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Van de voorzitter
Beste leden/sponsoren,
Allereerst wil ik jullie allemaal de
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar
toewensen. Ik hoop dat jullie het jaar
goed in zijn gegaan..
We zijn op de helft van het
voetbalseizoen, de winterstop en
zijn inmiddels aanbeland in 2017.
Terugkijkend op de eerste achttien
wedstrijden kunnen we concluderen dat
we ‘best’ tevreden, maar bovenal TROTS
mogen zijn.
In de ochtend, voordat ik naar het
werk ga, kijk ik normaal gesproken
naar diverse apps met de verschillende
nieuws- en voetbalactualiteiten. Zo las
ik: ‘‘N.E.C. – FC Twente uitverkocht”
in een nieuwsbericht. En soortgelijke
berichten las ik ook over de overige
zeven uitwedstrijden die er tot op heden
in dit seizoen zijn gespeeld. Keer op keer
maakt een gevoel van trots zich van mij
meester. Dat is VERDOMME onze club.
Die kan gewoon niet kapot en gaat nooit
kapot. De afgelopen maanden liet onze
club op meerdere fronten zien de goede
weg in te zijn geslagen. Zo zag ik bij de
uitwedstrijd in Deventer een FC Twente
dat sportief verdomd goed in elkaar zit.
Onze jonge ploeg speelde positioneel
uiterst gedisciplineerd. Bovendien zit er
meer speelsheid en frisheid in het spel
dan we in jaren gezien hebben, los van
de foutjes en grilligheid die horen bij een
jeugdig team.
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Wat me ook goed doet is de doorbaak
van diverse jeugdspelers. Tegen Go
Ahead bestond de gehele basisdefensie
uit spelers uit de eigen opleiding! Hoe
mooi wo’j ’t hebbn?
Dat we nu, enigszins noodgedwongen,
moeten roeien met de riemen die we
hebben, pakt vooralsnog beter uit dan
menigeen had gedacht. Onder de indruk
ben ik van een speler als Bersant Celina.
Dat jonge ventje ziet het spel goed,
heeft gevoel voor het moment en een
fijne, snelle balbehandeling. Daarnaast
is het (samen)spel van Klich en Mokotjo
uitermate belangrijk voor de balans in
het elftal en het uitzetten van de lijnen.
Voegen we daar een bijkans complete
‘Twentse’ verdediging, een hongerige
Turkse spits aan toe en een trainer die
synoniem staat voor nuchterheid en
hard werken aan toe en we hebben
een mooi geheel dat ons menig leuk
voetbalavondje of middag kan blijven
bezorgen. Want we mogen toch wel
concluderen dat het een stuk gezelliger is
dan vorig seizoen?

Het gevoel van eenheid, spelvreugde
en respect voor de club en de fans dat
de selectie uitstraalt is mooi om te zien.
Steeds vaker horen we weer lovende
commentaren over FC Twente. Steeds
vaker hoor je ook weer meer respect
voor de club doorklinken. Het komt
VERDOMME allemaal goed met onze
club. Het bestuur heeft ‘normaal doen’
weer hoog in het vaandel staan en
heeft weer oog voor de spelers en de
supporters.
In tijden van tegenslag en ramspoed
staan we klaar voor de club, met z’n
allen. Dit is wel duidelijk geworden
in het afgelopen jaar. Van de
nieuwjaarsreceptie van dinsdagavond
19 januari, toen er wéér een
spreekwoordelijk lijk uit de kast viel, tot
vrijdagmiddag 17 juni toen de licentie
veilig werd gesteld. Bij Twente zijn we
met veel en één, we zijn er altijd- en
overal, we zijn er met passie, we blijven
met die passie achter de club staan, waar
en wanneer dan ook. Dat is misschien
wel de grootste winst die alle ellende ons
gebracht heeft. Onze prachtige club gaat
daarom nooit kapot!

kwaliteiten van bepaalde spelers. Het
doet me keer op keer goed om te zien.
Ondertussen naderen we de grens van
300 leden, zijn we bij iedere uitwedstrijd
weer aanwezig en kunnen we terugkijken
op een zeer geslaagde sponsoravond.
Tijdens deze avond stond de Stichting
Vang je Droom centraal. Later in dit
magazine wordt er uitvoeriger stil
gestaan bij deze avond.
Inmiddels ben ik bezig aan mijn
laatste seizoen als voorzitter van de
supportersvereniging. Na dit seizoen zal
ik het stokje overdragen. Echter zal ik me
voorafgaand, tijdens en na afloop van
de thuiswedstrijden van onze Trots me
blijven inzetten voor de vereniging. Meer
informatie hierover volgt vanzelf.
Zo, dat was hem wel weer. We zien
elkaar vrijdag 20 januari in de bus naar
FC Twente – Heracles Almelo. Völ plezeer
met dit beukske!
Groeten,
Mathijs Vollenbroek

Dat FC Twente weer aan het opkrabbelen
is merken we ook aan de algemene
gemoedstoestand in de bussen, het
aantal mensen die er tweewekelijks
met ons mee gaan en het enthousiasme
waarmee men voorafgaand en na afloop
spreekt over het vertoonde spel, de
sfeer in het stadion en de individuele
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Nieuws vanuit het bestuur
Aftreden voorzitter Mathijs Vollenbroek
Onlangs heeft voorzitter Mathijs
Vollenbroek besloten om na dit seizoen
een stapje terug te doen. Mathijs is zes
jaar lang de trotse voorzitter geweest
van de supportersvereniging. Mathijs zal,
vanzelfsprekend, wel betrokken blijven
bij het wel en wee van de vereniging. Hij
zal zich voornamelijk in- en rondom de
bussen, voorafgaand en na afloop van de
thuiswedstrijden, blijven inzetten.
Mathijs is van mening dat het tijd is
voor verdere verjonging in het bestuur
en vindt het zelf ook wel fijn dat er
‘straks’ geen vergaderingen meer zijn
waarbij hij verplicht aanwezig moet zijn.
Momenteel zorgt dit, in combinatie met
o.a. zijn gezin, zijn werk en andere taken,
gedurende de week geregeld voor kunst
en vliegwerk. Daarnaast heeft Mathijs
het volste vertrouwen in de toekomst
van de vereniging en denkt hij dat er
continuïteit/verdere groei gerealiseerd
kan worden.
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Ledenfeest
Zaterdag 4 maart organiseren we
een ledenfeest. Dit na afloop van de
thuiswedstrijd van FC Twente tegen
Willem II. Rond 21.30 zijn we terug in
Denekamp, waarna de avond voortgezet
gaat worden bij Het Podium. De eerste
biertjes zijn, zoals het hoort, voor de
vereniging en daarnaast zal de even
beruchte als befaamde loterij niet
ontbreken. Loten voor deze loterij
worden in de bus verkocht.
Wedstrijdbezoek in Duitsland
We spelen al langer met het idee om
weer eens een bezoek te brengen aan
een wedstrijd in één van de Duitse
competities. Hierbij is een wedstrijd bij
Schalke ’04 natuurlijk een mogelijkheid,
maar misschien is het wel leuker om
eens naar SV Meppen (met o.a. Thilo
Leugers en Mirko Born) of VfL Osnabrück
te gaan. Als je andere ideeën hebt, laat
het ons dan weten: mail@fctwentedenekamp.nl.

Steun FC Twente Denekamp!
Inmiddels wordt onze
supportersvereniging gesteund door 31
(!) bedrijven of zelfstandig ondernemers.
Een geweldig aantal waar we erg trots op
zijn! Door de sponsoren zijn we o.a. in
staat om het busvervoer toegankelijk te
houden en maatschappelijke initiatieven
en feestavonden te organiseren.
Voor dit seizoen en volgend seizoen
hebben we, in feite, een tweetal
sponsorpakketten. Eén sponsorpakket
met wedstrijdsponsorschap en het ander,
zonder wedstrijdsponsorschap. Ken jij
of ben jij een ondernemer die kennis wil
maken met de supportersvereniging? We
komen graag langs om kennis te maken
en het e.e.a. nader toe te lichten. Via
sponsoring@fctwente-denekamp.nl zijn
we te bereiken.

Bezoeken uitwedstrijden
Zondag 15 januari zijn we vanuit Denekamp
met een volle bus naar Vitesse – FC Twente
afgereisd. Gemiddeld gaan er ca. 20-25
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 via mail@
fctwente-denekamp.nl, onder vermelding
van je voor- en achternaam 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.

Aanmelden busvervoer thuiswedstrijden
We merken steeds vaker dat mensen ‘op de bonnefooi’ naar het
Nicolaasplein komen om met één van de bussen mee te gaan naar de
wedstrijden in de Grolsch Veste. Laten we voorop stellen dat we er onwijs
blij mee zijn dat Twente leeft bij de mensen in Denekamp en omstreken.
Echter om het busvervoer goed te organiseren willen we iedereen
dringend verzoeken om je aan te melden via mail@fctwente-denekamp.nl,
wanneer je geen vast buslid bent en eenmalig, los mee wil met de bus van
supportersvereniging FC Twente Denekamp.
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Column: Een bloedrode toekomst
Waarschijnlijk heeft iedereen die FC
Twente een warm hart toedraagt de
documentaire ‘Het laatste jaar van FC
Twente’ wel gezien. Begin september
liepen mij de rillingen alleen al over de
rug bij het zien van de trailer. We zien
enkele mannen bezig om de inhoud van
de prijzenkast veilig te stellen voor het
geval een curator deze in beslag zou
nemen, mocht FC Twente daadwerkelijk
failliet gaan. Brrrrrrr. Het is een gevoel
dat nog even goed aangeeft hoe dicht
we langs het randje van de afgrond zijn
gegaan met zijn allen. In mijn gedachten
passeerde alles weer even de revue. Die
vijftig jaar historie en de toekomst die
we ingaan.
1 juli 2015
De club bestond die dag precies 50
jaar. De club werd op dat moment
verlamd door de ellende op financieel
en bestuurlijk gebied, waarvan de
uiteindelijke omvang voor iedereen
toen nog onduidelijk was. Er vielen
ontslagen en het werd ongepast geacht
om namens de club het jubileum luister
bij te zetten via een mooie viering. Dat
de supporters dat vervolgens wel deden
was niet meer dan logisch te noemen.
Onze club en haar historie is per slot van
rekening meer dan het toen nog redelijk
maagdelijke rampjaar. Het is niet meer
dan onze plicht om ‘heilige data’ en
jubilea te eren als het om onze club gaat.
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Ondanks dat een verzengende hitte
een lome deken legde over het
parkeerterrein bij de Grolsch Veste werd
het een leuke bijeenkomst van échte
supporters, waarbij ook oud-spelers als
Eddy Achterberg en Sander Boschker
aanwezig waren. Enige reuring ontstond
er toen Jeroen ‘Heubach hooligan’,
samen met Erik Dijkstra en Gert-Jan
Lassche het terrein op kwam. Niet
iedereen was gediend van de camera en
het ongevraagd in beeld komen. Na enig
heen en weer gepraat was de rust snel
weergekeerd en stonden de beide heren,
aan de kant van het kanaal, een van
de hoofdpersonen van wat uiteindelijk
een heuse documentaire zou worden
te interviewen. En wat hebben ze veel
meegemaakt sindsdien, evenals wij
allemaal.
1 juli 1965
Op dezelfde dag, vijftig jaar daarvoor, zag
FC Twente voor het eerst het levenslicht.
1 juli 1965. De boreling dichtte men
verschillende levenskansen toe. Was
het immers niet zo dat de beide ‘ouders’
eerder tot elkaar veroordeeld waren
dan dat het een passievolle relatie
betrof? Zowel de zwarten als de groenen
hadden een te slechte financiële positie
om alleen door te kunnen gaan in het
betaalde voetbal. Te weinig middelen
om de broek zelfstandig hoog te kunnen
houden.

De gemeente nam het voortouw om te
voorkomen dat een van beide clubs de
stad zou ontvallen en ziedaar, ergens
rond het middaguur van die eerste juli
kon men ten burele van het stadhuis, de
boreling voor het eerst horen krijsen.
‘Tis een rooi’n e’wodn’, fluisterde
men al snel in het overuren draaiende
geruchtencircuit. “De va en moo bint te
beroerd om mekaar in de oog’n te kiek’n
maor ze sloapt wa in’t zelfde nust, as dat
moar wat wot”.
De eens zo trotse textielstad stond aan
het begin van de neergang, toch was
er overdag nog dat typische geluid te
horen van de fabriekssirenes die her en
der afgingen. Een geluid dat hoorde bij
de stad. Tienduizenden Enschedeërs
zouden hun baan en velen hun eer en
bestaansrecht verliezen in de komende
jaren. Tegelijkertijd kondigde de nieuwe
tijd zich aan. De Technische Hogeschool
Twente was net zeven maanden ervoor
geopend door Koningin Juliana en prins
Bernhard.

Het was Willem de Vries, met het bedrag
op een bierviltje, die als eerste speler
van FC Twente een contract tekende.
De namen VV Enschede en FC Enschede
werden ook nog geopperd, maar het was
uiteindelijk onder de naam FC Twente’65
dat er op 22 augustus 1965 voor het
eerst werd afgetrapt in de Nederlandse
Eredivisie.
Hoogte- en dieptepunten
In de, nu meer dan vijftigjarige
geschiedenis van de club, hebben
we vele hoogte- en dieptepunten
meegemaakt. De gewonnen en
verloren bekerfinales, de landstitel,
de UEFA-Cup finale, de degradatie,
het bijna faillissement in 2003, het
team met nog steeds het laagste
aantal tegendoelpunten ooit (13 in
seizoen 1971/1972).Gemiddelde
bezoekersaantallen van minder dan
6.000 in de jaren 1989 tot 1992,
wedstrijden tegen Arsenal, Tottenham
Hotspur, Juventus, Inter Milan, Bayern
München, Manchester City, Schalke 04,
Anderlecht.
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Halve finale Europa Cup II, UEFA
cup, Champions League, kwartfinale
Jaarbeursstedenbeker, wat al niet meer..
Voor mij persoonlijk blijft nog steeds,
naast het kampioenschap, het FC Twente
van de jaren zeventig op nummer 1
staan qua herinnering. Dat middenveld
met Arnold Mühren, Frans Thijssen
en Kick van der Vall was het beste dat
ik ooit gezien heb. Aangevuld met
Pahlplatz en Zuidema tikten die de bal
zo soeverein rond dat de tegenstander
er minutenlang gewoon niet tussen
kon komen. Het was bijna vernederend
voor de tegenstanders, de voetballende
dominantie van dat FC Twente was
zelfs grensoverschrijdend. Een verloren
gegane documentaire van de BBC is daar
een voorbeeld van. Nooit meer heb ik
zoiets gezien. Gloeiend van trots verliet
ik toen dikwijls het Diekman stadion.
De afgelopen jaren kunnen we gerust
betitelen als groot dieptepunt, waarbij
de dienst werd uitgemaakt door de
ellende vanaf de burelen in plaats van de
prestaties op het veld.
Bedankt bestuur en medewerkers!
Dijkstra en Lassche noemden hun
documentairefilm ‘Het laatste jaar van FC
Twente’. We mogen blij zijn dat het dat
niet is geworden. En dat zijn we uiteraard
ook. Ook wij als supporters hebben daar
een belangrijk steentje aan bijgedragen.
Niet door opvallend te doen of iets
bijzonders, maar gewoon door de club te
blijven steunen zoals we gewend zijn te
doen, waar en wanneer dan ook.
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Het geeft maar weer eens aan dat de
supporters de kern vormen van iedere
club. Tegenwoordig helemaal, waar de
spelers en trainers van clubs wisselen
zoals een rondreizend kermisgezelschap
van plaats. Passanten in een wereld die
steeds meer wordt gedomineerd door
het grote geld. De documentaire wierp
een leerzame blik op een turbulent jaar.
Het mooie van alles is dat de club, door
alle ellende en rampspoed, weer meer
van ons is geworden. Dichterbij ons is
komen te staan dan in de jaren daarvoor.
We hebben als supporters zelfs de kans
om mee te denken en toezicht te houden
via Twente, Verenigt!
Hier mag ook best wel eens een woord
van dank worden uitgesproken voor
alle arbeid die de medewerkers en
bestuurders van de club er in hebben
gestoken om onze liefde voor de
poorten van de hel weg te slepen.
Onder zeer moeilijke omstandigheden
hebben zij alles uit de kast gehaald
om de club overeind te houden.
Onno Jacobs, Jan Schutrups, Jan van
Halst, Ton Heerts, Marcel Wendrich et
cetera. Maar ook de nog overgebleven
medewerkers op kantoor, van marketing
tot communicatie. De mannen van
Twente, Verenigt!, de Vriendenkring en
tal van lokale initiatieven van diverse
supportersverenigingen. Bedankt allen!!
En nu de toekomst
Het is inmiddels eind december en de
transfermarkt gaat op korte termijn weer
open.

Onze paradijsvogel Hakim Ziyech vloog
eind augustus reeds weg, maar inmiddels
is wel duidelijk dat we er een sterker
collectief voor terug hebben gekregen
en ‘anderen’ zich opeens laten gelden.
Voorlopig geen Europees voetbal in
Enschede, dat is enorm zuur. Voorlopig
nog aan de leiband van de KNVB, dat
zuigt ook. Ons geduld zal nog menigmaal
op de proef worden gesteld, maar we
hebben tenminste weer perspectief,
we hebben weer een toekomst. Een
toekomst die we ingaan met de lessen uit
het recente verleden. Een toekomst ook
die we meer dan ooit hand in hand met
het bestuur en de club in zullen gaan,
gewoon omdat de club weer normaal is
gaan doen en meer van ons is geworden
en we nooit meer mogen laten gebeuren
wat we allemaal in de documentaire
hebben kunnen zien. Samen zullen we
op de velden van tegenslag het zaad
zaaien waar straks weer iets heel moois
uit komt. Iets roods, iets bloedroods,
iets zegevierend bloedroods. Iets roods
dat nooit uit je hart verdwijnt. Pure
clubliefde!

Na alle ellende is dat een hele positieve
conclusie die we aan het eind van dit
rampjaar kunnen trekken. Samen gaan
we met vertrouwen en eensgezinde
clubliefde de toekomst in. Denk dus
straks bij het laten knallen van de kurken
of het vuurwerk even terug aan die
gedenkwaardige middag van 17 juni
en geef jezelf gerust een klopje op de
schouder, want de club dat ben jij en ik
en dat zijn wij samen, voor altijd. Dat is
wat we uitgedragen hebben en uit zullen
blijven dragen in de nog hele lange en
hopelijk succesrijke toekomst die de
club, ondanks en dankzij het bizarre
Twentejaar 2016, voor zich heeft.
Wij wensen u allen een gelukkig,
succesvol en bovenal gezond 2017 toe!
Trots da’w veur Twente bint!

Clubliefde
De fans van deze mooie club, jij en ik,
zijn door alle onheil en rampspoed heen
massaal achter de club blijven staan.
Zie de ‘Twente leeft’ Mars, zie de actie
‘Twente voor Twente’, zie het gegeven
dat FC Twente op de top 3 na de meest
trouwe aanhang heeft bij uitwedstrijden,
zie de prachtige sfeer die er weer in de
Grolsch Veste hangt.
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Een lid van de Supportersvereniging.. Bjorn Burink
Wat is je naam?
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 Björn Burink uit Denekamp.
Wat is je naam en/of bijnaam?
Björn Burink spreekt je uit als Bjorn
Burink
Wat doe je zoal voor de kost/in het
dagelijks leven?
Uitvoerder bij de Sallandse Wegenbouw
Verder nog hobby's?
Motor rijden en mijn tijd door brengen
met mijn prachtige dochter Bregje alias
Mini B
Verliefd, verloofd, getrouwd?
Gevoelig onderwerp, maar ik ben
gescheiden
Zijn er nog andere sporten die je leuk
vindt?
Kickboxen
Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub
sta je langs de lijn?
Voorheen recreatie zaalvoetbal, helaas is
het opgeheven 
Wanneer/wat was je eerste wedstrijd
van FC Twente?
Zo’n 10 jaar geleden denk ik.. Is wel een
gokje.

12

Seizoenskaart sinds?
Dacht zo’n 9 jaar geleden
Waar en met wie zit je in het stadion?
Reneeeeee, Karel, Thijs en Ruud
Wie is je favoriete speler bij FC Twente
(nu/aller tijden)?
Nkufo, momenteel is dat toch Enes Ünal.
Welke speler moet er zo snel mogelijk
terug keren in het rood van FC Twente?
Douglas
Wie mag er vandaag nog weg?
Marsman, ook al heeft hij de laatste tijd
soms ook wel goede momenten
Waar eindigt Twente dit seizoen?
Plek 5
Welke prijzen/prestaties behaalt FC
Twente de komende 10 jaar?
Bekerfinale 2018/2019

Je meest memorabele wedstrijd van FC
Twente?
Go Ahead Eagles – FC Twente, oktober
2016. We gingen met een verlengde taxi
van Deventer naar huis. Een vochtige
avond!
Wat is je favoriete buitenlandse club?
Schalke 04
Wie is je favoriete buitenlandse speler
(nu/aller tijden)?
Lionel Messi
Wie is volgens jou de meest irritante
voetballer?
De ploeggenoot van Messi, namelijk Luis
Suarez
Wat is volgens jou het mooiste doelpunt
ooit?
Diego Maradona, de hand van god

Nog een aardig stadion ontdekt bij
de uitwedstrijden/wat is je favoriete
stadion?
De Adelaarshorst van GAE Deventer
Welke tegenstander hoop je dat ooit
nog een Europees uit de bus rolt?
Maakt mij niet zo veel uit. Ik ben er
waarschijnlijk niet bij in het stadion,
sowieso niet bij de uitwedstrijd.
Welke club hoop je dat promoveert uit
de Jupiler League en welke club hoop je
dat degradeert?
De Graafschap mag wel weer terug en
Willem II mag er om mij wel uit.
Nog een mening over het Nederlands
Elftal?
Geen mening
Wat is je favoriete trainer?
Fred Rutten
Wat zijn je verwachtingen van het
seizoen 2016/2017?
Bij aanvang had ik geen verwachtingen,
maar er zit ‘leuk’ voetbal in.
Kortom, de vijfde plaats tijdens de
eindrangschikking.
Wat is je ideale basiself FC Twente op
dit moment?
Marsman; ter Avest, Bijen, Theskes, van
der Lely; Mokotjo, Klich, Ede; Celina,
Ünal, Yeboah.
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Degradatie was toch beter geweest!!!
Column - Bas Leferink

ZO! Dat hebben we ook weer gehad.
Zoals in mijn column "Geneest de
Randstad" al aangekondigd is ook deze
'storm' daadwerkelijk overgewaaid
en is alles weer min of meer op zijn
pootjes terecht gekomen. De club
bestaat nog, de sfeer is terug, we zijn
weer blij met een overwinning, er is
een nieuwe en betrouwbare directeur/
voorzitter, we gaan weer normaal doen
en er komt weer een scouting plus een
jeugdafdeling.
En hoewel ik ook nu niet haatdragend
ben, heb ik wel degelijk een
onweerstaanbare behoefte aan wraak.
Let wel, in sportief opzicht natuurlijk.
Want ondanks dat eigen wanbeleid
aan de basis van alles stond, is hetgeen
enorme littekens achterliet iets totaal
anders.  Op een gegeven moment was
het aanpakken van Twente namelijk
geen middel meer maar was het tot het
ultieme doel verheven.  Het ouderwetse
"Wij tegen iedereen" popte op. Als er
iets is waar ik door geactiveerd word, is
het dat gevoel wel. Wat mij betreft moet
en zal er dan ook wraak komen. Ik stel
voor:
- Duits spreken in en buiten het veld!
- Deuren van de
scheidsrechterskleedkamer voor het
begin van iedere wedstrijd dichtplakken
met secondelijm!

14

- Biertjes aan de aanwezige
bondsofficials lauw en voorzien van
een van binnen nog bevroren bitterbal
(natuurlijk met Duits vlaggetje waarop de
logo's van de twee ploegen zijn geprint)
serveren!
- Stickers met de tekst "Dik redt toch!"
op auto's uit Zeist plakken!
You name it. Het maakt me niets uit, als
we de 'maffia-boys' maar terugpakken.
Deze vorm van genoegdoening is
namelijk het enige dat we de komende
tweeëneenhalf jaar waarschijnlijk nog
kunnen "winnen".

Kampioen worden we waarschijnlijk niet
en degraderen wordt (in ieder geval dit
seizoen) ook erg lastig, hoewel je het
met deze bond natuurlijk nooit weet.
Ik denk in deze periode vaak aan
Normaal's "De boer is troef". " Zo door
de eeuwen heen was 't boertje niet in
tel, toen kwam de hongerwinter en toen
wisten zie het wel: Op fietsen zonder
banden kwamen zie skooieren um spek.
De EEG trapt ons weer terug moar de
boer die is niet gek. De boer is troef! De
boer is troef! De ene keer geet't gladjes
en de andere keer geet't stroef."
Het is dan ook niet de vraag of ze ons
Tukkers ooit weer nodig hebben maar
wanneer. En dat, beste lezers, het
kan een aantal jaren duren, dat is het
moment waarop we toe moeten slaan!
Dat zal het moment zijn waarop we
zeggen, weet je, laat maar, laat ons maar
gewoon gaan klaverjassen, we willen
jullie niet en we hoeven jullie niet. Wij
bepalen zelf wat goed voor ons is. Wij

surrogaat-Duitsers hebben ons immers
hier nog nooit iets aangetrokken van
jullie "heren uit het Westen".
De littekens zullen er op dat moment
niet mee verdwijnen maar dan blijkt
wederom dat onze Twentse trots iedere
storm overwint. En at the end of a
storm, there's a golden sky... Stiekem
hoop ik dat we dan zeggen: "Weet je?
Degradatie was toch beter geweest!!
Naar de 2e Bundesliga welteverstaan.
AUF WIEDERSEHEN."
Bas Leferink
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Kent u deze nog - Andy Scharmin
Bij een vliegtuigcrash, eind november, in
Colombia is het Braziliaans voetbalteam
Chapecoense grotendeels verongelukt.
Slecht vijf van de 76 inzittende zouden
het hebben overleefd. De club uit
Série A was onderweg voor de finale
van Copa Sudamericana. In Nederland
roept het meteen herinneringen op
aan de ramp van 7 juni 1989 met het
Kleurrijk Elftal, met een toestel van
SLM, bij Zanderij in Suriname. Daar
moest worden geland in dichte mist. De
178 inzittenden kwamen om het leven,
onder wie vijftien voetballers. Andy
Scharmin was één van hen.
Andy Scharmin (29 november 1967
– 7 juni 1989) was een talentvolle
verdediger van Surinaamse afkomst die
uitkwam voor FC Twente. Op 7 juni 1989
stierf de linksachter nadat hij neerstortte
met het vliegtuig waarin hij en een groot
gedeelte van de selectie van het Kleurrijk
Elftal zat. De talentvolle Scharmin was
daarnaast ook international van Jong
Oranje, waar hij de aanvoerder was.
Scharmin begon met voetballen bij
vv Haaksbergen, het dorp waar hij
opgroeide. Naast een Surinaamse
moeder, had Scharmin een Duitse
vader en daardoor noemde hij zichzelf
een Afro-Germaan. Hoewel Scharmin
een grote verbondenheid voelde met
Duitsland zou hij echter nooit voor Die
Mannschaft hebben gekozen. Berti Vogts
polste hem eens voor Deutschland unter
den 18, maar Scharmin koos voor Oranje.
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Een keuze die hij kon maken nadat hij bij
FC Twente door de scouts van de KNVB
was opgevallen. De Tukkers hadden
de razendsnelle voetballer opgepikt
bij vv Haaksbergen en nadat hij daar
de jeugdopleiding had doorlopen,
debuteerde hij op in oktober 1987 in het
eerste elftal en wist zich binnen korte
tijd in de basis te spelen. Toenmalig
trainer Theo Vonk: “Andy kwam bij de
selectie als middenvelder, het was een
rustige timide jongen die zich in de groep
niet echt liet gelden. In de loop van
het seizoen heb ik hem naar achteren
gehaald en linksback gezet, op die positie
was hij echt een openbaring. Hij was
razend snel en vervulde zijn taken in het
veld perfect. Bovendien was het een zeer
leergierige jongen die duidelijk een grote
toekomst voor zich had.”
Scharmin ontwikkelde zich spectaculair
en dit viel zogezegd ook op bij de KNVB.

In Zeist kreeg Scharmin in zomer van ’87
de keuze om met Jong Oranje mee te
doen aan een jeugdtoernooi in Toulon,
maar zijn moeder wilde erg graag naar
haar geboorteland, waar ze al veertig
jaar niet was geweest. Hoewel de KNVB
hem het toernooi in Toulon aanraadde
vanwege de sportieve uitdaging, koos
hij er toch voor om naar Suriname
te gaan. Scharmin zag het tripje met
het Kleurrijk Elftal als een uitstekende
mogelijkheid om het bezoek aan familie
en het voetballen met het Kleurrijk Elftal
te combineren. Met tegenzin, dat wel.
Hij was veel liever naar Toulon gegaan
vanwege de sportieve uitdaging.
Maar hij koos dus voor zijn moeder,
waarvoor hij het geld had bij elkaar
gevoetbald om een ticket te kopen.

Samen met haar en een tante zat
Scharmin in het vliegtuig wat in Suriname
zou neerstorten bij Zanderij, tijdens een
mislukte poging om bij mist te landen. De
voltallige bemanning en 167 passagiers
kwamen om het leven, waaronder 15
leden van het Kleurrijk Elftal. Het is de
grootste vliegtuigramp uit de Surinaamse
geschiedenis. Zowel Scharmin, zijn
moeder en zijn tante verongelukten.
Over de veel te jong overleden Scharmin
staat op de website van FC Twente nog
wel een prachtige anekdote, door Andy’s
jongere broer Patrick verteld:
“Jong Oranje speelde een
vriendschappelijke wedstrijd en later
op de avond zou het Nederlands elftal
in actie komen. De Jong Oranje spelers
zouden de wedstrijd van Oranje gaan
kijken en stonden te wachten bij de
kleedkamers. Daar hing ook de kleding
voor de suppoosten. Andy trok voor
de grap zo’n suppoosten pak aan.
Even later kwam Frans Beckenbauer
voorbij, op weg naar de tribune. Andy
sprak natuurlijk goed Duits en vroeg
Beckenbauer om zijn toegangskaart. Die
had hij niet en dus liet Andy hem er niet
langs. Dat liep al snel heel hoog op en
uiteindelijk moesten er KNVB officials
aan te pas komen om de zaak weer goed
te praten.”
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De ramp eiste in totaal 176 levens. Naast
Scharmin en al die anderen stierven
ook zijn ploegmaten Steve van Dorpel,
Ruud Degenaar (Heracles Almelo),Lloyd
Doesburg (Ajax), Wendel Fräser (RBC),
Frits Goodings (FC Wageningen),
Jerry Haatrecht (Neerlandia), Virgall
Joemankhan (Cercle Brugge), Ruben
Kogeldans (Willem II), Ortwin Linger
(HFC Haarlem), Andro Knel (NAC),
Fred Patrick (PEC Zwolle), Elfried
Veldman (De Graafschap), Florian Vijent
(Telstar) en coach Nick Stienstra (RCH).
Ook de moeder en zus van de latere
profvoetballer Romeo Castelen kwamen
om.
Toenmalig ploeggenoot Hans de Koning:
“Het was echt een fantastisch lieve
gast, die als jonge jongen bij de groep
kwam. Ik beschermde hem in het begin
een beetje, we woonden beiden in
Haaksbergen en reden elke dag samen
naar de training. Onderweg hebben we
heel wat afgepraat. Op de dag van de
ramp had ik de hele dag al pijn in mijn
lijf, alsof ik voelde dat er iets naars ging
gebeuren. De televisie uitzending van
Roland Garros werd onderbroken om
bekend te maken dat het toestel was
verongelukt. Een grotere treurnis kun
je niet meemaken. Als voetballer maak
je elkaar natuurlijk elke dag mee. Je
ziet je medespelers vaker dan je eigen
familie. Als er dan zoiets gebeurt, is dat
onbeschrijfelijk. Als spelersgroep zijn we
echt een aantal weken van slag geweest.
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Op dat moment heb je geen zin meer in
voetbal, terwijl je toch direct de draad
weer op moet pakken. Dan besef je
hoe betrekkelijk alles eigenlijk is en hoe
keihard het leven kan zijn.”
Patrick Scharmin: “Het is ondertussen
al weer 27,5 jaar geleden, maar toch
blijf je moeilijke momenten houden.
Eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ik
niet aan de ramp denk. Soms vraag ik me
wel eens af hoe de verdere carrière van
Andy er uit zou hebben gezien. Hij was
een groot talent en ook toen al was er
een gebrek aan goede verdedigers. Als je
ziet hoe ver bijvoorbeeld een, toch wat
beperkte Michael Reiziger is gekomen,
dan is duidelijk dat Andy een geweldige
toekomst voor zich had.”

19

Marsman

Column - Erwin Waanders

Als oud-keeper houd ik de prestaties van
FC Twente-doelman Nick Marsman net
even iets beter bij dan de gemiddelde
supporter. En ja, ik weet dat het vanaf
de zijlijn makkelijk lullen is en het
betweterig klinkt, maar Nick Marsman
zal nooit mijn favoriete keeper worden.
Zo, dat is er uit en ik geloof niet dat ik
hier heel veel mensen mee verbaas.
Wie hem goed analyseert en bekijkt ziet
ontegenzeggelijk een atleet, een prof
die leeft voor z’n vak en die traint om
beter te worden. Een goede keeper heeft
zijn beste jaren pas na zijn 25e en wat
dat betreft zou hij nu moeten beginnen
aan zijn beste fase. Ik vrees echter dat
Marsman zijn plafond al heeft bereikt.

Hij valt uit de toon in dit FC Twente
elftal dat zoveel talent herbergt. En ja,
dat het talent vooral vanuit Manchester
naar Enschede is gestuurd, zal mij een
rotzorg zijn. Juist met betere spelers om
je heen word je als voetballer beter, dus
voor de Jeroen van de Lely’s en Hidde
ter Avesten van deze wereld is het een
mooie kans om met toptalenten als Enes
Unal, Bersant Celina en Yaw Yeboah
dagelijks op een veld te staan. Die drie
hebben op zeer jonge leeftijd huis en
haard verlaten om voor Manchester City
te gaan spelen. De lokroep van het grote
geld, het klatergoud en de Champions
League was voor deze jongelingen de
magneet om naar City te gaan. Dat ze
nu even een stap terug hebben gedaan
om FC Twente op het sportieve vlak
door de meest turbulente tijd in de
historie van de club te loodsen, past
perfect bij wat FC Twente moet zijn. Een
club waar jonge en talentvolle spelers
zich doorontwikkelen tot volwaardige
profs die hun plafond in de Europese
topcompetities hebben liggen. Goed
opletten voor Van der Lely, Ter Avest en
consorten derhalve.
Voor Nick Marsman geldt dat niet.
Hij is een redelijke eredivisiekeeper,
niet meer en niet minder. Maar zoals
gezegd, hij valt uit de toon. En niet voor
het eerst. Hij heeft in Enschede nooit
kunnen overtuigen en dat komt door zijn
grillige prestatie curve. Van een keeper
bij FC Twente mag je verwachten dat
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hij wekelijks een dikke 7 haalt, maar
Marsman slaagt daar niet in. Hij wisselt
heel goede momenten af met de meest
knullige. En ja ik kan het weten, want
alle fouten die Marsman maakt, heb
ik in mijn bescheiden loopbaan ook
gemaakt. Ik voel ook elke keer met hem
mee als hij weer eens een bal loslaat of
ligt te grabbelen. Zijn wanhopige blik in
het luchtledige kan ik soms niet meer
aanzien.

Boschker ligt op deze manier wel heel
erg zwaar op de maag.
Erwin Waanders

Hij acteert dat ie een topper is. De
haartjes goed in de gel, alles tip top
voor elkaar met het tenue, maar zijn
maniertjes, zijn manier van lopen, het is
allemaal net iets te. Ik heb liever dat ie
minder bezig is met hoe hij er uit ziet of
hoe zijn stijl van keepen er uitziet.
Een van zijn concurrenten Jeroen
Drommel is ook al zo’n etalagepop, maar
die krijgt nog even het voordeel van
de twijfel. Marsman moet vooral eens
ballen gaan pakken. Wat dat betreft
moet hij eens kijken naar Jeroen Zoet
van PSV of Robin Ruiter van FC Utrecht.
Die doen gewoon waar ze er voor staan.
Ballen tegenhouden. En die zijn niet
continue bezig met hun haar of hun
kleding. Oh ja, ook die twee maken hun
foutjes, maar meestal op momenten dat
het geen punten kost. En daar draait het
nog altijd om bij voetbal. Misschien is
het eens tijd voor FC Twente om eens
een echt goede keeper te halen of op te
leiden. Want de erfenis van icoon Sander
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Het beste elftal volgens – Bert Kooiker
Voor de tiende editie van het FC Twente
Denekamp Magazine heeft Bert Kooiker
zijn favoriete elftal geformeerd. Een elftal
met spelers die de afgelopen 30-35 jaar
actief zijn geweest voor FC Twente.
Bert zelf is al sinds jaar en dag
supporter van FC Twente en is één van
de vaste busleden die tweewekelijks
opstapt bij de halte van de voormalige
Ambachtelijke Kaarsenmakerij Twente in
Beuningen.
Doelman: Sander Boschker
Boschker is één van de beste keepers
die Twente heeft gehad in de 51- jarige
historie. Hij was altijd tot de laatste
minuut enorm fanatiek en is met zijn
staat van dienst een clubicoon.
Rechtsback: Roberto Rosales
Rosales is een verdediger die altijd
drang naar voren had in zijn spel en die
graag de rechterkant van het middenveld
overstak. Hierdoor was hij aanvallend
ook zeer betrokken en geregeld goed
voor een assist.
Rechter centrale verdediger: André Paus
Een jongen van de streek. Paus was een
standvastige verdediger die samen met
Fred Rutten een goed duo vormde.

22

Linker centrale verdediger: Fred Rutten
Fred Rutten was een betrouwbare, loyale
verdediger. Had het als speler al in zich
om het hele team op de goede plaats te
zetten.
Linksback: Jeroen Heubach
Heubach was een publiekslieveling en
een echte jongen van de club. Hij ging
er altijd voor, gaf nooit op en stond zijn
mannetje in de wedstrijden.
Rechtshalf: Patrick Bosch
Misschien een opmerkelijke keuze, maar
Patrick Bosch was een onopvallende
speler die zijn werk altijd goed deed. In
een team met spelers als Rutten en Paus
functioneerde hij uitstekend.

Centrale middenvelder: Kenneth Perez
Perez was rustig aan de bal, regisseerde
het gehele middenveld en had slimme
steekpasses in huis.
Linkshalf: Theo Janssen
Janssen stond altijd zijn mannetje en
had het in zich om uitstekende passes te
geven en het spel te verdelen. Daarnaast
waren alle tegenstanders bang voor zijn
perfect uitgevoerde vrije trappen.

Trainer: Hans Meyer
Meyer kwam uit het voormalige OostDuitsland. Hij wist van FC Twente een
ploeg te maken, waarbij in het eerste
jaar al een topvijfklassering werd
bewerkstelligd. Hij zorgde ook dat de
spelers na de wedstrijd een rondje om
het veld liepen om de supporters te
bedanken. Dit was, destijds, ongekend in
de Eredivisie.

Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
Deze slimme, sluwe vos ging altijd tot het
gaatje en wist vaak in de slotseconden
een (beslissende) goal te maken. Is
enorm belangrijk geweest in een
geweldige periode van de club.
Spits: Blaise N’Kufo
Een intelligente voetballer, die zijn
directe tegenstander vaak in slaap wist te
sussen en dan nog snel toe wist te slaan
d.m.v. een doelpunt. N’Kufo was altijd
aanspeelbar en is, niet voor niets, onze
topscorer aller tijden!
Linksbuiten: Miroslav Stoch
Kleine rappe aanvaller met tomeloze
inzet. Stoch ging altijd voor de bal,
maakte weliswaar veelal dezelfde
bewegingen, maar was daarmee wel
enorm gevaarlijk en succesvol.
Wisselspelers:
Cheick Tioté, Douglas Franco Teixeira,
Dušan Tadić, Manuel Sánchez Torres,
Marc Janko.
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Sponsor aan het woord – Jos Aveskamp
(Kappelhof Slagerij)
Daags na de wedstrijd van de FC Twente
tegen FC Utrecht, zitten we bij Jos
Aveskamp aan de keukentafel om onder
andere zijn Twente gevoel te beschrijven.
Een gevoel wat diep van binnen zit bij
Jos. Hij heeft zeer veel binding met
de club, een club wat gelukkig na een
tumultueus vorig seizoen, weer in
rustiger vaarwater komt. Wat een bult
onrustige nachten heeft die periode de
Twente supporter, dus ook Jos, gekost.
We moeten meer dan veertig jaar terug
wanneer Jos als lid van atletiekvereniging
Dos ‘19, Jos was in die tijd zowel lid
van atletiekvereniging Dos ‘19 als
voetbalvereniging Dos ‘19, het betonnen
Diekman Stadion van FC Twente voor
het eerst betreed. Niet wetende dat hij
decennia later nog steeds deze club, in
het prachtige rood-wit, een warm hart
toedraagt.
De allereerste wedstrijd die Jos zag in
het Diekman stadion was de wedstrijd
FC Twente tegen Haarlem in maart 1973.

Twente speelde die wedstrijd gelijk
met 1-1. Jos was toen 10 lentes jong en
ging met zijn buurman en buurjongen
mee naar het Diekman. Vervolgens
was het een aantal jaren “rustig” wat
stadionbezoek betreft om eind jaren
zeventig/begin jaren tachtig écht met het
Twente virus te worden besmet.
Als voetballer van Dos ’19 ging hij met
de jongens van het elftal op pad om
de regionale trots aan het werk te
zien. Wanneer er goed gespeeld werd
hoopten de bezoekjes zich in rap tempo
op, uiteindelijk werden er zo’n tien
wedstrijden per seizoen bezocht. In die
tijd speelde Jos eerst in het negende
elftal, een vriendenelftal, en later werd
er gespeeld in het vierde, derde en
tweede. Zelfs één basisplaats in het
eerste, dat toen eerste klasse speelde,
werd hem gegund. Samen met zwager
Henkie Dingeldein centraal achterin. Veel
trainen, maar een prachtige tijd!
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In deze periode was Jos ook bezig om
zich te ontwikkelen als de bekende
slager wie iedereen in Denekamp zo
onderhand wel kent. Vijf dagen in de
week werken als leerling-slager en één
dag in de week naar de slagersvakschool
kenmerkte zijn passie voor het
slagersvak. In 1984 voltooide hij de
complete slagersvakschool met het
ondernemersdiploma. Ervaring werd
opgedaan bij diverse supermarktketens
om vervolgens in 1995 samen met zijn
vrouw Ans de sprong in het diepe te
wagen en een eigen slagerij te beginnen.
Nu 21 jaar later heeft Jos nog steeds
zijn florerende slagerij Kappelhof aan
de Nordhornsestraat waar hij, zijn
vrouw Ans en zijn twee kinderen Lianne
en Jorieke, zeer trots op zijn. Het hele
gezin is actief in de slagerij en samen
met het enthousiaste en bekwame
personeel vormen we een hecht team
Kappelhof. Slagerij Kappelhof is van alle
markten thuis. Verkoop van een breed
assortiment vlees en vleesspecialiteiten
in de winkel, levering aan horeca,
verzorgen van barbecues en buffetten,
niets is slagerij Kappelhof te gek. Slagerij
Kappelhof probeert continu klantgericht
bezig te zijn en dit is ook één van de
voornaamste punten waar FC Twente
zich mee bezighoudt.
Vanaf het seizoen 2012/2013 heeft Jos
samen met zijn grote vriend Jeroen
‘Abbe’ Thijssen een seizoenskaart van
Twente. Ze proberen elke thuiswedstrijd
te bezoeken en gaan altijd mee met de
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bus. Wanneer we het over de busreizen
hebben wil Jos ook graag even wat kwijt:
“Man, man, alles is zo ontzettend goed
geregeld, het is altijd gezellig, voor een
hapje en een drankje wordt gezorgd.
Een zeer groot compliment voor de
jongens van FC Twente Denekamp”.
Jos gaat altijd met veel plezier naar
de door de vereniging georganiseerde
sponsor- en ledenavonden. Gezellig met
de supporters uit het dorp en omstreken
praten over hun gezamenlijke passie: FC
Twente.
Vragende naar Jos zijn meest
onvergetelijke herinneringen kwam hij
met het volgende:
Uiteraard was het kampioenschap
met alle bijbehorende festiviteiten
onvergetelijk. In Jos zijn jeugdperiode,
wonende aan de Hopmanstraat, had hij
Theo Pahlplatz als buurman. Meerdere
Twente spelers van toen kwamen bij
Theo op bezoek (Piet Schrijvers, Rene
Notten, Eddy Achterberg etc.). Jos stond
vooraan om een handtekening te vragen
die de spelers graag tekenden op hun
eigen ansichtkaarten. Wanneer ze veel
geluk hadden namen de spelers zelfs
nog even de tijd om een balletje mee te
trappen. Theo kreeg je, wat je ook deed,
echt niet van de bal af.

Een aantal onvergetelijke wedstrijden
voor Jos zijn:
30 augustus 2012, FC Twente –
Bursaspor, 4-1. Twente gaat door naar
de groepsfase van de Europa league,
na eerst in Turkije met 3-1 te hebben
verloren.
3 december 2008, FC Twente – Schalke
04, 2-1. Wat een sfeer en een stemming
in het stadion, niet te geloven. Een
geweldige avond!
21 april 2009, FC Twente – NAC
Breda (halve finale beker), 3-1. Een
geblesseerde N’Kufo moet invallen om
het verschil te maken, doet dit en valt
vervolgens weer uit met een blessure.
30 januari 2011, FC Twente – Feyenoord,
2-1. Bryan Ruiz valt in en forceert de
beslissing.

Vijf favoriete spelers van Jos zijn:
Theo Pahlplatz, Bryan Ruiz, Paul Bosvelt,
Douglas, Jan Sorensen
Bij het opnoemen van deze namen,
moet je natuurlijk alle andere FC Twente
helden niet vergeten.
Je kunt nog zoveel spelers opnoemen,
maar je moet toch een keuze maken.
Het loopt al tegen december en het
interview moet maar even snel tussen
het werk door gemaakt worden. Jos
begint al een beetje onrustig te wippen
op de stoel en zegt:
‘Volgens mie steet er noe wa genog
op ’t pepier. Most dr nog wa efkes bie
zettn dat ik iedereen een gelukkig 2017
towens en dat FC Twente ’t ok good geet
in 2017. En dan wi’k gearn ofsluutn met
iets daj nig mot vergettn… Good en völl
vlees bliem ettn!’
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Historische wedstrijd... FC Twente - Standard Luik
In het FC Twente Denekamp Magazine
blikken we geregeld terug op een
bijzondere, historische wedstrijd van
FC Twente. In de tiende editie van het
Magazine staat een Intertotowedstrijd
van FC Twente in 1983 centraal.
Tot 2009 werd de Intertoto door veel
clubs als achterdeur naar Europees
Voetbal beschouwd. In dat jaar
werd de Intertoto met de UEFA
Cup samengevoegd tot een nieuwe
competitie, de Europa League. Na een
seizoen, waarin rechtstreekse kwalificatie
voor de UEFA Cup niet is bewerkstelligd,
kon dit Europese toernooi uitkomst
bieden. Een laatste strohalm naar
Europa, waar de club en supporters zich
aan vastklampten. Waar het tot 2009
als laatste kans voor Europees voetbal
werd beschouwd, was dat vroeger
een ander verhaal. FC Twente heeft al
vaker deelgenomen aan de Intertoto,
maar in het verleden werden de duels
lang niet zo serieus genomen door alle
deelnemers. Illustratief hiervoor is de
wedstrijd tegen Standard Luik in de
zomer van 1983.
In het seizoen 1982/1983 heeft FC
Twente één van de meest zwarte
voetbaljaargangen beleeft uit de historie,
met uiteindelijk degradatie als resultaat.
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen
spelen de mannen van oefenmeester
Fritz Korbach mee in het Intertototoernooi. FC Twente is ingedeeld in
een poule met FC Zürich, Fortuna
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Düsseldorf en Standard Luik. En dat zijn
geen onaardige namen. Helemaal in
de wetenschap dat FC Twente zich aan
het opmaken is voor het eerste seizoen
in de Eerste Divisie. De eerste twee
wedstrijden van FC Twente eindigden in
een gelijkspel (thuis tegen Zürich) en een
overwinning (uit bij Fortuna Düsseldorf).
Als derde wedstrijd staat de kraker tegen
Standard Luik, de toenmalige kampioen
van België, op het programma. De
supporters kijken uit naar het treffen:
voor de wedstrijd hebben niet minder
dan achtduizend mensen de weg naar
het stadion gevonden. Een ploeg met
namen als Simon Tahamata, Michel
Preud'homme, Walter Meeuws en
Horst Hrubesch doet de liefhebber
watertanden. De wedstrijd eindigt in
een 2-0 overwinning voor FC Twente, zo
op het oog een prestatie van formaat.
Toch hecht bijna geen mens waarde
aan de uitslag en spreekt na afloop
vrijwel niemand over de wedstrijd.

Standard Luik speelt namelijk met een
compleet tweede team, aangezien alle
eerste selectiespelers naar Biarritz in
Frankrijk is afgereisd. Zij spelen daar
een oefenwedstrijd tegen Girondins de
Bordeaux en laten daarmee Enschede
compleet links liggen.
De toeschouwers voelen zich bedrogen,
aangezien het grote Standard Luik speelt
zonder de aansprekende namen. De
Belgen lappen de reglementen van de
Intertoto aan de laars, die minimaal
zeven A-spelers als basis voorschrijven.
De bijbehorende boete nemen de
Belgen voor lief. De opbrengsten van
de oefenwedstrijd tegen Bordeaux
wegen ruimschoots op tegen de boete
van maximaal 20.000 Zwitserse francs.
Voorzitter Petit van Standard laat
doodleuk weten dat Twente blij moet zijn
dat er überhaupt een elftal is gekomen.
Voorzitter Ferry Fransen is meer dan
kwaad over de gang van zaken. “Wat
Standard Luik heeft gedaan, beschouw
ik als minachting tegenover FC Twente
en het publiek”. Voorzitter Fransen
overweegt stappen te ondernemen bij
de UEFA. Naast het opstellen van een
compleet reserveteam, zijn er nog meer
irritaties. Het Twentse publiek moet ook
nog eens wachten, aangezien de selectie
van de Belgen pas tien minuten voor
het begin van de wedstrijd arriveert bij
het Diekman Stadion. De voetbalmiddag
vormt De voetbalmiddag vormt één
grote deceptie.

De wedstrijd is logischerwijs een
domper. De gedemotiveerde Tukkers
kunnen zich maar moeilijk opladen.
Vooraf wordt zelfs nog getwijfeld om het
publiek vooraf in te lichten over de gang
van zaken. Ondanks een hele matige
voetbalwedstrijd wordt er nog twee
keer gescoord, door Martin Koopman
en René Roord. Toch zal niemand de
overwinning lang bijblijven en hecht
geen mens waarde aan de uitslag. In het
verdere verloop van het toernooi doet
FC Twente het boven verwachting. Mede
door winst op FC Zürich in Zwitserland
en in Winterswijk tegen Düsseldorf legt
FC Twente beslag op de eerste plaats
in de poule. De prijs destijds voor de
poulewinnaar: een geldbedrag van
20.000 gulden.
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Working on new dreams

Column - Jesse Holsbeek (december 2016)

‘We snoeren iedereen de mond’, waren
de woorden van linksback Jeroen van
der Lely na een interview met Voetbal
International. Zo’n beetje iedereen
gunde FC Twente een plek in de Jupiler
League afgelopen zomer. Kansloos als je
het mij vraagt, want volgens mij bewijzen
we iedere week dat we een waardig
Eredivisie club zijn.
Natuurlijk weet iedereen dat we eigenlijk
de komende drie jaar voor spek en
bonen spelen. Daarmee bedoel ik: geen
Europees voetbal. Als je kijkt hoe we
spelen en hoe we ons staande houden
na alle ellende, kun je alleen maar
bewondering hebben en trots zijn op
deze prachtige club en het team. Een
team dat iedere week keihard werkt en
vecht voor de punten. Af en toe gaat dat
gepaard met goed voetbal. Een mix van
jong en oud dat voor een goede balans
zorgt.
Noodgedwongen werden spelers uit de
jeugd voor de leeuwen gegooid. Ze doen
het prima, daar kunnen we het over eens
zijn. Spelers als Hidde ter Avest, Peet
Bijen en Jeroen van der Lely ontwikkelen
zich uitstekend. Maar die ene leeuw die
er toch even voor gezorgd heeft dat er
‘gewoon’ weer een team op het veld
stond op 6 augustus. Dat is toch wel het
verdienste van Ted van Leeuwen. Zonder
enig budget is hij er toch in geslaagd om
er een goed functionerend elftal neer te
zetten.
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Jongens die gewoon lekker willen
voetballen, zonder gezeik en
geouwehoer. Kijk maar naar die drie
jongens voorin. Rasechte voetballers
waarvoor je naar het stadion gaat. “Ja,
zo kan ik het ook wel met die spelers
van Manchester City”, roepen de
azijnzeikertjes. So what, we hebben
op dit moment niks. We moeten de
komende jaren bouwen. Working on
new dreams. We krijgen langzaam onze
identiteit weer terug en dat merk je
aan alles. De rust is enigszins terug. Dat
komt ook door de terugkeer van de kale
kuitenbijter uit Utrecht: Jan van Halst.

“Samen de schouders eronder, dan
komen we er wel weer bovenop”, zei
hij nadat hij weer in dienst was. En zo is
het. We moeten het samen doen. Van
de materiaalman tot aan de spits. Van
de supporters tot aan de grasmeesters.
Samen moeten we ervoor zorgen dat FC
Twente weer wordt zoals het was. We
zijn op de goede weg, maar de weg is
nog lang. Geen grootheidswaanzin meer,
maar gewoon lekker normaal en nuchter
doen. Iets waar we goed in zijn. Want
wat zou het toch mooi zijn dat we over
een paar jaar weer naar een Europese
uitwedstrijd mogen met z’n allen. Iets
wat voor een aantal jaar geleden de
normaalste zaak van de wereld was,
maar straks weer voelt als iets nieuws.
Wat zou het toch mooi zijn als we weer
in april of mei naar de Kuip mogen en
die dennenappel de lucht in zien gaan.
Wat zou het toch mooi zijn als… Ja ALS.
“Als mijn tante wieltjes had, was het een
autobus geweest”, zegt Pa dan altijd.
“Dram nig zo”, zeg ik dan.

Ik weet zeker dat die tijden terugkomen
en daar gaan we samen voor zorgen..
Trots!
Groeten,
Jesse Holsbeek
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Verslag sponsor- en vrijwilligersavond
Vrijdagavond 23 september
was een geslaagde avond in het
Podium in Denekamp. De jaarlijkse
sponsor- en vrijwilligersavond van
Supportersvereniging FC Twente
Denekamp was niet alleen erg gezellig,
er werd ook nog eens een goed doel
gesteund. De supporters uit Denekamp
haalde door onder andere een unieke
FC Twente shirtveiling 2000 euro op
voor Stichting Vang je Droom.
  
Tijdens de avond werd er een veiling
georganiseerd waarbij er zes shirts
geveild werden. Deze shirts zijn
ter beschikking gesteld door Jesse
Rabbeljee. De 42- jarige Denekamper
is een fervent verzamelaar met
een collectie van ruim 1000 unieke
shirts. Matchworn shirts van Patrick
Pothuizen uit de wedstrijden tegen
Polonia Warschau en Grasshopper
Club Zürich, een Europa League shirt
van Sander Boschker, het shirt van
de KNVB Bekerfinale uit 2009 van
Jeroen Heubach en shirts van Andreas
Bjelland, Orlando Engelaar en van
Valencia CF gingen onder de hamer.
Na een pauze werd er met de pet rond
gegaan voor het goede doel. In totaal
werd er €2000,- opgehaald.
Jan van Halst in voetbalforum
Onze commercieel- en technisch
directeur Jan van Halst was de
hoofdgast op deze avond. Jan van Halst
is oud-speler in het betaald voetbal,
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maar menig voetballiefhebber kent
de voormalige kuitenbijter van FC
Twente en Ajax nu vooral als de beste
voetbalanalist die Nederland rijk is. De
man, die meebouwde aan het succes
van FC Twente, was tijdens de avond
in gesprek met journalist Eddy van der
Ley en wist de aanwezige sponsoren
en vrijwilligers flink te boeien met zijn
verhalen en analyses.
Van Halst voelde zich in de knusse
ambiance van Het Podium zichtbaar
op z’n gemak. De voorzetten die ADjournalist en Twente-watcher Van der
Ley hem gaf, werden dankbaar ingekopt
door de man die in zijn actieve carrière
zo weinig scoorde. Van Halst was
toen de man die liever het vuile werk
opknapte voor de vedetten op het veld.
Hij schuwde daarbij de bikkelharde
tackles niet, en daar had hij achteraf
ook weleens spijt van, biechtte de
Utrechter op.

Zo bood hij niet zo lang geleden zijn
excuses aan bij Christian Nerlinger,
de voormalig technisch directeur van
Bayern München, die hij tijdens een
Europacup duel eens tegen de vlakte
sloeg. “Dan zit je even later in de
kleedkamer en word je je bewust van
je eigen wandaad. Toen is de knop
omgegaan,” blikte Van Halst terug
op die onbezonnen actie. Nerlinger
herinnerde zich die actie nog heel goed,
maar accepteerde een verlaat mea
culpa.
De verbetenheid waarmee Van Halst
de duels in het veld aanging komt hem
in zijn huidige carrière nog steeds goed
van pas. Als Van Halst iets in zijn kop
heeft, dan moet er veel gebeuren wil
het verdwijnen. Dat moet ook Joop
Munsterman niet zijn ontgaan. Veel
wilde Van Halst niet meer kwijt over de
breuk met FC Twente in 2011, maar een
goed verstaander had donderdagavond
aan een half woord voldoende om te
weten dat een verschil van inzicht over

de groei van de Tukkers ten grondslag
lag aan de scheiding tussen Twente en
van Halst. “Ik heb nooit geloofd dat
FC Twente kan groeien naar 40.000
toeschouwers,” betoogde Van Halst
stellig. De huidige capaciteit van het
stadion ligt op 30.000 en dat is volgens
van Halst de grens. Van Halst zag er dan
ook geen heil in om, na de voltooiing
van de uitbreiding, weer toe te moeten
werken naar een volgende uitbreiding
van het stadion.
Sinds enkele maanden is Jan van Halst
terug bij FC Twente. Als commercieelen technisch directeur is hij een
belangrijke pion in de wederopbouw
van de club. Gedurende de avond
rolt de naam Munsterman niet vaak
over zijn lippen. Van Halst wil verder,
vóóruit. Hij moet na de zondeval weer
een prestatiegerichte organisatie
neerzetten. Met de symbolische waarde
als clubman die weg was voor het fout
liep.
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Jan van Halst is een begenadigd spreker
die zijn publiek weet te boeien met
leuke anekdotes, vileine analyses
en humorvolle imitaties. Hoe hij zijn
voormalige, Duitse trainer Hans Meyer
weet neer te zetten was hilarisch. Op
onnavolgbare wijze (in vloeiend Duits)
deed Jan hem na in een nabespreking
een dag na een nederlaag van FC
Twente. De zaal moest er hartelijk om
lachen.
Voorop staat echter ’s mans kennis en
inzicht in het hedendaagse voetbal, en
die wetenschap reikt verder dan enkel
de clubs in het betaald voetbal.
Natuurlijk ging het vrijdagavond ook
veel over voetbal in het Podium in
Denekamp. Jan van Halst nam plaats
in het forum samen met presentator/
journalist Eddy van der Lely. Het
leverde mooie voetbalanekdotes op
en veel interactie met de zaal. Kortom,
een geslaagde FC Twente avond in
Denekamp.
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Stichting Vang je Droom
Stichting Vang je Droom concentreert
zich bij het vangen van dromen op
kinderen tot 18 jaar, in Twente en
Salland. Ze vangen reële dromen, die
voor deze kinderen op dit moment
niet te realiseren zijn door hun naaste
omgeving. Ze vangen dromen van
kinderen, die denken dat hun droom
nooit werkelijkheid kan worden en
waarvoor de wereld er even niet zo
kleurrijk uitziet. Hiermee hopen ze dat
het kind voelt dat hij of zij het waard
is om in zichzelf en in zijn dromen te
geloven. Kortom, een fantastische
stichting.
Naar FC Twente – Go Ahead Eagles
De stichting – die zich inzet voor
kinderen die het moeilijk hebben
– kan daar het initiatief van de
supportersvereniging 15 tot 20
kinderen samen met hun begeleiders
in de watten leggen door hen uit
te nodigen voor de wedstrijd FC
Twente – Go Ahead Eagles. Dit
alles in samenwerking met de
supportersvereniging, Van der Ley
Media en FC Twente. Deze dag staat
gepland voor zondag 2 april 2017.
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Carnaval in Twente
Column - Bas Leferink

Ik zie het helemaal voor me Carnaval
in Twente met Twente bij Twente:
11 november laat ik dan de nieuwe
hoogheid opkomen. Wie zou dat moeten
zijn?
Nee, alvorens te kiezen moet er eerst
een keuzecommissie geformeerd
worden. Ik zeg, die bestaat uit Joop
en Aldo. Die twee samen hebben de
afgelopen tijd immers aantoonbaar voor
gekkigheid gezorgd en staan garant voor
doarigheid die de Greun'n zelfs in hun
44 jarig bestaan niet zouden kunnen
overtreffen. En dan moet je ECHT van
goede huize komen. Wie zouden ze
kiezen?
Een hoogheid moet een rasechte
sfeermaker zijn dus dat zijn er nogal
wat. Alfred Schreuder valt ondanks zijn
persoonlijkheid af, was uitsluitend van
negatieve invloed op de sfeer. Ik weet
het: Jeroen Heubach! Oh nee, kan niet.
Die is ontslagen. Kammetje! Of terwijl
Evert Bleuming. Kan ook niet, eveneens
ontslagen. Nou we zoeken dus een
grote clown... Even denken. Leon ten
Voorde! Nee, geen onderdeel van de
vereniging, kan niet. Hmm.. Potverdikke,
toch lastiger dan ik dacht zo'n hoogheid
kiezen. Hij moet dan toch in ieder geval
komen uit het rijtje Nick Marsman,
Shadrach Eghan of stadionspeaker Jan
Bruins. Die maken immers, ieder op zijn
eigen wijze, de mensen aan het lachen.
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Uiteindelijk kan er dan maar eentje de
hoogheid worden. Vanzelfsprekend
wordt dat Jan "DANK JE WEL"
Bruins. Waarom? Logisch. Als je zo’n
verschrikkelijk saaie boerenkool bent
terwijl je de sfeer in het stadion ten
positieve zou moeten beïnvloeden dan
moet je wel echt goed zijn. Ik hoor
je denken? Hè? Die kerel is verre van
grappig. FOUT! Geef toe, je lacht je
stiekem een kriek om die gast. De man
is saaier dan een boekhouder die al 12
jaar met pensioen mag maar er steeds
niet achter komt dat ie al 79 is,  idioter
dan Kees van der Staaij en Geert Wilders
bij elkaar, verwarder dan Thomas
Koopman en Niels Vollenbroek en beter
gekleed dan de chauffeurs van Luttikhuis.
Kortom, hij maakt echt iedereen aan het
lachen. Meer dan de ideale hoogheid.

Dan moeten we hem ook een lijfspreuk
geven. Ik zeg: "Door een doelpunt van
... is het in de 11e minuut EEN - NUL,
dank je wel...", waarop de hele zaal
vervolgens kan antwoorden met:
"asjeblieft, oale wief, hoal 'm stief, mer
wie hoopt dat ie nig langer meer blieft".
Of terwijl, wegwezen met die kerel.
Meer dan "geschikt" als hoogheid, maar
niet als stadionspeaker. Mijn punt: Net
als aan het carnaval komt ook aan het
stadionspeakerschap ooit een eind.
Laten we hopen dat we wat dat betreft
binnenkort uit het lijden verlost worden.

Je vraagt je af wie er dan zou moeten
aantreden als hoogheid, euh ik bedoel
stadionspeaker. Welnu dat kan natuurlijk
maar 1 iemand zijn. Wie dan? Wie?
Vertel! Nou, ik stel veur en hier is he
dan: het nije oale wief van FC Twente,
de glazige bewaker van de brede blik,
de skoonvaar van een Nepal-ganger,
de Loeks van de Luttikhoes-bus, de
persoonlijke bodyguard van Kappelhof,
de volslanke Spatz van het Doarper
supportersgilde, de  Gerry van de
Pacemakers, he lop nooit alleen, hier is
he dan de nije stadionspeaker van de
Tukkers, de enig echte Abbe Thijssen!
Ik zej oe, ik zag en zee het echt veur mie.
Kan he mooi op een baenkske zit'n ter
hoogte van de middellien.
Alaaf !!
Bas Leferink

39

Redder

Gastcolumn - Gijs Eijsink

Het is mij niet bekend, maar ik hoop
dat men de rode loper voor hem heeft
uitgelegd toen hij op woensdag 30
november voor de laatste keer door de
hoofduitgang van de Grolsch Veste naar
buiten liep. Want FC Twente is Onno
Jacobs veel dank verschuldigd. Noem
hem ‘de redder van de club’, hoewel veel
mannen en vrouwen deze eretitel ook
graag zullen willen claimen. Duizenden
fans, geldschieters, kwijtschelders
(dit woord bestaat niet, ik weet het),
bestuurders, juristen, medewerkers,
politici, voetballers en trainers hebben
in het seizoen 2015-2016 allemaal
bijgedragen aan het overeind houden
van de club. Misschien moeten ook de
sympathisanten genoemd worden, zoals
sommige commentatoren van radio,
krant en tv.
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Zelfs de zogenaamde kwade geniussen
Joop en Aldo zullen zich een prominent
lid voelen van het grote peloton der
redders. Er is er echter één die de
onbetwiste kopman was van dit peloton
en dat was Onno Jacobs.
Op 11 januari jl. meldde hij zich vanuit
Bleiswijk aan de balie van de Veste.
De nieuwe interim-directeur met in
zijn binnenzak een lidmaatschapskaart
van Feyenoord had een ogenschijnlijk
simpele opdracht meegekregen, hij
moest de licentie redden. Verwoed toog
hij aan het werk. Hij trok hier en daar
een lade open, bladerde door klappers,
bekeek bestanden in de computers
van zijn voorganger en viel van de ene
verbazing in de andere.

Er rolden lijken uit kasten en hij kon niets
anders doen dan ze labelen en aangeven
bij hogere instanties als de KNVB en de
overheid. Ondertussen stond hij tot aan
zijn kin in een zuigend moeras en naast
hem stonden al die andere medewerkers
van de FC. En onderwijl zag hij af en toe
een hoofd onder water verdwijnen.
Jacobs zocht en vond medestrijders
en samen kropen ze millimeter voor
millimeter uit de penarie, hinkepinkten
nog wekenlang langs de vervaarlijke rand
van een onpeilbaar diepe afgrond en
werden op 17 juni plotseling gered door
een zogenaamde beroepscommissie
van de KNVB. De enige die er in die
dagen met hart en ziel nog in geloofde
was Jacobs. FC Twente bestond nog en
richtte zich beetje bij beetje weer op.
En momenteel staat het overgebleven,
bij elkaar gescharrelde elftal warempel
alweer heel wat weken op de zesde
plaats.
Woensdag 30 november ging hij terug
naar Bleiswijk, de man die de deur van
zijn kantoor gewoon open had staan,
die deed wat hij aankondigde, die recht
door zee was en die een warm contact
opbouwde met zijn medewerkers in
de verschillende kantoren op de derde
verdieping. Een enkele keer sprak hij
daar wel eens met stemverheffing, maar
dan duurde het maar even en hij kwam
erop terug. Op de burelen vond men
hem mede daardoor sympathiek.

Men liep er graag een stapje harder voor
hem.
Onno Jacobs bleef Feyenoorder, maar
werd ook Twentenaar. (“Laat het maar
1-1 worden”, zei hij toen beide clubs
tegen elkaar moesten.) Hij kwam vanuit
het westen, van veraf dus, maar hij
eindigde 30 november heel dichtbij.
De ogenschijnlijk lichte interim-klus
bleek één grote chaos te zijn. Maar
onder leiding van Jacobs is de kwestie
nagenoeg geklaard. In tegenstelling tot
een aantal oud-collega’s van hem mocht
hij, meer dan verdiend, door de voordeur
naar buiten. Jan van Halst en de zijnen
zullen de volgende stappen moeten gaan
zetten.
Deze column is geschreven door Gijs
Eijsink, journalist en auteur van o.a. de
autobiografie van Sander Boschker.
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FC Voetbalkennis – Antwoorden editie 9
1. In 2001 werd Sander Boschker
de held van Twente door drie
strafschoppen achter elkaar te stoppen
in de bekerfinale tegen PSV. Wie was
destijds zijn stand-in?
Jan Willem van Ede
2. Van wie is onderstaand
spelerspaspoort?

Daniel Majstorovic
3. John Bosman speelde in het verleden
drie seizoenen voor FC Twente. Naar
welke club vertrok hij in 1999?
AZ Alkmaar
4. Jan van Staa was in het seizoen
2005-2006 interim-trainer bij FC Twente
en creerde destijds het Jan van Staaeffect. Tegenwoordig is hij scout in het
buitenland. Bij welke club?
Trabzonspor
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5. In 1988 speelde Fred Rutten zijn
eerste en enige interland voor het
Nederlands Elftal. Tegen welk land was
dit?
Italië
6. Met 8 doelpunten en 13 assists was
Bryan Ruiz afgelopen seizoen (15/16)
erg belangrijk voor zijn club. Voor welke
club komt hij tegenwoordig uit?
Sporting Lissabon
7. Rob Baan was in het verleden twee
seizoenen succesvol als trainer bij
FC Twente. Daarna is hij werkzaam
geweest voor meerdere clubs en
voetbalbonden. Toch zat hij slechts één
wedstrijd als bondscoach op de bank.
Voor welk land?
Australië

8. Peter Niemeyer werd op zijn
vijftiende opgenomen in de
jeugdopleiding van FC Twente.
Inmiddels is de 32- jarige Duitser
reeds 10 jaar actief in de 1.
Bundesliga. Voor welke club speelt
hij tegenwoordig?
SV Darmstadt 98

11. Arnar Vidarsson en Resit Schuurman
speelden samen bij FC Twente. Bij welke
club waren zij nog meer ploeggenoten
van elkaar?
De Graafschap

9. Leroy Fer speelde in Engeland voor
Norwich City en Queens Parc Rangers
Tegenwoordig is nog steeds actief in
de Premier League. Bij welke club
staat hij onder contract?
Swansea City
10. Wie is deze oud- speler van FC
Twente?
Kim Christensen
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FC Voetbalkennis - Een elftal voetbalvragen
1. In het seizoen 2003/2004 huurde FC
Twente een doelman van PSV. Wie was
dat?
_________________________________
_________________________________
2. Kick van der Vall, Frans Thijssen
en nog één speler vormden een
legendarisch driemansmiddenveld uit
de historie van de club. Wie was de
derde speler?Twente. Naar welke club
vertrok hij in 1999?
_________________________________
_________________________________
3. Van wie is onderstaand
spelerspaspoort?
_________________________________
_________________________________
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4. Evert Bleuming was gedurende
tien jaar als Hoofd Scouting aan de
Tukkers verbonden. Bij welke club is
hij momenteel in deze rol actief?
_________________________________
_________________________________
5. Antoine ("Spitz") Kohn was van
van 1965 tot 1979 achtereenvolgens
als voetballer, assistent-trainer
en hoofdtrainer aan FC Twente
verbonden. Uit welk land is hij
afkomstig?
_________________________________
_________________________________
6. Het seizoen 1996/97 verliep zeer
voorspoedig. Achter PSV en Feyenoord
eindigde het team op een derde plaats,
waarmee het zich voor het eerst in
drie seizoenen weer plaatste voor de
UEFA Cup. Welke spelers vertrokken na
dat seizoen naar respectievelijk PSV en
Feyenoord?
_________________________________
_________________________________

7. In het seizoen 1997/1998 kwam de
ploeg tot de derde ronde van de UEFA
Cup. Lillestrøm SK en Aarhus GF werden
uitgeschakeld. Welke tegenstander was
vervolgens te sterk?
_________________________________
_________________________________

11. Wie is onderstaande oud- doelman
van FC Twente?
_________________________________
_________________________________

8. Welke oud- speler van FC Twente
schoot in de bekerfinale van 2009 de
beslissende strafschop binnen namens
SC Heerenveen?
_________________________________
_________________________________
9. FC Twente kent een vijftal ereleden.
Wie werd in 2012 als laatste benoemd
tot erelid van de club?
_________________________________
_________________________________

10. Welke oud- speler van FC Twente
was na zijn periode in de Eredivisie
actief in Schotland, Engeland en
Oostenrijk en beëindigde in 2012 zijn
actieve spelersloopbaan?
_________________________________
_________________________________
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Beleidsvisie FC Twente - 2020
Waar wil FC Twente voor staan? Waar
wil FC Twente naartoe? Wat voor club
willen we zijn? Het zijn deze vragen die
worden beantwoord in de Beleidsvisie
FC Twente 2020 met als titel “Gewoon
doen, gewoon Doen”.
Missie en visie
FC Twente is gevestigd in Enschede
en is de club van Twente met een
bovenregionale binding en bereik. Qua
voetbalprestaties behoort FC Twente
tot de (sub)top van Nederland. Het type
voetbal van FC Twente kenmerkt zich
door aanvalslust en grote inzet. Onze
kernwaarden zijn ‘trots’, ‘noaberschap’
en ‘ambitie’. Missie en visie De
mensen in en om FC Twente vormen
samen het kapitaal van onze club. FC
Twente verbindt hen en de regionale
samenleving. Onze club opereert met
openvizier en nuchter. Op basis van een
breed gedragen bestuursmodel met een
heldere toezichtstructuur en vanuit een
excellent opererende organisatie.
Ambitie
- binnen vier seizoenen terugkeren naar
de top 6 van Nederland
- vanaf het seizoen 2018/2019 weer
meestrijden om een Europees ticket
- staan voor een aantrekkelijke,
offensieve speelstijl op basis van passie
en inzet vanuit een herkenbaar team
- een jeugdopleiding die tot de top van
Nederland behoort

48

- een topsportklimaat met een
professioneel scoutingapparaat en
investeringen in accommodatie en
innovatie met een kwalitatieve uitstraling
naar Enschede, Hengelo en de regio
Twente
- trainingsveld voor de A-selectie bij De
Grolsch Veste
- naar een financieel solide organisatie
die kwalitatief en kwantitatief uitstekend
op orde is
- open opereren vanuit een breed
gedragen bestuursmodel en conform de
eisen van “good governance”
- werken met directeur/bestuurders die
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse
leiding. Zij staan onder toezicht van een
Raad van Commissarissen.

De clubcultuur wordt bewaakt door
Stichting FC Twente ’65
- toe naar een financieel gezonde basis
voor de toekomst met inachtneming van
de door de KNVB en publieke en private
garantstellers gestelde kaders
- een warme en veilige omgeving voor
haar supporters in en rondom De Grolsch
Veste
- als club, met De Grolsch Veste, nog
meer het episch centrum zijn voor
Twentse bedrijven en maatschappelijke
instellingen
Trots
FC Twente wil:
- terug naar het oorspronkelijke DNA:
warmte en toegankelijkheid uitstralen,
nuchter en realistisch opereren
- een club zijn die dichtbij haar
supporters, sponsors en andere
stakeholders staat
- dat mensen in Twente en daarbuiten
trots zijn op hun club
Noaberschap
FC Twente wil:
- een club zijn van de mensen, van het
volk. Van en voor iedereen. Dat betekent:
er voor elkaar willen zijn, de verbinding
met elkaar zoeken, iets voor elkaar, de
club en de samenleving over hebben
- de ontwikkelingen van het
Vrouwenvoetbal blijven ondersteunen
- haar voetbalbedrijf koppelen aan de
innovatieve kennissector in de regio

- haar maatschappelijke activiteiten via
Stichting FC Twente, scoren in de wijk
verder uitbreiden en de samenwerking
met de verschillende maatschappelijke
partijen intensiveren
FC Twente 2020
In 2020 heeft FC Twente zich weer
genesteld in de top 6 van Nederland.
Daar waar de club op basis van historie,
achterban en verzorgingsgebied
thuishoort. FC Twente strijdt structureel
mee om de Europese tickets en heeft
een jeugdopleiding die behoort tot de
top van Nederland. De focus ligt op
het binnenhalen en het kweken van
talent binnen een topsportklimaat.
Dat betekent een hoogwaardig
scoutingsapparaat, geschikte trainers en
stafleden, professionele faciliteiten en
een duidelijke voetbalvisie. In 2020 heeft
FC Twente zich ook weer genesteld in
de harten van de mensen. Niet alleen in
Twente, maar in heel Nederland en zelfs
daarbuiten.
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Met haar herkenbare speelstijl en
prestaties, maar zeker ook door
haar realistische, nuchtere en open
bedrijfsvoering die zich kenmerkt
door ‘gewoon doen’. Dat betekent
een gedisciplineerd beleid, een solide
financiële basis en een constant
tweerichtingsverkeer tussen club en
achterban. FC Twente is in 2020 een
club van en voor de mensen, die oog
heeft voor haar omgeving en zich daar
ook voor inzet. De club werkt met een
excellente organisatie die zich continu
ontwikkelt, vanuit een breed gedragen
en transparante bestuursvorm en met
duidelijke realistische doelstellingen voor
ogen.
Dit alles vanuit de drie kernwaarden:
ambitie, trots en noaberschap
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“Gewoon doen, gewoon Doen”
FC Twente wil een club zijn die
normaal doet. Waar de dingen worden
gezegd zoals ze zijn. Zonder opsmuk,
zonder er omheen te draaien, zonder
grootspraak. Een club van en voor de
mensen, waar iedereen trots op kan
zijn. Van supporters tot sponsors en van
medewerkers tot vrijwilligers. Waar de
mensen zich, intern en extern, respectvol
naar elkaar opstellen. En waar realisme
en nuchterheid de boventoon voeren.
Maar FC Twente wil ook een club zijn die
ambitieus is. Die kansen ziet, schept en
benut. Met een excellente organisatie,
gebruikmakend van de kracht van de
regio. Een club van saamhorigheid en
van Twents noaberschap. Met mensen
die iets voor elkaar willen betekenen
en die elkaar verder helpen door
samenwerking. Een club dus die met
open vizier opereert en die wordt
gedragen door vele handen…

Kleurplaat
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Vertwijfeld

Column - Iwan Bult

Gelukkig werden we de afgelopen
maanden een beetje afgeleid van het
voetbal. In Amerika woedde bijvoorbeeld
een heftige strijd om het presidentschap.
Iedereen ging er gewoon maar vanuit dat
ons aller Hillary dat wel even zou winnen.
Die Trump hoorde meer thuis in een
gemiddelde amateurvoetbalkleedkamer
waar het ook vaak gaat over geld en
vrouwen. En over hoe laat het bier
drinken begint, maar daar heb ik Trump
nog niet over gehoord. De underdog won
glansrijk van de torenhoge favoriet. De
hele wereld bleef in grote vertwijfeling
achter.
En dan hadden we in de zomer natuurlijk
de Brexit. Alle geleerden waren het er
over eens dat dit niet kon gebeuren. De
Britse inwoner is een intelligent mens
en wist dat in de EU blijven de meer
dan beste optie zou zijn. Niet dus. Een
meerderheid stemde, terwijl niemand er
in geloofde, voor de Brexit. De hele EU
bleef in grote vertwijfeling achter.
U zult zich inmiddels afvragen waarom
dit in een magazine over voetbal staat?
Welnu: bovenstaande heeft enorm veel
paralellen met het voetbal. Vorig jaar
riep de toenmalige directeur betaald
voetbal over FC Twente dat wij Harry
Houdini en Hans Klok nodig hadden om
betaald voetbal te mogen spelen. En zie
hier: onze trots draait gewoon mee in de
subtop van de Eredivisie. De KNVB bleef
in grote vertwijfeling achter. Ook in het

52

door ons zo geliefde spelletje is niets
vanzelfsprekend. De underdog heeft
altijd een kans. Iedereen in Twente kent
dat gevoel maar al te goed sinds 2 mei
2010. De traditionele top drie bleef in
grote vertwijfeling achter.
En hopelijk zet dit alles zich in 2017
voort. Wat zou het toch mooi zijn als
er volgend jaar geen discussie meer
is over zwarte piet. Sylvana blijft dan
in grote vertwijfeling achter. Of dat
het boek van Joop slechts aan een
handjevol bewonderaars, met voorop de
onverstoorbare Johan Derksen, wordt
verkocht. Joop blijft, alweer, in grote
vertwijfeling achter. Of Michael Boogerd
komt met een boek waarin hij uit de
doeken doet hoe Thomas Dekker zich liet
injecteren door een zwangere baviaan
en andere onthullingen uit de carrière
van Thomas, die dit keer zelf vertwijfeld
achter blijft.
En vergeet u vooral niet te gaan
stemmen komend jaar, zodat we met
z’n allen in Nederland vertwijfeld achter
blijven na de uitslag… En dat FC Twente
de huidige vorm doortrekt en een mooie
klassering neerzet, zodat alle azijnzijkers
van vorig jaar vertwijfeld achter blijven.
Ik voorspel u dat 2017 een heel bijzonder
jaar gaat worden!
Iwan Bult

