woord, geschrift 
én met beelden en opdrachten.

PART I - ‘HET ONTSTAAN VAN DE CLUB’

Voorlezen aan de klas: Almere City FC is de jongste Betaald Voetbal Organisatie (BVO) van Nederland. De eerste wedstrijd 
in het betaald voetbal werd gespeeld in augustus 2005. De club kent echter een veel langere geschiedenis. De oorsprong 
ligt in Amsterdam en neemt ons mee terug naar de jaren ’50 van 
de vorige eeuw. Wij pakken de historie echter op in 
1995, wanneer de club de overstap maakt vanuit 
de hoofdstad naar Almere.

Voor de leerkracht: 
Laten zien waar Almere ligt 
op de kaart van Nederland. 
En waar de oorsprong van 
de voetbalclub ligt, in onze 
hoofdstad Amsterdam.

DE AFTRAP -  DE GESCHIEDENIS VAN 
ALMERE CITY FC

Almere City FC is opgericht onder 
de naam ‘Zwarte Schapen’? En 
nog voordat het de huidige naam 
kreeg ook ‘Sporting Flevoland’ en 
‘FC Omniworld’ heette?!

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.
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FC Omniworld
Het vroegere ‘Zwarte Schapen’ is op dat moment net doorgedrongen tot de Hoofdklasse en voorzitter Richard Smith 
heeft grote ambities met de club. Om die ambities waar te maken is een verhuizing noodzakelijk. Het eerste jaar in Almere 
brengt niet waar iedereen vooraf op hoopt, want het eerste elftal degradeert. Een jaar later keert de club echter weer terug 
in de Hoofdklasse en in 1997 wordt de naam veranderd in Sporting Flevoland.

De gemeente Almere heeft dan al de plannen opgevat om aantrekkelijke topsporten in de stad te bevorderen. Naast 
sporten als volleybal en basketbal wil men een BVO in Almere hebben. Dat moet uiteindelijk gebeuren onder de naam FC 
Omniworld, onderdeel van het totale Omniworld sportproject. De naamswijziging komt net na de eeuwwisseling – in het 
jaar 2000 – tot stand. Vanaf dat moment wordt vol ingezet op het spelen 
van betaald voetbal.

Dat gaat met ups en downs, mede omdat Leefbaar Almere de 
grootste raadsfractie wordt. Dat is een politieke partij die zich op dat 
moment distantieert van de plannen voor betaald voetbal. Vanuit de 
private sector komen echter alsnog de financiële middelen om door 
te gaan, waarna de club in 2005 aan de voorwaarden van de KNVB 
voldoet om toe te treden tot het betaald voetbal.

De lastige beginjaren van FC Omniworld

Tumultueuze* entree
Het is 12 augustus 2005 en Almere staat even in het middelpunt van de belangstelling. De allereerste wedstrijd van FC 
Omniworld in het betaald voetbal staat op het punt van beginnen. Een afgekeurd speelveld gooit vlak voor het eerste 
fluitsignaal echter roet in het eten. Door flinke regenval is de kunstgrasmat in het toenmalige Mitsubushi Forklift Stadion 
onbespeelbaar geworden. Het debuut van de jongste betaald voetbalclub van Nederland wordt met een week uitgesteld.

“Dat was natuurlijk een heel zuur moment”, weet René ter Borgh, destijds voorzitter van de club en tegenwoordig 
erevoorzitter. “Een week eerder was het heel slecht weer en was het dak van de businessclub eraf gewaaid. Iedereen had 
hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we alsnog konden voetballen. Onze debuutwedstrijd viel helaas toch in het water*, 
omdat tegenstander Veendam niet wenste te spelen op de afgekeurde mat. Toen werd echter ook de eendracht* binnen 
de club zichtbaar. We lieten ons niet kisten en reisden een week later met een paar volle supportersbussen naar Brabant 
voor de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven.”

PART I - ‘HET ONTSTAAN VAN DE CLUB’ 

Hoe het begon. Van Zwarte Schapen naar 
Sporting Flevoland  
(Bron: Omroep Flevoland)

www.youtube.com/watch?v=U0WARVUXlyw

*tumultieus:  Bewogen 

*’viel in het water’:  Is tevens een Nederlands spreekwoord; =falen (een opzet, een voornemen, een plan), mislukken, niet doorgaan

*eendracht:  Wat betekent eendracht? ‘Een toestand dat je hetzelfde over iets denkt als een ander’  

Synoniemen: eensgezindheid, gelijkgestemdheid, overeenstemming. 

Eendracht maakt macht (als je hetzelfde wilt en samenwerkt, kun je veel bereiken)
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PART I - ‘HET ONTSTAAN VAN DE CLUB’ 

Voor de leerkracht: Vraag leerlingen of 
zij weten waar op de kaart van Nederland de 
lichtstad Eindhoven ligt. Wijs het aan, mochten 
de leerlingen dit niet weten. Vraag meteen in 
welke provincie Eindhoven ligt.

De lastige beginjaren van FC Omniworld 
(Bron: Omroep Flevoland)

www.youtube.com/watch?v=3CbmZ2Ufwo8

In de lichtstad* maakt FC Omniworld op vrijdag 19 augustus 2005 alsnog zijn entree in het betaald voetbal. Dat gebeurt 
onder leiding van hoofdtrainer Jan Schulting. FC Eindhoven is uiteindelijk met 2-0 te sterk, maar de datum staat voor 
altijd gegrafeerd in de geschiedenisboeken. De eerste overwinning volgt op 16 september van datzelfde jaar. Op bezoek 
bij Fortuna Sittard wordt het 2-3. De club sluit het eerste seizoen in het betaald voetbal uiteindelijk af op de negentiende 
plaats, met 29 punten.

*lichtstad:   is een bijnaam voor de volgende steden: 

• Parijs (hoofdstad van Frankrijk). 

•  Eindhoven, deze benaming wordt doorgaans aan Philips toegeschreven, 

maar is oorspronkelijk afkomstig van de in Eindhoven aanwezige luciferindustrie. 
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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

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

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?!
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Persconferentie (fysiek of online)

Selectiespelers en/of stafleden van Almere City FC gaan bij de deelnemende klassen op bezoek voor een heuse 
persconferentie. Kinderen uit de deelnemende klassen bereiden, samen met de leerkrachten, vragen voor de spelers voor. 
Uiteraard hoort hier een handtekening en een fotomomentje bij. 

Daarbij is het super interessant om te weten te komen of een speler graag FIFA21 speelt of een hele grote auto rijdt. 
Insteek moet vooral komen te liggen op gezondheid, vriendschap, excelleren en respect.

Wat is/ doet een profvoetballer van Almere City FC? Wat moet je ervoor doen en vooral voor laten?
Hoe word je gescout?

Hoe ziet een (trainings)week eruit? Met een link naar de verschillende afdelingen binnen de club (pers, commercie, 
maatschappelijk, etc.) en een link naar gezondheid i.c.m. voeding en beweging, vriendschap, excelleren en respect!

Hoe belangrijk is studie en een maatschappelijke carrière*?

PART III - ‘PERSCONFERENTIE EN QUIZ’

*Maatschappelijke carrière: Een loopbaan of carrière is de reeks van maatschappelijke posities die iemand achtereenvolgens inneemt 

(en ontwikkeling daarbinnen). Een loopbaan begint met het betreden van de arbeidsmarkt.
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Deze quiz is alleen af te nemen op het moment dat alle hoofdstukken over Almere City FC zijn behandeld 
door de leerkracht. Hiermee wordt de kans vergroot dat leerlingen antwoorden hebben op onderstaande 
vragen. 

1. Wat is de naam van het stadion van Almere City FC?

2. Met welke trainer promoveerde Almere City FC in 2018 bijna naar de Eredivisie?

3. In welke voetbaljaargang won Almere City FC haar eerste periodetitel?

4. Wat is de grootste overwinning in de clubgeschiedenis van Almere City FC?

5.  Welke (oud-) international van het Nederlands elftal was in het seizoen 2014/15 met 19 doelpunten topscoorder van
de club?

6. Wie is momenteel de aanvoerder van het eerste elftal van Almere City FC?

7. In welk jaar werd FC Omniworld omgedoopt naar Almere City FC?

8.  In 2018 werd ter nauwernood de finale van de Play-Offs voor promotie naar de Eredivisie verloren. Van welke ploeg werd
verloren?

9.  Waar of niet waar. In de huidige selectie van Almere City FC zitten spelers die bij Tottenham Hotspur, Inter Milan en
Borussia Dortmund hebben gespeeld.

10. Welke oud-speler van o.a. Ajax en Valencia is momenteel de hoofdtrainer van het O21 elftal van Almere City FC?

11. Hoe heet de (huidige) speler met de meeste officiële wedstrijden uit de geschiedenis van de club achter zijn naam?

Een ‘elftal-vragen’, met zowel meerkeuze als open vragen. Bij een gelijke stand bepaalt de 12e man (benaming voor supporters/ 
toeschouwers van de club) de winnaar van de Almere City FC quiz, in de vorm van een benaderingsvraag;
- Gemiddelde leeftijd van de selectie?
- Gemiddeld aantal toeschouwers dit seizoen?

QUIZ
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1. Wat is de naam van het stadion van Almere City FC?

2. Met welke trainer promoveerde Almere City FC in 2018 bijna naar de Eredivisie?

3. In welk voetbaljaargang won Almere City FC haar eerste periodetitel?

4. Wat is de grootste overwinning in de clubgeschiedenis van Almere City FC?

5.  Welke (oud-) international van het Nederlands elftal was in het seizoen 2014/15 met 19 doelpunten topscoorder van
de club?

6. Wie is momenteel de aanvoerder van het eerste elftal van Almere City FC?

7. In welk jaar werd FC Omniworld omgedoopt naar Almere City FC?

8.  In 2018 werd ter nauwernood de finale van de Play-Offs voor promotie naar de Eredivisie verloren. Van welke ploeg werd
verloren?

9.  Waar of niet waar. In de huidige selectie van Almere City FC zitten spelers die bij Tottenham Hotspur, Inter Milan en
Borussia Dortmund hebben gespeeld.

10. Welke oud-speler van o.a. Ajax en Valencia is momenteel de hoofdtrainer van het O21 elftal van Almere City FC?

11. Hoe heet de (huidige) speler met de meeste officiele wedstrijden uit de geschiedenis van de club achter zijn naam?

Een ‘elftal-vragen’, met zowel meerkeuze als open vragen. Bij een gelijke stand bepaalt de 12e man (benaming voor supporters/ 
toeschouwers van de club) de winnaar van de Almere City FC quiz, in de vorm van een benaderingsvraag;
- Gemiddelde leeftijd van de selectie?
- Gemiddeld aantal toeschouwers dit seizoen?

Yanmar Stadion

Jack de Gier

2014/15

Almere City FC - Jong PSV: 7-0 (29 april 2016)

Vincent Janssen

Ryan Koolwijk

2010

De Graafschap

Waar

Hedwiges Maduro

Damon Mirani

ANTWOORDBLAD QUIZ




