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Geen vrienden? Zoek op Twitter mensen om mee te ruilen:
#komwegaansportcievoetbalplaatjesruilen

Op Facebook kan ook, maar daar gebruikt natuurlijk niemand hashtags.

PRO-TIP VAN ZLATAN

Eindelijk, het is er! Jouw kans om je SportCie-helden altijd te 
zien, aan te raken of zelfs te likken: de voetbalplaatjes voor het 
seizoen 2014/2015.

Bij elke SportCie-activiteit waaraan je meedoet verdien je 
voetbalplaatjes. Daarnaast zijn er speciale acties en momenten 
waarop je er nog meer kan verdienen. En natuurlijk kan je 
je de plaatjes ruilen met je beste vrienden of willekeurige 
vreemdelingen. Prostitutie in ruil voor voetbalplaatjes is tegen 
de regels, maar we snappen het wel.

Dus ga de wijde wereld in, kom lekker sporten en krijg je 
boekje vol!
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LOGO

De minst leuke om te vinden in 
een pak voetbalkaartjes, maar 

de boekjes moeten ergens mee 
gevuld worden.

STADION 1 STADION 2

Sinds 2010 het onderkomen van de SportCie. De rechten op 
de naamgeving van het stadion zijn nog beschikbaar voor 
slechts een paar miljoen: spocie@a-eskwadraat.nl.



Al jouw helden op één foto. 
Waag het eens om deze scheef op te plakken.

TEAM 1 TEAM 2

SELECTIE 2014/2015

Maanden van spanning op de transfermarkt gingen 
eraan vooraf, maar we zijn trots de selectie van dit 
seizoen te presenteren. De aanbiedingen kwamen 
van overal en sommige van de sterren van het vorige 
seizoen zijn gezwicht voor het snelle geld, maar enkel 
verbeteringen zijn er voor in de plaats gekomen. 
Dit jaar hebben we een bredere, evenwichtiger, nóg 
meer gefocust team op de been gebracht dat elke 
tegenstander aan kan. Het is de perfecte mix van 
jong en oud, ervaring en beginnersgeluk, kennis en 
bravoure, dat dit jaar iedereen versteld doet staan. En 
je wil ze hebben, in stickervorm.



DAAN

FRANZISKA

Het feit dat je aanvoerder bent betekent absoluut niet dat je je normaal 
hoeft te gedragen. Iedereen die dat wel vindt is gewoon een Ajax-fan.

PRO-TIP VAN GRAZIANO

Gaf de aanvoerdersband 
door om zich alleen op haar 

spel te kunnen focussen.  
Kan goed uit de hoek 

komen, neemt daarom alle 
corners. 

Natuurlijke leider van 
het team, behalve vorig 
seizoen. Laat zich het 
meest gelden in het 
veld. Fitste speler van de 
selectie.



ROEL

SWINDA

Aanval is zijn beste 
verdediging. Niet bang de 
lijnen op te zoeken, kan 
soms venijnig hard uithalen. 
Heeft “aaaah joh dat komt 
wel goed” als lijfspreuk.

Verliest nooit duels, gaat 
ze liever ook niet aan. Zet 

de lijnen uit. Heeft gekozen 
voor een buitenlands 

avontuur vanaf de 
winterstop.



Als je net zo goed wil worden in voetbal als Pum van Kurkhoven moet 
je oogkleppen kopen. Voetbal draait om acties maken, je teamgenoten 
kunnen er niks van. Als je heel veel oefent heb je de oogkleppen niet 
eens meer nodig!

PRO-TIP VAN ARJEN

MAYKE

PUM

Echte teamspeler. Niet 
bang voor de bal of de 
tegenstander, ruimt alles op 
wat in de wegkomt. Heeft 
niet voor niets als bijnaam 
"de stofzuiger".

De man voor wiens acties 
je naar het stadion komt. 

Onmisbaar bij belangrijke 
wedstrijden. Denkt nog 

steeds dat passen alleen 
een feestdag is.



SUSAN

JASPER
Een ongeleid projectiel op 

het veld. De verantwoorde-
lijkheid over de financiën 

buiten het veld. Als dat maar 
goed gaat.

Komt een jaar over op 
huurbasis, met optie tot 
verlenging. Heeft de taak 
om het evenwicht in de 
selectie te bewaren.



HANNE

GEORGE Het nieuwste talent uit 
de jeugdopleiding (lees: 
alle andere commissies 
van A-Eskwadraat). Weet 
door zijn sprongkracht alle 
hoeken te verdedigen. 
Hopen we.

Vindt alle posities in het 
veld wel best. Als ze maar 

mag rennen. En dan rent 
ze de rest van de SportCie 
er met twee vingers in de 

neus uit.



Zoals elke Liverpool-fan je zal vertellen: de historie is veel 
belangrijker dan het heden. Deze legendes van de SportCie 
hebben zich onsterfelijk gemaakt bij het publiek. Zijn 
allemaal meerdere malen bezongen met ‘There’s only one 
%voornaam% %achternaam%’.

Stopte ballen met één 
hand, maaide het gras, 
verving de netten. Het 
strafschopgebied was 
duidelijk zijn eigendom. 
Onklopbaard.

GOUWE OUWE

RAYMOND

GEERTIEN

Kwam een jaar over op 
huurbasis als tijdelijke 

versterking. Ging nooit 
over één nacht ijs.



JORAN

MARK

Het zijn van een voetballegende is niet altijd even makkelijk. Soms loop 
je het risico dat er een hele week geen media-aandacht aan je wordt 
besteed. Op dat moment kan je het beste een column regelen in een 
krant om daar vervolgens iedereen genadeloos af te zeiken.

PRO-TIP VAN JOHAN

Deed ook de marketing van 
het team. Liet alles mooier 
lijken dan het was, ook zijn 

doelpunten.

Heeft echt op voetbal 
gezeten. Fixte allerlei 
tsjak in zijn carrière, maar 
de fans zijn hem vooral 
dankbaar voor de bekers.



MARIO Vond dat hij als, quote, 
“beste voetballer ooit” 
ook een plaatje verdiende 
in de stickerserie van de 
beste commissie ooit. 
Vooruit, een plekje op de 
achterkant dan.
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De SportCie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fysiek en/of 
mentaal letsel dat wordt toegebracht door situaties zoals, maar niet 
beperkt tot, het ontvangen van de zoveelste dubbele logo-sticker, 

een hinderlaag om je gouden versie van Mario Balotelli af te pakken 
of het per ongeluk verscheuren van een zeldzame variant omdat die 

klotestickers er zo lastig af te halen zijn.

Foto’s van spelers mogen alleen verveelvuldigd worden als ze in 
posterformaat boven je bed komen te hangen.


