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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. 




