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Van de Voorzitter

Voor je ligt de eerste editie van het clubblad van Supportersvereniging FC Twente Denekamp.

Op het moment dat ik dit openingswoord schrijf is de Eredivisie alweer volop aan de gang. In 
de winterstop werd afscheid genomen van Marc Janko. ‘Der Alpenbomber’ vertrok naar FC 
Porto en kende er een uitstekende start met 3 doelpunten in zijn eerste 3 wedstrijden. Daar-
naast versterkte Twente de selectie in de winterstop met Joshua John, Daniel Fernandes, 
Wesley Verhoek en Glynor Plet. Een viertal nieuwe spelers, in eerste instantie allen slechts 
voor de breedte aangetrokken. Nog altijd geen vervanger voor Bryan Ruiz.. Geen Jajá Coelho 
en vooralsnog ook geen Dušan Tadić, maar naar mijn inziens mogen we best tevreden zijn 
met de huidige kwaliteit van de selectie.

Uit de eerste 7 wedstrijden na de winterstop werden 15 punten verzameld. Van RKC Waal-
wijk, FC Groningen, Vitesse, FC Utrecht en PSV werd vrij eenvoudig gewonnen, maar juist 
tegen de buurman uit Almelo en in Nijmegen werden pijnlijke nederlagen geleden. Nu ook 
de Europa League is hervat volgen de wedstrijden zich in razendsnel tempo op. De uitwed-
strijden in Gelsenkirchen, Doetinchem en Den Haag staan voor de deur, net als de thuiswed-
strijden tegen Feyenoord en Roda JC. De komende tijd komen er dus weer voldoende mooie, 
spannende wedstrijden voorbij! 

Daarnaast hebben we onlangs ons eigen supportershome geopend, en daar zijn trots op! 
Dankzij de inzet van vele, vele vrijwilligers en sponsoren is dit home bij Maddog ontstaan. 
Hierbij wil ik in het bijzonder mijn dank uitspreken aan Raymond Aveskamp voor zijn vele 
werk. Top! Wij gaan er van uit dat we nog veel plezier gaan beleven in ons eigen home!

FC Twente Denekamp zal naast de thuiswedstrijden ook voor de 
komende uitwedstrijden er weer alles aan doen om busvervoer te 
regelen vanuit Denekamp, dus twijfel niet en meld je aan!

Ik heb er alle vertrouwen in dat FC Twente er weer een mooi seizoen 
van zal maken. Hierbij wens ik een ieder in ieder geval veel succes, 
maar bovenal veel voetbalplezier toe!

Mathijs Vollenbroek
Voorzitter FC Twente Denekamp
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Nieuws vanuit het bestuur

We hebben de opening van het nieuwe supportershome van FC Twente Denekamp achter de 
rug. Besluit je een uit- of thuiswedstrijd aan je voorbij te laten gaan, dan is dit de ideale optie 
om onder het genot van een drankje hier de wedstrijden te bekijken. 
 
Met FC Twente zijn wij in gesprek over de mogelijkheid om extra kaarten te regelen voor 
Europese- en KNVB bekerwedstrijden. Mocht je hier belang bij hebben, mail dan naar mail@
fctwente-denekamp.nl en geef aan ons het aantal kaarten en de namen door. Wij zullen dan 
proberen deze kaarten te regelen. 

Door stijgende salarissen van de buschauffeurs die ons naar de Grolsch Veste rijden zijn wij 
genoodzaakt geweest om de busprijzen voor volgend seizoen met €5,- te verhogen tot €100,-   
 
Op dit moment zijn de mogelijkheden aan het bekijken om meerdere merchandise artikelen 
van FC Twente Denekamp op de markt te brengen. Momenteel hebben we polo’s en sjaals 
op voorraad. Interesse? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Supportersvereniging Denekamp zal ook dit seizoen ook weer deelnemen aan het FCT Ries-
sen supporterstoernooi! Een erg leuk en gezellig 6 tegen 6 toernooi waarbij we vorig jaar 
enkel goed gescoord hebben buiten de krijtlijnen. Op dit moment is het nog niet bekend 
wanneer dit toernooi zal plaatsvinden.
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Een supporter uit Denekamp: Luuk Knippers

Zelf gevoetbald.
Vroeger voetbalde ik bij Dos’19. Je zu het niet verwachten, maar dat deed ik nog best hoog 
ook. Door omstandigheden (vrouwen en drank) moest ik stoppen! Daarnaast was ik veel ge-
blesseerd. Bij Sportclub heb ik het daarna nog wel geprobeerd, maar dat was niet meer wat!
Nog wel steeds lid van sportclub maar dan voor de gezelligheid! 

Speler Nederland
Ola John! Als hij binnen de lijnen staat ben je er zeker van dat er wat gebeurt!

Club buitenland
Real Madrid! Ook al heeft Barcelona de laatste tijd meer gewonnen ze zullen Real Madrid 
nooit evenaren!!

Speler buitenland
Cristiano Ronaldo

Onderschatte voetballer
Sjoerd van Benthem. Hij is gewoon de beste voetballer van het dorp, maar zijn talent komt er 
gewoon niet altijd uit!

Beste trainer
Qua mens Steve McClaren, qua pure klasse en vakmanschap José Mourinho.

Mooiste doelpunt ooit
Roberto Carlos heeft bij Real Madrid veel fantastische doelpunten gemaakt! Een keer stond 
hij bij de cornervlag, nam de bal in een keer vol op zijn slof en draaide hem in de verre krui-
sing. Als je deze ooit gezien hebt weet je welke ik bedoel!

Mooiste wedstrijd ooit
Vond de bekerfinale van afgelopen jaar wel geniaal tegen Ajax.
Ajax kwam op een 2-0 voorsprong (doelpunten de Zeeuw en Ebecilio red.) en was volgens 
mij iets beter over de hele wedstrijd gezien. Veel kansen over en weer, prachtige sfeer en als 
je dan na die achterstond alsnog in de verlenging wint, kan het haast niet mooier!
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Tenue
Het geweldige witte tenue van Real Madrid! Geen club met meer uitstraling!
Jeugdidool
Blaise N’Kufo; is belangrijk geweest om FC Twente van de middenmoot naar de top te bren-
gen.

Stadion
Grolsch Veste en Estadio Santiago Bernabéu! Als je er bent geweest zul je inzien dat het een 
veel indrukwekkender stadion is als bijvoorbeeld Nou Camp!

FC Twente in seizoen 2011/2012
Ik hoop er nog altijd op dat we 1e worden, maar ik verwacht dat we 3e worden!

Ideale basiself Twente
Het maakt mij niet zo gek uit met welke elf ze starten! Zo heb ik geen voorkeur voor welke 
drie spelers er op het middenveld beginnen! Het wordt wel eens tijd dat Dwight Tiendalli 
vervangen wordt, dat kan echt niet meer!
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Vergeten voetballer

Het begon allemaal met een proefperiode waarin hij onder meer meespeelde in de ope-
ningswedstrijd van het seizoen 1995/1996 tegen Napoli. De Twentse aanhang scandeerde 
“kopen, kopen, kopen”. Trainer Issy ten Donkelaar ging overstag en besloot de dan 23- jarige 
Rus over te nemen van Lokomotiv Moskou. Hij werd als middenvelder gecontracteerd, maar 
werd noodgedwongen al snel omgeturnd tot rechtsback.

Ansar Ajoupov. Voor velen onder ons zegt die naam weinig tot niets, maar toch was hij gedu-
rende 3,5 seizoen een gewaardeerde kracht bij de Enschedeërs.  
Eigenlijk was Ajoupov zijn tijd vooruit met zijn aanvallende spel en zijn snelheid. Hij speelde 
als een ‘moderne rechtsback’ zoals dat tegenwoordig zo mooi wordt omschreven.

Memorabele wedstrijd
Op 19 november 1997 speelde FC Twente in de 2e ronde van de KNVB Beker tegen Sparta. 
Na de 1-1 in de reguliere speeltijd volgde er een verlenging met sudden death. In de 115e 
minuut scoort Ansar Ajoupov de 1-2 voor FC Twente, waardoor FC Twente doorbekerde naar 
de 3e ronde.
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Afscheid
In de winterstop van het seizoen 1998/1999 keerde Ajoupov terug naar zijn vaderland. Hij 
ging spelen voor Dynamo Moskou. Na zijn tijd in de Russische hoofdstad raakte zijn spe-
lercarrière enigszins in het slop en versleet hij enkele nietszeggende clubs als FC Kuban 
Krasnodar, FC Chernomorets Novorossiysk, FC Baltika Kaliningrad en FC MVD Rossii Moscow. 
Overigens speelde Ajoupov tussen 2004 en 2007 voor Rubin Kazan, vorig jaar nog tegenstan-
der van FC Twente in de Europa League. Met de club uit Tatarstan werd hij in 2007 kampioen 
van Rusland.In 2009 beëindigde hij zijn actieve spelerscarrière. 
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sponsor
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w w w . b o s c h - w e n s i n k . n l

Bosch
Wensink 
C a t e r i n g s e r v i c e

Vledderstraat 4, 7591 DJ, Denekamp
0541 - 352077, www.bosch-wensink.nl

Brandlichterweg 16, 7591 DJ, Denekamp
0541 - 354250, www.meinders-schilderwerken.nl
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Bosch
Wensink 
C a t e r i n g s e r v i c e

Eurowerft 1, 7591 DE, Denekamp
0541 - 352955, www.cafeeigenwijs.nl

Ootmarsumsestraat 12, 7591 EP, Denekamp
0541 - 352082
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Sponsor aan het woord.

“Van patatboer tot eigen groente- en fruitspeciaalzaak”

Voor deze eerste aflevering van sponsor aan het woord spraken we met de trotse eigenaar 
van Rob’s Versshop, Rob Duursma.

Rob is in 2000 begonnen met het verkopen van groente en fruit, nadat hij de kans kreeg de 
voormalige groente- en fruitzaak Geelink over te nemen. Op advies van zijn vrouw is hij op 
een avond bij Gerard en Willemien op visite gegaan en heeft hij gevraagd of hij de zaak over 
mocht nemen, dit omdat men er maar niet in slaagde een opvolger te vinden. Nadat hij in 
eerste instantie nul op rekest kreeg met het antwoord ‘kom over een jaar maar terug’. Rob 
nam het bedrijf over en tegenwoordig zijn er vier vaste werknemers en zeven parttimers 
werkzaam bij de Versshop. 

Rob’s Versshop is natuurlijk gespecialiseerd in groente- en fruit, maar ook in andere delica-
tessen zoals stompetoren kaas, olijven, stamppotmaaltijden, soepen en hartige hapjes. Ver-
der kun je er terecht voor fruitmanden, delicatessenmanden en kerstpakketten. Daarnaast 
verzorgt hij regelmatig de hapjes voor onze supportersvereniging op weg naar Grolsch Veste. 
Enig probleem wat zich dan voor kan doen is dat de hapjes op het Nicolaasplein blijven 
staan! ;-)
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Voordat Rob met een eigen zaak begon heeft hij zo’n tien jaar gewerkt bij Restaria ‘t Vled-
derke en als Kelner bij zalencentrum de Gulle Waard.

Zijn liefde voor FC Twente begon op jonge leeftijd, maar sinds zeven seizoenen heeft hij 
samen met zijn zwager en schoonvader een seizoenskaart. Laatstgenoemde had een sei-
zoenskaart gekregen voor de verjaardag waardoor Rob en John Wigger uit ‘nood’ maar meer 
moesten.

Inmiddels bezoeken ze al zeven jaar alle thuiswedstrijden, en niet alleen de zeventien compe-
titiewedstrijden. Ook bij Europese- en bekerwedstrijden is het trio steevast aanwezig.

Rob’s Versshop is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 7.00 uur tot 15.00 uur. Voor vragen of bestellingen kunt je ook terecht via info@
robsversshop.nl, of kijk op robsversshop.nl.
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Ola John kent nauwelijks twijfels

In het bekerduel tegen VV Capelle op 22 september 
2010 maakte Ola John zijn officiële debuut voor FC 
Twente. Vanaf dat moment ontwikkelt de carrière van 
John zich in een sneltreinvaart. Hij is niet meer weg 
te denken uit de basisformatie van de Enschedeërs, 
komt voor op lijstjes van enkele gerenommeerde 
clubs uit het buitenland en mag zelfs stiekem dromen 
van het EK. 

Ola John praat zoals hij voetbalt, snel en met heel veel vreugde en lef. Een brede lach lijkt 
tijdens ons gesprek wel op zijn gezicht gebeiteld. Het is een prachtige grijns, geen gemaakte, 
maar een oprechte. Niet zo gek misschien, als je 19 bent en nu al één van de dragende krach-
ten van een club als FC Twente. Buitenspeler John trapt net zo makkelijk met links als rechts 
en vormt dit seizoen een fantastische tandem met Luuk de Jong. Om de vraag of hij ook wel 
eens chagrijnig opstaat, moet Ola John in eerste instantie dan ook hartelijk lachen. “Als we 
verloren hebben. Daar kan ik wel echt van balen. Of met zo’n tegendoelpunt in de allerlaat-
ste minuten van een wedstrijd. We hebben dit seizoen al te veel punten onnodig weggeven. 
Dat moeten we echt zien te voorkomen in de resterende wedstrijden.”

De jonge buitenspeler ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor Steve McClaren. Hij is 
blij met de komst van de Engelsman. “Ik denk dat deze trainer de groep duidelijkheid weet te 
bieden. Hij kan ons wakker houden in de kleedkamer. In de vorige periode onder hem kreeg 
Twente maar heel weinig tegengoals.” John denkt bovendien dat McClaren de groep meer 
duidelijkheid kan bieden dan Adriaanse deed. “Onder Co was het toch een beetje zoeken. 
Soms Luuk in de spits, dan Marc in de spits. Dan links Nacer, dan Emir erin, dan niet. McCla-
ren houdt meer vast aan één opstelling en zal daaraan vasthouden.”

In zijn vorige periode aan het roer van FC Twente had 
Steve McClaren maar weinig oog voor de jeugd. Heeft 
John ooit gevreesd voor zijn positie in het elftal? “Ik 
ben geen jeugdspeler meer”, antwoordt hij. “Ik sta al op 
zo’n 40 wedstrijden in de eredivisie. Bovendien heeft 
de trainer aangegeven, dat hij ons allemaal gevolgd 
heeft. Voor de rest blijft het natuurlijk afwachten”, 
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zegt hij met hetzelfde vertrouwen waarmee hij aangeeft voor geen enkele tegenstander in 
de eredivisie bang te zijn. Ze moeten maar bang zijn voor hem. Dat vertrouwen is voor hem 
vanzelfsprekend, zo legt hij uit. “Als voetballer moet je zelfvertrouwen hebben. Anders kan 
je niet spelen. Je speelt natuurlijk niet voor niets bij FC Twente in de basis. Ik weet wat mij te 
doen staat. Ik ben aanvaller, ik moet goals maken en assists geven. Dat is mijn taak.”

Die taak gaat hem de afgelopen jaren goed af. John geldt al jaren als een van de grootste 
talenten van de jeugdopleiding, werd verkozen tot de op één na beste jeugdspeler van Ne-
derland en is inmiddels al eens opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Manchester United 
en Arsenal informeerden al eens bij het Twente-talent, maar kregen nul op het rekest. John 
achtte de tijd nog niet rijp en zag nog doelen genoeg bij FC Twente. Toch was hij niet altijd de 
onbetwiste parel van de Twentse jeugdopleiding. “In de B2 had ik een minder jaar. Ik speelde 
niet, heel soms viel ik in. Ik dacht daardoor eigenlijk een beetje: laat maar zitten. Ik had een 
andere jongen voor me, Hermani de Andrade. Hij was ook erg goed. Gelukkig zag Theo ten 
Caat, de trainer van de B1, het wel in me zitten. Toen kwam de ommekeer. ”

Hermani de Andrade is nu slechts één van de vele talenten die het niet haalden en speelt bij 
de amateurs. Ola John speelde al Champions League en is een beslissende kracht in de strijd 
om het kampioenschap. Waarom hij wel en De Andrade niet? “ Of je het haalt kan aan van 
alles liggen. Natuurlijk is het hard werken en talent, maar trainers moeten het ook gewoon in 
je zitten. Voetbal is voor een heel groot gedeelte geluk, dat moet ik eerlijk toegeven.” Maar 
wat nou als het niet gelukt was? De grijns wordt tot een web van denkrimpels.“Als ik geen 
voetballer was geworden? Dat vind ik echt heel moeilijk. Overvaller?”, grapt hij. “Nee ik weet 
het echt niet. Ik ben al vanaf mijn 9e bezig met voetbal. Over een andere toekomst heb ik 
nooit nagedacht. Vroeger wilde ik graag basketballer worden, maar daar heeft mijn moeder 
me vanaf gepraat. Die zag al die blauwe plekken niet zitten.”

Sinds een half jaar is hij nu weg van moeders pappot en 
woont hij in een appartementje in Enschede. “Ik mis het 
bij moeder thuis weleens. Zeker als ik de was moet doen”, 
zegt hij met weer die onvermijdelijke grijns. Wie echter 
denkt dat het alleen maar lachen, gieren, brullen is met Ola 
John, die heeft het mis. Soms is hij bloedserieus. “Ik dank 
God iedere dag dat hij ervoor heeft gezorgd dat wij vanuit 
Afrika hier in Nederland terecht zijn gekomen. Dat ik en mijn 
broers deze gave hebben. Voor hetzelfde geld waren we 
ergens in China terechtgekomen.”

Mede mogelijk gemaakt door Sport in Twente.
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Een wedstrijd door de ogen van...
Marc olde Scholtenhuis

Vrijdag 10 februari 2012, 13.00 uur in de middag en nog maar een paar uurtjes te werken. 
Vandaag tot 17.00 uur i.p.v. tot 21.00 uur, zoals normaal gesproken op  vrijdags.  De dag 
duurt echter langer dan anders. De klok lijkt vooruit te kruipen en de spanning begint lang-
zaam maar gestaag te stijgen. De reden? FC Twente!!

Zoals altijd kijk ik er weer reikhalzend naar uit. Een lekker potje voetbal in de Grolsch Veste, 
biertje in de hand, een lekker sfeertje en natuurlijk fanatiek meedoen. We zijn de laatste 
tijd al niet erg verwend qua sprankelend voetbal, maar nu ‘onze’ Steve McClaren terug is 
stijgt ook dat verwachtingspatroon weer.

Het is 18.20 uur en de temperatuur ligt met -9⁰C ruim onder het vriespunt, met een 
snijdende vrieskou.  Koen en ik staan ijskleumend klaar om opgehaald te worden op de 
Oldenzaalse bult. Zou de bus vandaag eindelijk eens op tijd komen?
Drie bussen vertrekken er tegenwoordig vanuit Denekamp en vooraf bel ik altijd even met             
mien moat Mark om te vragen in welke bus hij zit. Zo kan hij alvast een lekker biertje klaar 
zetten!

Een paar minuten voor de wedstrijd zit het sfeertje er al goed in.  De vlaggen en dubbel-
halters in Vak P gaan omhoog en er wordt met bezieling gezongen totdat de speaker vraagt 
om zijn aandacht. FCT Riessen medeoprichter Arjan Baas is overleden na een slopende 
ziekte. Voor hem wordt ter nagedachtenis You’ll Never Walk Alone  in z’n geheel afgespeeld 
waarbij iedereen uit volle borst mee zong! Een kippenvel moment!  Het “broederschap” – 
gevoel doet wederom zijn intrede. Het rode hart begint sneller te kloppen!

Fluitsignaal…. wedstrijd begonnen. “Calimero” Almelo is vandaag de tegenstander. Nor-
maal gesproken zouden dat 3 punten én in dit geval het koploperschap op moeten leveren. 

FC Twente gaat redelijk van start en is iets meer in het balbezit dan het kleine broertje uit 
Almelo.  Na een paar kleine speldenprikjes, twee grote kopkansen voor respectievelijk Fer 
en De Jong en een schot op de lat van Chadli, scoort Everton na (alweer) verschrikkelijk ver-
dedigend werk van ons FCT.
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Gemengde gevoelens tijdens de rust. In de overtuiging dat Steve in deze 15 minuten alles 
op scherp heeft gezet besluiten we de vrieskou weer in te gaan. Helaas voor ons lijkt het er 
al snel op dat ze bij Twente een collectieve offday hebben, uitgerekend tijdens de derby! 
Alles en iedereen speelt ver onder de maat, pfff.. 

Nadat De Jong de 1-1 scoort hebben we toch het gevoel van “het komt wel goed”. Niet veel 
leverde onze Douglas de bal wel erg simpel in bij z’n naamgenoot met het gestreepte boe-
venshirt, 1-2! Dacht hij dat ze in de rust gedacht al van shirtjes gewisseld hadden?  “Wat 
Douglas kan, kan ik ook!” moet Cornelisse gedacht hebben. Hij gaat een beetje goochelen 
met Mihaylov….. 1-3 in de 84e minuut. 

Een groot drama lijkt geboren..  Het zal toch niet zo zijn dat wij, FC Twente, onze eerste 
thuisnederlaag van het seizoen 2011/2012 uitgerekend tegen Calimero Almelo  lijden? De 
late goal van De Jong in de 93e minuut mocht helaas niet meer baten! Eindstand 2-3.
 
Even lijkt m’n rode hart niet meer te kloppen. Het gegalm uit het vak van Heracles lijkt in-
eens oorverdovend. Calimero zegeviert in ons nest… Even ben ik jaloers op dat zwart witte 
klote-kuiken en wil me diep verstoppen in zijn eier-dop. In plaats van de trotse koploper 
van de eredivisie te zijn, staan we nu 5e! Wat een zonde! Met een beetje meer inzet had 
de ranglijst na vandaag er heel anders uit kunnen zien….

Teleurgesteld zoeken we de lekkere warme bus op, lullen meer onzin als de heenreis 
doordat Marietje Grolsch ons in haar macht krijgt en kijken alweer uit naar de volgende 
wedstrijd waarbij we onze FCT weer fanatiek én positief zullen ondersteunen.
Het Twentse Ros zit opgesloten in ons hart. Een klein zwart uilskuiken in een boeventenue 
brengt daar natuurlijk niet zomaar verandering in. We huilen dikke tranen als ons Twente 
wordt gekraakt…   
Maar de volgende wedstrijd zingen we  
weer in vol ornaat :

“TROTS DA’W VEUR TWENTE BINT!!!”

Groet’n
Marc Olde Scholtenhuis
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Supportersvereniging FC Twente Denekamp  
trots op eigen home

Voorzitter Mathijs Vollenbroek van supportersvereniging FC Twente Denekamp is tevreden 
met wat hij ziet. “Vooral de wand met alle foto’s spreekt denk ik tot de verbeelding”, zegt 
hij wijzend naar een wand van meer dan tien meter met allerlei foto’s uit de historie van FC 
Twente, met natuurlijk als hoogtepunt het kampioenschap uit 2010. Dat krijgt een promi-
nente plaats op de wand, die prachtig is verlicht. Tijdens de officiële opening van vrijdag 2 
maart trekt deze wand veel bekijks, want voor jong en oud is er herkenning. “Iedereen uit 
Denekamp die FC Twente een warm hart toedraagt kan trots zijn op dit schitterende sup-
portershome”.

Eind 2009 is de supportersvereniging FC Twente Denekamp officieel begonnen. Daarvoor 
was er al een groep uit Denekamp die georganiseerd naar wedstrijden van FC Twente 
ging. “Toen was er nog geen bus vol”, weet Vollenbroek zich te herinneren. “Nu rijden we 
tweewekelijks met drie volle bussen naar de wedstrijden en bezoeken we ook vaak uitwed-
strijden. De vereniging krijgt steeds meer vorm met een eigen bestuur en allerlei andere 
activiteiten”. Het enthousiasme van het zeskoppige bestuur van de supportersvereniging is 
groot en dat resulteert nu dus in de opening van een eigen home in het midden van café 
Maddog. 

“We kwamen met de uitbater Nico Wiefferink aan de praat over een eigen home. Een plek 
waar we kunnen verzamelen voor de wedstrijden, en om gezellig na te praten na afloop 
van de wedstrijden. Maar ook een ruimte om bijvoorbeeld Europese wedstrijden gezamen-
lijk te kunnen kijken op een groot scherm”, aldus Vollenbroek. Tijdens wedstrijden van FC 
Twente moet dit de ontmoetingsplek worden voor Denekampers die de Enschedese club 
lief hebben.
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De typische sfeer van FC Twente vindt zich nu ook terug in dit home. Veel rood en wit, en 
daarnaast komt het logo van de Enschedese eredivisionist geregeld terug. Bovendien ligt 
er op de vloer een tapijt dat doet denken de strak gemaaide grasmat van de Grolsch Veste. 
Veel vrijwilligers hebben in de week van de opening meegeholpen om de laatste hand te 
leggen aan de inrichting van het home. Het ademt van alle kanten voetbal uit.

En die saamhorigheid was ook terug te vinden tijdens de opening. Aangezien de spelers 
reeds in voorbereiding waren op de belangrijke wedstrijd tegen PSV, waren er geen spelers 
aanwezig bij de opening. Het waren assistent-trainers Boudewijn Pahlplatz en Youri Mulder 
die de opening van het supportershome verzorgden. Hiermee was eerstgenoemde afge-
reisd naar het dorp waar hij de beginselen van het voetbal leerde. “Oud-speler van DOS’19 
en nu de opening verrichten van een home van de supportersvereniging FC Twente, dat 
maakt de cirkel volgens mij helemaal rond”, zegt Vollenbroek met een knipoog. Met een 
ferme knal van Pahlplatz door een doek wordt het home ludiek geopend. 

Zondagmiddag 4 maart kende het supportershome haar vuurdoop met de wedstrijd tegen 
PSV. In het Philips Stadion waren zo’n 60 leden van de supportersvereniging getuige van 
een historische overwinning. Zo’n 35 mensen besloten de wedstrijd te bekijken in het 
fonkelnieuwe supportershome. 
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André Morsink – Mijn superelf

1. Doelman: Piet Schrijvers
‘Bolle Piet’ was altijd de baas in het straf-
schopgebied. Niet voor niets kreeg FC Twente 
slechts 13 tegendoelpunten in het seizoen 
1971/1972. FC Twente was in die tijd zowel in 
Nederland als in Europa succesvol en Schrij-
vers was samen met verdedigers als Kees van 
Ierssel, Epi Drost en Willem de Vries het slot 
op de deur van het elftal.
 
2. Rechtsback: Luke Wilkshire
Bij Luke Wilkshire kon je altijd de bal kwijt. Hij liet de buitenspelers van de tegenstanders 
achter hem aanlopen in plaats van andersom. Bovendien was hij altijd fel en fanatiek en 
dat 90 minuten lang. Jammer dat hij in 2008 koos voor het grote (Russische) geld.

3. Rechter centrale verdediger: Willem de Vries
Perfect duo met Epi Drost. Deed geen gekke dingen, deed gewoon zijn werk. Een stabiele 
factor voor het elftal.

4. Linker centrale verdediger: Epi Drost
Epi behoefte toch geen enkele toevoeging? Drost stond bekend om riskante terugspeelbal-
len en passeerbewegingen in het eigen strafschopgebied, maar hij redde zich er altijd uit! 
Met zijn loepzuivere lange pass en zijn bikkelharde schot was hij enorm populair.

5. Linksback: Nicky Kuiper
Traditioneel een kwetsbare plek in het elftal van FC Twente. Nicky Kuiper is een zeer dege-
lijke linksback, die mits hij op niveau terugkomt, een stabiele factor is in het elftal van FC 
Twente. Hij heeft zijn portie pech nu toch wel gehad?

6. Rechtshalf: Willy van de Kerkhof
De stofzuiger van het elftal. Hij had op het veld de rol die Wout Brama tegenwoordig bij FC 
Twente heeft. Veel verdedigend werk verrichten en achter elke bal aan gaan!
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10. Centrale middenvelder: Frans Thijssen
De tovenaar op de m². Vormde met Arnold Mühren en Kick van der Vall een perfect trio in 
de succesvolle jaren ’70. 

8. Linkshalf: Theo Janssen
Theo Janssen was met name in zijn tweede en derde seizoen bij FC Twente van onschatba-
re waarde. Met zijn passes, zijn spelinzicht en zijn traptechniek stond hij vaak aan de basis 
van een doelpunt. 

7. Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
De beste speler die FC Twente de laatste 20/25 jaar onder contract heeft gehad. Geregeld 
zag je Ruiz de gehele wedstrijd niet, maar opeens stond hij er in de 89e minuut en gooide 
hij de wedstrijd op slot! Fenomenaal!

9. Spits: Dick van Dijk
Pure afmaker. In 1968/1969 deed Twente lang mee in de strijd om het landskampioen-
schap en van Dijk werd met 30 doelpunten topscorer in de Eredivisie. Legendarisch is de 
thuiswedstrijd tegen Ajax in 1968. Twente won met 5-1 en Van Dijk scoorde drie doelpun-
ten.

11. Linksbuiten: Theo Pahlplatz
Een spelbepalende speler die met zijn acties altijd gevaarlijk was. Hij was met zijn vele 
voorzetten enorm belangrijk voor het elftal.

Wisselspelers:
Sander Boschker, Douglas Franco Teixeira, Arnold Mühren, Jan van Halst, Rene van den 
Kerkhof en Luuk de Jong

Trainer: Kees Rijvers
Het elftal stond onder leiding van Kees Rijvers gewoon. Hij was verantwoordelijk voor het 
debuut van Jan Jeuring en Theo Pahlplatz en haalde onder meer Epi Drost, Kick van der 
Vall, Dick van Dijk en Piet Schrijvers van buitenaf naar Enschede.
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Uit de oude doos 

10 jaar geleden.. Hoe is het met de spelers van toen?

Maart 2002, inmiddels 10 jaar geleden. FC Twente speelde op zondag 17 maart de thuis-
wedstrijd tegen FC Groningen in de KPN Eredvisie. De Tukkers verloren dat duel met 0-1 
door een benutte strafschop van Magnus Johansson. Deze nederlaag zorgde destijds voor 
de nodige ongeregeldheden in- en rondom het stadion. Hoe gaat het nu met de spelers die 
deze middag tot de selectie behoorden en onder trainer John van ’t Schip een teleurstel-
lend seizoen kenden? FC Twente Denekamp ging op onderzoek uit.

Bij FC Twente kwamen deze avond de volgende spelers binnen de lijnen: Sander Bosch-
ker  82., Faouzi El Brazi, Spira Grujic, Patrick Pothuizen, Jeroen Heubach, Simon Cziommer, 
Björn van der Doelen, Tommie van der Leegte, Kurt van De Paar (73. Thijs Houwing), Jack 
de Gier (82. Mikko Rahkamaa), Ellery Cairo. Daarnaast behoorden Chris van der Weerden, 
Sjaak Polak, Arjan van der Laan, Erik ten Hag en Dennis Hulshoff tot de selectie.

Sander Boschker staat nog altijd onder contract bij FC Twente. Inmiddels is de 41-jarige 
goalie bezig aan zijn 22e seizoen voor de Enschedese club. Tegenwoordig is hij de stand- in 
voor Nikolay Mihailov. 
Faouzi El Brazi scoorde in het seizoen 2001/2002 een doelpunt in de thuiswedstrijd tegen 
het Zwitserse Grasshoppers, maar keerde in 2003 terug naar zijn geboorteland waar hij 
zich aansloot bij FAR Rabat. Hij kwam verder nog uit Wydad Casablanca en FC Istres. In 
Frankrijk sloot hij in 2009 zijn carrière af. El Brazi kwam negen keer uit voor het Marok-
kaans voetbalelftal.
Spira Grujic was in zijn tijd bij FC Twente een publiekslieveling. Als aanvoerder droeg hij 
een aanvoerdersband met het logo van VAK P. In 2004 verhuisde Grujic als transfervrije 
speler naar ADO Den Haag. Na twee seizoen lang met succes tegen degradatie te hebben 
gevochten met zijn club, besloot de Serviër in de zomer van 2006 te stoppen met  
voetballen.  
Patrick Pothuizen keerde in 2004 terug bij zijn oude liefde NEC. Na afloop van het seizoen 
2009/2010 stopte Pothuizen met het bedrijven van betaald 
voetbal. Pothuizen bezit sinds 2 mei 2010 het Eredivisiere-
cord van meeste gele kaarten (84). Tegenwoordig speelt hij 
in de topklasse voor de Treffers.
Jeroen Heubach zette aan het eind van het glorieuze sei-
zoen 2009/2010 een punt achter zijn actieve carrière en is 
tegenwoordig assistent-trainer van FC Twente A1. Hij kwam 
in zijn carriere uit voor FC Twente, MVV en NEC. 
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Simon Cziommer vertrok na afloop van het seizoen 2002/2003 naar Schalke ’04. In Gelsen-
kirchen kwam de middenvelder echter nauwelijks aan spelen toe. Hij werd verhuurd aan FC 
Twente, en kwam vervolgens uit voor Roda JC, AZ en FC Utrecht. Tegenwoordig speelt de 
31- jarige middenvelder bij Red Bull Salzburg.
Björn van der Doelen stapte bij aanvang van het seizoen 2003/2004 over naar NEC. Bij FC 
Twente kende was hij in zijn eerste jaar basisspeler, maar kwam hij in zijn tweede seizoen 
slechts 2 duels in actie. Net als Tommie van der Leegte en Jack de de Gier werd hem een 
gesprek aan discipline verweten door trainer René Vandereycken. In Nijmegen sloot hij 
op 29-jarige leeftijd zijn carrière af. Tegenwoordig is Van der Doelen actief als zanger en 
schrijver van liedjes.  
Tommie van der Leegte en FC Twente besloten 01-02-03 de samenwerking te beëindigen. 
Van der Leegte was uit de gratie bij trainer René Vandereycken en had geen uitzicht op 
betere tijden. Hij kwam vervolgens uit voor RKC Waalwijk, ADO Den Haag, VFL Wolfsburg, 
PSV en NAC Breda. Op 2 mei 2010 speelde hij zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal 
uitgerekend tegen FC Twente, de wedstrijd waarin FC Twente zich verzekerde van de lands-
titel. Tegenwoordig is van der Leegte verkoper bij familiebedrijf VDL.
Kurt van de Paar kreeg in 2003 te horen dat zijn contract in Enschede niet werd verlengd. 
Hij vertrok naar het Turkse Trabzonspor. In totaal speelde Van De Paar in vijf seizoenen 114 
officiële wedstrijden voor Twente, waarin hij elf doelpunten maakte. Tegenwoordig speelt 
hij bij KFC Driest in België. 
Jack de Gier speelde in anderhalf seizoen 27 officiële wedstrijden voor FC Twente. De 
Gier kwam in de winterstop van het seizoen 2001/2002 over van Dunfermline Athletic FC. 
Tegenwoordig is hij trainer van Jong NEC/FC Oss en assistent van Alex Pastoor bij de eerste 
selectie.
Ellery Cairo blonk in Enschede regelmatig uit vanwege zijn uithoudingsvermogen en 
voorzetten. Na 101 officiële wedstrijden en 14 doelpunten in Twentse dienst maakte hij de 
overstap naar het Duitse SC Freiburg, dat op dat moment in de 1. Bundesliga uitkwam. Na 
periodes bij Hertha BSC, Coventry City, NAC Breda en Heracles Almelo komt de Rotterdam-
mer tegenwoordig uit voor AGOVV Apeldoorn.
Thijs Houwing werd van jongs af aan bestempeld als de opvolger van Jan Vennegoor of 
Hesselink. Deze belofte heeft de aanvaller uit Vasse nooit kunnen inlossen. Ook bij de 
Graafschap en Cambuur Leeuwarden lukte het Houwing niet om naam te maken. Na vier 
seizoenen bij SV Spakenburg 
speelt hij sinds dit seizoen bij 
HHC Hardenberg. 
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Mikko Rahkamaa kwam slechts 2 keer uit voor de hoofdmacht van FC Twente. In de zomer 
van 2004 vertrok hij naar Go Ahead Eagles. Na anderhalf seizoen in de Eerste divisie ging 
Rahkamaa in december 2006 terug naar Finland. Hij ging spelen bij FC Viikingit, en kwam 
daarna nog uit voor GBK Kokkola. Sinds begin 2009 is hij clubloos.
Chris van der Weerden vertrok na afloop van het seizoen 2003/2004 naar de Belgische 
club Germinal Beerschot. Na twee seizoenen in Antwerpen en een tweetal seizoen bij FC 
Eindhoven besloot hij zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Na zijn actieve spelerscar-
rière was van der Weerden enkele jaren werkzaam in de jeugdopleiding van PSV. Sinds het 
ontslag van Fred Rutten bij PSV is hij assistent van Philip Cocu bij het eerste elftal.
Sjaak Polak speelde 3,5 seizoen bij FC Twente en zal altijd herinnerd worden als vrijetrap-
penspecialist en vanwege zijn twee benutte penalty’s in respectievelijk de halve finale en 
de finale van de Amstel Cup in het seizoen 2000/2001. Vertrok voor aanvang het seizoen 
2004/2005 naar zijn geboorteplaats Den Haag waar hij ging spelen voor het plaatselijke 
ADO Den Haag. Na periodes bij Sparta Rotterdam, BV Veendam en RBC Roossendaal komt 
Polak sinds 2010 uit voor SVV Scheveningen, de club waarmee hij in 1995/1996 algeheel 
landskampioen werd.
Arjan van der Laan speelde drie seizoenen voor FC Twente, waarna hij vertrok naar ADO 
Den Haag. In zijn eerste seizoen in Den Haag werd ADO kampioen van de Eerste divisie, 
maar in zijn tweede seizoen kwam Van der Laan echter steeds minder aan spelen toe. Hij 
werd in januari 2004 voor de rest van het seizoen aan FC Dordrecht verhuurd, waar hij ver-
volgens een contract tekende. In 2006 beëindigde hij zijn carrière en werd hij jeugdtrainer 
bij Sparta Rotterdam.
Erik ten Hag sloot zijn carrière na het seizoen 2001/2002 af bij FC Twente om er verder te 
gaan als hoofd opleidingen. Op 1 februari 2006 aan de trainersstaf toegevoegd toen Jan 
van Staa tijdelijk hoofdtrainer werd na het ontslag van Rini Coolen. Ten Hag bleef in functie 
toen in het seizoen 2006/07 Fred Rutten werd aangesteld als hoofdtrainer. Na één seizoen 
onder Steve McClaren te hebben gewerkt trad Erik ten Hag voorafgaand aan het seizoen 
2009/2010 in dienst van PSV, alwaar hij herenigd werd met hoofdtrainer Fred Rutten. Na 
het ontslag van Rutten besloot ten Hag ook op te stappen bij PSV. 
Dennis Hulshoff speelde vijf seizoenen in Enschede. Het hoogtepunt was het winnen van 
de KNVB beker in 2001. De finale tegen PSV eindigde in 0-0, zodat strafschoppen de beslis-
sing moesten brengen. Hulshoff benutte 
de zesde strafschop in de reeks. In 2002 
ging Hulshoff terug naar Go Ahead 
Eagles, waarvoor hij nog twee seizoe-
nen uitkwam. Sinds 2007 is hij actief als 
scout binnen de jeugdopleiding van de 
Deventerse club.
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Wat geet er nog gebeur’n?
  

Datum:   Woensdag 21 maart
Tegenstander:  de Graafschap
Aanvang:   18.30
Vertrek:    16.00 / 17.00   

Datum:   Zaterdag 24 maart
Tegenstander:  ADO Den Haag
Aanvang:   20.45
Vertrek:    ?  

Datum:   Zaterdag 31 maart    
Tegenstander:  Roda JC
Aanvang:   19.45  
Vertrek:    18.00 
   

 
Datum:   Woensdag 11 april
Tegenstander:  AZ Alkmaar
Aanvang:   19.00
Vertrek:   ?

Datum:   Zaterdag 14 april
Tegenstander:  NAC Breda
Aanvang:   20.45
Vertrek:   19.00
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FC Voetbalkennis
 
1. Na de bekerwinst in 2001 was FC Twente voor het seizoen 2001/2002 gekwalificeerd 
voor de UEFA Cup. In de eerste ronde wist men Polonia Warschau uit te schakelen. Tegen 
wie nam FC Twente het op in de tweede ronde? 

2. FC Twente werkt op dit moment samen met andere clubs uit binnen- en buitenland. Met 
welke Amerikaanse club heeft men zo’n samenwerkingingsverband?

3. Niels oude Kamphuis keerde in 2006 terug bij FC Twente. Van 1999 tot 2006 was hij 
actief in de 1. Bundesliga en kwam uit voor een tweetal clubs. Welke waren dat?

4. In het seizoen 2005/2006 stond er bij FC Twente een Griekse verdediger onder contract. 
Naar welke naam luisterde hij?

5. In 1975 speelde FC Twente in de finale om de UEFA Cup tegen Borussia Mönchenglad-
bach. Welke gerenommeerde club werd door de Enschedeërs uitgeschakeld in de halve 
eindstrijd?

6. Chris de Witte kwam in 1998 als veelbelovend talent naar FC Twente, maar vertrok (na 
tal van blessures) in 2003 als wisselspeler uit Enschede. Voor welke club verruilde hij FC 
Twente?

7. FC Twente verloor in 2001 met 3-2 bij Ajax, na een 2-0 voorsprong. 
Wie scoorde(n) er voor Twente? 

8. Wat hebben onderstaande oud - FC Twente spelers met elkaar gemeen?

De goede antwoorden op dit elftal vragen staan in de volgende editie. Deze editie kun je 
medio juni van ons verwachten! 

     


