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Van de voorzitter

De elfde editie van het FC Twente 
Denekamp Magazine ligt voor jullie. 
De voorgaande tien uitgaven werden 
steevast afgetrapt door Mathijs 
‘Klen’n’ Vollenbroek. Na zes-en-
een-half jaar de voorzitter te zijn 
geweest van de supportersvereniging  
besloot hij onlangs om te stoppen.  
Nadat dit besluit door Mathijs werd 
aangekondigd tijdens de maandelijkse 
bestuursvergadering moest er 
nagedacht worden over een andere 
voorzitter. Meerdere bestuursleden 
wezen vervolgens mijn kant op en 
na enige bedenktijd besloot ik het 
‘gewoon’ te doen. Als opvolger van een 
levende legende schrijf ik dan ook dit 
openingswoord.  

Beste leden/sponsoren,

Inmiddels staat het seizoen 2017/2018 
al weer voor de deur, wat mij betreft 
heeft de zomerstop ook wel weer lang 
genoeg geduurd. Voordat ‘we’ gaan 
vooruitblikken op het komende seizoen, 
wil ik toch nog even een terugkijken op 
dat wat vorig jaar is geweest.

Want wat dachten we rond de klok van 
21:30 op zaterdag 6 augustus 2016? Na 
een vrij matige wedstrijd, waar er met 
1-2 verloren werd van SBV Excelsior, 
leken de nodige vermoedens bevestigd 
te worden. 

“Dit wordt een jaar waarin er gevochten 
moet worden voor ieder punt waarbij 
lijfsbehoud in de Eredivisie veilig gesteld 
moet worden”, was de gemiddelde 
opinie. Niets was minder waar, zo bleek 
later.

Het team op het veld verraste ook nog 
eens vriend- en vijand door met weinig 
middelen toch leuk te presteren, met 
doorgaans frivool en energiek spel. Het 
dominante spel in de Adelaarshorst, 
de volwassen vertoning in Eindhoven 
en de thuisoverwinning op Ajax waren 
enkele van de positieve uitschieters 
van het seizoen 2016/2017. Toch ging 
de voetbaljaargang voor Twente, qua 
sportieve prestaties als een nachtkaars 
uit. De uitermate lamlendige vertoning 
tegen Groningen gaf aan dat de spelers 
wel klaar waren met het ploeteren 
en strijden voor de punten. Al met al 
kunnen we tevreden zijn met de zevende 
plaats die men heeft weten te behalen. 
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Tegen de verwachtingen in ging het 
team niet ten onder aan alle rampspoed 
buiten het veld. Tegen de verwachting, 
van vooral de buitenwereld, in bleven 
de Twente supporters massaal de 
Grolsch Veste en de uitwedstrijden 
komen en kan er zelfs een vierde plaats 
worden genoteerd voor het totaal aantal 
‘uitbezoekers’ in de Eredivisie.Trouw aan 
FC Twente, trouw aan onze club! Straf 
op straf op straf, maar onze club krijgen 
ze er niet onder en samen kunnen ‘we’ 
gaan bouwen aan de toekomst!

Als supportersvereniging zijn we ook 
trots en tevreden over het afgelopen 
seizoen. Gemiddeld gingen er ca. 160 
mensen mee vanuit Denekamp e.o. 
naar Enschede, zijn de uitwedstrijden 
weer volop bezocht en daarnaast 
verwachten we op korte termijn ons 
350e lid te mogen verwelkomen. Mooie 
ontwikkelingen!

Net als de club FC Twente willen 
wij als Supportersvereniging ook op 
maatschappelijk gebied ons steentje 
bijdragen. Hierbij stond Stichting Vang 
je Droom afgelopen jaar centraal. 
Met breed gedragen steun zijn wij als 
supportersvereniging in staat geweest 
om elf kinderen en persoonlijke 
begeleiding uit te nodigen om de 
wedstrijd FC Twente – Go Ahead 
Eagles vanuit een skybox te bekijken. 

Voorafgaand aan de wedstrijd 
hebben we de kinderen nog een 
gepersonaliseerd wedstrijdshirt van FC 
Twente kunnen geven. De blik in de ogen 
van die kinderen, onbeschrijvelijk!

Met het oog op de toekomst willen we 
als Supportersvereniging toegankelijk 
zijn en blijven voor iedere bewoner 
van de Gemeente Dinkelland die FC 
Twente een warm hart toedraagt, 
van student tot gepensioneerde. De 
Supportersvereniging heeft de afgelopen 
jaren na willen streven om voor iedere 
portemonnee toegankelijk te zijn, en 
dat blijven we doen! Dit betekent dat 
de €100 voor het busvervoer naar 17 
thuiswedstrijden en de €1 voor een blikje 
drinken in de bus gehandhaafd blijven.

Op korte termijn organiseren we 
de sponsor- en vrijwilligersavond 
en de Algemene Ledenvergadering, 
respectievelijk op 01-09 en 22-09. 
Verder is het volgend seizoen ons 
jubileumjaar. In mei 2018 vieren we 
als Supportersvereniging ons 10- jarig 
bestaan. Dit zullen we natuurlijk niet 
onopgemerkt aan ons voorbij laten 
gaan. In welke hoedanigheid dit gevierd 
gaat worden is op dit moment nog niet 
bekend, maar dat er een feest gaat 
komen is één ding wat vast staat.
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Verder zijn we aan het bekijken hoe we 
als Supportersvereniging vernieuwend 
kunnen zijn en ‘meer’ kunnen doen. 
Volgend jaar zal er naast bier/fris 
periodiek ook andersoortige dranken 
verkocht worden, zoals Herfstbok en 
Bacardi Cola. Daarnaast streven we er 
naar om volgend jaar met een volle bus 
een wedstrijd in de 1. Bundesliga of 2. 
Bundesliga te bezoeken.  

Eind mei verliet NEC de Eredivisie ten 
faveure van NAC Breda. Eerder liet 
VVV Venlo zich al kronen tot kampioen 
van de Jupiler League. Een week na 
het slotakkoord van het Nederlandse 
voetbalseizoen, op zondag 5 juni, 
bereikte ons allen het droevige nieuws 
dat voormalig Tukker Cheick Tioté op 
het trainingsveld in elkaar was gezakt 
en was overleden. Een verschrikkelijk 
bericht! Tioté was fanatiek, hard, 
meedogenloos en had een groot 
potentieel in zijn Twentse tijd. Op 30- 
jarige leeftijd hoor je niet te overlijden. 
Een maand later.. Ajacied Abdelhak 
‘Appie’ Nouri zakt in elkaar tijdens een 
oefenduel in Oostenrijk. Bij de talentvolle 
middenvelder is uiteindelijk ernstige en 
blijvende hersenschade geconstateerd. 
De kans op herstel is volgens Ajax 'nihil'. 
Algemeen directeur Edwin van der Sar 
reageerde vol droefenis. 'Abdelhak is 
zo’n groot talent, maar helaas zullen we 
nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou 
hebben als dit niet was gebeurd.' Op 
zulke momenten besef je nog maar eens 
hoe betrekkelijk een onnodige nederlaag 
is.

Toch gaat onze blik weer naar het 
nieuwe voetbalseizoen. En persoonlijk 
kijk er naar uit dat de bal in de Eredivisie 
weer gaat rollen. Zonder o.a. Enes 
Ünal, Kamohele Mokotjo, Mateusz 
Klich richten we ons nu op een nieuw 
seizoen. Zaterdag 19 augustus gaan 
we weer met drie bussen vanaf het 
Nicolaasplein richting de Grolsch Veste 
voor de eerste thuiswedstrijd van het 
seizoen. De voorbereiding op de nieuwe 
voetbaljaargang is inmiddels, zo goed als, 
afgesloten. Danny Holla, Haris Vuckic of 
Tom Boere zouden zo maar eens onze 
nieuwe helden kunnen worden..

Kiek’n wat wordt!

Groeten,

Jordy Morsink
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word lid van onze 
SupporterSvereniging  
FC twentedenekamp

€10,00 per Seizoen
ontvang 2/3 keer per 
Seizoen FC twente 
denekamp magazine

mee naar de thuiS-  
en uitwedStrijden  
van FC twente*

* wedStrijden en vervoer zijn tegen betaling, aanmelden iS verpliCht.
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Mathijs, bedankt!

Zes-en-een-half jaar lang was 
hij de voorzitter van onze 
Supportersvereniging. Een klein 
dankwoord voor zijn compassie aan de 
vereniging komt hem dan ook zeker toe!

Mathijs is vanaf het begin betrokken 
bij de Supportersvereniging en werd 
gedurende het seizoen 2010/2011 
de voorzitter en daarmee ‘unseren 
Kapitän’. In de jaren die volgden 
hebben een aantal, uiteenlopende 
gebeurtenissen de revue gepasseerd. 
Van Europese tripjes naar o.a. Milaan, 
Odense en Hannover naar ‘de laatste’ 
bestuursvergadering in mei 2016 bij 
Café Haamberg. Van de bekerwinst in 
2011 in de Rotterdamse Kuip, de 2-6 
overwinning in Eindhoven, naar een 
bijna onafwendbaar faillissement van 
onze Trots. Een achtbaan van emoties, 
met misschien wel als hoogtepunt ons 5- 
jarig jubileum van mei 2013. Hierbij nam 
een gelegenheidsselectie met leden van 
de supportersvereniging hun opwachting 
tegen de FC Twente All Stars.

De vereniging is inmiddels gegroeid van 
circa 125 leden naar bijna 350 leden en 
ondertussen gaan we al meerdere jaren 
met drie bussen tweewekelijks naar 
de Grolsch Veste, mede door inzet van 
Mathijs. 

Dankwoord Mathijs

Klen’n, onmeuning bedankt 
voor alles wat je doet 

en hebt gedaan voor de 
Supportersvereniging!
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Een aantal leden hebben nog een woord 
van dank achtergelaten voor onze oud- 
voorzitter en lijken superlatieven te kort 
te komen.

Bob Leferink: “Mathijs is serieus, nuchter 
(qua gedrag, niet qua drank), gaat recht 
op zijn doel af en lult er niet om heen. Hij 
is zeer fanatiek en een prima voorzitter 
geweest”.

Han Snoeijink: “Mathijs heeft, met 
zijn positieve uitstraling en prettige 
benadering Twente Denekamp mede tot 
een hechte supportersclub gemaakt”. 

Jos Aveskamp: “Mathijs is een zeer 
enthousiaste voorzitter die zich niet 
boven, maar juist graag tussen de leden 
begeeft en.. ‘Altied good tepas’!”

Robin Nijhuis: “Mathijs is een man die 
door zijn passie voor de club het beste 
wou voor onze vereniging. Dit zodat 
meerdere supporters uit Denekamp en 
omgeving ook dat gevoel van passie 
konden ervaren”. 

Jeroen ‘Abbe’ Thijssen: “Klen’n mer 
ontzettend groot as veurzitter”.

Dennis Voppen: “Mathijs is altijd 
goedlachs, in voor een geintje, maar 
ook zeer zeker een serieuze en goede 
voorzitter. Bedankt”!
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Nieuws vanuit het bestuur

Nieuwe voorzitter
Medio december heeft voorzitter 
Mathijs Vollenbroek besloten om na 
dit seizoen een stapje terug te doen. 
Mathijs is van mening dat het tijd is voor 
verdere verjonging in het bestuur en 
vindt het zelf ook wel fijn dat er geen 
vergaderingen meer zijn waarbij hij 
verplicht aanwezig moet zijn. Dit zorgde 
de laatste tijd, 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.

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 Vollenbroek 
is sinds de oprichting bij de 
supportersvereniging betrokken en is 6,5 
jaar voorzitter geweest.

Jordy Morsink is de opvolger van 
Mathijs Vollenbroek. Jordy is 
inmiddels ruim 5,5 jaar bestuurslid 
van de supportersvereniging en lid 
van de sponsorcommissie. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering wordt hij 
geintroduceerd en zal zijn ‘aanstelling’ 
officieel worden, mits er goedkeuring 
komt door de aanwezige leden.

Nieuwe opstapplaats in Rossum
Vanaf heden is Rossum, bij Café 
Hutten, een nieuwe opstapplaats 
van Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp. De drie bussen die 
tweewekelijks richting de Grolsch Veste 
rijden vertrekken vanaf dit seizoen uit 
Noord-Deurningen, Rossum en Tilligte en 
komen samen op het Nicolaasplein. Hier 
worden traditiegetrouw het bier en de 
hapjes verdeeld over de drie bussen en 
wordt er koers gezet richting Enschede. 
Met korte tussenstops in Beuningen en 
Oldenzaal zijn we doorgaans 45 minuten 
voor de aftrap met de bussen aan het 
Palatijn, nabij Hampshire Hotel - De 
Broeierd.



9

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. Voor €5 per week steun 
je de vereniging in het bereiken van haar 
doelstellingen!

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 22 september 2017 
vindt bij Eetcaffee de Musketier de 
Algemene Ledenvergadering van 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp plaats.

Via 
financien@fctwente-denekamp.nl kunt u 
de notulen van de ledenvergadering van 
september 2016 opvragen. De jaarcijfers 
van het seizoen 2016/2017 en de 
begroting 2017/2018 zullen op de avond 
van de Algemene Ledenvergadering 
getoond worden. Het bestuur nodigt 
alle busleden, leden, sponsoren, oud- 
bestuursleden en belanghebbenden van 
harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Bezoeken uitwedstrijden
Vorig jaar zijn we als 
Supportersvereniging vertegenwoordigd 
geweest bij de meeste uitwedstrijden 
in de Eredivisie. Van Groningen tot 
Kerkrade, van Almelo tot Alkmaar. 
Gemiddeld gaan er 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 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.
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Een lid van de Supportersvereniging.. Willy Mombarg

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 Willy Mombarg.

Wat is je naam en/of bijnaam? 
Willy Mombarg

Wat doe je zoal voor de kost/in het 
dagelijks leven?
Tuinman bij WBO Wonen

Verder nog hobby's? 
Ik kijk graag naar Formule 1, tuinier 
bijna elke dag en ik irriteer graag mijn 
kinderen.

Verliefd, verloofd, getrouwd? Kinderen?
Getrouwd met Simone. Twee dochters; 
Kelly en Michelle.

Zijn er nog andere sporten die je leuk 
vindt?
Autorace / Formule 1

Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub 
sta je langs de lijn? 
Nee en sta ook nergens aan de lijn. 
Heel soms als mijn schoonzoon Mitxel 
Timmerman moet voetballen.

Wanneer/wat was je eerste wedstrijd 
van FC Twente? 
Begin jaren ‘80 ging ik voor het eerst, 
toen nog in het Diekman stadion.

Seizoenskaart sinds?
2008

Waar en met wie zit je in het stadion?
Samen met mijn oude broer Gerhard. 
Johan Nijhuis, ook al jarenlang buslid van 
de supportersvereniging, zit gezellig voor 
mij.

Wie is je favoriete speler bij FC Twente 
(nu/aller tijden)?
Enes Ünal was één van mijn favorieten. 
Vroeger was Manuel Sánchez Torres mijn 
favoriete speler.

Welke speler moet er zo snel mogelijk 
terug keren in het rood van FC Twente? 
Bryan Ruiz, dat zou toch mooi zijn!

Wie mag er vandaag nog weg? 
Nick Marsman, maar die zien we volgend 
jaar (gelukkig) niet terug in het doel van 
onze FC.

Waar eindigt Twente dit seizoen?
Tiende, maar we hopen natuurlijk altijd 
in de top 3. In hoeverre dat reëel is 
moeten we ieder seizoen maar weer 
bekijken. 
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Welke prijzen/prestaties behaalt FC 
Twente de komende 10 jaar?
Twee keer de KNVB Beker, één keer de 
Johan Cruijf schaal en we bereiken de 
kwartfinale van de Europa League voor 
2027/2028.

Je meest memorabele wedstrijd van FC 
Twente?
De bekerfinale FC Twente – Ajax in 
2011. Dit was werkelijk een prachtige 
wedstrijd; 3-2!

Wat is je favoriete buitenlandse club? 
FC Barcelona!

Wie is je favoriete buitenlandse speler 
(nu/aller tijden)?
Lionel Messi

Wie is volgens jou de meest irritante 
voetballer?
Cristiano Ronaldo

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt 
ooit?
Theo Janssen scoorde in het seizoen 
2010/2011 met een geweldige stiftbal in 
de thuiswedstrijd tegen PSV.

Nog een aardig stadion ontdekt bij 
de uitwedstrijden/wat is je favoriete 
stadion?
De Grolsch Veste blijft toch het mooist.

Welke tegenstander hoop je dat ooit 
nog eens Europees uit de bus rolt?
Schalke ’04 zou mooi zijn. We hebben 
in 2008 en 2012 gezien hoe het ook 
kan tussen twee supportersgroepen. 
Fantatische voetbalavonden!

Welke club hoop je dat promoveert uit 
de Jupiler League en welke club hoop je 
dat degradeert?
Ik hoop dat Go Ahead Eagles promoveert 
en dat Excelsior degradeert.

Nog een mening over het Nederlands 
Elftal?
Het niveau wordt een stuk minder.

Wat is je favoriete trainer?
Michel Preud’homme

Wat zijn je verwachtingen van het 
seizoen 2017/2018?
Zesde

Wat vond jij de ideale basiself van FC 
Twente in de afgelopen jaargang 
2016/2017?
Drommel; Ter Avest, Andersen, Thesker, 
van der Lely; Mokotjo, Klich, Trajkovski; 
Jensen, Ünal, Assaidi

In welke speler, haalbaar met de huidige 
middelen van FC Twente, zie jij een 
directe versterking voor het elftal van 
volgend seizoen?
Alexander Laukart
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We schrijven donderdag 6 april 2017, 
Twente - PSV. Een volstrekt gewone 
donderdagavond verandert in een 
avond vol verwondering en bij vlagen 
zelfs verbijstering. (NB: Ik ga er bij het 
schrijven van dit stuk er gemakshalve 
vanuit dat de politieactie 'an sich' 
noodzakelijk was en ben tegen iedere 
vorm van criminaliteit.) En hoewel er 
binnenkort ongetwijfeld rapporten zullen 
verschijnen waaruit blijkt dat het toch 
allemaal wel meeviel wat er rondom het 
veld en het stadion gebeurde en dat er 
niet hele grote fouten zijn gemaakt, blijft 
voor mij als stadionbezoeker achteraf 
glashelder wat de oorzaak van alles is 
geweest.
 
Ik hoor een kale en ongemotiveerde 
mededeling van de stadionspeaker: 
"Dames en heren er is een politieactie 
gaande in Vak-P". Iedere supporter 
die langere tijd achter het doel 
van welke betaald-voetbalclub dan 
ook heeft gestaan weet dat er uit 
veiligheidsoverwegingen haast 
geen achterlijker mededeling te 
verzinnen is. (Tenzij het natuurlijk "een 
bewussie" is om de boel volledig te 
laten escaleren...) De noodzaak van 
een dergelijke mededeling ontbreekt 
volledig,  het beoogde gevolg ervan is 
niet aangegeven, het heeft geen inhoud 
en het werkt agressieverhogend. Ik 
zou bijna spreken van uitlokking. Hoe 
bestaat het dan dat je er toch voor kiest 
een dergelijke boodschap te (laten) 
verspreiden, denk ik? 

En daarbij denk ik op dat moment 
niet eens aan de schuldvraag. Want 
hoewel ik de eerste ben die erkent dat 
een stadionspeaker niet op een dag 
wakker wordt en denkt: "Ik ga vanavond 
maar eens gezellig omroepen dat er 
een politieactie gaande is.", ben ik van 
mening dat de Piet Pannenkoek van 
dienst om voorgaande redenen gewoon 
had moeten weigeren de boodschap op 
die wijze te verspreiden. Hij kan immers 
toch zelf ook tot tien tellen...?  

Inmiddels sta ik meer naar de ontstane 
trammelant in de gracht te kijken dan 
naar het voetbal en bedenk ik me dat 
het eigenlijk toch wel erg triest is dat dit 
gebeurt in onze maatschappij. Even later 
krijg ik een appje met een foto van een 
agent met in mijn ogen een Riot-gun. 
Ik schrik me de kleplazarus en bedenk 
me even later, gezagsgetrouw als ik 
ben, dat het om een of andere reden 
wel noodzakelijk zal zijn. Dan volgt er 
ineens een kale mededeling waarvan 
de strekking is dat iedereen het stadion 
rustig moet verlaten. 

Disproportioneel
Column - Bas Leferink
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Zonder na te denken verlaat ik met moat 
Rik direct mijn plek. Ik hoef namelijk 
niet zo nodig stoer te zijn en in een tijd 
met de meest idiote uitspattingen van 
terrorisme al helemaal niet. In een fractie 
van een seconde tel ik 1 en 1 bij elkaar 
op, er is een politieactie gaande en het 
gehele stadion moet worden ontruimd... 
Dan MOET de actie wel haast in verband 
staan met terrorisme en maak dat ik weg 
kom. In mijn optiek, ik geef toe mede 
ingegeven doordat ik in mijn werk met 
openbare orde vraagstukken te maken 
heb, niet meer dan logisch. Vier rijen 
lager spreek ik Lee (Dennis Brunink red.), 
die vraagt waarom ik wegga. "Nou, dat 
lijkt me nogal wiedes.", zeg ik, waarop hij 
mij vertelt dat de wedstrijd wel gewoon 
doorgaat.
 
Pfffff.....ik was en ben gelukkig niet 
in paniek maar ineens slaat mijn 
gezagsgetrouwe houding om en voel ik 
irritatie opkomen. Ik bedenk me namelijk 
dat het geen terroristische actie kan zijn 
en verwacht de Russen nu ook niet direct 
op de drempel van de Grolsch Veste. 
Goedwillende supporters, waaronder 
vrouwen, kinderen, en andere normale 
mensen, raakten en raken lichtelijk in 
paniek en verlaten het stadion. Deze 
actie werkt supporter-ontwrichtend, 
constateer ik. Op dat moment wordt het 
nog gekker, nadat ik zie dat ongeveer een 
vijfde van de supporters niet meer in het 
stadion is, komt de mededeling dat de 
ontruiming slechts voor de supporters in 
Vak-P bedoeld is.

Ik denk dat dat ongeveer 10 minuten 
later dan het eerste verzoek tot 
ontruiming moet zijn geweest. Ik val, 
voor zover nog mogelijk, van mijn stoel. 
Hoe verzin je dit? 
Als de ontruimingsboodschap niet zo 
bedoeld was ren je naar de microfoon en 
herstel je dat in maximaal 30 seconden. 
En wat is Vak-P eigenlijk? Zit ik in Vak-P? 
Waar houdt dat vak op? Pffff, zoveel 
amateurisme op 1 avond... Oh ja, ik denk 
op dat moment ineens terug aan het 
appje van de agent met de Riot-gun en 
denk: "Dat zal wel een of andere agent 
van een speciale interventie-eenheid zijn 
die is ingevlogen uit de rest van het land. 
Deze man wil in dat geval ook wel even 
wat te doen hebben natuurlijk. Voor een 
avondje Klaverjassen kan hij immers ook 
wel betere locaties verzinnen."

Ik ben getuige geweest van een 
politieactie in een stadion met 25.000 
tot 30.000 mensen die erg veel slechter 
af had kunnen lopen en waarbij in mijn 
ogen onacceptabele en, erger, niet 
noodzakelijke risicio's zijn genomen. 
Langs deze weg wil ik daarom best voor 
een keer de moraalridder uithangen 
door te pleiten dat we als gezamenlijke, 
goedwillende voetbalsupporters op 
moeten staan tegen een dergelijke 
uitvoering van (noodzakelijke?) acties. 
De verantwoordelijke instanties moeten 
begrijpen dat een dergelijke uitvoering 
niet proportioneel (in de volksmond: 
buitensporig) is. 

Draagt het allen uit!

Bas Leferink 
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Carnaval hoort bij je (of juist niet)

Liefde voor carnaval is vergelijkbaar met 
houden van een voetbalclub, vindt AD 
Sportwereld-columnist Sjoerd Mossou. 
Het is iets volkomen irrationeels, maar 
tegelijk is het heel erg onderdeel van 
wie je bent, en van waar je vandaan 
komt. Heb je er he-le-maal niets mee? 
Ook goed. Volgens mij herkennen wij 
dat in Denekamp en omstreken maar al 
te goed; de voorliefde voor FC Twente 
in combinatie met één van de mooie, 
unieke carnavalsverenigingen die de 
gemeente rijk is. Journalist Mossou  
schreef er een stuk over.

Zodra de Raad van Elf toevallig hetzelfde 
café binnenstapt als wij, maken wij altijd 
dat we wegkomen. Zo'n aartsblije Prins 
Carnaval met een complete hofhouding: 
al mijn carnavalsvrienden vinden het iets 
weerzinwekkends. 

De kreet 'Alaaf!', ook zoiets.

Ik vier al mijn hele leven carnaval, maar 
ik heb nog nooit 'Alaaf!' geroepen. 
Polonaises? Nooit. In mijn beleving is 
carnaval juist helemaal geen feest van 
opgelegde protocollen. Het is ieder jaar 
opnieuw een fijn soort reünie, met hier 
en daar wat merkwaardige rituelen, 
maar bovenal viert iedereen het op 
zijn eigen, specifieke manier. In zijn 
eigen stad of dorp. In zijn eigen kroeg 
of schuur. Met of zonder 'Alaaf'. Met 
of zonder polonaise. Ik ken mensen die 
traditioneel alleen Vietnamese loempia's 
eten met carnaval, vijf dagen lang, van 's 
ochtends vroeg tot 's avonds laat. Het is 
hun eigen kleine ritueeltje. 

Droogkap
De charme van carnaval schuilt juist in 
het totaal ongedwongene. Je trekt iets 
belachelijks aan, of iets lelijks, of iets 
grappigs. Je zeult een droogkap mee de 
kroeg in, of een bushaltebordje. Daarna 
ga je tevreden bij elkaar staan in het 
café, omdat je dat al jaren zo doet. Je 
lacht en je ouwehoert samen. Je maakt 
een dansje. Je zingt een lied. 

Er heerst een soort onuitgesproken 
wederzijds begrip. Een echte 
carnavalsvierder zegt nooit: ,,Haha! Wat 
zie jij er origineel uit dit jaar!'' Carnaval 
heeft juist iets subtiel vanzelfsprekends. 
Wanneer iemand verkleed is als Nutrilon-
Chinees, vraag je of hij misschien nog 
een doos Nutrilon voor je kan ritselen, 
en anders geef je de Nutrilon-Chinees 
een lekker pilsje.

Veroordelen
Dit stuk is niet bedoeld om carnaval uit 
te leggen, want carnaval valt helemaal 
niet uit te leggen. Je begrijpt het, of je 
begrijpt het niet. Heb je er niets mee, 
blijf vooral weg. Niemand heeft je 
gevraagd te komen.
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Dat je carnaval niet snapt: volkomen 
begrijpelijk. Maar minstens zo absurd 
als houden van carnaval, is het te 
veroordelen. Ik heb niets met musicals, 
of met bloemencorso's, maar ik wens 
iedereen die er wél van houdt, er heel 
veel plezier mee. 

Carnaval is nu eenmaal een absurd, 
irrationeel feest. De muziek grenst 
aan het belachelijke. Maar het is wél 
volkscultuur in de meest letterlijke zin 
van het woord. Carnaval zit heel diep 
in de regionale geschiedenis en in het 
sociale leven van mensen, een beetje 
zoals voetbalclubs ook zitten. Het hoort 
bij je, het is een onderdeel van jezelf - en 
van waar je vandaan komt. 

Of juist niet. Ook goed.

Reünie
Voor mij voelt carnaval als een 
familiereünie. Een wezenlijk deel van 
mijn familieleden zie ik letterlijk alleen 
met carnaval. Mijn vader en moeder 
zijn er altijd, net als de ouders van mijn 
vrienden. Sommige carnavalsvrienden 
zijn aangetrouwd of relatief gezien 
onervaren, anderen wonen inmiddels 
alweer jaren elders in het land, en keren 
met carnaval traditioneel terug naar 
'huis'.

We drinken samen een biertje, lachen 
om heel specifieke humor, en we komen 
elkaar 's avonds weer tegen bij de 
shoarmatent/ dönerboer. Van sommige 
carnavalsvrienden en- kennissen weet ik 
niet eens hoe ze er in het dagelijks leven 
uitzien, of hoe ze precies heten. 

Ja, er wordt veel gedronken, maar voor 
de echte carnavalsvierder is dat geen 
doel op zichzelf. Het hoort erbij, het is 
de benzine in de motor, het maakt de 
dingen mooier en roziger en - tijdelijk 
- ietsje gemakkelijker te begrijpen. In 
de kroegen waar wij graag komen: er is 
nooit gezeik of agressie, integendeel. 
In de jaren dat ik nu carnaval vier, 
ontelbare uren lang, heb ik hooguit drie 
vechtpartijtjes gezien, ergens in de verte.

Vriendelijk
Mensen die vreemdgaan? Natuurlijk 
gebeurt dat, maar het is een nogal 
overschat fenomeen, bovenal levend 
bij mensen die niet met carnaval zijn 
opgegroeid.

Mensen zijn ongelooflijk aardig tegen 
elkaar, dat wel. Je maakt voortdurend 
vrienden, omdat iedereen slap 
ouwehoert, tot bij de pisbakken aan toe. 
Ook dat is zoiets: die alomtegenwoordige 
vriendelijkheid ís er gewoon. Het is niet 
perse zo afgesproken. Het zit in het DNA 
van het feest. Wie dat niet voelt of niet 
snapt, begrijpt carnaval vermoedelijk op 
zichzelf al niet.

Dat is prima. Even goede vrienden. 
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Willy en René van de Kerkhof. Samen 
hebben 'De Stofzuiger' en 'De Blinde' 
bij FC Twente, PSV en het Nederlands 
Elftal gespeeld. Ooit begon het bij 
amateurtweedeklasser MULO, toen 
het oog van Kees Rijvers viel op Reinier 
Lambertus van de Kerkhof. ‘Ik wil René 
naar Enschede halen’, laat hij weten. 
Echter gaat de moeder van de tweeling 
hier niet zonder slag of stoot mee 
akkoord. ‘Ze gaan samen, of niet.’ De 
start van een bewogen voetbalcarrière. 

Mooie herinneringen komen naar boven 
als René en Willy van de Kerkhof spreken 
over hun eerste jaren als profvoetballer, 
de drie seizoenen bij FC Twente in de 
periode 1970-1973. René en Willy 
hebben als jonge jongens al naam 
gemaakt in het Nederlands amateurelftal 
en het nationale UEFA-jeugdteam, waar 
zij als amateur samenspelen met jongens 
als Johan Neeskens, Johnny Rep, Bert van 
Marwijk en Wim Rijsbergen. 

In hun tienerjaren is René doorgaans 
linksbuiten en Willy rechtsbuiten. Nadat 
Kees Rijvers de broers zelf aan het werk 
had gezien reageerde hij slagvaardig. 
Het Helmondse MULO (Met Uiterste 
Leeuwenmoed Opwaarts) moet zich 
tevreden stellen met twee keer 1.500 
gulden. De broers krijgen allebei 
hetzelfde contract: 25.000 gulden bruto 
plus premies, een enorm verschil met de 
miljoenencontracten in het hedendaagse 
voetbal. René: “De club had een goed 
premiestelsel. Met sponsoren als Grolsch 
en Arke hadden ze het dik voor elkaar. 

Kent u deze nog – De Gebroeders van de Kerkhof

Elke overwinning leverde 300 gulden 
op en een gelijkspel 200 gulden. Bij een 
Europese zege kregen we 20 procent 
korting bij Arke. Voor die tijd waren dat 
uitstekende bedragen, bij Ajax en PSV 
kwam er echt niet zoveel bij. Ik verdiende 
in de bouw nog wat bij en Willy werkte in 
de Albert Heijn in Deppenbroek."

René werd al snel een belangrijke kracht 
in het elftal van de Enschedeërs. In de 
Intertoto Sklo Union Teplice (het huidige 
FK Teplice) uit Tsjecho-Slowakije maakte 
hij meteen de eerste goal en gaf hij een 
assist voor de 2-0 van Antal Nagy. De 2-0 
overwinning in het Diekman bleek niet 
genoeg om door te bekeren aangezien 
het uitduel, drie dagen eerder, met 6-2 
verloren ging.

Willy moet ietwat langer wachten op 
zijn debuut.  Toen Eddy Achterberg half 
oktober 1970 zijn been brak, kreeg hij 
een vaste plaats op het middenveld, 
naast René Notten en Kick van der Vall.

Drie prima jaren worden het voor René 
en Willy van der kerkhof in Enschede. Na 
een vijfde plaats in hun eerste seizoen, 
eindigt FC Twente twee keer als derde, 
steeds achter Ajax en Feyenoord. In 
Europa haalt FC Twente de kwartfinale 
en de halve finale. Willy: “René en ik 
hebben een geweldige opleiding gehad 
bij Twente, tussen mannen als René 
Notten, Jan Jeuring, Epi Drost, Kick van 
der Vall en Piet Schrijvers. Vergis je 
niet in het niveau, we hadden echt een 
topelftal."
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In 1973 wilde PSV ons hebben en dat was 
toch de club uit onze geboortestreek. 
Kees Rijvers was naar het zuiden gegaan 
en wilde Willy en mij meenemen. Dat 
streelde. Ze boden ineens iets meer 
dan het dubbele van het salaris bij FC 
Twente en toen hebben we de knoop 
doorgehakt."

PSV
Na drie seizoenen transfereren de broers 
naar PSV, een hereniging met Kees 
Rijvers. De trainer heeft Twente in 1972 
verruild voor de club uit Eindhoven. 

De broers beleven de mooiste jaren 
van hun carrière bij PSV. René speelt er 
in totaal dertien seizoenen. Hij was als 
buitenspeler enorm snel, schoot de bal 
naar voren en rende er achteraan. Nadat 
Van de Kerkhof het grootste deel van 
zijn loopbaan achter de rug had, koos hij 
alsnog voor een buitenlands avontuur. 
De periodes bij Apollon Smyrnis en Seiko 
Hongkong werden echter geen succes. 

Willy bleef de rest van zijn carrière actief 
voor de club uit Eindhoven. Toen PSV 
in 1977/78 de UEFA Cup won, was hij 
de maker van het openingsdoelpunt in 
de met 3-0 gewonnen finale tegen SC 
Bastia.

Oranje
René stoot nog als speler van FC Twente 
door tot Oranje. Willy debuteert 
pas ruim een jaar later, vlak voor 
het WK van 1974. René debuteerde 
voor het Nederlands elftal op 28 
maart 1973 in de uitwedstrijd tegen 
Oostenrijk in de voorbereiding op de 
wereldkampioenschappen. 

Hij zat zowel bij het WK van 1974 
(Duitsland) als 1978 (Argentinië) in 
de selectie. In totaal speelde hij 47 
wedstrijden voor het Nederlands Elftal 
waarin hij vijfmaal scoorde. Van de 
Kerkhof was invaller in de finale tegen 
West-Duitsland in 1974.

Willy debuteerde voor het Nederlands 
elftal op 5 juni 1974 in Rotterdam tegen 
Roemenië in de voorbereiding op het 
wereldkampioenschap van dat jaar in 
West-Duitsland. Hij werd evenals zijn 
tweelingbroer René geselecteerd voor 
dat eindtoernooi, maar kwam tijdens 
dat WK geen seconde in actie. Bij het 
WK van 1978 (Argentinië) maakte hij als 
basisspeler wel deel uit van de selectie. 
Samen met Ruud Krol was hij de enige 
speler in de selectie die van de zeven 
wedstrijden tijdens het WK 1978 geen 
minuut miste. In totaal speelde hij 63 
wedstrijden voor Oranje, waarin hij 
vijfmaal scoorde.  

Anno nu
Het hart van de gebroeders klopt nog 
altijd wat sneller als FC Twente in het 
Philips Stadion op bezoek komt of PSV 
naar Enschede reist. De gebroeders 
hebben respect en een plekje in het hart 
voor de streek en het team waar ze zijn 
opgeleid. ,,Opleiden voor topclubs. Dat 
is de rol die FC Twente in de toekomst 
weer krijgt. De club komt echt wel uit de 
malaise." René: ,,We waren toen elk jaar 
uitdagers van Ajax, PSV en Feyenoord en 
lieten vaak een van die ploegen achter 
ons.
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De laatste tijd komen regelmatig 
klagerige berichten van supporters van 
FC Twente voorbij op social media. De 
inhoud laat zich raden. De straf voor de 
club om drie jaar lang niet mee te mogen 
doen aan Europese voetbal is te lang en 
zou nu wel weggepoetst mogen worden. 
Louter ingegeven na een seizoen van 
de wederopstanding, ik weet het, maar 
toch. Eerlijk gezegd ben ik het volkomen 
oneens met die lieden.

Ik zal ook uitleggen waarom. Een straf 
is een middel om duidelijk te maken 
dat datgene wat er gebeurd is niet door 
de beugel kan.  En dus ook om andere 
voetbalbestuurders te laten zien dat 
de KNVB, UEFA en FIFA niet met zich 
laten sollen, zoals door FC Twente wel 
gedaan is in de tijd van Joop, Aldo en 
consorten. En ja, ik weet als geen ander 
dat bepaalde instanties boter op hun 
hoofd hebben waar het om malversaties, 
fraude, zelfverrijking, volksverlakkerij, 
fraude, bedreiging  en maffiapraktijken  
gaat en dat daarbij in een adem KNVB, 
UEFA en FIFA genoemd worden.  
In dit geval moet  FC Twente vooral naar 
zichzelf kijken. De straf is nu eenmaal 
een overblijfsel uit donkere tijden en 
het is aan de huidige beleidsbepalers 
om FC Twente door die periode heen 
te loodsen. Dat vergt enige creativiteit, 
maar dat is aan de huidige directie wel 
toevertrouwd, daar ben ik van overtuigd. 

Niet zeuren

Met Jan van Halst aan het roer lijkt de 
rust rondom FC Twente weer gekeerd, 
al heeft de inval in het supportershome 
van VAK-P en de daarop volgende sluiting 
door burgemeester Onno van Veldhuizen 
veel kwaad bloed gezet. Ook hier geldt 
weer dat, als er echt strafbare feiten zijn 
gepleegd, het zelfregulerende vermogen 
eens moet worden aangesproken. Niet 
massaal wegkijken en net doen alsof de 
neus bloedt -  al is die laatste opmerking 
in het licht van de inval wel een 
bijzondere. Supporter zijn van FC Twente 
betekent niet dat je met je neus vol coke 
als een zombie de politie moet aanvallen 
of mensen die hun liefde voor een 
andere club dan FC Twente openbaren 
de hersens in moet slaan.  
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Nee, supporter betekent dat je je club 
door dik en dun steunt, in goede en 
in slechte tijden en dat alles om de 
ploeg te helpen en te ondersteunen. 
Kritisch zijn mag en moet, maar het 
moet niet doorslaan in blinde haat. 
In alles discussies over de inval en de 
sluiting van het home van  VAK-P heb 
ik amper mensen gehoord die durfden 
toe te geven dat het supportershome 
van VAK-P een broeinest van criminele 
activiteiten is, zoals het OM en de 
politie hebben geopperd. Ik ken niet alle 
feiten en kom nooit in het home, en kan 
en wil daar ook geen waardeoordeel 
over vellen. Dat het niet louter een 
gezellige kantine is zoals bij een reguliere 
amateurclub, mag duidelijk zijn. Feit 
blijft echter dat het bij FC Twente over 
voetbal moet gaan en niet over wikkels 
coke, criminelen en motorbendes. 
Het betaalde voetbal is gewoon een 
afspiegeling van de maatschappij en 
daarin heb je nu eenmaal te maken met 
criminaliteit. Maar gelukkig ook met 
liefdevolle, respectvolle acties voor zieke 
kinderen, emotionele herdenkingen 
bij het opverlijden van supporters en 
fantastische sfeeracties. Koester vooral 
die laatsten.

Op het moment van schrijven worden 
we met elkaar weer met beide benen 
op de grond gezet door het bericht dat 
voormalig FC Twente speler en speler 
van de kampioensploeg uit 2010 Cheik 
Tioté op 30-jarige leeftijd is overleden. 
Hij speelde 58 duels voor de club en 
scoorde een keer. Het toont aan hoe 
vergankelijk het voetbal is. Laten we 
genieten van al het moois dat voetbal 
biedt en ophouden met zeuren als het 
een keer tegenzit. FC Twente boven alles, 
FC Twente bovenaan.

Een fijne zomer!

Erwin Waanders
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Doelman: Piet Schrijvers 
Was in zijn FC Twente tijd de beste 
keeper van Nederland. Van FC Twente is 
hij naar ajax gegaan en daar noemde ze 
hem “de beer van de Meer”. Vervolgens 
heeft hij nog bij Zwolle gespeeld en daar 
werd hij “De Bolle van Zwolle” en daarna 
“Het lek van PEC” genoemd. 

Rechtsback: Kees Van Ierssel 
Toen hij bij FC Twente kwam was hij 
een middenvelder, maar de trainer van 
toen (Kees Rijvers) heeft van hem een 
rechtsback gemaakt. Dat bleek een 
goede keus te zijn, want hij was één van 
de betere rechtsbacks van Nederland in 
die tijd.

Rechter centrale verdediger: Epy Drost
Als je naar FC Twente ging en je zag Epy 
spelen, dan klopte je hart in je keel. Dit 
werd veroorzaakt door de verschrikkelijk 
grote risico’s die hij geregeld nam. 

Het ging heel vaak goed, maar soms 
ging het fout en dan keek hij als een 
kwajongen naar beneden. Dan werd 
hij uitgefoeterd door zijn medespelers. 
Maar met Epi Drost in het veld kreeg je 
altijd wat extra’s voorgeschoteld. Epy 
Drost is ooit begonnen als middenvelder 
en is geëindigd als verdediger.    

Linker centrale verdediger: Willem de 
Vries
Willem de Vries was een speler van het 
eerste uur. Hij was de eerste speler die 
een contract tekenende bij de fusieclub 
FC Twente. Hij heeft 10 jaar gespeeld bij 
FC Twente, en 289 competitiewedstrijden 
gespeeld. Willem de Vries stopte in 1975 
met betaald voetbal. Hij straalde kracht 
en onverzettelijkheid uit!

Linksback: Kalle Oranen
Oranen was van origine een aanvaller, 
maar werd later als linkerverdediger 
opgesteld. In het seizoen 1970/1971 
verwierf hij een vaste basisplaats. 
Oranen speelde ook mee in de UEFA 
finale tegen Gladbach. 

Rechtshalf: Cheick Tiote
Tiote is naar mijn mening de meest 
ondergewaardeerde speler die FC 
Twente heeft gehad. Is er bij Twente niet 
in geslaagd om een vaste basisplaats te 
veroveren, maar was na zijn vertrek bij 
Twente belangrijk bij Newcastle United.

Het beste elftal volgens.. – Frans Hoonberg 
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Centrale middenvelder: Frans Thijssen
Frans Thijssen verwierf vooral 
bekendheid als spelbepalende 
middenvelder. Frans Thijssen speelde in 
totaal 21 seizoenen betaald voetbal. Zijn 
bijnaam was “Stille Frans”. Bij FC Twente 
maakte hij onderdeel uit van een ge-wel-
dig middenveld samen met Muhren en 
van der Val.

Linkshalf: Theo Janssen
Als speler had hij zowel een aanvallende 
als verdedigende rol. Hij stond vooral 
bekend om zijn sterke linkerbeen. Theo 
Janssen kwam in 2008 naar FC Twente en 
kende in Enschede zijn meest succesvolle 
periode van zijn carrière. Hij werd bij FC 
Twente landkampioen, won de KNVB 
beker en de Johan Cruijff. Dit leverde 
hem de Gouden Schoen op. 

Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
Ruiz was een rappe speler die makkelijk 
een mannetje kon passeren en de 
bal goed kon voorzetten. Als speler 
heeft hij de toepasselijke bijnaam 
‘de Wezel’. Bryan Ruiz was een erg 
belangrijke speler in het seizoen van 
het landskampioenschap met zijn 
doelpunten en beslissende acties. 

Spits: Dick van Dijk
Dick van Dijk vormde een sterk 
aanvalsduo met Theo Pahlplatz. Hij 
scoorde 22 doelpunten in zijn eerste 
seizoen bij FC Twente. Hij was erg 
kopsterk, had een goede trap en scoorde 
erg makkelijk. 

Linksbuiten: Dusan Tadic
Dusan Tadic kwam in 2012 van FC 
Groningen naar FC Twente. Hij scoorde 
geregeld uit vrije trappen, waar hij 
de bal prachtig over de muur van de 
tegenstanders heen wist te krullen. Tadic 
was erg populair bij het Twente publiek, 
mede door zijn sterke individuele actie, 
passeerbewegingen en rendement.

Wisselspelers: 
Sander Boschker, Douglas, Fred Rutten, 
Andreas Bjelland, Arnold Muhren, Paul 
Bosvelt, René en Willy van de Kerkhof, 
Kenneth Perez, Hallvar Thoresen, Theo 
Pahlplatz.

Trainer: Kees Rijvers
Was een trainer die de spelers op een 
goede plek kon zetten en spelers ‘beter’ 
liet functioneren.
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Voor de elfde editie van het FC Twente 
Denekamp Magazine hebben we voor 
de rubriek 'Sponsor aan het woord' 
gesproken met Tim Schulte, sinds 
april 2016 mede- eigenaar van Schulte 
Energie en Techniek.

Schulte Energie & Techniek, een 
familiebedrijf, met een passie voor 
techniek en duurzame energie. Van 
advies tot installatie, nazorg en 
onderhoud: bij Schulte Energie en 
Techniek kunt u terecht voor werkelijk 
alles op het gebied van duurzame 
energietechniek, elektrotechniek, 
installatietechniek en zonne-energie. 
Al meer dan 30 jaar is Schulte Energie 
en Techniek specialist in installatie- 
en elektrotechniek. Daar is in de 
afgelopen jaren een belangrijke nieuwe 
deskundigheid bijgekomen: duurzame 
energie-installaties als zonnepanelen 
en - boilers, warmtepompsystemen en 
houtpelletketels.

Waar Wim zich richt op duurzame 
systemen als warmtepompen en 
pelletketels in combinatie met 
traditionele installatietechnieken richt ik 
me sinds ruim 8,5 jaar op zonne-energie. 
We zijn specialist in zonne-energie 
systemen voor particulieren, bedrijven, 
woningbouwcorporaties, Verenigingen 
van Eigenaren en sportverenigingen met 
energie-oplossingen. 

Sponsor aan het woord – Tim Schulte

Met ruim 4000 gerealiseerde zonne-
energie systemen hebben we de 
afgelopen 8 jaar een ruime ervaring 
opgedaan. We hechten veel waarde 
aan kwaliteit. Zo zijn we aangesloten 
bij de branchevereniging UNETO-VNI, 
hebben we het VCA-keurmerk en worden 
alle installaties aangelegd volgens 
de veiligheidsnormen van NEN1010. 
Daarnaast voldoen we als een van de 
weinige bedrijven in Nederland aan 
de strenge criteria van het Zonnekeur. 
Dit keurmerk wordt toegekend aan 
betrouwbare installateurs op het gebied 
van zonne-energie.

In de beginjaren heb ik samen met 
onze jongens de systemen gemonteerd. 
Geweldig werk, vaak in het zonnetje op 
het dak door het hele land, muziekje 
erop en mooi werk afleveren. Door 
groei en toenemende vraag kom ik 
steeds minder toe aan het meehelpen 
op de bouw, maar zo af en toe gaat de 
“werkkleding” weer aan en help ik de 
jongens mee. Blijft erg mooi om te doen.

Voordat ik me volledig in zonne-energie 
ben gaan verdiepen heb ik de nodige 
praktijkervaring opgedaan in het bedrijf. 
Vanaf mijn 14e  (“met de jongens mee 
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naar de bouw”) heb ik geholpen met 
alle voorkomende installatietechnische 
werkzaamheden in vakantieperiodes en 
avonduren. 
In die tijd was ik ook nog veel op het 
voetbalveld te vinden. Het is allemaal 
begonnen in de F-jes. Tot de stap naar 
de senioren heb ik van jongs af aan 
getraind en wedstrijden gevoetbald bij 
Dos’19 onder trainers als Menotti (Ben 
de Vries red.) en Iwan Bult. Uitgaan, 
vakanties en werken werden in de loop 
der jaren steeds belangrijker en dat was 
toen toch wel lastig te combineren met 
veldvoetbal. 

Helemaal stoppen met voetbal kon 
uiteraard erg lastig. We hebben in de 
jaren daarna met de kameraden veel 
gevoetbald in de zaal, steevast op de 
maandagavond. Centraal achterin, af en 
toe een goaltje en na de tijd een biertje 
in de kantine. 

Thuis stond de televisie ook vaak op 
zender voetbal. Studio Sport, Voetbal 
International, Champions League, UEFA 
Cup/Europa League, Sportschau en/of 
live wedstrijden, er was altijd wel iets 
met voetbal op waar ik samen met mijn 
vader en twee broertjes naar keek. Beide 
broertjes zijn altijd Ajax fan geweest en 
zijn dat nu nog steeds. In de gloriejaren 
onder Louis van Gaal was Ajax natuurlijk 
een grote club in de wereld, maar voor 
mij is FC Twente dé club!

Mijn eerste wedstrijd van FC Twente 
was in het Diekman Stadion, staand 
achter het doel met de jongens uit 
het voetbalteam. Wat een sfeertje! 
Ook daarna hebben we vele 
wedstrijden bezocht met als een van de 
hoogtepunten voor mijzelf de Champions 
League wedstrijden tegen Internazionale, 
Werder Bremen en Tottenham Hotspur. 
Voorafgaand een biertje in de stad en 
daarna het stadion in. De onnavolgbare 
acties van Ruiz vergezeld door toppers 
als Mihaylov, Rosales, Douglas, Janssen, 
Chadli, Janko en Ruiz. Veel passie en 
strijdlust stonden garant voor geweldige 
avonden met de kameraden. 
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Nog een tweetal hoogtepunten waren 
de bekerwinst en het kampioenschap en 
natuurlijk het bijbehorende grote feest in 
de binnenstad.

Het debuut in de Champions League 
duel tegen Inter Milaan vond ik de 
mooiste wedstrijd in de Grolsch Veste. 
We hadden perfecte plaatsen schuin 
achter het doel. We speelden een 
sterke wedstrijd tegen het grote Inter 
Milaan, het jaar ervoor nog winnaar 
van de Champions League met spelers 
als Eto’o, Maicon, Lucio en Sneijder. En 
dan die perfecte vrije trap van Janssen 
in de kruising!! Uiteindelijk is het 2-2 
geworden, maar het voelde als een 
overwinning!

Toen we gevraagd werden om sponsor 
te worden van Supportersvereniging 
FC Twente Denekamp hoefden we 
niet lang na te denken. De vereniging 
heeft altijd alles perfect geregeld, van 
hapjes en bier in de bus tot en met de 
gezellige sponsoravonden met goede 
gastsprekers en de andere supporters. 
Na vele wedstrijden te hebben bezocht 
heb ik sinds afgelopen seizoen een 
seizoenskaart en heb ik me bij een 
aantal kameraden gevoegd en gaan 
we naar de thuiswedstrijden. Ook 
aankomend seizoen zullen er weer 
mooie wedstrijden gespeeld worden in 
de Grolsch Veste!

Kalm an en tot in de bus !! 
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De Zomerstop zit er al weer bijna op 
voor onze selectie, een goed moment 
om het één en ander te evalueren na 
een bewogen jaar. Na een enerverende 
zomerstop in 2016 die vol met vragen 
en onduidelijkheden zat was de grootste 
vraag wat FC Twente dit jaar ging doen 
en vooral met wie?  
Het enige wat wel duidelijk was, was 
de doelstelling. Dat was namelijk 
handhaving, iets wat voor de meeste 
Twente supporters iets nieuws was.

Kortom, er valt voldoende te beoordelen 
en evalueren. In deze rubriek komt 
Dennis Brunink, voor velen bekend als 
Lee, op de proppen met een achttal 
beoordelingen van acht verschillende 
spelers. Hierbij maakt hij onderscheid 
tussen vier spelers die ten positieve 
zijn opgevallen in het voorbije seizoen 
en een viertal spelers die volgens hem 
ondermaats hebben gepresteerd en 
over wie de nodige kritische noten zijn 
gekraakt de afgelopen periode.
 
Op 6 augustus begon het seizoen, 
thuis tegen Excelsior, en iedereen was 
benieuwd waar het FC Twente met 
Hakim Ziyech nog in de gelederen stond. 
Na een fantastische sfeeractie van 
VAK P gebeurde er iets waar niemand 
op gehoopt had, maar waar wel voor 
gevreesd werd. Twente speelde een op 
het oog een machteloze pot voetbal 
tegen een fris en fruitig Excelsior en 
stond na een uur voetballen op een 0-2 
achterstand. 

Uiteindelijk bleef men met lege handen 
achter; 1-2. Na een verwachte  nederlaag 
in De Kuip tegen Feyenoord moest 
Twente op bezoek bij FC Groningen 
waar duidelijk werd dat we met de van 
Manchester City gehuurde spits Ünal 
toch wel een pareltje in huis hadden. Na 
3 treffen van de 19- jarige Turk werden 
de eerste 3 punten van het seizoen 
binnen gehaald. Na de thuiswedstrijd  
tegen Sparta (3-1) kwam het nieuws dat 
Ziyech verkocht was aan Ajax. 

Waar menigeen dacht dat het gebeurt 
was met Twente gebeurde er iets 
wat niet veel mensen voor mogelijk 
hielden.  Twente begon bij vlagen goed 
te voetballen en de wedstrijden waren 
weer mooi om naar te kijken. Met name 
de tandem Klich-Mokotjo was een 
lust om naar te kijken. Het was al snel 
duidelijk dat deze 2 spelers nagenoeg 
onmisbaar waren in de basiself van Rene 
Hake.  

Het Zomerrapport – Dennis Brunink
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Naast dit ervaren duo waren de 
meeste overige spelers en daarmee de 
ploeg te wisselvallig en met name in 
uitwedstrijden kon er geregeld geen vuist 
worden gemaakt. 

Ook trainer René Hake heeft mijns 
inziens een prima seizoen achter de 
rug. Hij straalt de rust uit die de selectie 
nodig heeft en laat alles wat zich achter 
de schermen bij de club afspeelt links 
liggen. Het belangrijkste is dat de onrust 
rondom de club niet door slaat op het 
veld en dat is iets wat het afgelopen 
seizoen niet gebeurd is. Een verdienste 
van de trainer!
 
Al met al is het een enerverend seizoen 
geweest, waarvan iedereen vooraf 
dacht dat we blij moesten zijn met 
handhaving. Uiteindelijk is Twente op 
een verdienstelijke 7e plek geëindigd. 
Gezien de wisselvalligheid van de selectie 
denk ik dat dit ook de plek is waar dit 
team thuishoort. 

Kamehelo Mokotjo    
Beoordeling:  8
Naar mijn idee was Mokotjo de 
onmisbare schakel van het elftal. Zijn 
voetballende vermogen is ongekend en 
daardoor trokken veel spelers zich aan 
hem op. Nagenoeg elke pass komt goed 
aan, waarbij hij nageboeg aan de basis 
staat van alle opbouwsituaties bij FC 
Twente.

Enes Ünal    
Beoordeling:  7.5
Goede, sterke, talentvolle spits die nog 
maar 19 jaar is. Zijn drive is zeer groot 
en hij werkt elke wedstijd ongekend 
hard. Hij is op deze leeftijd al een 
zeer complete spits en weet het net 
eenvoudig te vinden. Ik denk dat hij de 
komende jaren nog wel enkele stappen 
kan maken en ben zeer benieuwd hoe 
ver hij het gaat schoppen. Villareal is een 
mooie vervolgstap voor hem!  

Matteus Klich    
Beoordeling:  7.5
Klich is een prima voetballer op het 
middenveld van FC T wente. Hij bracht 
een stuk rust in de ploeg. Zijn kracht ligt 
bij het druk zetten op de tegenstander. 
Hij verovert zeer veel ballen op de helft 
van de tegenstander. Daarnaast heeft hij 
zich laten gelden als strafschopspecialist. 
Al zijn zes genomen penalty’s gingen 
tegen het net. Erg jammer dat hij na één 
jaar al weer weg gaat en zijn geluk gaat 
beproeven bij Leeds United.
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Hidde ter Avest    
Beoordeling:  7.0
Uiteraard mooi dat een jonge jongen 
van de club zich goed heeft kunnen 
ontwikkelen. Ik vond hem dit seizoen een 
beetje wijfelend beginnen, maar hij wist 
zich snel te herpakken. Ter Avest heeft 
nog de onbevangenheid die een jonge 
back nodig heeft.  Hij dendert regelmatig 
over de rechterflank, waardoor 
menig tegenstander overrompeld 
is. In voorgaande jaren vond ik hem 
verdedigend nog wel eens een steekje 
laten vallen, maar dit gebeurt hem 
steeds minder. 

Chinedu Ede    
Beoordeling:  5.5
Ede was vorig seizoen nog een 
verdienstelijke, maar in het afgelopen 
seizoen vond ik hem erg zwak spelen. 
Er zat niets in van wat hij vorig seizoen 
wel liet zien. Het leek alsof Ede de inzet 
en drive niet had en daarnaast blonk 
hij uit in balverlies. Door zijn zwakke 
prestaties werd Ede al snel een vaste 
bankzitter. In de laatste wedstrijden 
mocht hij nog wat minuten maken, maar 
ook in deze wedstrijden liet hij niets zien. 
In de competitie van Thailand kan hij 
ongetwijfeld weer uitblinken!

Nick Marsman    
Beoordeling:  5.0
Marsman heeft dit seizoen weinig 
tot geen punten gepakt voor zijn 
elftal. In veel wedstrijden had hij zijn 
gebruikelijke ‘Marsmannetje’. Hij heeft 
zich in de laatste 2 seizoenen totaal niet 
ontwikkeld, dus ik vind het prima dat 
er afscheid wordt genomen van deze 
twijfelachtige keeper. Zal bij FC Utrecht 
de bank warm gaan houden, verwacht ik.

Yaw Yeboah    
Beoordeling:  5.0
Yeboah werd met Ünal en Celina binnen 
gehaald als groot talent. Hij heeft in 
het begin 2 a 3 wedstrijden redelijk 
gespeeld en is daarna afgegleden tot 
een bedenkelijk niveau. Hij heeft niet 
het gewenste gebracht als zijn beide 
clubgenoten. Ik denk dat dit talent een 
eeuwig talent blijft.

Dylan Seys:     
Beoordeling:  5.0
Helaas kwam het er niet uit bij deze 
man. Met zijn drive was niets mis, maar 
hij heeft helaas niets toegevoegd aan 
dit elftal. Het enige positieve wat me 
is bijgebleven is de inzet tijdens de 
ereronde na een wedstrijd. Dat zegt 
genoeg lijkt me.
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Voor deze editie van het FC Twente 
Denekamp Magazine wordt de 
regelmatig terugkerende ‘Gastcolumn’ 
verzorgd door een blogger van Voetbal 
Ultras. Hij ligt uit hoe het is om 
voetbalsupporter te zijn.

Mijn buurman gaat naar de kerk, mijn 
neef gaat vissen, mijn collega gaat naar 
de meubelboulevard en mijn tante gaat 
met een vriendin naar de zwarte markt.

En jij en ik? Wij gaan naar onze club!

Het gevoel dat jij en ik hebben bij onze 
club is onmogelijk uit te leggen aan 
iemand die niet datzelfde gevoel heeft. 
Want hoe leg ik uit dat ik (volwassen 
man, prima baan en prachtig gezin) een 
traantje kan wegpinken na een belangrijk 
doelpunt? Ik heb het ooit wel eens 
geprobeerd uit te leggen aan een collega. 
Een onbegonnen zaak , want “het is toch 
maar een spelletje…..”

Nee, het is geen spelletje! Het is mijn 
passie. Het is er al mijn hele leven en 
het zal er altijd blijven. Ik houd van de 
wedstrijdspanning, de geur van het 
gras, de tribune en het schreeuwen 
voor mijn club. Ik ben er trots op! En ja, 
mijn zoontje ziet dat. En nee, het is niet 
altijd pedagogisch verantwoord, maar 
hij ziet wel hoe je een passie beleeft en 
hoe je met tegenslagen en spanning om 
moet gaan in het leven. Deze vorm van 
weerbaarheid krijgen ze niet mee op 
school.

Dit draait niet om een wedstrijd winnen 
of verliezen of om kampioen worden of 
degraderen. Het resultaat is bijzaak. Het 
gaat om de stad, de kleuren, je maten en 
je familie. Wie was hier 20 jaar geleden 
en wie is hier over 20 jaar? De spelers? 
De marketingafdeling? Het bestuur? 
Nee….jij en ik! Onvoorwaardelijk.

Voetbalsupporters, we zijn zoals we zijn..
Gastcolumn - Voetbalsupporters
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Voetbalsupporters, we zijn zoals we zijn..
Gastcolumn - Voetbalsupporters

Het zit in je genen, in je bloed. De media 
wil ons doen geloven dat wij een hekel 
aan elkaar hebben, maar jij en ik weten 
beter. Laat de NOS, de Telegraaf, het AD 
en de rest maar schrijven hoe asociaal 
en gewelddadig wij naar elkaar toe zijn. 
Wij weten hoe het zit. Daar brengen de 
Tom Egbertjes, Hugo Borstjes en de Frits 
Barendjes geen verandering in.

Wij zijn zoals we zijn. De kans is aanwezig 
dat als jij naar mijn stadion komt, ik je in 
het heetst van de strijd verrot scheld en 
iets naar je hoofd gooi. Maar weet dat ik 
je respecteer en waardeer. Want jij en ik? 
We zijn allebei hetzelfde, we gaan alleen 
allebei naar een andere club. Vriend.
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Grazie Tom Dumoulin, grande Tom 
Dumoulin. Wat heeft die man een 
wereldprestatie geleverd. De eerste 
Nederlander die de Ronde van Italië 
wint. Daarvoor was het Zoetemelk die 
in 1980 voor het laatst een grote ronde 
won. Ik laat zijn voornaam voor wat het 
is.

Met waterige ogen keek ik hoe Dumoulin 
in zijn Maglia Rosa de concurrentie met 
meerdere fietslengtes over de knie legde. 
Wat een geweld, wat een kanon, wat 
mooi voor de Nederlandse sport.

Even leek het erop dat hij het niet ging 
redden. Een sanitaire stop had bijna 
roet in het eten gegooid. Stel dat hij 
de Giro niet had gewonnen. Hoe had 
hij dat later aan z’n kinderen moeten 
uitleggen. “Ja papa moest ontzettend 
nodig sjiete”, zoals de Limburgers dat zo 
mooi noemen.

Maar zoals Thijs Zonneveld mooi 
omschreef: “Tom denkt over alles 
na. Hij maakt voor elke keuze een 
diepteanalyse”. Het leggen van die dikke 
bolus onderaan de Stelvio hoorde dus 
gewoon bij het strijdplan. Tactisch sterk 
en zeer doordacht.

Maar waarom nou Tom Dumoulin? 
Wat heeft dit nou te maken met FC 
Twente? Jarenlang heb ik mezelf zitten 
opvreten voor de televisie. De laatste 
jaren deden de Nederlanders tot op 
het eind mee voor een podiumplaats 
in het eindklassement van een 
grote wielerronde, maar op een of 
andere manier lukte het niet om die 
podiumplaats vast te houden. Het 
grootste dieptepunt hebben we tijdens 
de Giro van vorig jaar meegemaakt.

Een stuurfout aan het begin van 
de afdaling en BAM! Onze rooie 
vriend Steven Kruijswijk knalde in de 
negentiende etappe vol tegen een 
sneeuwmuur. Drie minuten voorsprong 
werden verspeeld. Niet te geloven. Weer 
geen zege, weer geen podiumplaats. 
Scheldend en vloekend zat ik samen 
met ‘n oaln Nak vol ongeloof voor 
de TV. Wanneer wordt die vloek 
opgeheven? Hoe kan dit? Waarom altijd 
die Nederlanders? Waarom lukt het niet?

Geduld is een schone zaak
Gastcolumn - Jesse Holsbeek
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Maar uiteindelijk is het Dumoulin gelukt. 
De Maglia Rosa in de pocket. We hebben 
er weliswaar lang op moeten wachten, 
maar zoals vaker in het leven werd 
het geduld beloond. Uiteindelijk viel 
alles op z’n plaats, net zoals zijn dikke 
bolus onderaan de Stelvio. Een grootse 
overwinning die eerlijk en ‘clean’ was.

Misschien moeten we met onze club 
ook even wat geduld hebben. We zijn 
goed op weg. Tegen alle verwachtingen 
in zijn we zevende geworden en hebben 
die prestatie vooral te danken aan het 
geweldige publiek. Winnen of verliezen 
maakte niet veel uit. Het geweld dat, 
uitgezonderd tegen PSV, van de tribunes 
af kwam was fantastisch. De steun die 
de jonge selectie van het publiek kreeg 
heeft in mijn ogen naar de zevende 
plaats geleid.

Geduld is een schone zaak. We moeten 
nog even wachten voordat we weer 
Europa in mogen. Het enige wat we 
moeten doen is de lijn doortrekken. 
Denk gewoon even aan het Nederlandse 
wielrennen als het even tegenzit, want 
dan moet het wel goed komen. Eerst 
Europa in en uiteindelijk weer een keer 
die schaal vasthouden. Goh, wat zou dat 
lekker zijn zeg. Maar dan wel, net als 
Dumoulin, ‘clean’.  
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Ik word wakker. Zondagochtend. Droge 
mond en een luk dakzeert. Zijn de kids 
al wakker? Deuheu, logisch. De geur van 
een bakkie koffie komt me tegemoet. De 
vrouw is al beneden. Ze heeft een eitje 
gekookt en broodjes afgebakken. Het 
kan slechter. Muziekje op de achtergrond 
en de zon komt net achter een wolk 
vandaan. Life is good! We kletsen wat 
en bespreken wat we die ochtend gaan 
doen. Stukske loop'n in 't Lutterzaand. 
Natuurlijk niet aan de drukke kant bij 
Het Paviljoen maar aan de andere kant 
bij de Punthuizerweg. De hond is nog in 
bestelling, levertijd acht weken waarvan 
er 3 voorbij zijn. Het moet dus nog even 
zonder. De kids zijn overigens aardig 
bezig en rennen minstens even snel. 

Na een uurtje of twee vinden we het 
welletjes en besluiten we bij Florilympha 
koffie met appelgebak te bestellen. 
Heerlijk. Ik kan er nog uren zitten 
maar we moeten weg. Twente speelt 
vanmiddag. "Hoe laat moet je weg?", 
vraagt de vrouw. "Euh? 12:30 uur" 
antwoord ik. We rekenen af en rijden 
naar huis. Daar aangekomen neem ik 
een krentenbol met kaas en zoek ik mijn 
jaarkaart en de Twente munten.  Snel 
poepen zodat dat niet in het stadion 
hoeft. Kan nog net. Breur bellen. "Kom 
ie bie de kark?" ... "Mooi!, tot voort". 
Fiets pakken en hop, naar het dorp. 
Even pinnen. Daar zie ik John Wigger 
passeren. Altijd goed gemutst, in 
tegenstelling tot zijn klanten. Althans dat 
neem ik aan. 

Matchday
Column - Bas Leferink

Ik fiets door en zet de fiets op de 
standaard. De hapjes staan al op de 
grond en de eerste leu zit't a in de bus. 
"Good te pas?", "Prima, ie dan?". De 
eerste grappen en grollen, van met name 
de avond ervoor, passeren de revue. 
Het laatste nieuws verspreidt zich als 
een lopend vuurtje. Rob Vers Shop even 
een hand schudden. "Goei'ndag Rob", 
"Wat het wordt? Nig belangriek, as het 
mer gezellig is." De Tilligte-bus rijdt 
het plein op. Iedereen die er nog staat 
loopt richting bus. De deuren gaan open 
en de zelfde mafkees komt er weer als 
eerste uit. Thomas Koopman met een 
grote grijns en een blik bier in de hand 
natuurlijk. 
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Plaats kiezen, bier halen, henig an op 
Enske an. Hej, waar is Jordy met de 
voorspellingen? Eerst hapjes. Mmmm, 
heerlijk. Papier invullen. Ruststand 6-0, 
eindstand 6-0, eerste doelpuntenmaker 
Boschker! Aangekomen achter de 
Broeierd. Henig an buiten de bus nog 
een paar drinken. Even voetballen 
met de kippenbotjes van Ter Brake 
of genieten van de gehaktballen van 
Kappelhof. Dan efkes de blaas legen, 
naar het stadion lopen en lachen om de 
verkeersregelaars, die nog steeds op zoek 
zijn naar een "crimineel" uit Tilligte. Shit, 
ik ben de jaarkaart toch niet vergeten? 

Pfff, gelukkig. Ik kom het stadion binnen, 
die klungels hebben me bij het fouilleren 
weer niet het blik bier afgepakt... 
Eindstand 2-0, matige wedstrijd. Maar 
ach, kampioen worden we niet meer en 
over degraderen maak ik me inmiddels 
ook geen zorgen meer. Op naar de bus, 
hamburgertje speciaal meepikken. Rap 
weer een blikje bier. Het is lachen in de 
bus op de terugweg. Bij een enkeling is 
het nooit goed. Altied wat te drammen. 
"Den kan d'r niks van", "den hef gin poot 
an 'n trapper had." Ach, laat ze. De bus 
stopt in Oldenzaal, blijf het iedere keer 
vreemd vinden. Zal volgend seizoen nog 
vreemder zijn... Maar goed, hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. 

We rijden het dorpsplein op en alle 
aapjes op het terras gapen ons zoals 
altijd aan. "Hoe hef Twente het maakt? 
Oh, won'n? Mooi!". Ik spring op het 
fietske en kom thuis. Klooien met de 
kids en dan Studio Sport kijken. Nadat 
de kleinen in de koffer zijn beland op 
de bank het nieuws kijken. Oeps, was 
ik in slaap gevallen? Tsja, de biertjes 
smaakten eigenlijk inderdaad wel erg 
goed. Kijk nog wat TV en blik terug op 
een prachtige dag. Ik bedenk me dat we 
trots mogen zijn op onszelf en op Twente 
Denekamp. Topsfeer en saamhorigheid. 
Kortom, trots. Het was een geweldige 
Matchday!

Bas Leferink
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In het vierde levensjaar van FC Twente, 
in het seizoen 1968-1969, bouwt de 
club aan een sterk  elftal. Onder coach 
Kees Rijvers, die in 1966 naar Enschede 
komt, raakt de zoektocht naar de 
perfecte balans in een jonge selectie 
in een stroomversnelling. In november 
1968 lijken alle puzzelstukjes in elkaar 
te vallen. Regerend landskampioen Ajax 
werd op een historische zondagmiddag 
van het kastje naar de muur gestuurd. 
Deze wedstrijd ligt bij André Morsink 
nog vers in het geheugen. Aan de hand 
van deze teamfoto haalt hij warme 
herinneringen op.

“FC Twente krijgt in die dagen veel 
complimenten voor het aantrekkelijke 
spel. De landelijke media waren het 
er over eens dat FC Twente, naast 
Feyenoord en Ajax, een serieuze 
kampioenskandidaat is. In november 
1968 werd er een onvergetelijke 5-1 
overwinning geboekt op Ajax. De 
Amsterdammers zullen dat seizoen voor 
het eerst de finale van de Europa Cup 
(verlies tegen AC Milan) bereiken, maar 
het team van trainer Rinus Michels en 
de wondervoorhoede met Sjaak Swart, 
Johan Cruijff en Piet Keizer wordt in het 
Diekman Stadion volledig onder de voet 
gelopen.  Op die historische zondag in 
november 1968 maakt Dick van Dijk drie 
goals en Theo Pahlplatz twee.”

De foto en zijn verhaal – André Morsink

“Daar waar tegenwoordig bij sommige 
clubs tussen de 25-30 spelers in actie 
komen gedurende het seizoen, bestond 
de basisploeg destijds een volledig 
seizoen uit 11 spelers. Tegenwoordig 
ondenkbaar, toch? In het seizoen 1968-
’69 werkt het en speelt FC Twente, vooral 
in de eerste seizoenhelft, ongelooflijk 
goed. Op bijgevoegde foto staan 
v.l.n.r.: Piet Schrijvers, Jan Bronkers, 
Willem de Vries, Benno Huve, Issy ten 
Donkelaar, Epy Drost en trainer Kees 
Rijvers. Gehurkt: Henk Houwaart, Jan 
Jeuring, Eddy Achterberg, Dick van Dijk, 
Theo Pahlplatz en Herman Heskamp. 
Laatstgenoemde kwam in die periode 
slechts sporadisch aan spelen toe. In de 
selectie zaten verder nog spelers als Kalle 
Oranen, Rene Notten en Denekamper 
André Haafkes.”
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“In die periode had ik een jaarkaart met 
mijn broer, in Vak M. Overigens was het 
veel meer een bonnenboekje dan een 
kaart. Elke wedstrijd in Het Diekman 
scheurde de suppoost voor het vak een 
roze of oranje bonnetje uit je boekje. Op 
de bewuste zondagmiddag regende het 
verschrikkelijk hard. We waren tot ons 
lijf klets- en kletsnat. Maar dat maakte 
op dat moment vrij weinig uit, omdat 
we uiteindelijk 5-1 wonnen van het 
arrogante Ajax. Iedereen was laaiend 
enthousiast.” 

“Het sterke, onverslaanbare collectief 
was na de winterpauze, helaas, geen 
schim meer van de ploeg die in de eerste 
helft van het seizoen zoveel indruk had 
gemaakt. Tijdens een trainingskamp 
in het Zuid-Duitse Rühpolding (tussen 
München en Salzburg) nemen sommige 
spelers het niet zo nauw met de 
discipline. Trainer Kees Rijvers had er 
een hoogoplopend conflict met Dick Van 
Dijk. Aanvalsleider Van Dijk kiest er in het 
voorjaar vervolgens voor een contract bij 
Ajax te ondertekenen en doet er hierna 
bij FC Twente niet zo veel meer aan. 
Van het eerder zo hechte collectief was 
weinig meer over. Uiteindelijk werd FC 
Twente derde in de Eredivisie.”

“Van de laatste serie wedstrijden van 
het seizoen verliepen echt dramatisch. 
Slechts één duel (thuis tegen Holland 
Sport, een voormalig betaald 
voetbalorganisatie uit Scheveningen) 
werd gewonnen, de overige zes gingen 
verloren. Uit tegen Ajax werd met 2-0 
verloren, nadat Eddy Achterberg bij een 
0-0-stand in de 63e minuut voor een leeg 
doel had naast geschoten. De voorlaatste 
wedstrijd tegen Feyenoord ging met 1-0 
verloren, waarmee de Rotterdammers 
zich van het kampioenschap 
verzekerden.”

“Overigens werd er gespeculeerd dat Epy 
Drost en Henk Houwaart ook problemen 
hadden met Kees Rijvers gedurende het 
beruchte trainingskamp. Net als Van Dijk 
vertrok ook Houwaart aan het einde van 
dat voetbalseizoen (naar Club Brugge 
red.). Ook Drost kwam op de transferlijst 
te staan, maar bleef ondanks interesse 
van Sparta bij Twente.”

Toch had FC Twente zijn visitekaartje 
afgegeven aan voetbalminnend 
Nederland. Een groot deel van de 
selectie blijft jarenlang in tact en zingt in 
Nederland, maar ook in Europa, een zeer 
aardig toontje mee in de jaren zeventig.
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Een mooie wijsheid: De mens is 
een dromer. Hij maakt grootse 
en ogenschijnlijk onmogelijke 
plannen en bedenkt onbereikbare 
utopieën. Dankzij de kracht van de 
gedroomde werkelijkheid en het 
volhardingsvermogen van de mens blijkt 
het onmogelijke soms toch mogelijk. 
Dromen voeden de geest, ze maken 
een nieuwe wereld. Laten we ervoor 
zorgen dat kinderen nooit hun dromen 
verliezen! 

Schrijnende werkelijkheid is dat nog 
steeds meer dan 400.000 minderjarige 
kinderen opgroeien in een huishouden 
met een laag inkomen. Dat komt neer 
op 12 procent. Kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen kunnen minder 
vaak meedoen aan activiteiten dan hun 
leeftijdsgenoten. Zo kunnen ze niet altijd 
mee op schoolreis en zitten ze minder 
vaak op sport of op muziekles. Voor 
meer dan de helft van de kinderen in 
huishoudens met een laag inkomen is 
er te weinig geld om regelmatig nieuwe 
kleren te kopen of om één keer per jaar 
een weekje op vakantie te gaan. 

Het verbaast ons dan ook niet dat het 
aantal aanvragen voor een vakantie 
steeds meer toeneemt. In 2016 hebben 
35 gezinnen een weekend weg of 
een midweek vakantie met behulp 
van Stichting Vang je Droom mogen 
beleven. Individuele droomaanvragen 
van kinderen die zo graag met het gezin 
waarin ze opgroeien een paar dagen weg 
willen. 

Stichting Vang Je Droom

De Stichting heeft met behulp van 
tal van vrijwilligers weer mooie 
groepsactiviteiten georganiseerd 
waar waardevolle herinneringen uit 
voortvloeien. “Het blijft belangrijk onze 
doelgroep de kinderen een hart onder 
de riem te steken, te laten beleven hoe 
het voelt wanneer hun droom uitkomt. 
Dat blijft onze drijfveer”, aldus Jessica 
Heutink, voorzitter van Stichting Vang je 
Droom.

Eén van die herinneringen hebben wij 
als Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp gecreëerd. Dit met behulp 
van de leden die de voorspellingen 
voorafgaand aan een thuiswedstrijd 
invullen én onze sponsoren. Tijdens 
de sponsoravond van september 2016 
werden er zes shirts van prominenten uit 
de voetbalwereld geveild en met de pet 
rond gegaan. 
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Met dit geweldige bedrag hebben we 
11 kinderen met begeleiding uit kunnen 
nodigen voor de wedstrijd FC Twente 
– Go Ahead Eagles in een skybox, dit in 
samenwerking met Hedy Wijma van FC 
Twente.

Hedy Wijma is sinds 1980 gastvrouw bij 
FC Twente. Op wedstrijddagen is zij het 
aanspreekpunt voor invalide supporters 
en begeleidt zij diverse gasten. Door 
de inzet van Hedy beleven zij een 
onvergetelijke dag als VIP-gast bij een 
thuiswedstrijd van FC Twente. Zo ook 
onze gasten van Stichting Vang je Droom 
/ Humanitas Match!. 

Ondanks de 1-2 nederlaag tegen de 
latere degradant uit Deventer beleefden 
zij een onvergetelijke dag. De sfeer 
in het stadion, het gepersonaliseerde 
originele FC Twente shirt en het bezoek 
aan de club ‘an sich’ heeft grootse indruk 
gemaakt. 

Als Supportersvereniging doet het ons 
goed dat er telkens weer een breed 
draagvlak ontstaat op het moment 
dat we maatschappelijke activiteiten 
organiseren. We hopen in het komende 
(jubileum)jaar weer wat op poten te 
zetten. Heb je ideeën of ken je een goed 
doel die zich inzet voor de maatschappij? 
Neem dan contact op met één van de 
bestuursleden.
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1. In het seizoen 2003/2004 huurde FC 
Twente een doelman van PSV. Wie was 
dat?
Jelle ten Rouwelaar

2. Van wie is onderstaand 
spelerspaspoort?
Kennedy Bakırcıoğlu

3. 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?
Arnold Mühren

4. Evert Bleuming was gedurende 
tien jaar als Hoofd Scouting aan de 
Tukkers verbonden. Bij welke club is 
hij momenteel in deze rol actief?
FC Utrecht

FC Voetbalkennis Antwoorden - Editie 10

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?
Luxemburg

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?
Arnold Bruggink (PSV) en Paul Bosvelt 
(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?
AJ Auxerre
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8. Welke oud- speler van FC Twente 
schoot in de bekerfinale van 2009 de 
beslissende strafschop binnen namens 
SC Heerenveen?
Gerald Sibon

9. FC Twente kent een vijftal ereleden. 
Wie werd in 2012 als laatste benoemd 
tot erelid van de club?
Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar voor 
de vrede en aartsbisschop-emeritus van 
Kaapstad

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?
Jan Vennegoor of Hesselink

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



50



51



52

1. Theo Snelders is een oud- doelman 
en oud- keeperstrainer van FC Twente. 
In zijn spelersloopbaan speelde hij 
naast FC Twente en MVV voor een 
tweetal buitenlandse clubs. Welke 
twee clubs?
_________________________________
_________________________________

2. Welke oud- speler van FC Twente 
nam deel aan de Afrika Cup van 2000 
en 2004?
_________________________________
_________________________________

3. Vagif Javadov was één van de grote 
onbekenden in de kampioensploeg 
van FC Twente. Uit welk land was hij 
afkomstig?
_________________________________
_________________________________

4. Enes Ünal debuteerde op 16-jarige 
leeftijd in een officieel duel in het 
profvoetbal. Voor welke club deed hij 
dat?
_________________________________
_________________________________

FC Voetbalkennis - Een elftal voetbalvragen

5. De komende jaren moet de 
jeugdopleiding van FC Twente weer 
opgetuigd gaan worden. Enkele 
jaren geleden waren er twee scouts 
actief die nu onder contract staan bij 
Manchester United. Wie zijn dit?
_________________________________
_________________________________
 
6. Jupp Heynckes scoorde in 
Europees verband het vaakst van alle 
tegenstanders tegen FC Twente. Voor 
welke club(s) deed hij dat?
_________________________________
_________________________________

7. Voor welke Spaanse club speelde 
Ola John het afgelopen seizoen 
(2016/2017)?
_________________________________  
_________________________________

8. Youssouf Hersi werd in de 
bekerfinale van 2009 de held, maar 
ook de schlemiel. Hij tekende in de 
verlenging voor de gelijkmaker tegen 
sc Heerenveen, maar wist vanaf 11 
meter (als enige) niet te scoren in de 
allesbeslissende penaltyserie. Naar 
welke club vertrok hij in 2009?
_________________________________
_________________________________
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9. Bij de bekerfinale van 2009 stond er 
1-1 op het scorebord na 90 gespeelde 
minuten. Wie nam het Twentse 
doelpunt voor zijn rekening?
_________________________________
_________________________________

10. In 1972 speelde FC Twente 
twee Europese wedstrijden tegen 
Boldklubben Frem. Uit welk land is 
deze club afkomstig?
_________________________________
_________________________________

11. Wie is onderstaande oud- speler 
van FC Twente?
_________________________________
_________________________________
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Eind maart heeft ledenvereniging 
Twente, Verenigt! een gesprek gehad 
met het bestuur van FC Twente 
en een delegatie van de Raad van 
Commissarissen. Het samenkomen was 
een kennismaking en daarnaast werden 
er enkele belangrijke agendapunten 
besproken. 

Zo heeft Twente, Verenigt! een elftal 
kernwaarden aan de club overhandigd. 
De kernwaarden, opgesteld door de 14 
initiatiefnemers van Twente, Verenigt!, 
zouden onderdeel moeten zijn van 
het cultureel erfgoed van de club. De 
kernwaarden moeten overal zichtbaar 
zijn, zowel in de Veste als op het 
trainingscomplex. Bovendien moeten 
de kernwaarden als bijlage worden 
opgenomen bij ieder ondertekend 
contract. Door het bestuur van FC 
Twente is uitgesproken dat zij in elk geval 
het initiatief vanuit Twente Verenigt! zeer 
waardeert. De club gaat zich beraden op 
dit voorstel en komt hier in een volgend 
overleg op terug. Hieronder het elftal 
kernwaarden:

1. De naam van onze vereniging is 
en blijft Football Club Twente. Onze 
clubkleuren zijn en blijven Rood. Dit 
moet, daar waar het mogelijk is, ook 
altijd de kleur van de sportkleding van 
onze sportteams zijn. Het reserveshirt 
dient wit te zijn met een diagonale 
zwartgroene baan, refererend naar onze 
oorsprong. Het logo van de club zal altijd 
in de originele rode kleur op de shirts 
zichtbaar zijn.

Elftal Kernwaarden 2. De wieg van onze club staat in 
Enschede. De stad waar in 1885 het 
eerste potje voetbal in Nederland 
gespeeld werd en de stad die in de 
historie van FC Twente altijd belangrijk 
is geweest, zowel in goede als slechte 
tijden. Enschede is geworteld in deze 
club en de club is dank verschuldigd aan 
de burgers. Daarom is en blijft Enschede 
de stad waarin FC Twente gevestigd is. 
Enschede, de stad van arbeid en textiel, 
stad van trots en stad met ziel.
FC Twente is in 1965 ontstaan uit een 
fusie tussen Sportclub Enschede en 
de Enschedese Boys. De naam Twente 
is niet zomaar gekozen. De club dient 
als regionaal bindmiddel en de trots 
en de identiteit van de Tukker dient 
gerespecteerd en nageleefd te worden.

3. Vanuit deze afkomst heeft FC Twente 
zich ontwikkeld naar een club waar vele 
vrienden vandaag de dag uit de hele 
wereld achter de club staan. Twentenaar 
zijn we overal. Sommige van afkomst, 
anderen vanuit het hart. FC Twente was 
altijd een bindende factor tussen steden 
en dorpen, culturen en nationaliteiten en 
tussen afkomst en klassen en dit moet 
altijd zo blijven.

4. Noaberschap is een belangrijke 
kernwaarde van onze vereniging. 
Het is onze plicht om te zorgen voor 
onze noabers, in de breedste zin 
van het woord. Vanuit de historie 
van arbeidersstad nemen wij onze 
maatschappelijke verantwoording. Wij 
hechten daarom ook grote waarde 
aan het vrijwilligerswerk en aan 
maatschappelijke projecten binnen de 
club, in de stad of in de regio. 
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5. We behandelen iedereen in de 
FC Twente familie met respect en 
op gelijke wijze. Ook bij gevoelige 
kwesties zijn we tolerant ten opzichte 
van andere meningen en houden we 
rekening met de belangen van een 
ander. De dialoog tussen cluborganen, 
leden en verschillende geledingen 
is open en op basis van vertrouwen. 
De beslissingsbevoegdheden blijft bij 
de verantwoordelijken, die statutair 
benoemd zijn. Besluiten en de 
informatie die hieraan ten grondslag 
ligt, behandelen we zo open en zo 
vertrouwelijk mogelijk.

6. De gemeenschappelijke passie voor 
het voetbal, voor FC Twente en de 
trots op onze historie en regio verenigt 
ons bij FC Twente. Sinds de oprichting 
van de vereniging beleven we samen 
intensief emotie en passie. Gezamenlijk 
enthousiasme en gezamenlijk leed zijn 
belangrijke en waardevolle kenmerken 
van onze identiteit. Deze identiteit 
en emotionele band wordt ook aan 
alle medewerkers overgedragen, 
ongeacht welke functie, afdeling of 
rol de medewerker heeft. De emoties 
mogen echter niet in strijd zijn met de 
kernwaarden van de club. Beslissingen 
daarentegen worden op rationale basis 
genomen.

7. Eenieder zet zich volledig in voor 
de club, ongeacht of dit spelers, 
medewerkers, leden of supporters zijn. 
Wij staat trots achter onze club, in goede 
en slechte tijden. Wij zijn trots om een 
deel van FC Twente te zijn!

8. Wij zijn tegen discriminatie en geweld. 
Accepteren geen discriminatie en 
racisme en houden ons buiten politiek en 
religie. Wij zetten ons actief in voor fair 
play en verdraagzaamheid.

9. Ons gemeenschappelijke doel is het 
sportieve succes. Hiervoor mag echter 
niemand het voortbestaan van FC 
Twente in gevaar brengen of de waarden 
uit onze kernwaarden beschadigen. 
Deze waarden vormen de basis van ons 
handelen. Conflicten van persoonlijke of 
zakelijke aard die in strijd zijn met onze 
waarden, worden tijdig aan de orde 
gesteld en intern besproken.

10. Op het sportieve vlak streven we een 
lange termijnvisie voor alle onderdelen 
van onze club na, een visie die niet 
afhankelijk van individuen is en die 
ongeacht personele wijzigingen van 
kracht blijft. Wij stimuleren uit sportieve 
en sociale overwegingen de ontwikkeling 
van de eigen jeugd en zetten ook qua 
verbondenheid serieus in op de jeugd. 

11. Het verleden vormde de basis voor 
de toekomst, dit geven we vorm door in 
te zetten op:
- Sportieve ontwikkelingen
- Het binden van leden, supporters, 
medewerkers en sponsoren
- Het nemen van sociale verantwoording
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Mijn eerste kennismaking met jou was op 
een warme woensdagavond in augustus 
2008. FC Twente speelde in de voorronde 
van de Champions League, dat vonden 
we toen allemaal nog heel normaal. We 
speelden tegen het gerenommeerde 
Arsenal. De wedstrijd vond plaats in het 
Gelredome van Vitesse, in verband met 
de verbouwingen aan onze eigen Veste. 
Wat mij nog bij bleef was dat pal voor 
rust iemand de tribune op kwam rennen 
met de mededeling dat het bier bijna 
op was. Een stormloop op het laatste 
restje gerstenat was het gevolg. Na rust 
was er dan ook geen druppel bier meer 
te verkrijgen. Later hoorde ik dat dit 
de voorraad was voor een maand bij 
'Fietstas'. Maar dit geheel terzijde.
 
Op die avond speelde je op het 
middenveld als een koning. Maar ook 
een koning die zo af en toe wispelturig 
kon zijn. De meest briljante actie werd 
gevolgd door een onnavolgbare pass 
in de voeten van een tegenstander, 
met een snelle tegenaanval van 
Arsenal tot gevolg. We keken die 
avond met ons allen in Arnhem naar 
het sterrenensemble van de Engelsen. 
De doelpunten kwam uiteindelijk van 
William Gallas en Emmanuel Adebayor. 
Twente verloor met 0-2. Robin van Persie 
werd de hele wedstrijd onheus bezongen 
en verliet pal voor tijd het veld onder luid 
boegeroep. 

Dat de trainer van FC Twente, Steve 
McClaren, later niet altijd een beroep op 
de onberekenbare middenvelder deed, 
kon ik wel begrijpen. De taakbewuste 
Wout Brama uit Almelo past meer in 
een uitgebalanceerd elftal, waar ook 
nog plek moest zijn voor Theo Janssen. 
Twee spookrijders gaat menig trainer 
te ver. Wel was jij onderdeel van 
onze kampioensselectie in 2010. Een 
middenveld met Brama, Janssen, Perez 
of jou. Het lijkt lichtjaren geleden voor 
menig Twente-supporter.

Uiteindelijk verdiende je een dikke 
transfer naar Engeland. Bij Newcastle 
werd je op waarde geschat. Het paste 
misschien ook beter bij je spel. Dat 
druistige is iets waar men over de 
grote plas minder van opkijkt. Na een 
aantal jaren in het zwart-wit te hebben 
gespeeld, koos je begin dit jaar voor het 
grote geld in China. Op jouw leeftijd viel 
dat wel te billijken. Als Ivoriaan het grote 
geld in het voetbal kunnen verdienen, 
is niet iedereen vergeven. In de grote 
stad speelde je slechts elf duels en je 
kwam niet tot scoren. Doelpunten waren 
sowieso een schaars goed. Harde tackles, 
bal veroveren en  het onberekenbare 
kenmerkten jouw spel.

Maar begin juni kwam hieraan een 
abrupt einde. Je zakte in elkaar tijdens 
een training en reanimatie mocht niet 
meer baten. In een ziekenhuis in Beijing 
liet jij het leven. De grote sterke Ivoriaan 
is niet meer onder ons. 

Cheick Tioté, rust zacht.

Herinneringen
Column - Iwan Bult


