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Van de voorzitter

Beste leden/sponsoren,

Op het moment dat ik het voorwoord 
voor deze uitgave van het FC Twente 
Denekamp Magazine staat carnaval al 
weer voor de deur, en zijn we al weer 
enkele wedstrijden onderweg in 2015. 
Het jaar wat goed leek te starten met 
drie overwinningen in de eerste vier 
wedstrijden. Inmiddels mogen we 
echter concluderen dat FC Twente, na 
nederlagen tegen o.a. ADO Den Haag 
en Excelsior, bijzonder matig uit de 
winterstop is gekomen.

Naar mijn idee is het echter nog wat 
te vroeg om het huidige seizoen te 
beoordelen. Wat moeten we er van 
vinden? Geregeld hebben we dit 
seizoen wedstrijden gezien met twee 
gezichten. Zo nu en dan zien we in 
de eerste helft zwierig aanvalsspel, 
wordt de tegenstander van het kastje 
naar de muur getikt en zien we de 
ene aanvalsgolf naar de andere. Niet 
gek veel later zien we een ploeg die 
fors terugschakelt naar een lager 
aanvalstempo, met de kont op eigen 
helft/zestien gaat hangen en soort 
reactievoetbal/countervoetbal gaat 
spelen. Iets waar eigenlijk helemaal 
geen aanleiding voor was eerder in de 
wedstrijd. Het hoort allemaal bij een 
team in opbouw.   

FC Twente heeft een erg jonge, 
onervaren ploeg, maar daar kampt 
vrijwel iedere ploeg in de Eredivisie 
mee. Wisselvalligheid hoort bij jeugd. 
Wisselvalligheid hoort bij een team in 
opbouw. In die zin zullen we ons nog 
vaak in avonturenland wanen tijdens de 
wedstrijden van onze Trots gedurende 
het huidige seizoen. Een wedstrijd 
lijkt nooit écht op slot. Gedurende het 
seizoen is het toch te hopen dat de 
talentvolle ploeg steeds minder vaak 
de onnodige voetballende knieval gaat 
maken voor de tegenstander.

Toch, het verhaal van FC Twente in 
het huidige seizoen is er één aan het 
worden waarin de woorden; gebrek, 
strijd, passie, beleving en mentaliteit 
steeds terug komen. Ondanks dat 
wisselvalligheid er bij hoort en ik al eens 
vaker heb gepleit voor geduld, moet de 
WIL er wel zijn. Alles valt of staat met 
instelling.

Ondanks de lastige periode in de 
competitie hebben we ons ondertussen 
wel keurig voor de halve finale van de 
KNVB Beker weten te plaatsen, dit na 
een puike overwinning op AZ. In de halve 
finale strijden we tegen bekerhouder PEC 
Zwolle voor een plekje in de finale. Wij 
hebben voor deze wedstrijd weer 100 
kaarten in één vak gereserveerd. Heb je 
nog geen kaart? Voor €22,- verzeker je 
jezelf van een kaartje en een retourtje in 
de bus. 
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De afgelopen tijd heeft de club op 
financieel/bestuurlijk niveau een 
turbulente tijd meegemaakt. 
Medio oktober werd bekend gemaakt 
dat FC Twente vanaf januari over zal 
gaan op een nieuwe bestuursvorm 
en onlangs werd bekend dat Joop 
Munsterman stopt als voorzitter. 
Overigens ben ik persoonlijk van mening 
dat de beste man de afgelopen tijd 
onterecht en té kritisch is bejegend. 
Is iedereen vergeten waar FC Twente 
stond op het moment dat Joop de 
voorzittershamer overnam? In plaats van 
als grijze muis mee te blijven hobbelen 
in de nationale competitie heeft hij 
FC Twente gemaakt tot een club die 
binnen en buiten de landsgrenzen een 
uitstekende reputatie heeft opgebouwd 
en zeer succesvol is geweest. Het zit 
nu misschien ietwat tegen, maar dat 
eremetaal hangt eerder dan verwacht 
weer om de nek bij de spelers bij onze 
FC, reken daar maar op! 

Met de Supportersvereniging verloopt 
alles naar tevredenheid. Nog altijd rijden 
we iedere thuiswedstrijd met drie volle 
bussen richting de Grolsch Veste, en nog 
altijd is het altijd in grote gezellige boel! 

Wel wil ik nog even melden dat ik als 
voorzitter ‘onwies’ trots ben op de 
betrokkenheid en steun die we als 
vereniging ontvingen bij onze actie t.b.v. 
Stichting Make-A-Wish Nederland. 
Dank daarvoor! Hierover valt verderop 
in het Magazine meer te lezen. 

Ook voor een 
lokalemsupportersvereniging is 
betrokkenheid in de maatschappij erg 
belangrijk!

Ik hoop dat FC Twente de stijgende 
lijn weet vast te houden en dat we dit 
seizoen met z’n allen nog enkele mooie 
thuiswedstrijden mogen zien!

Met een sportieve groet,
 
Mathijs Vollenbroek
Voorzitter FC Twente Denekamp
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Nieuws vanuit het bestuur
 
 
Inzet bussen bij thuiswedstrijden 
In de eerste seizoenshelft ontvingen we 
geregeld teleurgestelde reacties op het 
feit dat te vaak lijnbussen werden ingezet 
voor het vervoer bij thuiswedstrijden. 
Hierover is gesproken met Tad Tours, en 
inmiddels is er toegezegd dat dit niet 
meer structureel zal voorkomen. 

Nieuwe sponsoren 
Bij aanvang van het seizoen 2014/2015 
hebben wij Het Podium, 
J.T.E. Handelsonderneming en 
Kienhuis Groep mogen verwelkomen 
als nieuwe sponsoren. Wij zijn al onze 
sponsoren enorm dankbaar voor hun 
steun en betrokkenheid aan onze 
Supportersvereniging! 
 
Bestuurssamenstelling
Onlangs heeft Rene Vollenbroek 
aangegeven dat hij gaat stoppen als 
actief bestuurslid. Hij blijft op de 
achtergrond actief voor de vereniging, 
met name op het gebied van de bussen 
en activiteiten. Als bestuur zijn we ons 
aan het oriënteren hoe Rene vervangen 
gaat worden. Als Supportersvereniging 
streven we er sowieso naar om steeds 
meer betrokkenen te krijgen die op 
verschillende gebieden hun rol hebben in 
het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Sluiting supportershome
In overleg is er besloten dat er na 
bijna drie jaar een einde komt aan het 
Supportershome bij Bar/Café Maddog. 
Het onderkomen is nog net zo fraai als bij 
de opening in maart 2012. Echter vallen 
de bezoekersaantallen van het home 
voorafgaand aan/na afloop van thuis- 
en uitwedstrijden behoorlijk tegen. 
Ondanks tal van initiatieven in de vorm 
van leden- en themafeesten zijn we er 
niet in geslaagd om structureel reuring in 
de ‘tent’ te krijgen. 

Via deze weg willen we Nico Wiefferink, 
Bjorn Groener en alle medewerkers 
van Bar/Café Maddog bedanken voor 
die vele gezellige avonden en danken 
voor het ter beschikking stellen van een 
ruimte om ons eigen supportershome te 
hebben.
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Seizoenskaarten 2015/2016
Onlangs hebben we contact gehad 
met FC Twente en gevraagd naar de 
mogelijkheid om vanaf volgend seizoen 
met een groep Denekampers bij elkaar te 
zitten in de Grolsch Veste. Dit is mogelijk, 
maar hierbij is het wel belangrijk om te 
weten hoe het is gesteld met de animo 
vanuit onze leden. Medio april kan FC 
Twente ons de opties qua vak aanbieden. 
Voor die tijd hopen wij van jullie te horen 
wie er geïnteresseerd is om volgend jaar 
met tal van Denekampers bij elkaar in 
één vak te zitten? Wij zouden het erg 
mooi vinden wanneer we 25 of meer 
aanmeldingen kunnen voorleggen bij FC 
Twente. Interesse? Laat het weten via 
mail@fctwente-denekamp.nl. 

Bezoeken uitwedstrijden
Zondag 18 januari zijn we vanuit 
Denekamp massaal naar Rotterdam 
geweest om de wedstrijd Feyenoord – FC 
Twente te bezoeken. Gemiddeld gaan 
er ca. 25-30 personen uit Denekamp 
e.o. mee met Supportersvereniging FC 
Twente Denekamp naar uitwedstrijden in 
de Eredivisie. 

Wil jij een keer mee naar een wedstrijd 
elders in het land? Meld je dan aan via 
www.fctwente-denekamp.nl/aanmelden, 
onder vermelding van je naam en (s)cc 
nummer. Hierbij dient echter gezegd te 
worden dat je lid dient te zijn/te worden 
van de Supportersvereniging.

Daarnaast moet je in bezit zijn van 
een geldige (S)CC op eigen naam, deze 
dient overeen te komen met de naam 
op het losse wedstrijdticket en het 
identiteitsbewijs.

Voorspellingscompetitie
Dit seizoen organiseren we een wederom 
een voetbalpoule! Voorspel de eerste 
doelpuntenmaker (5 punten), de ruststand 
(10 punten) en de eindstand (15 punten) 
bij iedere thuiswedstrijd en maak kans op 
mooie prijzen! 

Wat kun je winnen?
Na afloop van iedere thuiswedstrijd zal er 
een weekwinnaar bekend worden in de 
bussen! Als weekwinnaar ontvang je een 
tweetal ‘sixpacks’ bier. 

Daarnaast wordt er een Algemeen 
Klassement bijgehouden. De drie mensen 
die aan het eind van de rit op een 
podiumplaats staan ontvangen naast een 
mooie bokaal: 

Nr. 1: Volgend seizoen gratis lidmaatschap 
incl. vervoer naar de thuiswedstrijden in de 
Eredivisie 
Nr. 2: Digitale camera    
Nr. 3: Waardebon Fanstore FC Twente t.w.v. 
€25
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Een lid van de Supportersvereniging

In deze terugkerende rubriek wordt 
er telkens een willekeurig lid onder 
vuur genomen met allerlei vragen en 
stellingen waar ze naar eer en geweten 
op moeten antwoorden. Dit keer is het 
de beurt aan Jelte Nijhuis uit Denekamp. 

Wat is je naam en/of bijnaam?
Jelte Nijhuis

Wat doe je zoal voor de kost/in het 
dagelijks leven? 
Ik ben monteur bij Machinefabriek 
Westerhof.

Verder nog hobby’s? 
Karpervissen en op z'n tijd een goed glas 
bier drinken. (of 2.)
 
Verliefd, verloofd, getrouwd, vrijgezel? 
Smoorverliefd op Manon Loohuis. 

Zijn er nog andere sporten die je leuk 
vindt?
Ik vind bijna alle sporten leuk, maar ik 
volg alleen het voetbal.

Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub 
sta je langs de lijn? 
Nee, ik ben niet echt gemaakt om te 
sporten. Heb een blauwe maandag op 
voetbal gezeten toen ik 8 was. Na vele 
andere sportpogingen heb ik nu de 
handdoek in de ring gegooid en kijk nu 
alleen nog maar.

Wanneer/wat was je eerste wedstrijd 
van FC Twente? 
Ergens in het jaar 1999, zou niet meer 
weten welke wedstrijd.
   
Seizoenskaart sinds?
2002 

Waar en met wie zit je in het stadion? 
Wij zitten in vak 306, met Martin Roelofs, 
Maarten Sauer, Han Snoeijink, Patrick 
Wekking, Thomas Lubben, Paul Ottenhof, 
Rick snoeijink en Robert Bornebroek. 
Altijd een gezellige boel! 

Wie is je favoriete speler bij FC Twente 
(nu/aller tijden)? 
Nu is dat Felipe Gutiérrez. De beste FC 
Twente speler ooit vind ik Bryan Ruiz
Welke speler moet er zo snel mogelijk 
terug keren in het rood van FC Twente? 
Ik geloof niet in het terughalen van 
spelers. Als ik dan toch iemand terug 
mag halen zou ik Jan van Halst terug 
halen, zodat Munsterman een stapje 
terug kan doen. Zo af en toe word ik een 
beetje moe van onze Voorzitter.  
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Wie mag er vandaag nog weg?
Luc Castaignos 

Waar eindigt Twente dit seizoen?
Op plek 3.

Welke prijzen/prestaties behaalt FC 
Twente de komende 10 jaar? 
Ik denk dat ze de beker nog wel een keer  
zullen winnen en de Johan Cruijff Schaal.
Een tweede kampioenschap zou meer 
dan welkom zijn! 

Je meest memorabele wedstrijd van FC 
Twente?
Kan moeilijk kiezen! De wedstrijd tegen 
Feyenoord waar Twente met 0 - 1 achter 
stond en Bryan Ruiz erin kwam na een 
lange blessure. Het stadion ontplofte 
bijna en binnen een kwartier stonden 
we met 2 - 1 voor. De 2 - 6 overwinning 
op PSV, met een geweldig busreis er 
naartoe, zal ik ook nooit vergeten. Maar 
mijn mooiste pot was toch wel de Europa 
League wedstrijd tegen Bursaspor. 
Na 3 - 1 verlies in de uitwedstrijd won 
Twente na verlenging en 250% inzet met 
4 - 1 in eigen huis.. KIPPENVEL!!!

Wat is je favoriete buitenlandse club?
Ik volg het buitenlandse voetbal niet 
echt, heb ook geen favoriete club. Ben 
vorig jaar naar een wedstrijd van FC 
Barcelona geweest in Camp Nou, Dat 
vond ik wel erg indrukwekkend om mee 
te maken.

Wie is je favoriete buitenlandse speler 
(nu/aller tijden)?
Ik kan wel genieten van Zlatan 
Ibrahimovic. Is het niet om zijn voetbal, 
dan wel om zijn uitspraken en fratsen.

Wie is volgens jou de meest irritante 
voetballer?
Toivonen, Strootman, Klose en zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Als absolute nr. 
1 staat heb ik toch echt Luis Suarez! 

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt 
ooit?
Het doelpunt van Dennis Bergkamp 
tegen Argentinië op het WK van 1998. 
Fantastische bal-aanname, uitklappen en 
er snoeihard inschieten!! 

Nog een aardig stadion ontdekt bij 
de uitwedstrijden/wat is je favoriete 
stadion?
Geen stadion die er echt uitspringt; een 
vol uitvak en een leuke groep supporters 
in de bus is hét recept voor een leuke 
dag!

Welke tegenstander hoop je dat ooit 
nog eens Europees uit de bus rolt?
Ik heb eigenlijk niet echt een voorkeur; 
zou mooi zijn als het een club is die 
enigszins te bezoeken is. Persoonlijk zie 
ik mezelf nog niet naar Qarabag - Twente 
gaan.
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Welke club hoop je dat promoveert uit 
de Jupiler League en welke club hoop je 
dat degradeert? 
Van mij mag Sparta wel promoveren, 
en FC Dordrecht of Willem II wel 
degraderen.

Nog een mening over het Nederlands 
Elftal?
Ik heb er dit WK met veel plezier naar 
gekeken, was een leuke tijd! 

Wat is je favoriete trainer?
Van Twente was dat toch wel Steve 
McClaren. Beste trainer van ter wereld 
vind ik Josep Guardiola.

Wat zijn je verwachtingen van het 
seizoen 2014/2015?
Ik zeg; we maken er weer een mooi 
jaar van met z'n allen. Af en toe een 
uitwedstrijd en gaan met die banaan!

Wat is je ideale basiself FC Twente op 
dit moment? 
Marsman; Martina, Bjelland, Lachman, 
Schilder; Mokotjo, Ebecilio, Gutiérrez; 
Corona, Castaignos, Mokhtar.
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Hoe gaat het met.. - Hans Meyer

Nadat Fred Rutten de selectie een 
paar wedstrijden onder zijn bewind 
had, besloot FC Twente een relatief 
onbekende Duitser trainer aan te 
stellen. Zijn naam? Hans Meyer. Vanaf 
januari 1996 smeedt rustig aan een 
hecht elftal, wat in 1997 als derde 
eindigt achter respectievelijk PSV en 
Feyenoord. Ook in de Europacup gaat 
het redelijk. FC Twente weet de derde 
ronde te bereiken, waarin Auxerre 
uiteindelijk te sterk bleek. Sportief 
gaat het dus goed. Als Meyer eind 
1999 door het bestuur van Borussia 
Mönchengladbach wordt gevraagd om 
daar trainer te worden, is zijn keuze 
snel gemaakt. De onder de supporters 
populaire trainer (Hij sprak onder 
andere de woorden: ‘‘Ich bin ein 
Tukker‘‘) vertrok. 
 
Hans Meyer, geboren op 3 november 
1942, vluchtte met zijn familie in 
1945 uit Bohemen naar Roßleben, 
tegenwoordig een gemeente in de 
Duitse deelstraat Thüringen. Op 21- 
jarige leeftijd ging hij voetballen voor de 
eerste Oost-Duitse kampioen SC Motor 
Jena, en tegelijkertijd studeren voor 
een toekomst als sport en geschiedenis 
leraar. De club was actief in onder meer 
atletiek, worstelen, schermen, hockey, 
tafeltennis, voetbal en zwemmen. Op 
dat moment dat Meyer er ging spelen 
was acteerde de club in de  HYPERLINK 
"http://nl.wikipedia.org/wiki/DDR-
Oberliga" \o "DDR-Oberliga" DDR-
Oberliga. In 1965 besloot de Oost-Duitse 

regering dat de voetbalafdelingen 
van de grootste sportclubs zelfstandig 
moesten worden. Zo ontstonden er tien  
HYPERLINK "http://nl.wikipedia.org/
wiki/Voetbalclub_(DDR)" \o "Voetbalclub 
(DDR)" FC's. Motor Jena nam de naam FC 
Carl Zeiss Jena aan. 

Aanvankelijk werd Meyer gezien als 
een ‘Perspektivspieler’, een speler 
met een groot potentieel en veel 
toekomstverwachtingen. Dit potentieel 
zou hij als voetballer echter nooit 
verzilveren. Bij het eerste elftal deden 
ze slechts sporadisch een beroep op 
hem. De ploeg slaagde er in het seizoen 
1967/1968 in om de titel in de wacht te 
slepen, maar Meyer had hier nauwelijks 
een aandeel in. In het daaropvolgende 
seizoen kwam Hans Meyer, spelend 
als verdediger, circa 20 wedstrijden 
binnen de lijnen. De ploeg eindigde 
uiteindelijk als tweede, achter Vorwärts 
Berlin.  Een jaar later werd opnieuw de 
titel gewonnen. In dat seizoen (1969-
1970) werd er nog slechts tweemaal 
een beroep gedaan op Meyer. Aan 
het eind van dit seizoen, beëindigde 
hij zijn actieve loopbaan. Uiteindelijk 
kwam hij tot een totaal van 30 
competitiewedstrijden en één doelpunt.
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Niet lang na het beëindigen van zijn 
spelersloopbaan werd Hans Meyer op 
1 juli 1971 aangesteld als trainer/coach 
van FC Carl Zeiss Jena, nadat hij eerder 
assistent-trainer van Georg Buschner 
was geweest. Tot zijn ontslag in 1983 zou 
hij met deze club drie keer de FDGB Cup 
(1972, 1974, 1980). De FDGB Cup ( Freier 
Deutscher Gewerkschaftsbund Pokal = 
Beker van de Vrije Duitse Vakbond) was 
het equivalent van de Nederlandse KNVB 
beker in de DDR (Oost-Duitsland). In het 
seizoen 1980/1981 wist de ploeg onder 
zijn leiding de finale  van de Europacup 
II te bereiken. Op 13 mei 1981 in het 
Rheinstadion in Düsseldorf was FC 
Dinamo Tbilisi uit de Sovjet-Unie de 
tegenstander. Deze wedstrijd ging 
overigens met 2-1 verloren. Eerder dat 
toernooi versloeg de ploeg onder meer 
AS Roma, Benfica en Valencia.

Na dit hoogtepunt ging het echter 
minder met de resultaten. In het seizoen 
1983/1984 werd Han Meyer ontslagen. 
Na acht wedstrijden zonder overwinning 
bezette de ploeg de laatste plaats in de 
competitie.Genoeg reden om afscheid 
te nemen van Meyer. Na een periode bij 
Rot-Weiß Erfurt, FC Karl-Marx-Stadt (nu 
Chemnitz FC), opnieuw Carl Zeiss Jena en 
1. FC Union Berlin belandde Hans Meyer 
in januari 1996 in Enschede. 

In zijn eerste volledige jaar was Meyer 
succesvol in Enschede. FC Twente 
bereikte in het seizoen 1996/1997 met 
de derde plaats overtuigend het Uefa 
Cup-toernooi, waarin het drie ronden 
standhield. Een jaar later sloot de 
Enschedese club de competitie af met 
de negende plaats, vorig seizoen was FC 
Twente de achtste club van Nederland. 
De oorzaak voor de tegenvallende 
resultaten liggen volgens Meyer in 
het beleid van de Enschedese club. Zo 
verloor hij jaarlijks zijn beste spelers.
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Mols, Boerebach en Westerveld 
vertrokken in 1996 en Bruggink, Bosvelt 
en Hoogma een jaar later. Dat jaar daar 
op namen Bosman, Van Halst en Oude 
Kamphuis afscheid. 

Geleidelijk kwam de relatie tussen het 
bestuur van de club en de trainer onder 
druk te staan. Het seizoen 1999/2000 
was amper twee competitierondes 
onderweg toen Borussia 
Mönchengladbach ervoor zorgde dat 
het schijnhuwelijk tussen FC Twente en 
trainer Hans Meyer werd ontbonden. 
‘Die Fohlen’ waren op dat moment de 
hekkensluiter van de tweede Bundesliga 
en maakte een vroegtijdig een einde aan 
een onwerkbare situatie die tot onvrede 
van club en oefenmeester tot aan het 
einde van het seizoen leek te gaan duren.

Hiermee was de trainer zelf nog het 
meest opgelucht. Vlak voor zijn vertrek 
meldde hij: “Het was geen geheim dat 
ik weg wilde. Een trainer heeft geen 
toekomst bij een club als hij niet in de 
beleidsvoering wordt gekend. Sterker 
nog, voor dit seizoen zijn er zelfs spelers 
buiten mij om aangetrokken. Mijn 
overgang naar Gladbach is voor beide 
partijen het beste. Daarmee vertel ik 
toch niks nieuws?'' 

Dankzij Borussia Mönchengladbach 
kwam er een vroegtijdig einde aan 
de koude oorlog tussen FC Twente 
en trainer Meyer. Fred Rutten zou 
uiteindelijk zijn taken in Enschede 
overnemen. Meyer leidde Borussia in 
2001 terug naar de 1. Bundesliga.  Hij 
was daarmee de eerste Oost-Duitse 
voetbaltrainer die promoveerde met een 
club uit het Westen. Na zijn ontslag in 
maart 2003 werd hij in december 2003 
(als interim-trainer) aangesteld bij het in 
degradatienood verkerende Hertha BSC. 
Met Meyer slaagde Hertha erin om zich 
uit de degradatiezone te spelen. 
Op 9 november 2005 werd hij aangesteld 
als hoofdtrainer bij 1. FC Nürnberg, op 
dat moment ‘rode lantaarndrager’ in de 
Bundesliga. Binnen een mum van tijd 
leidde hij de ploeg uit de degradatiezone 
en verzekerde zich aan het einde van het 
seizoen zelfs van de achtste plaats. In 
het seizoen 2006-2007 bereikt Nürnberg 
onder Meyers leiding de zesde plaats op 
de ranglijst en won het de DFB-Pokal. 
In februari 2008 kwam er een eind aan 
zijn periode bij ‘Der Club’, als gevolg van 
aanhoudend verzuim. Wat volgde was 
een langlopende vete tussen de trainer 
en de club, mede over de afwikkeling van 
het contract. Medio oktober 2008 werd 
bekend dat Nürnberg en Hans Meyer alle 
uitstaande geschillen hadden geregeld.
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Op dezelfde dag keerde Meyer terug 
als hoofdtrainer bij zijn voormalige 
club Borussia Mönchengladbach. Hij 
tekende een contract tot het einde van 
juni 2010 om degradatie te voorkomen. 
Het seizoen werd afgesloten met een 
vijftiende plek, met slechts 31 punten. 
Ondanks klassebehoud Hans Meyer 
vroeg op 28 mei 2009 naar zijn huidige 
tot 30 juni 2010 contract voortijdig te 
ontbinden. 

Meyer is tegenwoordig bestuurslid 
technische zaken bij Borussia 
Mönchengladbach, een rol die de 
voormalig trainer met plezier vervult. 
“Op een gegeven moment stopt het 
als trainer, het is mooi om dan in de 
voetballerij werkzaam te blijven, zonder 
dagelijks op het veld bezig te hoeven 
zijn en de eindverantwoordelijkheid 
te moeten dragen. Ik heb nu 
een adviserende functie voor de 
voetbaltechnische zaken die binnen de 
club spelen.” 
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Breukers in Oranje, je verwacht het toch 
niet..

Sloot ik mijn vorige column af met de 
woorden 'Winnen is clean shit! Maar dan 
met passie, goals en lef', las ik een tijdje 
later dat Schreuder het licht had gezien 
bij FC Bayern München. Hij was daar 
om een stage af te ronden in het kader 
van zijn diploma Coach betaald voetbal. 
Wat had hem namelijk verbaasd? Bij 
FC Bayern staat alles in het teken van 
winnen... Je verwacht het toch niet! 

Maar goed, hij zal ervan geleerd hebben 
denk je dan. Maar dan, vlak voor het 
begin van het seizoen begint het weer. 
Schreuder: "Doelstelling van dit seizoen 
is Europees voetbal halen, bla bla bla 
bla bla". Ik moet eerlijk bekennen dat 
onze blinde leasecavia, die wegens 
vakantie van een kameraad tijdelijk bij 
ons gedumpt werd, geluk had dat de 
slof waaruit ik schoot hem op een haar 
na miste en hem dus niet dodelijk trof. 
En het mooie is, het beestje begreep 
het direct. Want nadat ik een luide 
GVD! slaakte zei het beestje tegen me: 
"FCT zeker! Morgen komen ze met een 
lulverhaal dat de ambitie weliswaar 
het kampioenschap is maar dat de 
doelstelling bij de eerste vijf eindigen is". 
En ja hoor, zelfs onze surrogaat hamster 
kon het al mijlenver zien aankomen: de 
voorspelde nuance volgde een dag later. 
Je verwacht het toch niet! 

Column - Bas Leferink

Nee, natuurlijk niet. Hoe kon het toch 
ineens zo zijn dat die zwaar bewapende 
groene mannetjes uit Sebastopol op 16 
maart 2014 ineens Russissche soldaten 
bleken te zijn die De Krim annexeerden? 
Najaaaaa, zeg. Je verwacht het toch 
niet. De Nederlandse staat die door een 
accijnsverhoging op diesel in plaats van 
de verwachtte 270 miljoen euro winst, 
een slordige 3 miljoen euro verlies 
incasseert. Deuheu! Je verwacht het toch 
niet! De bierprijs die gestegen is in De 
Grolsch Veste, hoe is het mogelijk?
Je verwacht het toch niet! 

Awel, cynisme is altijd makkelijk. 
Optimisme voor velen een stuk lastiger. 
"Hebt ze Tadiets vekocht? Doot ze noe 
ok den Promes nog vot? As ik dat had 
weet'n had ik geels ginne seizoenkaart 
meer besteld" , "Den doaren döll van 
Castaignos pleert er bie DOS nog gineens 
tien in, hadden ze den krommen balken 
mer vast vekocht dan har ik hem wa 
op fietske votbracht" , "Marsman? Dat 
arrogaante rotjong zol d'r eens eentje 
oethoald'n". Lastig. Het opportunisme 
ligt altijd op de loer. Corona die naar 
jong Twente wordt verbannen en 
binnen een halve dag door zowat alle 
TC Tubantia lezende makke schapen als 
verloren wordt beschouwd. Lastig. De 
TC Tubantia? De enige krant van Twente. 
Lastig. Wanneer je autoriteit als krant in 
het algemeen en als sportjournalist in 
het bijzonder wordt vergaard doordat 
je kunt schrijven wat je wilt omdat je 
immers de enige bent. Lastig. Oe!!!
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 Oeps !!! ik verval bijna tot het 
verachtelijke cynisme. Dan heb ik toch 
meer respect voor de positivo's."Dit 
wordt het jaar van Castaignos!" en 
"Breukers in Oranje!" gaat wellicht wat 
lastig worden maar zonder de positivo's 
is de sfeer in het stadion ook ver te 
zoeken. Zo ben ik bijvoorbeeld positief 
gestemd over de verrijzenis van een 
sta-vak in De Grolsch Veste. Plannen 
daarvoor zijn in ontwikkeling begrijp 
ik. Positief ook over de bussen naar 
Enschede. Okee met uitzondering van 
die dagen waarop er geen hapjes in de 
bus zijn dan natuurlijk. Positief saldo en 
niet meer onder curatele van de KNVB 
(Waar is uw fatsoen?) Moet kunnen! 
Kampioen van Nederland? Waarom 
niet?! Nou ja, Schreuder zegt in ieder 
geval dat ie het begrepen heeft daar in 
de Freistaat Bayern. 

Azijnzeikers die positief zijn? Lastig. 
Optimisten die zeuren en drammen? 
Lastig. Een uitbater die de bussen 
wil laten vertrekken vanaf de 
Ootmarsumsestraat? JE VERWACHT HET 
TOCH NIET. 

Bas Leferink, oktober 2014
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Donderdag 4 september vond bij Het 
Podium in Denekamp de sponsoravond 
van Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp plaats. De avond zou 
uiteindelijk een zeer interessant en 
gezellig karakter krijgen.

De avond stond hoofdzakelijk in 
het teken van Stichting Make-A-
Wish ®Nederland, het voormalige 
Doe Een Wens Stichting Nederland. 
Net als de club FC Twente willen 
de Supportersvereniging ook 
in de maatschappij scoren. 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp staat volledig achter de pijler 
'solidariteit'. Door het vervullen van de 
liefste wens geeft deze stichting kinderen 
en jongeren met een levensbedreigende 
ziekte de kracht om kind te zijn. Ieder 
kind wil en moet toch kind kunnen zijn?

Supportersvereniging FC Twente Denekamp toont 
maatschappelijke betrokkenheid

Alvorens twee gepassioneerde 
vrijwilligers tekst en uitleg gaven over 
de werkzaamheden en het doel van 
de stichting werd hoofdgast Alfred 
Schreuder, trainer/coach van FC 
Twente, aan de tand gevoeld door 
topjournalist/presentator Eddy van 
der Ley. Het vuur werd de hoofdtrainer 
van de eredivisionist uit Enschede aan 
de schenen gelegd. De transparantie 
en openheid van Schreuder kon 
op veel sympathie rekenen bij de 
aanwezige sponsoren. Hoe zit het nu 
tussen FC Twente en Wout Brama? 
Wat zijn de plannen met ‘good 
old’ Orlando Engelaar? Waar is de 
winnaarsmentaliteit? Hoe nu verder met 
de Mexicaan Jesús Corona? Wat zijn nou 
werkelijk de kwaliteiten van Kasper Kusk? 
Waarom heeft FC Twente zes talentvolle 
doelmannen onder contract? Het zijn 
zo maar enkele vragen die werden 
afgevuurd vanuit de zaal.
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Na een korte quiz met vragen over 
Alfred Schreuder was het rond de klok 
van 22.00 tijd voor de veiling. Er waren 
drie items om te veilen, en dat waren 
niet zo maar artikelen. Het betrof een 
VIP-arrangement voor een wedstrijd 
bij FC Twente, een overnachting voor 
twee personen in het Hotel Golden Tulip 
Apple Park**** in Maastricht en een 
gesigneerd wedstrijdshirt 
van FC Twente.

De aanwezige sponsoren en vrijwilligers 
van de Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp lieten zien dat ze het hart 
op de goede plek hebben zitten. De 
veiling, vrije giften en eerder gedane 
wedstrijdvoorspellingen leverden in 
totaal €2.250,- op voor Stichting Make-
A-Wish ®Nederland. Een werkelijk 
fantastisch bedrag!

Sponsorcommissie en bestuur van de 
Supportersvereniging kijken terug op een 
zeer geslaagde avond, en wil iedereen 
bedanken voor het enthousiasme, steun, 
betrokkenheid en medewerking!
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Een wedstrijd om nooit te vergeten - Robin Nijhuis

Op 10 mei 2008 deed FC Twente goede 
zaken in het eerste duel van de play-offs 
finale door in Emmen Ajax met 2 – 1 
aan de kant te zetten. Twente kwam 
in de eerste helft op achterstand door 
een goal van Suarez. In de tweede helft 
benutte N’Kufo een penalty. Na de 
1 – 1 leek Twente vleugels te krijgen. 
Dit leidde tot prachtig voetbal en de 
uiteindelijke 2 – 1 door N’Kufo na een 
steekpaas van Hersi. De return was een 
week later. Dit zou, zo zou later blijken, 
een historisch duel te worden.

Zondag 18 mei 2008 sta ik vol zenuwen, 
met een wedstrijdkaartje op zak, in de 
rij te wachten totdat ik het perron op 
mag lopen voor de supporterstrein naar 
Amsterdam. Zenuwachtig, al vanaf het 
moment dat ik wakker ben, loop ik de 
trein in. Zoekend naar een zitplek in de 
trein die ons naar de Amsterdam ArenA 
mag gaan brengen. De treinreis verloopt 
vlotjes totdat die ballenbak in beeld 
komt. 

Mijn hart begint alsmaar harder te 
kloppen. Vandaag moet het gebeuren, 
vandaag moeten de voorrondes van de 
Champions League bereikt worden! En 
dat ten koste van Ajax..

In het uitvak staan we met een paar 
jongens uit Denekamp en Tilligte vlak 
achter de trommels van Vak P. De sfeer 
zit er dan ook goed in! Op het moment 
dat de wedstrijd begint is de spanning 
bij iedereen voelbaar. De spelers die 
het voor Twente moeten doen zijn: 
Boschker; Wilkshire, Wielaert, Douglas, 
Wilkshire Braafheid; El Ahmadi, Hersi, 
Engelaar; Huysegems, Nkufo en Elia. 
Bij Ajax staan er spelers als Heitinga, 
Stekelenburg, Davids, Suarez en 
Hunterlaar in de basis. Het begin van de 
wedstrijd ging aardig gelijk op. Twente 
en Ajax kregen beide wat kleine kansen, 
maar echt gevaarlijk worden ze niet. 
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Alleen Luis Suarez was met een schot, 
dat net naast ging, echt dichtbij een 
treffer.  Aan de andere kant is Elia 
gevaarlijk met zijn acties, maar ook zijn 
schot wordt geblokkeerd.

Tijdens de tweede helft komt er een 
heel ander Twente het veld op en krijgt 
mede daardoor ook de grotere kansen. 
Bovendien ontstond er steeds meer 
ruimte op het veld, omdat Ajax de aanval 
moest zoeken. Met name Youssouf Hersi 
maakte hier goed gebruik van, maar 
hij had wat pech in de afronding. Ajax 
ontsnapte hierdoor een paar keer aan de 
0-1. Zo schoot hij vanuit een voorzet net 
voorlangs en even later zou nog een paar 
kansen missen.

En Ajax? Dat wist hier na rust niet veel 
tegenover te stellen. De ploeg had, 
uiteraard, meer balbezit, maar deed daar 
weinig mee. Alle Amsterdamse aanvallen 
strandden op ongeveer vijftien tot 
twintig meter van het Twentse doel. Het 
eindsignaal kwam alsmaar dichterbij, 
Twente had de voorrondes van de 
Champions League binnen handbereik. 
De sfeer in het vak is fantastisch, de 
spanning gigantisch. Voor mijn gevoel 
zullen mijn stembanden het niet lang 
meer vol houden. Wat een spanning!
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De tijd begint te dringen. Het 
billenknijpen is nu echt begonnen, want 
Ajax krijgt op het eind van de wedstrijd 
nog enkele kansen. Het  was Sander 
Boschker die met enkele zeer fraaie 
reddingen Twente op de been wist te 
houden. Als dan eindelijk het eindsingaal 
klinkt, onploft het uitvak! Twente heeft 
de voorronde van de Champions League 
bereikt en dat werd uitbundig gevierd 
door de spelers en supporters. Op 
de terugreis gaat het feest in de trein 
vrolijk verder, wetend dat de huldiging 
op de Oude Markt in Enschede één 
groot feest zal worden! FC Twente zal 
Champions League gaan spelen. Dit was 
ook direct het begin van vele Europese 
uitwedstrijden voor mij!

Gedurende het schrijven van dit artikel 
schieten me nog enkele momenten door 
mijn hoofd en de liederen van Twente 
die op de Oude Markt werden gezongen. 
Kennen jullie ‘Ronaldinho HEUBACH 
komt er aan!!’ nog? GE-WEL-DIG!

Vol zenuwen leef je naar dergelijke 
wedstrijden toe. De grootsheid van de 
prestatie, de sfeer in het uitvak en de 
huldiging op de Oude Markt maken 
dit voor mij een wedstrijd om nooit 
te vergeten! Echter, zijn er nog tal van 
wedstrijden waarover ik dit verslag kan 
doen. Een wedstrijdje in Breda, mei 2010 
bijvoorbeeld of een jaar later in de Kuip, 
daar waar we een 0-2 achterstand weg 
wisten te poetsen en de beker wister te 
veroveren. Onvergetelijke belevenissen! 

Robin ‘Hood’ Nijhuis
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Het beste elftal volgens.. - Jordy Morsink

Voor de zevende editie van dit magazine 
hebben we Jordy Morsink bereid 
gevonden om zijn favoriete elftal op 
papier te zetten. Jordy stelde een 
selectie samen met spelers die de 
afgelopen twintig jaar de clubkleuren 
van onze club verdedig(d)en. Spelers 
die succesvolle, maar ook minder 
succesvolle periodes met de club hebben 
gekend. In zijn achttienkoppige selectie 
heeft hij een vijftal spelers die het 
landskampioenschap hebben mogen 
meemaken, maar ook meerdere spelers 
die de tijd hebben meegemaakt  dat 
Twente nog in de middenmoot van de 
Nederlands eredivisie speelde.

Doelman: Sander Boschker
De keuze voor Sander Boschker 
behoeft geen nadere toelichting denk 
ik. Niemand voetbalde meer officiële 
wedstrijden voor dezelfde club, niemand 
stopte in een bekerfinale drie penalty’s 
achter elkaar en niemand speelde pas 
op 39-jarige leeftijd zijn eerste interland 
voor Oranje. 

Daarnaast is hij lange tijd het verlengstuk 
geweest van de trainer, een speler die 
‘de jonge honden’ achter de kladden 
zat op het moment dat ze dreigden te 
verzaken.

Rechtsback: Ronnie Stam
Had in 2008 de zware taak om Luke 
Wilkshire te doen vergeten. Toch 
kan men concluderen dat hij hierin 
prima is geslaagd. Was verdedigend 
gezien een taaie opponent voor iedere 
vleugelspeler, een back waar je minimaal 
twee keer voorbij moest alvorens je hem 
definitief had afgetroefd. Daarnaast was 
hij in aanvallende zin een meerwaarde, 
door voortdurend als een sneltrein langs 
de zijlijn te razen. Is na zijn tijd bij FC 
Twente wel enigszins uit beeld geraakt.. 
Overigens vond ik zijn vervanger Rosales 
ook een prima rechtsback!

Rechter centrale verdediger: Daniel 
Majstorović
Majstorović was een man waar geen één 
aanvaller graag tegenover stond. Iemand 
met enorm veel uitstraling en een man 
die altijd op de grens van het toelaatbare 
speelde, een bikkelharde verdediger. Een 
competitieduel met FC Groningen in het 
Oosterpark zal ik nooit meer vergeten. 
De verdediger sloeg spits Martin 
Drent en deelde later nog eens een 
elleboogstoot uit. Dat Zlatan Ibrahimović 
tot één van zijn betere vrienden behoort 
zegt in dit licht misschien ook wel iets. 
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Linker centrale verdediger: Douglas 
Franco Teixeira 
Na zijn debuut in 2008 is hij stapje voor 
stapje uitgegroeid tot een erg goede 
verdediger, even atletisch als spijkerhard. 
Met zijn manier van voetballen bezorgd 
hij iedere aanvaller een lastige wedstrijd. 
In één van zijn eerste wedstrijden voor 
Twente zoog Douglas zich negentig 
minuten als een teek vast in de huid van 
Gerald Sibon van SC Heerenveen. Waar 
Sibon ging, ging Douglas. Speelt nu in 
Rusland, en is hiermee wat buiten beeld 
geraakt. Het is te hopen dat hij de stap 
naar een Europese topcompetitie nog 
kan zetten.

Linksback: Nicky Kuiper
Hoeveel pech kan een speler hebben 
in zijn prille voetbalcarrière? Hij heeft 
inmiddels genoeg meegemaakt om te 
weten dat voetballen ook lijden is. Kuiper 
werd in 2009 door McClaren naar FC 
Twente gehaald als een groot talent die 
het in zich had het Nederlands elftal 
te halen. Hij is verdedigend een prima 
speler en sterk opkomend langs de zijlijn. 
Zonde dat tal van blessure’s een streep 
hebben gezet door de potentie van Nicky 
Kuiper.

Rechtshalf: Wout Brama
Een gezaghebbende controleur 
met inzicht en werklust. Brama is altijd 
een betrouwbare kracht geweest voor FC 
Twente, iemand waarop je kon bouwen. 

Hij is een intelligente voetballer, bracht 
balans in het team, nam niet veel risico’s 
en zorgde ervoor dat creatieve spelers 
impulsieve acties konden maken, en 
defensief minder werk hoeften te 
verrichten. Op dit moment mis je wel 
eens een speler die de organisatie 
bewaakt. Voor eeuwig een icoon.

Centraal (aanvallende) middenvelder: 
Dusan Tadić
Sinds zijn komst naar Grolsch Veste 
betoverde Tadić de fans met zijn assists, 
zijn mooie treffers, maar toch vooral met 
zijn flair. Tadić bracht rust in het elftal, 
was een leider voor de jonge talenten.
Was in de twee seizoenen in Enschede 
één van de absolute sterkhouders van FC 
Twente. 
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Voor vele voetballers is de overstap 
van de Nederlandse Eredivisie naar de 
Engelse Premier League te groot, maar 
dat lijkt zeker niet voor Dusan Tadic 
te gelden. De Servische aanvaller past 
zich moeiteloos aan en is nu al een van 
de uitblinkers van het excellerende 
Southampton van Ronald Koeman.
Linkshalf: Theo Janssen
Scoorde belangrijke doelpunten, zoals 
tegen Internazionale, Werder Bremen, 
meerdere malen tegen Ajax en PSV. Hij 
had een bijzondere uitstraling en met 
zijn fluwelen traptechniek zette hij de 
aanvallers op een ideale scoringspositie. 
Ondanks zijn ruwe levensstijl is hij één 
van de beste middenvelders welke 
Twente gehad heeft. Herinneren jullie 
je die sprint en die fantastische stiftbal 
tegen die club uit de lichtstad nog?

Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
Bij deze speler is eigenlijk 
verdere uitleg overbodig! Qua 
voetbalintelligentie, inzicht en passing is 
hij werkelijk fenomenaal! Hij heeft 
een belangrijk aandeel gehad in het 
kampioenschap van FC Twente. Zijn 
creativiteit gaf menig verdediger en 
middenvelder hoofdbrekens in zijn tijd 
bij Twente. De keuze voor Fulham is geen 
verstandige geweest. Het heeft er aan 
bijgedragen dat hij zijn echte potentieel 
nooit verzilverd heeft. In plaats van 
te spelen in de spotlights, vindt hij 
zichzelf nu terug in de kelder van de 
Championship.

Spits: Blaise N’Kufo
Een speler met een uitstekende 
mentaliteit en leidinggevende 
capaciteiten. Met zijn gedrevenheid 
werd N’Kufo in Twente al snel geliefd. 
Tomeloze inzet en veel doelpunten, 
114 om precies te zijn, hebben hem tot 
cultheld gemaakt. ‘The living Legend’, 
‘God Blaise N’Kufo’ en ‘King N’Kufo’. Het 
zijn zomaar een aantal bijnamen die de 
spits ten deel vielen in Enschede.

Linksbuiten: Nacer Chadli
Chadli is tweebenig, snel, sterk, heeft 
een passeerbeweging en lijkt in balans 
bij iedere actie. Kwam als onbekend, 
jeugdig talent binnen en vertrok als grote 
meneer. Als speler een lust voor het oog 
die het op dit moment zeer aardig doet 
bij Tottenham Hotspur.

Wisselspelers: Spira Grujić, Cheick 
Tioté, Kenneth Peréz, Jan Vennegoor of 
Hesselink/Marc Janko, Marko Arnautovic, 
Eljero Elia 

Trainer: Michel Preud’homme
Onder deze trainer heeft Twente het 
mooiste voetbal gespeeld. Jammer dat 
hij voor het grote geld heeft gekozen en 
vertrok naar Al Shabab. Ik had hem graag 
nog een paar seizoenen bij Twente zien 
trainen. Preud’homme straalt de passie 
en beleving uit op zijn spelersgroep die 
ik bij Alfred Schreuder geregeld mis. 
Hij doet het op dit momemt ook zeer 
verdienstelijk bij Club Brugge..
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Voor de zevende uitgave van het FC 
Twente Denekamp Magazine hebben 
we voor de rubriek 'Sponsor aan het 
woord' een vragenvuur afgevuurd 
op Ronald Meinders, eigenaar van 
het gelijknamige schildersbedrijf in 
Denekamp.

Meinders Schilderwerken is al sinds 1932 
een echt Denekamps Schildersbedrijf dat 
inmiddels wordt geleid door de derde 
generatie. Mijn opa is in 1932 voor zich 
zelf begonnen als huisschilder. Pot verf 
achter op de fiets, laddertje op de nek. 
Hard werken voor een paar centen. 
Mijn vader is toen in zijn voetsporen 
getreden en nam vanaf toen het eerste 
personeelslid in dienst. 

Vanaf 1980 ben ik bij hem in 
dienst gekomen nadat ik eerst 
een administratieve opleiding 
(MEAO) had afgerond. Niet echt 
een schilderachtergrond dus. Vanaf 
toen heb ik eerst mijn vakdiploma’s 
binnengehaald en een specifieke 
ondernemersopleiding voor het 
schildersbedrijf gevolgd.  Inmiddels 
hebben we vier medewerkers in dienst. 
Vaak aangevuld met twee inleenkrachten 
in het hoogseizoen. We werken o.a. 
voor regionale bouwbedrijven, veel 
particuliere klanten (vaak nog klanten 
van oudsher), bedrijven, instellingen 
en woonmaatschappijen. Naast 
schilderwerk, leveren en plaatsen we 
uiteraard ook regelmatig glas in allerlei 
toepassingen. Ondanks de economische 
crisis van de afgelopen jaren hebben we 
ons goed staande kunnen houden.

Samen met mijn zoon Ward, waarmee 
ik altijd de wedstrijden van onze 
FC bezoek in vak 109, mijn vrouw 
en dochter zijn we al jaren redelijk 
besmet met het Twentevirus. Elke dag 
worden de actualiteiten rondom de 
club doorgenomen. Helaas lijkt het 
tegenwoordig alleen nog maar om geld 
te draaien. De sportieve ambities staan 
nu vaak op het tweede plan. Spelers 
spelen een paar goede wedstrijden en 
worden dan alweer opgeslokt door de 
“rijke”clubs. Terwijl ze bij onze club geen 
slecht salaris hebben, kunnen ze elders 
dan vaak nog ettelijke hogere beloningen 
opstrijken.  

Sponsor aan het woord - Ronald Meinders
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Maar goed, wij als supporters hebben 
daar geen grip op. Zij zijn passanten, wij 
zijn verweven met de club. Waar ik dan 
wel weer van kan genieten is het feit 
dat Twente direct weet te anticiperen 
op het moment dat een speler de deur 
van de Grolsch Veste achter zich dicht 
trekt. Door direct een vervanger aan te 
trekken, zoals met Mokotjo. Een prima 
speler die perfect bij onze FC past, denk 
ik. En wat zijn de werkelijke kwaliteiten 
van Kasper Kusk? Wij laten ons verrassen 
het komende jaar, het moet er toch een 
keer uit komen? 

We genieten van de momenten, zoals 
het behalen van het kampioenschap 
in de wedstrijd tegen NAC. Samen met 
onze buren gingen we helemaal uit ons 
dak voor de televisie. Tranen in de ogen, 
zo blij als een kind. Met mijn buurman 
Hermie Schulte hebben we vervolgens 
rode rookpotten afgestoken voor ons 
huis. Knettergek, prachtig toch! Zo 
hebben we ook menig geweldig moment 
gehad in het stadion. 

Jullie kennen ze ook wel; bekerfinales 
tegen PSV, Heerenveen en Ajax,  
Schalke thuis (wat een sfeer), Thuis de 
openingswedstrijd in de Champions 
League tegen titelhouder Inter Milaan, 
het afscheid van Bryan Ruiz en Sander 
Boschker, noem ze maar op. Hopelijk 
mogen we nog veel van dit soort 
momenten beleven.  Ik heb genoten van 
Kenneth Perez, Theo Janssen, Eljero Elia, 
Bryan Ruiz en niet te vergeten: de passie 
van Woutje Brama. 

We zien wel wat de toekomst brengt. 
Een ding staat voor mij voorop; FC 
Twente hoort bij de Nederlandse top 
en moet dat ook blijven uitstralen. Dus 
uiteindelijk wil je kampioen worden, 
en moet je ook uit durven spreken! 
FC Twente is toch een belangrijk 
uithangbord voor onze regio. Ik wens 
iedereen een mooi voetbaljaar toe in 
2015 en laten we hopen op attractief 
voetbal en een mooie en gezellige sfeer 
in de Veste.

Ronald Meinders
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XXL Lezersreis: 26-08 t/m 02-09 (Katowice – Debrecen – 
Medias – Belgrado – Split - Rijeka)

Na het lezen van een bericht op de 
Facebook-pagina van Groundhopper.nl, 
waarin een voetbalreis werd aangeboden 
naar Oost Europa, was ik meteen 
enthiousiast. Graag zou ik een keer bij 
een mooie wedstrijd in het Oostblok 
of in dit geval de Balkan willen zijn. Als 
affiche werd een één week durende 
reis aangeboden met als hoogtepunt de 
wedstrijd tussen Hajduk Split en Dinamo 
Zagreb. Rond om deze wedstrijd zou 
‘’Tom Bodde’’ (bekendste Groundhopper 
van Nederland en uitgever van drie 
boeken) een weekvullend programma in 
elkaar zetten. Een hele week alleen maar 
voetbal en stadions en dat precies tijdens 
mijn reeds vastgelegde vakantie. 

Na een bericht van mijn zijde dat ik graag 
mee zou willen kreeg ik eind juli eindelijk 
de bevestiging. Ik kon mee, samen met 
Tom Bodde en zes andere voetbalgekken 
uit Nederland en België. Op het moment 
van boeken was alleen bekend dat we 
naar Hajduk Split – Dinamo Zagreb 
zouden gaan. Deze wedstrijd zou in het 
laatste weekend van augustus worden 
gespeeld. Verder wist ik nog niet waar de 
reis overal naartoe zou gaan. Na de loting 
voor de voorronde van Europa League 
op 08-08-2014 (waarin ook Twente zat) 
werd er meer bekend over een eventuele 
route die we zouden maken en waar we 
eventueel terecht gingen komen. 

Het uiteindelijke schema van de reis 
kregen we pas op 22-08-2014. Het 
schema was dus bekend en zou er als 
volgt uitzien:
27-08-2014: GKS Katowice – 
Chojniczanka Chojnice (1 Liga - 2e divisie 
Polen)
28-08-2014: Debrecen – Young Boys Bern 
(Europa League voorronde)
29-08-2014: Gaz Metan Medias – 
Panduri Tg. Jiu (Liga 1)
30-08-2014: Rode Ster Belgrado – FK 
Spartak (Super Liga)
31-08-2014: Hajduk Split – Dinamo 
Zagreb (1 HNL)
01-09-2014: NK Rijeka – NK Zadar (1 
HNL)



30

Op 26-08-2014 werd ik tegen 18.00 uur 
afgehaald aan de grensovergang de 
Poppe. Even een korte kennismaking 
met de mensen omdat we elkaar 
tenslotte niet kenden en meteen verder 
naar Magdeburg waar we de eerste 
nacht zouden slapen om vervolgens de 
volgende ochtend vroeg weer in het 
busje te stappen en richting Katowice 
(PL) te rijden. De volgende ochtend zijn 
we meteen na het ontbijt op pad gegaan 
richting Polen. Na enig oponthoud aan 
de grens en een rit over de hobbelige 
snelweg, kwamen we tegen 13.30 uur 
eindelijk aan bij een sprookjesachtig 
hotel in Katowice. Na ons even opgefrist 
te hebben, zijn we direct richting het 
centrum gegaan. Dit allemaal onder 
begleiding van ‘’Local’’ Sjoerd. Hij 
woonde sinds een jaar of drie vlakbij 
Katowice en wist zodoende precies 
waar we moesten zijn. Na een paar 
lekkere en zeer goedkope biertjes in het 
centrum zijn we tegen 17.00 uur richting 
het stadion gelopen. Een prachtig 
oud stadion waarin we onze eerste 
wedstrijd van deze maffe trip zouden 
bekijken. Heerlijk die oude tribunes en 
die fanatieke supporters. Het waren 
er maar ca. 2.000 maar die maakten 
behoorlijk wat kabaal. Aangezweept 
door een capo die de longen uit zijn lijf 
schreeuwde om er voor te zorgen dat 
de stemming zo goed mogelijk was. 
Dit lukte aardig omdat die 2.000 man 
behoorlijk wat kabaal produceerden 
(en dat op een woensdag avond). Na 
een ontzettend harde maar ook slechte 

pot eindigde de wedstrijd in 1-1. Het 
resultaat interesseerde me eigenlijk niet. 
De stemming en sfeer in het stadion 
waren van groter belang. Die waren 
gezien de omstandigheden en het aantal 
supporters meer dan goed. Mooi detail 
was dat het scorebord drie meter hoog 
was en dat er een mannetje was die na 
ieder doelpunt via een ladder omhoog 
klom om de score op dit bord aan te 
passen. 

De volgende ochtend stapten we na een 
stevig ontbijt wederom in het busje om 
via Košice (Slowakije) naar Debrecen 
(Hongarije) te rijden. In Košice hebben 
we het stadion van MK Kosice bekeken. 
Ook dit was een ontzettend oude en 
vervallen bak. We konden overal zo 
inlopen en alles bekijken. Na een uur, 
gingen we weer verder met het busje 
richting Debrecen. Hier hebben
we heerlijk gegeten in het hotel en 
vandaar uit met de benenwagen naar 
het stadion. Op de heenweg werden 
we nog aangezien voor een groepje 
Zwitsers. Gelukkig liet het groepje ‘’kale 
kleerkasten’’ het bij een grimmige blik in 
onze richting, maar dit was wel even een 
raar moment. Vervolgens vervolgens we 
onze weg naar het geheel vernieuwde 
stadion van Debrecen, wat een beetje op 
de kleine uitvoering van de Allianz Arena 
leek. Het was helemaal rood en blauw 
verlicht van buiten, supermodern, maar 
na het afhalen van onze perskaarten 
bleek dat het van binnenin alleen 
maar wit en steriel was. Echt een 
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verschrikking, niets dat met de club te 
maken had hing aan de wand. Geen 
kleurtje, foto’s of iets dergelijks wat doet 
vermoeden dat je in een stadion bent. 
Zelfs een ziekenhuis is minder steriel. 
Nadat we de kaarten afgehaald hadden 
mochten we het veld op aangezien we 
perskaarten hadden. Daar stonden we 
dan aan de rand van het veld, dit was 
wel heel gaaf. Bij opkomst van de spelers 
doken we allemaal met onze mobieltjes 
in de aanslag op de spelers die naar 
buiten kwamen. 

Tussen de andere journalisten met hun 
supermoderne camera’s. Dit was wel een 
grappig gezicht. Het stadion was nog niet 
voor de helft gevuld maar toch was het 
wel bijzonder om zoiets een keer mee 
te maken. Normaal sta je tenslotte altijd 
op de tribune. Helaas hebben we hier 
geen doelpunten gezien. De wedstrijd 
eindigde zoals deze begon; 0-0 gelijkspel. 
De thuisclub slaagde er overigens wel in 
om acht gele en één rode kaart bij elkaar 
te sprokkelen, ook een prestatie op zich.
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Op vrijdagochtend hadden we qua 
kilometers een relatief korte rit voor 
de boeg. Slechts 330 km, naar Medias 
in Roemenië. Deze rit verliep echter 
moeizamer dan gedacht. Dit bleek 
reeds toen we uit Debrecen richting 
de Roemeense grens reden. De gehele 
330 kilometer zouden we geen snelweg 
zien, maar over kleine weggetjes en 
door verlaten dorpjes rijden. Een hele 
interessante rit door de Roemeense 
binnenlanden. Dode beren die aan de 
kant van de weg lagen, mensen die met 
paard en wagen van het ene naar het 
andere dorp reden, wegen waar het 
asfalt ver te zoeken
 was en een aantal Romadorpen waar 
opeens een man of 30 / 40 op straat 
stonden. Gedurende rit maar meteen 
alle deuren en ramen op slot gedaan 
en vol gas doorgereden. Dit zijn slechts 
enkele ingrediënten van een rit die 
best apart was. In Medias hadden we 
een goed hotel, op loopafstand van het 
stadion. Bij een lekker temperatuurtje 
kwamen we bij de kassa van het prachtig 
gelegen stadion van Gaz Metan Medias. 
Toen we vroegen voor kaartjes bij de 
Ultras werd ons verteld: ‘’No Ultras’’. 
Daarop wilden we kaarten voor het 
vak met de fanatieke fans waarop het 
antwoord was: ‘’No Fanatic Fans’’. 
Vervolgens hebben we dus maar acht 
‘gewone’ kaartjes gehaald (omgerekend 
€ 2.50 per kaartje). Het bleek inderdaad 
dat de supporters hier niet echt fanatiek 
waren. Er werd helemaal niet gezongen 
of iets dergelijks. 

Er was alleen een beetje sfeer bij de 
vijftig meegereisde uitsupporters. In de 
rust leerden we een ene Bobby kennen. 
Die vent was zo dronken als een aap 
en had een gebit met ca. 6 tanden. Hij 
was volgensmij de dorpsgek van Medias 
en stak constant de middelvinger op 
en schreeuwde dingen richting het 
uitvak. Omdat het zo stil was in de 
thuisvakken besloten we samen met 
Bobby voor een beetje sfeer te zorgen. 
We begonnen met acht man en Bobby 
te zingen en tegen het eind van de 
wedstrijd stonden we met een man of 
50 te zingen. Die mensen hebben voor 
het eerst in hun leven gezongen voor de 
plaatselijke voetbalclub. Helaas heeft de 
thuisploeg niet kunnen winnen, maar 
we hadden wel een geweldige avond 
en kregen na afloop applaus van de 
overige supporters. Velen haalden hun 
fototoestel / mobieltje tevoorschijn 
om dit even vast te leggen. Na afloop 
van de wedstrijd zijn we nog even het 
nachtleven van Medias ingedoken. Alleen 
maar mooie vrouwen en goedkope 
drankjes, waardoor het behoorlijk laat 
geworden is. Medias it is…. Wat een 
geweldige stad.
 
Helaas krijgen we zaterdagochtend een 
telefoontje van de persvoorlichter NK 
Rijeka. Deze komt met de mededeling 
dat de wedstrijd die voor maandag 
gepland stond verplaatst is naar de 
zondag. 
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Hierdoor is het dus helaas niet mogelijk 
om deze wedstrijd te bezoeken 
aangezien we dan al bij Hajduk Split – 
Dinamo Zagreb zitten. Zoiets is blijkbaar 
in Oost Europa allemaal mogelijk. 
Na dit vervelende bericht en een 
behoorlijk kater, zijn we toch maar op 
pad gegaan richting Belgrado voor de 
eerste wedstrijd waarvan ik echt hoge 
verwachtingen had. Een wedstrijd van 
het roemruchte Rode Ster Belgrado 
oftewel Crvena Zvevda zoals de club 
in eigen land heet. Onderweg door 
Roemenië en Servië wederom dingen 
meegemaakt die je je niet voor kunt 
stellen.

 Zo reden we in Roemenië een berg 
op en kwam ons een auto zonder 
bestuurder tegemoet die vol in de 
vangrail knalde. Toen we op de vierbaans 
snelweg Belgrado binnenreden dacht 
een bestuurder voor ons te moeten 
remmen en om te keren. Blijkbaar de 
afslag gemist en dan moet het stuur om 
en moet je via de vluchtstrook tegen 
het verkeer in rijden. Toestanden die 
je hier in Nederland zo goed als nooit 
meemaakt. Na een wederom lange en 
boeiende rit kwamen we tegen 15.00 uur 
aan in Belgrado. Snel klaarmaken en wat 
eten en meteen richting het klein ogende 
stadion van Rode Ster Belgrado. 
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Dit oeroude stadion ziet er van buiten 
uit als een ruïne die beklad is met 
graffiti. Eerst de kaarten afhalen bij de 
persvoorlichter met zijn designpak. 
Tijdens het gesprek met ons wordt hij 
begroet en omarmd door een aantal 
kale mannen in trainingspak. Een van 
hen heeft zoveel tattoos dat zelfs op 
zijn handen en gezicht geen vrij plekje 
meer te herkennen is. Het blijkt dat dit 
leden van de harde kern ‘’Deije’’ zijn. 
Een aantal hooligans van de harde kern 
blijken binnen de club behoorlijk wat 
te vertellen te hebben. Ze bekleden 
functies binnen de club en bepalen 
zodoende het wel en wee van de club 
wat op zich best vreemd is voor ons 
West Europeanen. Dit blijkt in Oost 
Europa echter redelijk normaal te zijn. 
De agenten daar rondom het stadion 
hebben meer weg van militairen dan 
van agenten, ondanks het feit dat men 
tegen het nietige FK Spartak speelt en 
er maar ca. 100 uitsupporters zijn staat 
er een heel peloton agenten of beter 
gezegd militairen. Als we het stadion 
binnenkomen blijkt dat dit stadion als 
ware in de grond ligt. Zo klein als het er 
van buiten uitziet, zo groot is dit stadion 
van binnen. We krijgen van iemand 
te horen dat ‘’Marakana’’ zoals het 
stadion van Rode Ster Belgrado heet het 
grootste op de Balkan is. De sintelbaan 
voor de harde kern van Rode Ster is 
inmiddels nat gemaakt. Dat betekend 
dat we voor het eerst deze reis Pyro 
kunnen verwachten. Heerlijk!!! In de 
2e helft gaat het dan ook helemaal los. 

Een ontzettende pyroshow die van de 
50e tot de 90e minuut aanhoudt. Iedere 
paar minuten worden er weer een paar 
fakkels en rookbommen afgestoken. Ook 
het vuurwerk gaat onverminderd door. 
Helemaal geweldig om deze vuurzee te 
zien. Ondanks een volledig overwicht van 
Rode Ster Belgrado weet men pas rond 
de 80e minuut de 1-0 te scoren. Volledig 
verdient wint Rode Ster Belgrado deze 
wedstrijd. De sfeer is 90 minuten lang 
echt geweldig. Die hele tribune achter 
het doel waar de harde kern staat 
doet mee. Springen, zingen, pyro en 
vuurwerk afsteken is alles wat ze doen 
in de vakken achter het doel. Het lijkt er 
zelfs op dat de wedstrijd helemaal niet 
bekeken wordt. Bij ons hoor je na een 
gemiste kans de ‘oeees’ en de ‘aaaahs’ 
van de tribune komen. Hier echter niet. 
Die absolute ontlading na een doelpunt 
kent men hier niet. Het lijkt erop of de 
harde kern voor de wedstrijd een soort 
draaiboek heeft en dat hier niet van 
afgeweken word. Na de wedstrijd lopen 
we direct naar het hotel omdat men ons 
heeft meegegeven niet uit te gaan in ‘’de 
verdorven stad’’.

Op zondagochtend om 07.00 uur 
stappen we na een goed ontbijt alweer 
in het busje en gaan we op weg naar de 
wedstrijd waar het eigenlijk allemaal om 
te doen is: Hajduk Split – Dinamo Zagreb. 
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Deze topper in de Kroatische competitie 
is niet alleen de strijd tussen Zagreb en 
Split maar ook de strijd tussen de twee 
beruchte harde kernen: Torcida (Hajduk 
Split) en Bad Blue Boys (Dinamo Zagreb). 
Nadat we wederom een behoorlijke trip 
achter ons hebben komen we tegen 
14.00 uur aan in het hotel in Split. Dit 
hotel is op loopafstand van het stadion. 
We zijn vervolgens direct doorgegaan 
richting het centrum om daar behoorlijk 
wat biertjes te nuttigen. Het is tenslotte 
33 graden en daarom smaken ze 
behoorlijk goed. Na een aantal kannetjes 
besluiten we richting stadion te lopen. 
Op weg naar het stadion lopen we door 
het centrum waar de kroegen al aardig 
gevuld zijn met Hajduk supporters. 

Er heerst tegen de verwachting in een 
vrij ontspannen sfeer. Bij het stadion 
aangekomen lijkt het wel of er een markt 
gaande is. Overal bier en eettentjes 
en een heel plein vol met statafels en 
bierbanken. Wij proberen natuurlijk daar 
ook nog een pilsje en werken de nodige 
lokale specialiteiten naar binnen. Na 
deze welkome versnaperingen gaan we 
de kaarten halen en een kijkje nemen 
in de fanshop alvorens we onze plekken 
op zoeken.  Dan gaat het eindelijk 
beginnen, de fans van Dinamo zijn onder 
begeleiding van een heel peloton politie 
het vak in geleid en een paar minuten 
later komt er een kleiner groepje via het 
familievak onder politiebegeleiding het 
uitvak in. 
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De grote groep (ca. 500 fans) 
staan gewoon in het uitvak en om 
onverklaarbare reden word dit kleine 
groepje (ca. 100 fans) geheel ingesloten 
door de politie in het uitvak. Er staan 
ca. 250 agenten in het uitvak. Het blijkt 
dat de voorzitter van de club het imago 
van de club wil verbeteren. Om dit voor 
elkaar te krijgen betaald de steenrijke 
voorzitter supporters die zich tijdens 
de wedstrijden voorbeeldig gedragen. 
Blijkbaar wekt dit zoveel woede op bij 
de Bad Blue Boys dat het nodig is om 
een heel politie peloton in het uitvak 
te zetten. Zonder dit politiepeloton zou 
het onherroepelijk mis gaan. Na een 
aantal minuten vliegen er o.a. brandende 
fakkels en vuurwerk vanuit de grote 
groep in de kleine groep.  Ook worden 
er vuurpijlen afgestoken richting de 
dugout van Hajduk Split. De wedstrijd 
lijkt lange tijd in het voordeel van Hajduk 
Split te worden beslist. In de 86e minuut 
staat het 2-1 voor de thuisploeg. Deze 
voorsprong wordt echter door Dinamo 
Zagreb in de blessuretijd omgebogen 
in een 2-3 overwinning. Tijdens de 
wedstrijd worden er door de supporters 
van Hajduk Split al stoeltjes aangestoken. 
Na de wedstrijd is het helemaal raak 
en moet de brandweer op meerdere 
plekken tegelijk kleine brandjes blussen. 

Wij gaan na de wedstrijd nog even de 
stad in om een paar biertjes te nuttigen. 
Een paar uur later lopen we richting 
hotel. 

Maandagochtend vertrekken we vroeg 
in de ochtend naar Rijeka. Helaas 
alleen om het stadion van NK Rijeka te 
bekijken omdat de wedstrijd op zaterdag 
verplaatst is naar de zondag. Dit is 
een geweldig heerlijk oud stadion dat 
precies aan het water ligt. Het mooie 
aan dit stadion is dat het ca. 50 mtr. 
lager ligt dan de rest van de stad en dat 
de tribune tegenover de hoofdtribune 
min of meer in een rotswand ligt. Het 
enige wat je vanaf de straat kunt zien 
als je er met de auto langsrijd zijn de 
2 lichtmasten die boven het muurtje 
uitsteken. Pas als je op het trottoir langs 
de weg loopt kun je over het muurtje 
ook daadwerkelijk op het veld kijken. 
Vanaf dit trottoir dat boven langs de 
weg loopt kun je in principe de wedstrijd 
bekijken, echt een heel speciaal stadion. 
Als we naar beneden rijden en ook nog 
een kijkje nemen in het stadion staan 
we zo opeens op het veld. Er komt een 
man aangelopen die vanuit het niets 
met een geweer begint te schieten. We 
schrikken ons rot! Het blijkt echter dat 
hij dit doet om de vele meeuwen die op 
het veld zitten te verjagen. Na wat foto’s 
en een rondgang door het hele stadion 
besluiten we verder te rijden zodat we 
dinsdags tijdig thuis zijn. Na een laatste 
overnachting in een hotel in de buurt van 
Villach in Oostenrijk en de terugreis op 
de dinsdag, zit het er dan echt op.
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Al met al een hele vermoeiende maar 
ook een super interessante week met 
vele belevenissen en veel indrukken van 
hoe het voetbal in Oost Europa beleefd 
word. Wat ik in deze week meegemaakt 
heb zal ik zo gauw niet vergeten. Ik ga 
zeker nog een vervolg geven aan deze 
trip en zal zeker nog een keer mee gaan 
met een reisje georganiseerd door Tom 
Bodde. 

Ik kan het iedereen aanraden om een 
keer mee te gaan. Wil je een keer sfeer 
in andere landen proeven dan moet je 
zeker de site op Facebook in de gaten 
houden en contact opnemen met Tom 
Bodde als er een reis bij is waarin je 
geïnteresseerd bent.  

Dennis Voppen, september 2014.
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Spelers gaan, trainers gaan, maar 
als supporter ga je een levenslange 
verbintenis aan met je club. Je viert 
de successen en treurt om het verlies. 
Clubliefde, de emotionele binding 
met je club, is de brandstof waar elke 
voetbalclub op draait.  Maar weet jij 
nog hoe het voor jou ooit begon? Wij 
vroegen het aan Bob Leferink. Hoe is 
zijn liefde voor FC Twente ontstaan?

Wat is nu eigenlijk clubliefde? Ik ben van 
mening dat clubliefde van kleins af aan 
begint. Er komt een moment dat je voor 
het eerst mee mag naar een wedstrijd. In 
mijn geval was dat samen met mijn Pa en 
broer naar een wedstrijd van FC Twente. 
Op dat moment maak je heel wat mee. 
Alvorens een wedstrijd daadwerkelijk 
kan beginnen, moet er natuurlijk eerst 
een sjaal of shirt gekocht worden. Als 
‘klein kneupske’ kom je vervolgens een, 
voor je gevoel, erg groot stadion binnen 
wandelen. 

De eerste 15 mininuten kijk je alleen 
maar om je heen, je weet niet waar 
je kijken moet. De verhalen van mijn 
vader en broer heb ik destijds helemaal 
niet meegekregen. Het is allemaal erg 
indrukwekkend! Nadat je een beetje bij 
bent gekomen van alle nieuwe indrukken 
komt direct de volgende (onuitwisbare) 
belevenis. Mijn vader en broer blijken 
tussen allemaal fanatieke, schreeuwende 
mensen te staan, midden in VAK P 
(vroeger nog Vak Q). De supporters om 
me heen waren voordurend aan het 
klappen, zingen en trommelen, ze leken 
wel gek! 

Tegenwoordig zie ik geregeld jochies 
in de Veste rondlopen die het zelf 
meemaken als ik destijds in het Diekman. 
De georganiseerde sfeeracties, een 
spandoek van ca 1.000 m² wat over je 
heen komt, de tegenpartij die verbaal 
en non-verbaal zo af en toe eens 
lekker belachelijk gemaakt wordt, het 
getrommel, de fakkels en rookbomen. 
Zoiets maakt natuurlijk enorm veel 
indruk. Als de wedstrijd begint zing je 
al snel mee met liedjes als “spring veur 
Twente, spring veur Twente, hey hey..”. 
Op het moment dat je club in de laatste 
minuut van de wedstrijd ook nog eens 
het winnende doelpunt maakt, dan 
schrik je als kleine dreumes helemaal het 
apenzuur. Een stadion wat ontploft en uit 
zijn voegen barst.. Op dat moment ben 
je er nog niet van bewust, maar op dat 
moment ben je al met virus besmet.
 

Clubliefde – Bob Leferink
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Een virus genaamd “FC Twente”, je 
clubliefde is dan geboren. Je gaat van 
af en toe, steeds vaker mee tot het 
moment dat je zelf een jaarkaart besluit 
te kopen. Langzaam maakt de appelsap/
ranja, via de cola plaats voor de grote 
potten bier op de tribune. 

Als je zo’n jaar of 18 in/op Vak P hebt 
gestaan kijk je nog wel eens rond. Nog 
steeds zie je dan nog altijd dezelfde 
“foute” mensen als vroeger. Zo zit er zes 
rijen voor ons altijd een man met een 
vissershoedje op en een joint op de lip. 
Dit is een rasechte Twente supporter, 
vol clubliefde. Van horen zeggen zijn er 
veel mensen die elke euro wel drie keer 
om moeten draaien voordat ze het uit 
kunnen geven, maar toch zijn ze in het 
bezit in het jaarkaart en zijn ze bij iedere 
thuiswedstrijd aanwezig. Alles opzij 
zetten voor de FCT. Dat is Clubliefde, 
verslaafd aan FC Twente, ADDICTED TO 
THE REDS.  

Naar mate je ouder wordt gaat de 
clubliefde steeds groter en sterker 
worden. De club FC Twente is zelf ook 
steeds groter geworden. Er is een nieuw 
stadion gekomen, de verhuizing van het 
Diekman naar het Arke Stadion en ruim 
tien jaar later nog de uitbreiding naar 
een capaciteit van 30.000. Van altijd een 
kaartje verkrijgbaar aan de kassa tot een 
wachtrij voor een jaarkaart. De tijden 
veranderen snel. 

De club FC Twente gaat met de 
spreekwoordelijke zevenmijlslaarzen 
omhoog in aanzien en rang. Ze groeien 
uit van de middelmatige subtopper van 
weleer naar een structurele plaats in 
de top vijf van de Eredivisie, met als 
hoogtepunt het kampioenschap in het 
seizoen 2009/10. 

Met Joop Munsterman aan het roer 
kreeg FC Twente de wind goed in 
de zeilen. Dit zelfde gebeurde bij de 
Supportersvereniging Denekamp. 
Het eerste collectieve initiatief voor 
gezamenlijk busvervoer, onder een 
naam die ik nog steeds niet uit mijn 
mond krijg, was hiertoe de aanzet. 
Gelukkig werd de naam al snel gewijzigd 
in Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp. Het hoeft niet zo moeilijk te 
zijn. Je bent voor FCc Twente en komt 
uit Denekamp… klaar. In Denekamp 
waren altijd al veel supporters van FC 
Twente, die altijd met de fiets of auto 
naar Enschede gingen. Sinds 2008 is het 
alleen maar mooier/grootser geworden. 
Vroeger ging je met de auto of op de 
fiets naar ‘The Reds’. Daar waar we 
vroeger geregeld van Denekamp naar de 
J.J. van Deinselaan in Enschede fietsten, 
fiets ik tegenwoordig nog steeds.. Tot het 
Nicolaasplein. 
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Elke thuiswedstrijd is het weer 
wachten op de bus van Tilligte, want 
daar zit het bier in. Dan begint het 
bestuur (onder meer de gebroeders 
Vollenbroek, gouden kerels met echte 
clubliefde) zenuwachtig en chaotisch 
rond te lopen om de blikken koud 
bier en, niet onbelangrijk, de hapjes 
over de drie bussen te verdelen. Van 
vriendengroepen tot ouders met 
kinderen, van alles gaat mee in de 
bussen. Door al deze gezelligheid op de 
rit naar het stadion wordt de liefde voor 
de club FC Twente alleen maar groter 
in Denekamp en omstreken. Het virus 
wordt doorgegeven van ouder op kind, 
een prachtig fenomeen! 

Na de wedstrijd, op de terugweg, 
vinden de grootste discussies plaats bij 
de evaluatie van de gehele wedstrijd. 
Onder het genot van meerdere blikken 
bier welteverstaan. Geregeld hoor je 
dan “Man man, wat was den Castaignos 
weer slecht” of “Wat was die Eghan 
weer goed”. Het mooiste is dat iedereen 
een andere wedstrijd heeft gezien. Al 
met al is het prachtig om supporter te 
zijn van deze fantastische club en om 
iedere wedstrijd met de bussen vanuit 
Denekamp naar Enschede te gaan!

TROTS da’k veur Twente bin!

Bob Leferink (RED is the color)
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Column – Bas Leferink

Terug in de tijd..   
Mijn gedachten gingen direct uit naar 
13 september 1994 (of terwijl: ruim 
twintig jaar geleden), het tweeluik 
met Kispest Honved. Twente, met Rob 
Baan aan het roer, was in het seizoen 
ervoor (’93 – ’94) als vijfde geëindigd 
en speelde nog in t Diekman. Iedereen 
was blij met de loting. Wat echter 
volgde was een absolute afgang in 
Europa, roemloos ten onder in de 
eerste ronde tegen een op papier veel 
mindere tegenstander en ook nog eens 
een totaal niet aansprekende Oost-
Europese club. Niet veel later werd 
Baan vervangen door Ten Donkelaar. 
Sporen van de kater der katers zijn 
anno 2014 bij mij nog aanwezig. Tot en 
met 2006 stelde het allemaal weinig 
voor in Internationaal verband. Toen 
kwam Fred. Hij bouwde één jaar. 
Het jaar erop, voorronde Chamipons 
Leaque, bereikt door de Play offs te 
winnen, nadat het in de competitie 
vierde was geëindigd. De tegenstander: 
Arsenal. Waarom? Slechte coëfficiënt 
bij UEFA. Met andere woorden, wil je 
wat bereiken in Europees verband dan 
is een goede coëfficiënt onontbeerlijk 
om een ijzersterke tegenstander 
(lees: uitschakeling) te vermijden. De 
Champions Leaque werd zoals bekend 
niet gehaald maar een prachtige 
Europese reeks met duels tegen 
onder andere Stade Rennais, Racing 
Santander, Manchester City, FC Schalke 
’04, Paris Saint Germain en Olympique 
de Marseille volgde. 

Aansprekende tegenstanders. 
Aansprekende resultaten ook. Het 
gevolg: Twente scoorde punten. Niet 
alleen in sportief opzicht. Financieel en 
sportief ging het voor de wind, spelers 
wilden graag voor Twente uitkomen 
met zulke resultaten en dito supporters. 
De sfeer in het stadion was fenomenaal. 
Zélfs  een ex-bondscoach van Engeland, 
McClaren – toch niet de minste - (!), 
kwam in 2008 nadat Fred naar Schalke 
en later “PEE-ESJ-VEE” was verkast.  

Topjaren volgden met tegenstanders 
als: Sporting Clube de Portugal, FK 
Qarabagh, Steaua Boekarest, FC Sheriff, 
Fenerbahce, Werder Bremen, 
Inter Milan, Tottenham Hotspur, Rubin 
Kazan, F.C. Zenit St. Petersburg, 
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Villareal CF, FC Vaslui, Benfica, 
Wisla Krakow, Odense BK, Fulham, 
Steaua Boekarest, FC Schalke ’04, 
Bursaspor, Hannover ’96, Levante UD 
en Helsingborg IF. Maar toen volgde 
er een bak met ellende, ingeluid 
met het ontslag van Co Adriaanse, 
vervolg gegeven door  het “ontslag” 
van Steve McClaren II, het instorten 
van het stadiondak en de financiële 
herstructurering met als dieptepunt de 
plaatsing in de gevreesde categorie I. 
Hoewel daarover volgens Munsterman 
niet al té dramatisch moet worden 
gedaan droeg dit niet bij aan de sfeer 
in en om de club. Maar dan, het is 
het begin van seizoen ’14 – ’15. Er is 
schoon schip gemaakt en gesaneerd 
binnen de club. Okee, het heeft Tadic 
en Promes gekost, maar dat was 
(financieel gezien) een noodzakelijk 
kwaad. De naweeën van de sanering 
zijn nog overal zichtbaar. En dan dient 
zich ineens, dankzij noeste arbeid in 
het vorig seizoen, een prachtige kans 
voor om de goede weg weer in te 
slaan om zo een eind te maken aan al 
het negativisme en andere sores die 
de Twente supporter in de afgelopen 
jaren heeft moeten slikken. Een begin 
van het einde. Plaatsing voor de 
poulefase zou een omslag van alles 
hebben kunnen betekenen, zowel in 
de competitie als in de hoofden van 
de supporters. Europees voetbal tegen 
een tegenstander die te pakken lijkt: 
Qarabagh FK. 

Overwinnen zou bovendien het 
veiligstellen van de UEFA coëfficiënt 
betekenen, hetgeen een must is 
omdat er twee voorgaande edities 
zonder punten aan vooraf gingen 
en de voorbije vijf jaar als maatstaf 
voor de telling worden genomen.  De 
uitslag is bekend. De wijze waarop 
de uitschakeling gestalte kreeg ook. 
Weg kans, weg coëfficiënt, weg 
natuurlijke kans op de ommeslag! 
Schreuder die, evenals de eerste 
drie competitiewedstrijden, uitblinkt 
in onbegrijpelijke wissels en met 
name “angsthazenvoetbal” krijgt het 
ongetwijfeld zwaar de komende tijd. En 
als je het komen en gaan van trainers 
bij Twente globaal analyseert, is een 
uitschakeling in Europees verband 
tegen een laagvlieger allerminst een 
voorbode van een lange zittingstermijn. 
Ik suggereer niets. FC Twente is twintig 
jaar terug geworpen in de tijd. Met 
dien verstande dat in tegenstelling 
tot 13 september 1994 het stadion 
straks grotendeels is afgelost, er 
fantastische faciliteiten gerealiseerd 
zijn en een enorme potentie voor de 
komende jaren is neergezet. Voeg daar 
een nieuw trainingscomplex en een 
elftal in opbouw aan toe en kijk één of 
twee jaar vooruit. Dan zou ik voor de 
komende jaren maar vast een plaats in 
de bussen en een jaarkaart reserveren..

Bas Leferink, november 2014
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Gastcolumn

De oerkreet en de hoop..

Niets is voor een voetballiefhebber 
mooier dan je team uit geslagen 
positie zien terugkomen op het 
allerlaatste moment van een 
wedstrijd. De allerlaatste seconden 
die toch nog de nooit meer verwachte 
winst brengen. Van de hel naar de 
hemel in luttele tellen, prachtig! 
Helemaal prachtig als dat ook nog 
eens gepaard gaat met felle strijd, 
passie, alles of niks, de dood of de 
gladiolen. En nog prachtiger als het 
bovenstaande gerealiseerd wordt in 
een situatie waarin jouw team een 
man minder heeft door een veel te 
makkelijk gegeven rode kaart. Alles 
balt zich dan samen in een opgekropt 
gemoed dat, schijnbaar gehoorzamend 
aan de wetten van de natuur een 
uitzoek zoekt middels een geluid dat 
nog het best omschreven kan worden 
als een oerkreet.

Zondag 21 december, kon iedere 
Twente supporter, in het stadion, 
voor de buis, de laptop of luisterend 
naar de radio, op zijn of haar wijze 
een dergelijke oerkreet aan het veel 
geplaagde gemoed laten ontsnappen. 
Behalve als je al kwaad het stadion had 
verlaten, niet meer keek of luisterde of 
je neus net zat te snuiten in een veel te 
grote zakdoek die even daarvoor door 
sommigen, op zijn Ajax’s tevoorschijn 
waren gehaald om, ja waarom 
eigenlijk? 

De trainer duidelijk te maken dat hij 
op moet rotten, zoals een deel begon 
te zingen? De spelers op het veld een 
hart onder de riem te steken op een 
moment dat ze dat nodig hadden? 
Of gewoon als een pathetisch gebaar 
waarbij het eigen ego meer gestreeld 
wordt dan dat de club ermee wordt 
geholpen?

Voor alle anderen die niet meededen 
aan dat belachelijk, potsierlijke vertoon 
was de climax van die zondagmiddag 
er één die lang bij zal blijven. Was 
het allemaal dan goed? Nee, aan het 
spel en de uitvoering is er nog veel 
voor verbetering vatbaar. Ik krijg 
echter steeds meer de indruk dat 
een aantal fans Twente nog steeds 
beoordelen alsof ze van iedere club 
gewoon moeten winnen en als dat 
niet gebeurt er ‘stront’ moet komen. 
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Ook Willem II, de tegenstander van de 
eerder genoemde zondagmiddag, was 
gewoon een heel degelijke en goed 
voetballende ploeg. De ‘momenten’ 
zaten Twente niet mee tot aan die 
gedenkwaardige laatste tien minuten. 
De goals van de tegenstander waren 
beide het resultaat van een goed 
uitgespeelde aanval, die knap werd 
afgerond en onze verdediging zag er 
daarbij niet al te best uit.

De laatste twee wedstrijden boden 
tenminste weer wat spanning en 
sensatie, waarbij goede momenten en 
prachtige goals werden afgewisseld 
door slordige fouten en momenten 
van onachtzaamheid. Het over 
gecontroleerde spel is ook wat minder 
geworden, lijkt het wel. 

De trainer die volgens een aantal ‘op 
moet rotten’ heeft achtereenvolgens 
Corona, Bengtsson, Lachman, Mokhtar, 
Miyachi, Ould-Chick, Marsman en 
Ebecilio er naast gezet en geeft 
daarmee aan zonder aanziens des 
persoons te kunnen handelen naar 
wat hij denkt het beste voor de ploeg 
is op dat moment. Een ploeg die 
nog duidelijk in ontwikkeling is en 
momenten van kracht en souplesse 
nog te vaak afwisselt met momenten 
van onachtzaamheid en onterechte 
dromerigheid.
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Wat wij allen echter eisen is inzet 
en passie van de spelers en wat dat 
betreft zag het er de laatste twee 
wedstrijden al veel beter uit dan de 
weken daarvoor. Dat er in de laatste 
wedstrijd van 2014 met tien man 
ineens vol gegaan werd voor de drie 
punten had natuurlijk ook voor de rode 
kaart kunnen en moeten gebeuren, 
maar laten we hopen dat die laatste 
tien minuten maatgevens zullen zijn 
voor de insteek van het nieuwe jaar. 
Laten we hopen dat we straks een FC 
Twente gaan zien die ons in ieder geval 
de strijdlust en de inzet blijven geven 
die wij van hen verwachten. Laat ons 
hopen dat we straks een spetterende 
afronding van het KNVB Beker toernooi 
gaan meemaken. 

Laat ons hopen dat we in het geheel 
meer plezier gaan beleven aan het 
kijken naar onze Trots. Laat ons hopen 
dat er gedurfder gespeeld zal gaan 
worden in 2015, maar laat ons ook 
hopen dat die Ajax taferelen op de 
tribune lekker in Amsterdam blijven 
en dat iedereen tijdens de wedstrijd 
ons team alle steun blijft geven die het 
nodig heeft op de momenten dat het 
niet goed gaat, want wij zijn en blijven 
FC Twente... Een heel leven lang!
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Bekende Denekamper aan het woord

In deze editie vertelt Herman Snoeijink, 
succesvol wielrenner van weleer, over 
zijn trotse gevoel voor de Twentse 
topsport en onze FC.  

De wijzen komen uit het oosten!
We wonen niet alleen in het mooiste 
(de Belgen zeggen “schoonste”) deel 
van Nederland, we hebben ook in 
Twente de beste, knapste en meest 
getalenteerde mensen.

De universiteit in Enschede staat erg 
hoog aangeschreven in de wereld. 
Als het gaat om de sport hebben 
we ook het keur in allerlei takken. 
Ook schrijvers, zangers, dichters en 
cabaretiers hebben we hier voor 
het oprapen, zowel mannelijk als 
vrouwelijk.
Als Twentenaar moeten we ons zeer 
gelukkig weten met het feit dat het hier 
goed toeven is.

Neem nu de paardensport. Het lijkt 
of alleen hier de paarden het goede 
gras krijgen voorgeschoteld. Jeroen 
Dubbeldam onderstreepte dat nog eens 
duidelijk in Frankrijk onlangs met een 
grootse wereldtitel.

Op zwemgebied hebben we hier al vele 
jaren grote talenten voortgebracht.
Of het nou om klootschieten gaat 
of touwtrekken, we zetten onszelf 
telkens opnieuw op de wereldkaart. 
Wielersport, volleybal, handbal, je 
kunt het niet zo gek bedenken of we 
behalen hier met onze Tukkers het 
wereldpodium.
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Het zou natuurlijk van de gekke zijn dat 
ons FC Twente ook op het wereldtoneel 
zou mee gaan spelen. Vooreerst een 
eerste nationale titel in 2010. Nu met 
een stadion dat ons allen bindt moet 
het mogelijk zijn dat we de spirit krijgen 
om stappen te maken. 
Met een vol stadion, in een enorme 
sfeer, staan we met zijn allen achter de 
mannen in het rode shirt. Wij zijn FC 
Twente!

Ook ik ben sinds een aantal jaren in 
de ban van de FC. Het doet goed dat 
ons Twente mee doet op het hoogste 
niveau. Het prikkelt, stimuleert en laat 
ons, ook mijn, wij-gevoel groeien. 
Met nog meer talentvol eigen volk, 
Twentenaren dus, in het team zullen we 
nog harder aanmoedigen en staan wij 
FC Twente half!

Herman Snoeijink
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FC Voetbalkennis - Een elftal voetbalvragen

1. Wie is deze oud- speler van FC 
Twente?

_________________________________
_________________________________

2. Voor welke Italiaanse club speelde 
Eljero Elia in het seizoen 2011/2012?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3. FC Twente speelde op 29 september 
2010 haar 100e Europese duel. In de 
Champions League werd in Londen 
met 4-1 verloren van Tottenham 
Hotspur. Wie was er verantwoordelijk 
voor het enige Twentse doelpunt?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

4. Op 29 juli 1993 was er een 
afscheidswedstrijd voor Fred Rutten 
als actief speler georganiseerd. Tegen 
welke club was dit?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

5. Bij die afscheidswedstrijd brak een 
speler van FC Twente zijn bekken. Wie 
liep deze opmerkelijke blessure op?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

6. In december werd bekend dat 
Gerald van den Belt toetreedt als 
één van de uitvoerende statutaire 
bestuurders van FC Twente? Bij 
welke clubs was hij eerder Algemeen 
Directeur?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

7. Kampioenstrainer Steve McClaren 
is sinds 1995 actief in het trainersvak. 
Bij welke Engelse clubs was hij de 
eindverantwoordelijke?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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8. Hoeveel spelers uit de huidige 
selectie van Heracles Almelo hebben 
een verleden bij FC Twente?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  

9. In zijn tijd bij FC Twente werkte 
Michel Preud’homme samen met twee 
spelers waarmee hij in het verleden 
ook al eens had gewerkt als trainer. 
Wie waren dit?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

10. Welke oud- speler van FC Twente 
speelde ooit één duel voor AC Milan?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

11. Tot dusver kwam Benfica 23 
keer in actie tegen een Nederlandse 
club. In het seizoen 2011/2012 werd 
FC Twente in de voorronde van de 
Champions League uitgeschakeld door 
de Portugezen. In twee duels wist FC 
Twente wel drie keer te scoren. Wie 
maakten deze treffers? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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FC Voetbalkennis – Antwoorden editie 6

1.  Nico Jan Hoogma en Eljero Elia 

2.  FC Zwolle, Heracles Almelo en FC 
Emmen

3.  Ghana

4. Mika Lipponen

5.  Eljero Elia en Rob Wielaert 

6. Youssouf Hersi 

7. FC Rouen

8. Berthil ter Avest, Andy van der Meijde 
en Jan Vennegoor of Hesselink  

9. De Graafschap en Cambuur 
Leeuwarden 

10. Wildpoepen.

 

 
11.  Alcoholverslaving
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Column – Iwan Bult

Wie de schoen past...
Tijdens het WK van vorig jaar dwaalden 
mijn gedachten tijdens Colombia - 
Uruquay af naar Henk Vos. U kent 
hem vast nog wel die Henk Vos. Spits 
van Feyenoord in de jaren negentig. 
Hij wekte op de een of andere manier 
altijd een soort van irritatie als hij 
speelde. Zoals ook Anthony Lurling 
dat kan hebben of onze eigen Luc 
Castaignos. Dat als je dochter met zo'n 
type in huis komt je denkt: nee, liever 
een ander. Henk Vos durfde het in zijn 
tijd bij Feyenoord aan om met witte 
voetbalschoenen het veld te betreden. 
Het publiek in De Kuip kon hun ogen 
niet geloven. Een voetballer, en ook 
nog eens een heel slechte, kwam met 
witte voetbalschoenen het veld op! 
Een lachsalvo ging door het stadion en 
Henk Vos miste kans op kans. 'Dat komt 
door die witte pipo-voetbalschoenen', 
schreeuwde een fanatiekeling uit 
Vak S vol afgrijzen. De verdedigers 
stonden op scherp, want iemand 
met witte voetbalschoenen mag 
natuurlijk niet scoren in wat toen nog 
de PTT-Telecompetitie (nu Eredivisie) 
heette. Een schop kon hij krijgen! 
Henk Vos droop snel af en na een 
paar wedstrijden op zijn witte kicksen, 
verdween Vos terug in de krochten van 
het betaalde voetbal bij FC Den Bosch 
en RBC Roosendaal. En daarmee ook de 
witte voetbalschoenen. 

Diezelfde Henk Vos zal het afgelopen 
WK, samen met mij, bedenkelijk 
hebben gekeken naar de huidige 
voetbalschoen. Middelmatige 
voetballers van Honduras of Ghana 
kwamen met alle kleuren van de 
regenboog het veld op. Niemand 
keek er meer van op. Schoonmoeders 
spoorden hun dochters aan om toch 
vooral een voetballer aan de haak te 
slaan met een blauwe en een roze 
voetbalschoen: 'Dat is pas hip, hij 
zal thuis nog wel zo'n paar hebben!' 
Of voetbalschoenen met een sokje, 
waarvoor dat sokje dient weet 
niemand. Maar als Ronaldo daarmee 
een redelijke schaar kan uitvoeren zal 
het wel goed zijn. En het ergste is: we 
vinden het allemaal doodnormaal. 
Zwarte voetbalschoenen worden 
nauwelijks nog verkocht. Witte met 
zwarte koeievlekken des te meer. 
Over niet al te lange tijd zal er een 
voetbalschoen worden gepresenteerd 
van zuiver slangenleer, waarmee je 
perfect door het strafschopgebied 
van de tegenstander kunt laveren. 
Kosten slechts € 389,00 per paar. 
Wel even iedere avond insmeren met 
visolie, anders gaan ze zo stinken. Als 
vervolgens Robin van Persie met zo'n 
paar een heerlijke goal maakt, rent 
iedereen naar Mensink die een boot vol 
kan bestellen.  Misschien een idee voor 
Alfred Schreuder om zwarte schoenen 
verplicht te stellen. Henk Vos zal 
instemmend knikken bij dat idee.


