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Van de voorzitter
Beste leden en sponsoren,
Inmiddels hebben we de eerste weken
in 2020 achter de rug. Een nieuw jaar,
nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden..
De vier weken durende winterstop
is voorbij, de selectie heeft zich in
de Spaanse regio Andalusië kunnen
voorbereiden op het restant van
de competitie en wij als supporters
wachten af op dat wat er komen gaat..
Ergens tussen hoop en vrees. Met z’n
allen hebben we gezien dat onze club
hard is teruggevallen na het sterke
begin van dit seizoen.
Zo’n plotse ineenstorting van het spel
op het veld, na een toch veelbelovend
begin van het seizoen is ongetwijfeld wel
vaker voorgekomen in de historie van
FC Twente. Daar waar de hondstrouwe
supporters in augustus en september
in eerste instantie beloond werden met
‘flitsend’ voetbal mét inzet en passie,
hebben we de daarna een collectief door
de hoeven zien zakken.
O.a. in de thuiswedstrijden tegen PSV
en FC Utrecht hebben we de ploeg zien
spelen met lef en bravoure. Uitgaand
van eigen kunnen werd er weer eens
gespeeld zoals het publiek dat graag
ziet! Dat is een ploeg die met het hart en
met alles wat er aan passie in zit speelt.
Tijdens de laatste wedstrijden van dit
jaar was daar echter niets meer van over.
De ploeg hing als los zand aan elkaar.
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Tijdens de laatste wedstrijden waren
de ruimtes op het veld énorm groot en
werd er verdedigend niet of nauwelijks
ingegrepen. De ploeg speelde apathisch
en zonder enig (zelf)vertrouwen, met
acties die in een veel te laag tempo
werden uitgevoerd.
Hopelijk hebben ze deze angstige ellende
van zich afgeschud en staat er straks een
voor elkaar vechtende eenheid in het
veld. Dat strijdvaardige collectief, wat
we allen zó graag willen zien, heeft mijns
inziens sowieso nog 17-18 punten nodig
voor rechtstreekse handhaving.
Wat me verder énorm is tegengevallen
in de eerste seizoenshelft is de fitheid
van de selectie. Hoe kan het zo zijn dat je
na pakweg 65 minuten uitgeblust bent?
Dat je op het veld ligt met kramp? Deze
selectie moet meer inhoud gaan kweken
en dat betekent niet dat men louter
rondjes om het trainingsveld moet gaan
rennen. Fysiek aansterken heeft ook te
maken met hoe je duels aangaat en hoe
je energie overhoudt voor later in de
wedstrijd. Als er voetballend te weinig

kwaliteit is, dan moet je er in ieder geval
voor zorgen dat je fysiek en conditioneel
de strijd aan kan binden. Wat dat betreft
mogen de jongens in de selectie wel wat
harder zijn en meer kerel zijn.
Ze willen ook allemaal profvoetballer zijn
en allemaal de grote jongen uit hangen,
maar dan kun je er ook voor zorgen
dat je in jezelf investeert door naast de
reguliere training de sportschool in te
duiken en/of een individueel programma
te volgen. Doe wat extra.., Maar
blijkbaar hoeft dat allemaal niet van de
aangewezen verantwoordelijken.
In de strijd naar de broodnodige punten
hoeft Gonzalo Garcia om mij niet te
wijken. Ondanks dat hij soms verdwaald
lijkt in allerlei door hemzelf bedachte
mogelijkheden voor de te kiezen tactiek
en de daarbij behorende spelers. Om
de nogal softe en inspiratieloze selectie
tot een vastberaden en soms agressieve
aanvalsmachine te kneden, zou de
aanstelling van een ervaren assistent
trainer een uitkomst kunnen zijn. Fred
Rutten lijkt het niet te gaan doen, maar
wat te denken van Jan van Staa? Eerder
juichte onze club, aan de hand van Jan
van Staa, zo’n 14 jaar geleden ein-de-lijk
weer en behaalde het zelfs
de play-offs. Destijds loste hij Rini
Coolen af als (interim) coach en
benadrukte hij direct strijd te willen
zien en dat ook te eisen van de
selectie. Net wat we nu nodig hebben!
Overigens leek me Hans de Koning, na
diverse open sollicitaties, ook een prima
kandidaat om een dergelijke rol in te
vullen. Echter is hij inmiddels aangesteld
als hoofdtrainer bij VVV.

Na de ellendige jaren die achter ons
liggen verdienen wij, als hondstrouwe
supporters, meer dan wat we nu te zien
krijgen. Voetballend kan het uiteraard
eens tegenzitten en een verliespartij
hoort bij het voetbal. Het mag echter
niet zo zijn dat het supportershart
moet bloeden door een gebrek aan
inzet, passie of saamhorigheid op het
veld. Van dat besef zal straks iedereen
doordrongen moeten zijn. Als dat besef
er is, gaat het gewoon goed komen in
2020. Ook al wordt het punt voor punt
dat bijeengeschraapt zal moeten worden.
Er is dan ook maar één doel voor de
tweede seizoenshelft: handhaving en
boven de streep eindigen. Te beginnen
bij de thuiswedstrijden tegen FC
Groningen en Sparta.
Naast de sportieve doelstellingen heeft
de organisatie binnen de club nog tal
van stappen te zetten, alvorens we ons
weer kunnen nestelen in de subtop
van de Eredivisie. FC Twente moet
weer FC Twente worden. De club moet
financieel naar rustiger vaarwater, de
jeugdopleiding moet verder opgetuigd
worden en het ontwikkelen en
doorverkopen van spelers moet centraal
staan.
En de club én de selectie moet
weer terugkeren midden in de
Twentse samenleving en zich vaker
laten zien bij maatschappelijke
activiteiten en bij bijeenkomsten van
supporters(verenigingen).
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Gezien de afwezigheid van Ted van
Leeuwen bij de nieuwjaarsreceptie, het
afschaffen van de kerstlunch met het
stadionteam en de ontelbare besloten
trainingen heeft men hier nog wel wat
stapjes in te zetten. Het scheiden van
selectie en achterban komt de Twentse
identiteit niet ten goede.
De hele organisatie is de afgelopen jaren
door de algehele malaise ontmanteld.
Een duidelijke oorzaak-gevolgrelatie.
Door de jarenlange financiële
malheur is een énorm veel knowhow
(noodgedwongen) vertrokken. Beetje bij
beetje is de club uit een zéér diep dal aan
het klimmen. Mijns inziens zijn Paul van
der Kraan en Martijn Hoogstoevenbeld
op dit moment prima mensen om FC
Twente weer richting subtop te leiden.
Twente is natuurlijk op veel gebieden
de vierde club van Nederland, puur
kijkend naar de toeschouwersaantallen,
het stadion, de kijkcijfers en de historie.
Kijken we naar de diverse afdelingen in
de organisatie, zoals de Jeugdacademie
(wanneer komt er eens een duidelijke
structuur, plan en leiding?) en Meetings
en Events (EK-drumevenementen op het
veld na langdurige regenval?) dan zijn er
nog veel stappen te maken.
Naast de hervatting van de Eredivisie
staat het carnavalsseizoen alweer
voor de deur. Inmiddels zijn er
enkele betrokken sponsoren en/of
vrijwilligers van de Supportersvereniging
gepresenteerd als hoogheden. Tom Olde
Dubbelink, Roy Wissink en Pepijn Oude
Alink zijn respectievelijk gepresenteerd

bij C.V. De Köttelpeer'n, C.V. de
Nachtuulkes en C.V. 'n Lesten Stuuver.
Heren, van harte gefeliciteerd!
Met betrekking tot de
Supportersvereniging valt er niet zoveel
nieuws te melden en dat is mijns inziens
alleen maar goed. Het maakt mij/ons
nog altijd trots wanneer we telkens weer
met ca. 275 personen vanuit Denekamp
en omstreken naar de Grolsch Veste
rijden voor een thuiswedstrijd van onze
FC. Wederom dank aan alle bestuurs- en
commissieleden, leden en sponsoren
die deze tripjes en andere initiatieven
telkens weer mogelijk maken!
Uiteindelijk doen we het allemaal
met z’n allen!
In het restant van het jaar hebben
we nog een achttal thuiswedstrijden,
een sponsorbijeenkomst en we
zijn voornemens om het huidige
voetbalseizoen af te sluiten met een
ledenfeest! Dit zal te zijner tijd in de
bussen omgeroepen worden en op
Facebook gecommuniceerd worden.
Een kleine prognose voor het restant
van deze competitie. In de resterende
wedstrijden denk ik dat je nog 17-18
punten nodig hebt. Met 36-37 punten
denk ik dat we ons direct handhaven en
eindigen op de 13e positie
op de ranglijst.
We treffen elkaar in de bus! Kalm an!

Nieuws vanuit het bestuur
Gewijzigde vertrektijden
Vanaf heden zijn de vertrektijden voor
opstaplocaties Denekamp, Beuningen
én Oldenzaal gewijzigd. Staat de aftrap
voor 19.45 uur op het programma,
dan vertrekken we op de volgende
tijdstippen:
Noord Deurningen
17.45 uur (2 uur voor de aftrap)
Rossum			
17.45 uur (2 uur voor de aftrap)
Tilligte			
17.45 uur (2 uur voor de aftrap)
Denekamp		
18.00 uur (1 ¾ uur voor de aftrap)
Oldenzaal 		
18.15 uur (1 ½ uur voor de aftrap)
Kortom, v.a. Denekamp vertrekken
we een kwartier éérder. Dit zodat de
mensen vanuit Noord Deurningen,
Rossum en Tilligte niet langer ruim een
half uur in Denekamp hoeven wachten
én de kans groter is dat we weer aan
de Institutenweg of Palatijn (i.p.v. aan
de Hengelosestraat Zuidzijde) kunnen
parkeren. Kortom, louter voordelen voor
iedereen!

Bestuur-uitbreiding
Recentelijk is het bestuur van de
Supportersvereniging wederom
versterkt. Jesse Holsbeek is sinds
01-2020 officieel toegetreden tot het
bestuur.
Jesse heeft eerder bestuursfuncties
bekleed bij De Greune Köttelpeerkes
en Koningfeest Denekamp. Daarnaast
is enkele jaren trainer geweest van
enkele jeugdelftallen bij SDC’12. Als
afgestudeerd journalist gaat hij zich o.a.
bezig houden met PR en dit magazine.
Bezoeken uitwedstrijden
Vorig zijn we als Supportersvereniging
vertegenwoordigd geweest bij de meeste
uitwedstrijden in de KeukenKampioen
Divisie. Een ‘dagje weg’ in combinatie
met een loterij, muziek en de nodige
versnaperingen. Klinkt best lekker
toch? Ook dit seizoen rijden we met de
bus van Stichting Noaberbus naar alle
uitwedstrijden. Wil jij een keer mee naar
een wedstrijd elders in het land? Of dat
nu in Emmen, Tilburg of Amsterdam is,..
Wij zijn er bij!
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.

Groeten,
Jordy Morsink
Voorzitter – Supportersvereniging FC
Twente Denekamp
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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. Wil je vaker mee?
Zorg er dan voor dat je toegevoegd
wordt aan de speciale
groepsapp ‘FCT – Uitwedstrijden’.
Losse aanmeldingen busvervoer
Ben je geen vast buslid, maar wil je
incidenteel wel mee met de bussen
van de Supportersvereniging? Meld je
dan aan via HYPERLINK "mailto:mail@
fctwente-denekamp.nl" mail@
fctwente-denekamp.nl of bij één van de
welbekende bestuursleden. Tijdens de
heenweg kun je dan betalen bij degene
die zich ontfermt over de drankverkoop
of bij degene die langs komt voor de
losse aanmeldingen/voorspellingen. Voor
€10,00 verzeker jij je zelf van een gezellig
retourtje in de bus!
Nog te vaak zien we dat mensen op de
bonnefooi mee gaan, in de wetenschap
dat er voldoende plek is. Om het e.e.a.
logistiek juist te kunnen organiseren
willen we iedereen met klem verzoeken
zich ‘gewoon’ aan te melden.

Roy Wissink – Als sponsor betrokken
bij de Supportersvereniging en dit
carnavalsjaar de trotse Sik bij CV de
Nachtuulkes.
Pepijn oude Alink – Eén van de
aanjagers achter het succes in Rossum.
De laatste jaren is er een mooie groei
geweest van aantal vaste busleden in ‘t
Gött'nkeurndoarp. Hij werd benoemd als
Prins van carnavalsvereniging ’n Lesten
Stuuver.
Heren, gefeliciteerd en een onmeunig
mooi carnaval gewenst!

2de seizoenshelft
speelrondes

Feedback? Tips?
Dit in inmiddels het twaalfde jaar dat we
het vervoer regelen naar de thuis- en
uitwedstrijden van FC Twente. Het zal je
niet ontgaan zijn dat we in die periode
‘behoorlijk’ gegroeid zijn. Valt jou iets
op gedurende de wedstrijddagen/
tijdens de busrit en/of heb je feedback,
adviezen of verbetervoorstellen voor
de supportersvereniging? We nemen ze
ter harte! Deel dergelijke zaken vooral
met ons. Dat kan via een bestuurslid van
de supportersvereniging of per mail via
mail@fctwente-denekamp.nl

Schoon houden én achterlaten
van de bus(sen)
Geregeld worden de bussen verlaten met
aangebroken blikken, lege hapjesbakken
en zelf meegenomen versnaperingen. In
iedere bus zijn er voldoende plasticzakjes
en/of prullenbakken aanwezig om dit
in te deponeren. Laten we er met z’n
allen voor zorgen dat de bussen netjes
achter gelaten worden. In het kader van
‘Noaberschap’: Vele handen maken licht
werk.

Carnaval
Ook dit jaar werden enkele betrokken
sponsoren en/of vrijwilligers
benoemd tot hoogheid van een lokale
carnavalsvereniging!
Tom Olde Dubbelink – Als sponsor
betrokken bij de Supportersvereniging
en dit carnavalsjaar aanvoerder als 55e
Prins van de Köttelpeer’n!
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Een lid van de Supportersvereniging: Niels Bouhuis

Welke speler moet er zo snel mogelijk
terug keren in het rood van FC Twente?
Dušan Tadić, ook al gaat dit waarschijnlijk
niet meer gebeuren.

Wie is volgens jou de meest irritante
voetballer?
Neymar. Hij is meer geschikt voor het
toneel.

Wie mag er vandaag nog weg?
Peet Bijen. Naar mijn idee zit zijn tijd
bij Twente er wel op. Hij is niet van het
niveau wat de club nastreeft.

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt
ooit?
De omhaal van Zlatan Ibrahimović tegen
Engeland. (14-11-2012)

Welke prijzen/prestaties behaalt FC
Twente de komende 10 jaar?
Hopelijk kunnen ze een keer de beker
winnen en op die manier Europees
voetbal halen.

Nog een aardig stadion ontdekt bij
de uitwedstrijden/wat is je favoriete
stadion?
Geen stadion in Nederland kan tippen
aan de Grolsch Veste.

Je meest memorabele wedstrijd van FC
Twente?
De thuiswedstrijd van 3 december 2017
tegen Ajax kan ik me nog herinneren. In
het eerste half uur bleef het 0-0, maar
toen was het binnen vijf minuten 0-2
door twee rake vrije trappen van Schöne.
Na de rust scoorde Stefan Thesker 2x,
waarvan één geweldige goal. Toen de 2-3
viel dacht ik dat de wedstrijd gespeeld
zou zijn. Tot de 89e minuut,.. Daar was
Tom Boere met de 3-3!

Welke tegenstander hoop je dat ooit
nog eens (Europees) uit de bus rolt?
Real Madrid

Wat is je favoriete buitenlandse club?
Real Madrid

Wat is je favoriete trainer?
Jürgen Klopp

Waar en met wie zit je in het stadion?
Ik zit in vak 305 samen met 7 vrienden.

Is er een club die je niet mag/kan zien
en/of een hekel aan hebt?
Go Ahead Eagles

Wie is je favoriete speler bij FC Twente
(nu/aller tijden)?
Theo Janssen

Wie is je favoriete buitenlandse speler
(nu/aller tijden)?
Cristiano Ronaldo

Hoe kijk je terug op de eerste
seizoenshelft?
Niet alle wedstrijden waren even mooi
om naar te kijken. Als ze elke wedstrijd
net zo voetballen als de eerste helft thuis
tegen Ajax, heb ik vertrouwen in een
goede tweede seizoenshelft.

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 Niels Bouhuis.
Wat is je naam en/of bijnaam?
Niels Bouhuis
Wat doe je zoal voor de kost/in het
dagelijks leven?
Op dit moment doe ik de opleiding
Technicus engineering niveau 4. Ik zit op
dit moment in het 3e leerjaar van deze
opleiding. Deze opleiding duurt in totaal
4 jaar. Op zaterdags werk ik bij Groener
Elektrotechniek in Lattrop.
Verder nog hobby's?
In de carnavalstijd ga ik af en toe naar de
loods van de wagenbouwvereniging De
Sjeesköttels. Hier help ik mee bij de bouw
van de carnavalswagen. Daarna drinken
we gezellig een biertje met z’n allen.
Verliefd, verloofd, getrouwd?
Geen van allen.
Zijn er nog andere sporten die je leuk
vindt?
Darten en Formule 1 vind ik leuk om te
kijken.
Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub
sta je langs de lijn?
Ik voetbal in het tweede elftal van R.S.C.
in Rossum.
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Wanneer/wat was je eerste wedstrijd
van FC Twente?
Dit was in de zomer van 2012 bij een
thuiswedstrijd tegen Santa Coloma. Dit
was een wedstrijd in de voorrondes van
de Europa League. Deze wedstrijd won
FC Twente destijds met 6-0.
Seizoenkaart sinds?
2018/2019

Nog een mening over het Nederlands
Elftal?
Ik denk dat Nederland het goed zal
gaan doen onder leiding van Ronald
Koeman. Dit omdat ze nu een erg goed
team hebben met veel jonge talentvolle
spelers. Nu maar hopen op een mooi en
succesvol EK in 2020.
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Wat zijn je verwachtingen van de
tweede seizoenshelft?
Ze moeten de tweede seizoenshelft nog
aardig wat punten pakken om uit de
degradatiezone te blijven, maar met de
steun van de supporters heb ik er alle
vertrouwen in dat FC Twente dit jaar
gewoon in de Eredivisie blijft.
Wat is je ideale basiself FC Twente op
dit moment?
				
Drommel
Verhaegh – Pleguezuelo – Busquets- Verdonk
		
Brama
Selahi – Espinosa
		 Vuckic
Aitor Nakamura

Stellingen
FC Twente keert binnen nu en vijf jaar
terug tussen ploegen als AZ, FC Utrecht
en Vitesse.
Eens. AZ is op dit moment één van de
betere clubs in de Eredivisie. Ze staan
tweede met “maar” een paar punten
achter op Ajax. Een dergelijke status is
op dit moment niet haalbaar voor FC
Twente, maar als ze de juiste spelers tot
hun beschikking hebben denk ik dat FC
Twente, qua sportieve mogelijkheden,
thuis hoort tussen FC Utrecht en Vitesse.

Gezien de financiële omstandigheden
was het helaas niet mogelijk om (meer)
andere spelers te halen.
García wil altijd van achteruit de
voetballende oplossing zoeken en als
dat goed gaat, spreekt dat het publiek
aan. Ik denk dat dit met Joël Drommel in
het doel en spelers als Busquets, Brama
en Espinosa een goede tactiek is. Ook
is het niet verkeerd om een Spanjaard
voor de groep te hebben staan als er veel
Spaanse jongens in het team voetballen.

FC Twente moet spelers beschikbaar
stellen voor activiteiten/evenementen
van (lokale) supportersverenigingen.
Oneens. Spelers moeten zelf kunnen
bepalen of ze dat willen. Natuurlijk
zou het mooi zijn als er spelers naar
supportersverenigingen zouden komen,
maar je kunt ze dat niet verplichten.
Ook zijn er nu veel buitenlandse spelers
die minder binding hebben met de
supporters en de regio.

FC Twente moet apart van Heracles
Almelo de jeugdopleiding naar een
hoger plan tillen.
Oneens. Gezien de financiële
omstandigheden van Twente is dit niet
haalbaar. Op dit moment is het beter
dat Twente samen met Heracles aan een
goede jeugdopleiding werkt.
Ajax is voor het carnavalsweekend al
kampioen van Nederland.
Eens. Ajax is op dit moment de beste
club van Nederland. Aan het begin van
het seizoen dacht ik dat PSV nog enige
kans zou kunnen maken om de strijd met
Ajax aan te kunnen gaan, maar na een
paar weken was het al wel duidelijk dat
zelfs PSV hier niet toe in staat is.

Gonzalo García García is op dit moment
dé ideale trainer voor FC Twente.
Eens. Hij heeft met de spelers die hij
tot de beschikking heeft een zo goed
mogelijk team gevormd.
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Polarisatie

Column - Bas Leferink, januari 2020

Daar waar ik in 2013 ik een column
schreef over opportunisme, een
fenomeen dat destijds hoogtij vierde
in de maatschappij, manifesteert zich
nu een min of meer vergelijkbaar
fenomeen: polarisatie. Anno nu lijken
de snelle reacties de publieke opinie
grotendeels te bepalen. Social media zijn
buitengewoon geschikt in het geven van
een stem aan de grote meerderheid van
de maatschappij in plaats van een selecte
groep daartoe opgeleide journalisten.
Daar zitten voor- en nadelen aan. Een
van de grote voordelen is dat een ieder
die dat wil zijn mening kan uiten, direct
het grootste nadeel. Journalistieke
waarden als ‘fact checking’, hoor- en
wederhoor, bronbescherming, etc. zijn
op en door social media grotendeels
ver te zoeken. ‘Naming and shaming’
, ‘fake news’ en ‘ instant messages’
daarentegen niet. Waar decennia lang
afgewogen nieuwsfeiten gepubliceerd
werden is het tegenwoordig haast regel
om het tegenovergestelde te doen,
zelfs de gevestigde media maken zich
er schuldig aan. Een bericht, mening,
reactie of ander item is binnen een
paar seconden wereldwijd om daar
vervolgens tot in de eeuwigheid te
blijven. De ruimte voor een tegenstem
wordt kleiner en kleiner, de nuance
verdwijnt.
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Getuige de issues die in 2019 het
nieuws bepaalden: zwarte piet, kerst,
klimaatvraagstukken, de boeren,
immigratie, integratie, et cetera. Je bent
voor of tegen een negerzoen. Je vindt
zwarte piet een held of een paria. Je bent
voor sinterklaas of de kerstman.
Voor- of tegen Van der Lely, Bijen, die
“ Sjienees”, Garcia. Het gevoel voor
realisme… wat was dat ook alweer?
“We” hebben de eerste paar wedstrijden
toch goed gespeeld? Nou dan, kunnen
we ook wel in het linkerrijtje eindigen.
Logisch toch? Tuurlijk. Nu gaat het me te
ver om te roepen dat de polarisatie moet
stoppen en ga dus niet de moraalridder
uithangen. Ik denk dat het niet meer uit
te bannen is. Toch doe ik een beroep
op het gezonde, boeren verstand. Dat
hebben de meeste mensen, met name
in het nuchtere Twente. Blijf je eigen
mening houden en kom daar voor uit.
Zorg daarbij dat je altijd ruimte geeft aan
de mening van een ander, hoe zeer je
daar ook mee oneens bent. Het is een
groot goed.

Voetbal, waar bij onze oosterburen al
een grote stap voorwaarts is gezet voor
wat betreft de uitsupporters. Bij een
recent bezoek aan Schalke’04 konden
we vanuit ons vak rustig doorlopen om
plaats te nemen in het uitvak richting
de bezoekers van Fortuna Düsseldorf.
Geen vijf meter hoge hekken met
grachten, zoals bij ADO Den Haag het
geval was. Ik constateerde dat op dat
vlak de maatschappelijke norm in
Duitsland anders is dan de Nederlandse
norm en bedacht me dat we hier een
proces van normalisering nodig hebben.
Normalisatie leidt tot een vermindering
van de polarisatie. Als iedereen daar een
klein beetje aan bijdraagt kunnen we
misschien over een tijd de uitsupporters
ook gewoon weer een meter bier laten
bestellen in Nederland.
Good goan!
Bas Leferink

In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid en
waar het niet openstaan voor een
mening van anderen toe kan leiden hoef
ik in dat kader waarschijnlijk niet uit te
leggen. Wanneer iemand van mening
is dat je rustig voor een club uit onze
hoofdstad kunt zijn terwijl je in Twente
getogen en geboren bent snap ik dat
totaal niet, maar so what?! Laat hem of
haar. Het is maar voetbal.
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De grote zoektocht

Het sneue is, is dat Brama het
voetballend ook niet echt meer kan
opbrengen. Daarnaast wissel je geen
jongen van 18 uit het supernette Japan
vijf minuten voor rust. En als klap op de
vuurpijl de wedstrijd tegen de Eagles
voor de beker niet serieus nemen. Dan
ben je volgens mij onder een molen
geboren. Dan snap je in mijn ogen niet
in welke situatie je je bevindt, dat het
een prijs is om om te strijden en dat er
toevallig ook elke week nog supporters
op de tribune zitten die hun scheel
betalen om hun club te zien. Tot slot zei
meneer Garcia Garcia dat RKC uit gezien
moet worden als een Champions League
finale………………..

Column - Jesse Holsbeek, januari 2020

't Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zo wat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon
komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer
Al weer lang voorbij
Net of Gerard Cox het in 1973 al wist.
In mei kampioen en met volle overgave
beginnen aan het nieuwe seizoen. Ik
dacht na de eerste wedstrijden ook geen
einde aan die mooie zomer kwam, want
‘we’ speelden goed. Ja want in goede
en tijden is het ‘we’, maar ook in slechte
tijden is het ‘we’. Wel bij onze club, want
hoe bar en boos het spel richting de
herfst en winter werd, de zon scheen
toch altijd onder de supporters in de
Veste en het uitvak. Telkens afgeladen
vol. De stadions en ikzelf. Heerlijk!
Jammer genoeg kwam er toch een
einde aan die mooie zomer. De zon
ging minder schijnen en dat had zijn
weergave op het elftal en met name op
een groot gedeelte van onze ‘mooi weer
voetballers’. Het begon allemaal tegen
onze boeren, ik bedoel buren uit Erve
Almelo. Het overwicht hebben in de
wedstrijd. De betere ploeg zijn, maar de
kansen niet afmaken. Dan komt Murphy
weer de hoek omkijken met z’n wet.
Constant de betere ploeg en de deksel
op de neus krijgen door een kopbal van
iemand van 90 centimeter tussen onze
twee ‘verdedigers’.
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Vanaf dat moment begon in mijn ogen
de ellende, oftewel de grote zoektocht
naar het FC Twente van de zomer.
Weten dat je het kan, maar vanaf de
wedstrijd van Heracles thuis tot en met
nu het niet meer weten om te zetten.
Hoe kan dat nou in godsnaam. Ik weet
alleen niet wat onze trainer met zijn
witte schoentjes bezielt. Het straalt
geen over mijn lijk mentaliteit uit en dat
zie je in mijn ogen terug op het veld.
Er mag er af en toe wel eentje over de
spreekwoordelijke boarding. Ik zie er
twee hun longen uit hun lijf rennen en
dat zijn Selahi en Brama.

De grote zoektocht naar ons FC Twente
zet zich voort. Gelukkig in de winterstop,
want nu is het de zet aan de man die ons
vaker uit de brand heeft geholpen: Ted
van Leeuwen. Die verdient inmiddels
ook wel een lied van de supporters.
Al helemaal als hij weer de juiste
versterking weet te vinden. Ik hoop op
een tulbanddrager, oftewel een sloper
zoals Majstorivic of Rajkovic. Ik wil hem
met mijn eigen fiets wel ophalen. Onze
verdediging… Maaslander is dr niks bie.
Daarnaast graag iets wat doelpunten
oplevert, oftewel een echte en vooral
goede spits. Meneer Van Leeuwen, doe
uw best.
Loat ’t oe henig an kapot kokk’n,
Jesse Holsbeek
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Sponsor aan het woord – Groeneveld Keukens Twente
Rudie en Timco Groeneveld van
Keukenspeciaalzaak Groeneveld
Keukens Twente zijn doordeweeks druk
bezig om mensen te voorzien van mooie
keukens door middel van een stuk
vakmanschap en kwaliteit en vinden
beide in het weekend hun moment
samen in de Grolsch Veste. Een vaderzoon momentje die samenkomt bij de
gezamenlijke passie voor voetbal en FC
Twente.
Als je aan een nieuwe keuken denkt kom
je al snel terecht bij Groeneveld Keukens
Twente in Denekamp of Tubbergen.
Naast uw nieuwe keuken zijn wij ook
het adres voor extra maatwerk, of
renovaties. Tevens kunt u bij ons terecht
voor uw nieuwe PVC vloer, wij geven u
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kleuradvies en denken met u mee bij uw
gewenste verandering.
Het is voor veel mensen erg belangrijk
dat we zo dicht bij huis en zo bereikbaar
mogelijk zijn. Daarom komen we vaak
bij de mensen thuis, luisteren we naar
hun wensen, en adviseren we hen.
Samen met de klant zoeken we naar
het gewenste resultaat, hierin gaat het
niet alleen om een keukentekening te
presenteren, maar ook praten we over
de kleur van de muur, welke vloer etc.
Kortom het hele vertrek komt aan bod.
Hierbij staat bij ons de kwaliteit altijd
voorop. Dit kan natuurlijk in allerlei
verschillende stijlen. Of u nu een keuken
in klassieke, landelijke, moderne of jaren
30 stijl zoekt, wij maken voor u de juiste
sfeer.

De montage gebeurt door middel van
eigen monteurs, dit heeft als voordeel:
korte lijnen en dat ze perfect op elkaar
ingewerkt zijn.
Inmiddels is het bedrijf bijna 10 jaar
actief vanuit Denekamp en ruim twee
jaar met een vestiging in Tubbergen.
De vestiging in Tubbergen richt zich
vooral op moderne keukens, die in
Denekamp wat meer op landelijke
keukens. “Daardoor vult het elkaar goed
aan. Het is maar twintig minuten rijden
tussen beide locaties, dus als mensen
in Tubbergen niet precies vinden wat
ze zoeken, dan adviseren we ze in
Denekamp te kijken en andersom”, aldus
Timco. Ga vooral eens kijken in één

van de showrooms of kijk op
https://groeneveldkeukenstwente.nl/
voor meer informatie.
Terug naar de clubliefde voor FC Twente..
Dat er uiteindelijk een seizoenkaart
aangeschaft werd, kwam door het
aanhoudend zeuren van zoon Timco,
die niets liever wou dan elke wedstrijd
van FC Twente in het stadion bekijken.
Inmiddels heeft het hele gezin een rood
hart gekregen en als Thea
(Vrouw/Mam) dan met ons in het
stadion zat en Luinge weer eens een
draak van een wedstrijd floot: dan werd
er door ons vrolijk meegezongen met de
welbekende tekst; ”Luinge is een ……”.

21

16 Augustus 2003, de eerste keer als
seizoenkaarthouder met z’n 2-en naar
FC Twente. De wedstrijd in het Arke
Stadion tegen RBC Roosendaal 3-1,
waarbij N’Kufo zijn debuut opluisterde
met een goal en een assist. Toen niet
wetende dat hij ons nog heel veel plezier
zal laten beleven. In onze 3e wedstrijd
maakten we direct 1 van de meest
legendarische momenten mee, namelijk
de wonderschone goal van Khalid Sinouh
die achter zijn standbeen FC Twente
prachtig op 1-0 bracht. Voor de mensen
die dit moment niet kennen, het is het
waard om even op te zoeken.
Samen bezochten we de bekerfinales
tegen Utrecht in 2004 en Heerenveen
in 2009, gezellige en spannende dagen
maar helaas zonder succes. De keer
daarop ben ik (Timco) zonder Rudie
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afgereisd naar de Kuip. De vrije trap
van Theo, het hoofd van Janko en de
ontlading op de tribune, zijn momenten
die je niet snel meer vergeet.
Verder zagen we samen het Champions
League debuut tegen Internationale
uit Milaan met de geweldige vrije trap
van Theo, arm in arm met de tranen
in de ogen springend op de tribune.
Wij? FC Twente? Op voorsprong tegen
de titelhouder? Verder natuurlijk het
stiftje van Theo, N’Kufo die in zijn eentje
Feyenoord en Ajax versloeg, de 7-1 tegen
Groningen met Sergio Zijler en natuurlijk
in 2010 het moment dat we kampioen
van Nederland werden.
In deze jaren hebben we natuurlijk
vele voetballers voorbij zien komen,
smaakmakers zoals Ruiz, Janssen en

N’Kufo maar ook echte Twentenaren
zoals: Boschker, Heubach en Brama.
Natuurlijk kunnen we er nog wel veel
meer opnoemen, maar dan wordt het
wel een erg lange lijst.
Er zijn natuurlijk in al die jaren ook
meerdere dieptepunten geweest waarbij
we scheldend en vloekend op de tribune
zaten. Dat we ook na de mindere
jaren en de degradatie nog steeds een
seizoenkaart hebben heeft ook met ons
als personen te maken. Niet weglopen
als het moeilijk wordt, maar mouwen
omhoog en de schouders eronder.
We hopen dan ook nog vele jaren samen
op de tribune te zitten, nog vele mooie
momenten mee te maken en tussendoor
nog eens lekker te vloeken als het even
niet loopt.
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Angst is een slechte raadgever
Column - Erwin Waanders, februari 2019

De euforie heeft plaatsgemaakt voor
angst rondom FC Twente. Angst
voor de hernieuwde stap terug naar
de vermaledijde Keuken Kampioen
Divisie. Hoe snel het allemaal kan gaan
in voetbal weten wij als FC Twente
supporters als geen ander. Welke club
maakt het mee in tien jaar tijd kampioen
te worden, in de Champions League te
spelen, bijna failliet te gaan (al zijn we
technisch al jaren bankroet), de beker te
winnen, te degraderen, weer kampioen
worden en nu dus in een vrije val richting
de onderste regionen van de ranglijst te
zitten: precies FC Twente.
Is het nou allemaal zo ingewikkeld om
een voetbalclub van het volk te leiden
zoals het volk het wil? De vraag stellen
is hem beantwoorden en om te zien
hoe het wel moet, of beter gezegd hoe
het ook kan, hoeven we maar een paar
kilometer verder te kijken. Je kunt van
Heracles Almelo zeggen wat je wilt, maar
daar hebben ze de zaken uitstekend voor
elkaar. Er heerst rust op de werkvloer
en ja, ik weet het, de organisatie is een
stuk kleiner door het ontbreken van
een jeugdopleiding. Maar bestuurlijk is
er rust, technisch staan er mensen aan
het roer met voetbalkennis en er heerst
een topsportklimaat. Dat geld ook voor
Willem II en zeker voor AZ. Die laatste
twee hebben wel een opleiding, maar
ook daar hebben ze, uit nood geboren,
de tering naar de nering moeten zetten
en daar zijn ze uitstekend in geslaagd.
FC Twente moet voor een toekomst als
stabiele eredivisieclub ook zorgen voor
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rust in de organisatie, een goede- en
gedegen jeugdopleiding, waar spelers
worden klaargestoomd voor het eerste
elftal met de kans op een pareltje zoals
Frenkie de Jong die via Willem II bij Ajax
belandde en de rest weet u. Of kijk naar
AZ, waar de een na de andere topspeler
in de dop zich aandient. Dat kan geen
toeval zijn, maar je maakt mij niet wijs
dat hier in de regio die toptalenten zich
niet aandienen. FC Twente moet de
opleiding weer als de levensader van de
club gaan beschouwen en dan daarnaast
met gerichte aankopen door een goed
scoutingsbeleid en een goed netwerk
van de technische beleidsbepalers
een elftal formeren dat beklijft bij de
supporter. U weet wel de gewone man
net als u en ik. Nu staat er een selectie
die met beperkte middelen in alle haast
is samengesteld. Met een trainer die het
op de juiste plek zetten van zijn spelers
niet bepaald heeft uitgevonden.
De euforie heeft plaatsgemaakt

voor angst, maar dat is altijd nog een
slechte raadgever gebleken. Gewoon de
kop er voor en strijden voor ons Twente.
Dan komt alles goed. Maar eerst even
dit seizoen overleven. Ik teken voor de
plek waar we nu staan. Direct! Want veel
hoger gaan we met dit materiaal niet
komen. Dat is een pure korte termijn
visie, dat realiseer ik me. Maar die korte
termijn is pas een verloren termijn als we
na 34 wedstrijden bij de laatste twee van
de eredivisie staan. Dat mag niet, dat kan
niet en dat zal ook niet!!!
Erwin Waanders
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Een terugblik op.. - Een dagje in Bremen
Het is bijna 10 jaar geleden.. FC Twente
zat midden in een Europese reeks
waarbij er tussen 2007 en 2014 jaar
tijd ruim 65 (!) Europese wedstrijden
werden gespeeld. Kunt u vandaag de
dag voorstellen? We blikken terug op
een uitwedstrijd in Bremen, gespeeld op
donderdag 25 februari 2010.
Het was het eerste jaar van de
UEFA Europa League. De jaarlijkse,
door de UEFA georganiseerde,
voetbalbekercompetitie, was sinds dat
seizoen de UEFA Cup komen vervangen.
Twente was doorgedrongen tot de
Tweede Ronde van het toernooi, nadat
het eerder dat seizoen de degens
gekruist had met ploegen als Sporting
Lissabon en Fenerbahçe én onder
meer al uitwedstrijden had gespeeld in
Azerbeidzjan en Transnistrië (Moldavië).
Als lezer van dit Magazine ben je dat vast
nog niet vergeten.. ;-)
’s Ochtends vroeg in de ochtend
vertrokken me met een bus vanaf het
Nicolaasplein richting Bremen. Een tripje,
met tal van sanitaire stoppen, zal zo’n
drie uur in beslag hebben genomen.
Het eerste biertje zal er tegen de klok
van 09:30 ingegaan zijn en die dag
zouden er nog velen volgen. Je kunt je
voorstellen dat de sfeer er al vroeg in
de ochtend goed in zat! Er zijn akeligere
donderdagochtenden denkbaar dan
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‘nöln’ over de belangrijkste bijzaak
van het leven, een potje kaarten
in combinatie met het drinken van
meerdere blikken gerstenat.
Tegen het middaguur kwamen we in de
binnenstad van Bremen aan. Hier hebben
we ons uitermate goed vermaakt. Naast
dat er uitvoerig werd vooruitgeblikt op
de wedstrijd van die avond, werd er
ook nog cultuur gesnoven. Zo werden
er naast Veltins en Krombacher ook
tal van Beck’s biertjes gedronken. En
laat dat biertje nou zijn oorsprong in
Bremen hebben liggen.. Beck & Co werd
in 1873 opgericht als Beck & May en
is een van de Duitse brouwerijen die
eeuwenlang hebben geprofiteerd van
het Reinheitsgebot. De brouwerij is altijd
een familiebedrijf geweest, totdat deze
in 2002 werd overgenomen door het
Belgische Interbrew (die na een fusie
de naam Anheuser-Busch InBev kreeg)
voor circa twee miljard euro. Beck's is
Duitslands meest geëxporteerde bier en
wordt in bijna 120 verschillende landen
verkocht. Verder hebben we alleen
nog een seconde of 15 á 20 voor een
standbeeld gestaan op het marktplein.
Dit bleek een beeld van De Bremer
stadsmuzikanten te zijn. Ik adviseer je
om het wereldwijde web te raadplegen
voor de achtergrond/het verhaal van
deze vier in brons gegoten dieren. Mocht
het je überhaupt interesseren..

Voorafgaand aan de wedstrijd waren
we vol vertrouwen. Een week eerder
had FC Twente in eigen huis met 1-0
gewonnen na een fabelachtig doelpunt
van Theo Janssen. Janssen mocht
destijds onbedreigd het middenveld
oversteken en wist met een kanonskogel
op een prachtige wijze doel te treffen
in de verre hoek. Wél wisten we dat
Twente aan ging treden zonder Blaise
Nkufo. De clubtopscorer moest deze
wedstrijd missen in verband met een
blessure. Statistiekenfetisjisten waren
er overdag niet gerust op. Want.. FC
Twente won nog nooit op Duitse bodem
van een Duitse tegenstander in Europees
verband. Sterker, zo onderbouwden
ze hun twijfel, we hadden nog nooit
gescoord in Duitsland. Twente leed in
het verleden namelijk nederlagen tegen
Borussia Mönchengladbach (1972/73,

3-0), Bayer Leverkusen (1990/91, 1-0)
en Bayern München (1993/94, 3-0) en
speelde twee keer doelpuntloos gelijk:
bij Mönchengladbach (1974/75) en
Dynamo Dresden (1980/81).
De politie in Bremen stond de hele dag
op scherp. Op de woensdagavond was
het al tot een confrontatie gekomen
tussen supporters van FC Twente en
Werder Bremen. Samen met zo’n 1950
andere Twente supporters waren wij
al vroeg in de middag in de Duitse
binnenstad. De politie had toen al
aangekondigd dat er extra agenten
ingezet zouden gaan worden. Overigens
waren deze heren van het Bremer
Hermandad prima aanspreekbaar en
best goed gemutst.

29

Bremen mag vandaag de dag weliswaar
een middenmoter/degradatiekandidaat
zijn in de Bundesliga. Zo’n 10 jaar
geleden speelde het in de top van de
competitie en was het verliezend finalist
van de laatste UEFA Cup finale. In het
Şükrü Saracoğlustadion in Istanbul was
Shakhtar Donetsk na verlenging te sterk.
Daarnaast waren ‘Die Grün-Weißen’ op
dat moment titelverdediger van de DFBPokal en de DFL-Supercup.
Na een uiterst geslaagde middag in
Altstadt in Bremen liepen we via ‘de
Weser’ naar het stadion. Het was de
Duitse politie die ons gezellig kwam
vergezellen in onze wandeltocht
richting het stadion. Ik denk dat er 4/5
man politie liepen per 10 supporters.
Misschien ietwat overdreven?
De betreffende avond bleek FC Twente
al snel een maatje te klein voor Bremen.
Een klein kwartiertje had Werder nodig
gehad om zich op te warmen voor de
compromisloze ontmanteling van het
bezoek uit Enschede. Toen werd het
gaspedaal heel fors ingetrapt door
de ploeg van Thomas Schaaf en bleef
er verrassend weinig over van de
manschappen van Steve McClaren, dat
dankzij de 4-1-nederlaag met een trap
onder de kont uit de Europa League
verdween.
De zege in de eerste wedstrijd (1-0) bleek
op deze avond niet meer dan een wandje
van piepschuim, dat al snel sneuvelde
onder de orkaankracht waarmee de
Duitsers vooral in het eerste half uur
hun intenties duidelijk hadden gemaakt.
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Na een aftastende openingsfase zonder
noemenswaardige momenten voor beide
doelen verdween de eerste de beste
kans, na een kwartier, achter doelman
Boschker. Hugo Almeida kreeg op de
linkerflank alle tijd en ruimte om voor te
zetten en de Portugees had geen enkele
moeite zijn aanvalspartner Claudio
Pizarro voor het doel te ontwaren: 1-0.
Het was de inleidende dreun voor een
aanhoudende serie slagen, die Twente
murw gebeukt achterliet. Zo kon Pizarro
na twintig minuten al zijn tweede
doelpunt van de avond maken, deze keer
op aangeven van de handige dribbelaar
Mesut Özil. Toen verdediger Naldo na
27 minuten ook nog een derde treffer
aan het Duitse totaal toevoegde, nadat
Almeida al een keer de paal had geraakt,
leek Twente de donkerste Europese
avond in lange tijd te wachten.
Twente had niets in te brengen gehad
in het eerste half uur. Maar zie daar,
na ruim een half uur was er ineens een
teken van leven van de bleue voorhoede.
Bryan Ruiz brak door op rechts, zette
netjes voor en Luuk De Jong kopte
van dichtbij binnen: 3-1. Twente hield
daarna nog even stand, waardoor de
ploeg de kleedkamer kon opzoeken
in de wetenschap dat nóg een treffer
plaatsing voor de laatste zestien in de
Europa League zou betekenen. Dat was
eigenlijk een idioot gegeven, aangezien
het bijzonder aantrekkelijk voetballende
Werder geen spaan heel had gelaten
van onze Trots. Maar Twente mocht dus
hoop blijven koesteren op een goede
afloop en na een klein uur spelen leek

verlossing dichtbij. Ruiz kwam ineens
oog in oog te staan met de doelman van
Werder, maar de doorgaans zo koele
Costa Ricaan schoot tegen de paal. Hoe
duur die misser was, bleek een minuut
later toen Pizarro uit een zorgvuldig
georkestreerde uitbraak zijn derde
doelpunt van de avond maakte en de
wedstrijd daarmee definitief beroofde
van elk element van spanning.

Drie dagen later won FC Twente de
thuiswedstrijd tegen N.E.C. ‘gewoon’
met 2-1, door doelpunten van Luuk
De Jong en Bryan Ruiz. Dit betekende
dat de ploeg 26 opeenvolgende
thuiswedstrijden zonder nederlaag
bleef. Destijds een nieuw clubrecord en
vandaag de dag volstrekt onvoorstelbaar.
Ook PSV (+1 punt) en Ajax (−6 punten)
wonnen deze speelronde hun wedstrijd.

Ondanks de Europese uitschakeling
konden we terug kijken op een
memorabele ‘awayday’. Achteraf, en dat
is mooi wonen, kunnen we stellen dat de
eliminatie zo erg nog niet was. Twente
kon zich hierdoor volledig richten op de
titelstrijd met PSV en (later) Ajax.

Hopelijk kunnen we binnen afzienbare
tijd weer met z’n allen richting een
wedstrijd elders in Europa.. Ik begin
alvast te mijmeren..
Jordy Morsink
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Genoten

Column - Jeroen Thijssen, februari 2020

Zondag 10 november voetbalde onze FC
tegen PEC uit Zwolle. 2-1 winst, leuke
eerste helft, zeer matige tweede helft.
Niet echt genoten deze middag. Op weg
van het stadion naar onze bus, hoorde je
al het ongenoegen bij vele supporters.
De ene zei:“Wat ze in de thee knooit,
in de rust, ik wet nig, mer het bint gin
peppilln”. Een ander weer:”Sloappilln,
wat nen slappe hap, mer wa dree puuntn
in de pocket en doar geet om”.
In de bus gaat het gemoster nog even
door. Als de bus in gang komt wordt het
al wat minder, enkele blikjes later en
met het naderen van ons mooie dorp,
zijn de meesten het slechte spel alweer
vergeten. Ach ja, niet echt genoten, maar
wel een mooie middag gehad. Er was die
middag één iemand, in het stadion, die
geweldig heeft genoten en een prachtige
middag heeft gehad; Puck oude Wolbers.
Hij raakte er maar niet over uitgepraat.
Het spel vond hij de tweede helft ook
niet best. Maar wat boeide dat, hij
had ontzettend genoten en was super
dankbaar dat hij dit nog heeft mogen
meemaken.
Puck was een kerel met een rood hart.
Hij had geen jaarkaart, maar miste
geen wedstrijd op Fox en af en toe kon
hij op de jaarkaart van z’n werkgever
naar de Veste. Na z’n pensionering
is hij ook enkele keren met Twente
Denekamp naar de Veste geweest. Soms
op uitnodiging van een sponsor en de
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laatste keer op uitnodiging van Twente
Denekamp. Na z’n pensionering was
er bij Puck helaas de verkeerde ziekte
geconstateerd. Lopen werd steeds
moeilijker, rolstoel mee in de bus en
samen met een kameraad van hem
mocht hij in vak 131, op de stoeltjes
van Twente Denekamp plaatsnemen.
Een pracht mooie plek, net onder het
spandoek van Twente Denekamp. Hij had
genoten en z’n maatje ook. Mooi toch.
Daar zijn die stoeltjes in 131 ook voor.
De laatste maanden ging het echter
steeds slechter met Puck. Hij kwam
z’n bed niet meer uit en eind oktober
is hij naar het hospice in Oldenzaal
gegaan. Toen hij hoorde dat ie, via
de wensambulance, eventueel een
wedstrijd van Twente kon bezoeken,
gaf hij aan dat graag nog te willen. Karel
Bartelink heeft dit voor hem geregeld.

Op zondag 10 november is hij dus voor
het laatst in de Veste geweest. Samen
met Karel Bartelink en kameraad ‘Klen’n
Bennie’ (Bennie Brunink, de vader van
‘Lee’) mocht hij in de skybox van de
Rabobank de wedstrijd volgen. Wat een
mooi gebeuren en wat goed geregeld
allemaal. Puck was zeer enthousiast en
stuurde mij enkele foto’s. Toen ik later
bij hem in de hospice kwam zat hij nog
vol van het hele gebeuren. Ik vroeg
hem of ik enkele foto’s in dit magazine
mocht plaatsen met de vermelding dat
hij zo genoten had en dat Twente veel
meer is dan alleen een potje voetbal.
Hij had daar geen probleem mee en zei
meteen: “Ja, doen! Ik zal het zelf wel niet
meer kunnen lezen, maar doe het maar.
En je moet er ook bij vermelden dat ik
ontzettend heb genoten en iedereen wil
bedanken voor alle mooie momenten die
ik heb meegemaakt dankzij FC Twente.
Als er boven iets is, zal ik een goed
woordje voor Twente doen en vooral
voor de supporters. Laat de club nooit in
de steek”. “Doen we Puck. You will never
walk alone”.
Begin december is Puck rustig
ingeslapen. Mooi dat hij toch nog zo
genoten heeft. Mooi dat er een club als
Twente bestaat.

Puck genietend van het gebeuren
in de Veste.

Puck samen met maatjes
Karel en Bennie.
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Het Winterrapport - Niek Westerhof
De winterstop, wellicht een mooie
periode om de tegenvallende resultaten
van afgelopen weken te verwerken en
met een frisse start te beginnen aan
het tweede deel van de competitie.
Uiteraard hopende dat onze grote
vriend Ted nog iets uit de hoge hoed
kan toveren en dan met name in
de verdediging die momenteel nog
wankeler staat dan onze Bambi op haar
hertenpootjes.
Na jaren van topvoetbal, het
kampioenschap, Champions League,
het verval met allerlei lijken uit de
kast, de degradatie en toch weer het
kampioenschat in de Keuken Kampioen
Divisie is bij menigeen het beeld van
oogstrelend voetbal en het boeken
van een simpele overwinning wel
verdwenen, maar zo af en toe hoop je
toch verwend te worden met een mooie
pot voetbal. Wat dat betreft zijn we nog
niet écht verwend..
Het seizoen begon goed en er leek zo
waar een idee achter het spel te zitten.
We hadden weliswaar af en toe wat
geluk met een paar doelpunten vanaf
de strafschopstip, maar we verzamelden
wel de broodnodige punten. Echter
het jaar eindigt toch vrij negatief,
met maar één schamel puntje in de
laatste vijf competitiewedstrijden. In
deze wedstrijden speel je toch tegen
enkele mindere goden, zoals ADO,
VVV en RKC. Als klap op de vuurpijl
laat je bijna een heel stadion vullen
voor de bekerwedstrijd tegen Kowet
en verkondig je als trainer dat deze
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Vrijdag 20 december,.. Een opgeladen
FC Twente is klaar om vol aan de bak te
gaan in het verre Waalwijk. Of toch niet?
We konden het eigenlijk ook al wel raden
en vermoeden. Troosteloos met 3-0 naar
huis gestuurd! Werkelijk om te huilen!
Dit alles maakt een beoordeling van
onze 11-basisspelers toch behoorlijk
lastig. Volgens mij weet niemand op dit
moment precies welke spelers dat zijn.
Bij deze heb ik toch maar een poging
gedaan, op basis van de laatste opstelling
tegen RKC Waalwijk.

wedstrijd niet zo belangrijk is en dat
de competitie wedstrijd tegen RKC
belangrijker is. Hoe dom?? Dit lijkt
mij juist een wedstrijd om weer een
beetje vertrouwen te krijgen en het
publiek weer mee te krijgen. Kortom:
“KLAP ER VOL OP”! Helaas kregen
we wat we vooraf van onze trainer
Garcia Garcia mochten verwachten..
Spelers leken zichzelf te sparen voor de
degradatiekraker tegen RKC. Gevolg: Een
2-5 nederlaag aan de broek.
Ter info,.. Ik had het geluk dat ik de
wedstrijd nog vanuit de Skybox mocht
bekijken. Hier was het lekker warm,
dronk ik het bier uit glas en de hapjes
waren ook niet mis.

Drommel
Beoordeling: 6,5
Onze keeper is misschien wel de meest
stabiele factor in het team. Na een goed
jaar in de Keuken Kampioen Divisie en
een ijzersterk begin in de competitie
is de zelfverzekerdheid van Drommel
de laatste wedstrijden toch een stukje
minder. Hopelijk richt Drommel zich weer
op om in de tweede helft van het seizoen
weer punten te pakken voor onze FC.
Latibeaudiere
Beoordeling: 6
De hoop van City,.. Onze Engelse vriend
heeft een tijdje nodig gehad om zich
in de basis te spelen. Maar mede door
hulp (én falen) van zijn concurrenten is
dit gelukt. Af en toe een geniale voorzet,
maar hij lijkt nog niet echt ingespeeld
te zijn in het team. Ook lijkt hij af en toe
voor zichzelf te voetballen. Waarschijnlijk
met een goede leider in het centrum
van de verdediging kunnen we nog veel
plezier beleven van deze man.

Bijen
Beoordeling: 3
De gegeven 3 voor Peet Bijen is eigenlijk
enkel voor de instelling die Peet heeft.
Deze is in mijn ogen wel prima, maar zijn
voetballende kwaliteiten laten te wensen
over. Met een beetje zelfvertrouwen
komt Peet nog een beetje mee, maar
zonder zelfvertrouwen kunnen we
volgens mij beter een vogelverschrikker
plaatsen rond de 16. Waarschijnlijk
houdt deze vogelverschrikker meer
aanvallers tegen dan Peet Bijen. Bewijst
andermaal dat de Eredivisie net een
trede te hoog is.
Schenk
Beoordeling: 3,5
Ook over de met veel bombarie binnen
gekomen Schenk valt weinig positiefs
te zeggen, behalve dat hij niet de leider
is die FC Twente zoekt. Hopelijk wordt
Schenk snel naar de bank verwezen en
staat er iemand op die achterin de boel
redt en aan gaat sturen.
Verdonk
Beoordeling: 6,5
In mijn ogen nog het lichtpuntje van de
verdediging. Heeft net als Latibeaudiere
het in de voeten om goed op te komen
en een goede voorzet te geven. We
mogen hopen dat Verdonk de tweede
helft nog aanwezig is. Verder ben ik van
mening dat Verdonk niet het eerste elftal
haalt van de topclubs, maar voor de
huidige FC Twente begrippen is het een
prima speler.
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Brama
Beoordeling: 6,5
De koning van FC Twente, de redder
en kind van de club, de sloper van het
middenveld, kilometervreter bij uitstek.
Dit zou een aankondiging kunnen zijn
wanneer onze Wout hoogheid zou
worden bij een carnavalsvereniging.
Maar ook Woutje Brama kan niet alles
in zijn eentje doen. En als de altijd zo
rustige Brama geïrriteerd spelers loopt te
schoppen en ruzie loopt te maken met
de scheidsrechter, dan merk je wel dat
het niet goed zit in de ploeg. Hopelijk
gaat dit de tweede seizoenshelft beter en
kan Brama weer iets meer zijn stempel
op de wedstrijden drukken net als vorig
jaar.
Wellicht nog een tip voor de hele
selectie, geef Wout wat vaker de bal bij
de 16 van de tegenstander. Want als
Wout scoort, dan wint Twente zeker de
wedstrijd.
Selahi
Beoordeling: 6
Speelt bij vlagen goed, maar zakt ook
nog vaak door het ijs. Uiteraard is Lindon
nog een jonge speler, wanneer hij zich
goed ontwikkelt zijn er nog wel mooie
dingen mogelijk. Hij beschikt in ieder
geval over de juiste instelling.
Aburjania
Beoordeling: 6
Een speler die mij afgelopen half jaar niet
echt is opgevallen, zowel niet in positieve
zin als echt in heel negatieve zin. Vandaar
de net voldoende voor
onze vriend uit Georgië.
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Aitor
Beoordeling: 3
Aitor krijgt van mij net als Peet Bijen het
laagste cijfer. Dit omdat ik veel en veel
meer van hem verwacht had. Nu is het
zo dat Aitor nooit 90-minuten goed is,
maar met zijn bevliegingen kon hij wel
wedstrijden beslissen. Dit heeft hij in
het kampioensjaar een paar keer laten
zien. Wat mij op dit moment nog het
meest tegenstaat van Aitor is dat hij
te zelfzuchtig is en met oogkleppen op
lijkt te spelen. Neem als voorbeeld het
moment dat we 2-0 voor staan tegen
Ajax en hij de voorzet op zijn been
heeft liggen voor de 3-0 en deze niet
geeft omdat hij een actie moet maken.
Dit moet er uit, hopelijk krijgt Garcia
het voor elkaar om Aitor weer te laten
renderen.

Vuckic
Beoordeling: 7
Ik sluit af met de speler die van mij de
hoogste beoordeling krijgt. Niet omdat
Vuckic de beste speler is, maar omdat
hij mij het meest verbaast heeft met zijn
spel en doelpunten. Hopelijk blijft Vuckic
ons verbazen met zijn doelpunten en
pakt hij nog vele punten voor ons in de
tweede seizoenshelft.

Conclusie
Laten we hopen op een betere tweede
seizoenshelft, waarin we meer vechtlust
zien, waarin onze trainer hopelijk weer
een beetje zelfvertrouwen terugbrengt
in de selectie en hopelijk een paar mooie
spelers uit de hoed van Ted.
Iedereen een goed en gezond 2020
gewenst! Ik hoop dat we weer veel
mooie FC Twente momenten tegemoet
gaan met z’n allen!

Berggreen
Beoordeling: 5
Onze boomlange Deense spits, waar
in mijn ogen te weinig gebruik van
gemaakt wordt. Ik denk dat je meer aan
Berggreen hebt wanneer je het team
meer over de flanken laat spelen. Je
maakt dan meer gebruik van de kracht
van Berggreen als pure spits. Tot nu toe
is dit nog niet echt gebeurd en heeft
Berggreen ook nog weinig doelpunten
kunnen maken. Een spits wordt hier
uiteraard wel op afgerekend.
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Het beste elftal volgens Marvin Klaassen
Voor de vijftiende editie van het
FC Twente Denekamp Magazine
heeft Marvin Klaassen zijn favoriete
elftal geformeerd. Marvin heeft een
elftal geformeerd met spelers die de
afgelopen 10-12 jaar actief zijn geweest
voor FC Twente. Een mooi samengesteld
elftal met namen van vele toppers die
onze club in haar midden heeft gehad.
In sportief minder succesvolle tijden als
deze, is het best prettig om lijstjes als
deze door te lezen..
Doelman: Sander Boschker
“Opmerking niet nodig lijkt mij”.
Boschker speelde maar liefst 24
seizoenen voor onze club en was een
absolute leider!
Rechtsback: Roberto Rosales
Een sterke verdediger die altijd vooruit
wou spelen. Hij viel op door z'n rushes
op de flank en zijn aangesneden
voorzetten. In 2017 had zelfs FC
Barcelona nog interesse in hem..
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Jammer dat hij nu zijn wedstrijdjes moet
spelen bij Barbaros in Hengelo.
Linksback: Jeroen Heubach
Een échte verdediger en de held uit
Enschede zelf! Had énorm veel inzet
en een echte winnaarsmentaliteit.
“Heubach Hooligan” was geliefd. Qua
mentaliteit hadden we hem er nu wel bij
kunnen hebben..

Rechter centrale verdediger:
Peter Wisgerhof
Dit is één van die namen die mij meteen
te binnen schiet als ik aan Twente denk.
Wisgerhof was een goede, stabiele
verdediger!

Rechtshalf: Kamohelo Mokotjo
Een goed aanspeelbare en stabiele
middenvelder. Hij wist het spel altijd
goed te verplaatsen en hield het spel
niet onnodig op. Jammer dat hij nu uit
beeld is en zijn wedstrijdjes speelt voor
Brentford.

Linker centrale verdediger: Douglas
Deze boom van een verdediger was een
écht beest in het veld. Stond voor zijn
debuut in het Nederlands Elftal, maar
zijn loopbaan ging snel bergafwaarts.

Centrale middenvelder: Wout Brama
“Obladi Oblada, Woutje Brama” ! Ik
denk dat hier alles wel mee is gezegd.
Deze man heeft een echt clubhart en
alleen daarom hoort hij hier al in te

staan. Nam zijn verantwoordelijkheid
en keerde terug op het moment dat de
club hem nodig had en is nu nog steeds
érg belangrijk met zijn leidinggevende
kwaliteiten en ervaring.
Linkshalf: Theo Janssen
“Tattoo Theo”. Er zijn zoveel mooie
momenten van hem. Maar als ik aan
Theo denk zie ik hem zo weer uit de
bus vallen na het kampioenschap
om bier te halen. Daarmee doen we
hem wel te kort.. Zijn prachtige vrije
trappen, doelpunten, voortzettingen,
assists en houding maakte hem tot een
publiekslieveling. De stap naar Ajax was
voor hem een grote vergissing.

Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
De man die het tegen Sparta voor elkaar
kreeg een hattrick te scoren in 4 minuten
en 20 seconden. De snelste hattrick in
de Eredivisie tot nu toe. Deed in het
rode shirt geniale dingen, boezemde
de tegenstander angst in en was énorm
belangrijk tussen 2009 en 2011.
Spits: Blaise N’Kufo
“Blaise N’Kufo, scoor een goal voor ons!
En doelpunten maken dat deed deze
man voor Twente! Een legende!
Linksbuiten: Eljero Elia
“Oe A Elia”. Hoe vaak hebben we dit wel
niet gehoord, als Elia weer iets geweldigs
liet zien?
Wat was dit een geweldige speler om
naar te kijken. Heeft menig rechtsback
helemaal scheel gedraaid/gekapt.
Wisselspelers:
Nikolaj Michajlov, Dwight Tiendalli,
Cheick Tioté, Leroy Fer, Luuk de Jong en
Hakim Ziyech.
Trainer: Steve McClaren
Misschien wel de Twentse
tovenaar. Hij liet de droom van
duizenden Twente supports in
vervulling gaan.
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Rotboer’n !!

Column - Bas Leferink, februari 2020

Vervelende mensen zijn het toch.
Ze doen aan intensieve veeteelt en
akkerbouw. Ze maken en eten vlees.
Rijden op vervuilende trekkers die diesel
slurpen. Rijden langzaam op de weg.
Laten weilanden stinken. Gebruiken veel
te veel van de Nederlandse openbare
ruimte. Zijn niet te verstaan. Protesteren
nu ook iedere keer, waardoor ik steeds
in de file sta. Bedenken met oud en
nieuw domme lawaai gevende carbidkanonnen. Laten veel houtwallen uit
het straatbeeld verdwijnen. Hebben
er doorgaans een zooi van op hun erf.
Zijn verantwoordelijk voor 60% van de
CO2 uitstoot in Nederland. Klootzakken
dus, allemaal. Oh ja en ze zitten vooral
allemaal bij FC Twente in het stadion.
Beetje bierdrinken, dat is het enige
dat ze kunnen. Wie het zijn? logisch:
iedereen die woonachtig is ten Oosten
van de IJssel natuurlijk. Laat ze de grens
naar het westen verschuiven, ze zijn toch
al reserve Duitsers. En daar zit het hem
nu in. Er viel me iets op. In Duitsland
hebben ze ook van die ellendelingen. Die
wonen alleen niet toevallig in het Oosten
van hun land maar door het gehele land
verspreid. Ook van die klootzakken.
Alles dat hiervoor staat is ook op hen
van toepassing. Wat? Ons eten? Waar
dat vandaan komt? Weet ik veel? Maakt
toch verdomme ook geen zak uit, zolang
het maar in mijn supermarkt terecht
komt vind ik het wel best. Al komt het uit
China, Rusland, of weet ik waar vandaan.
Het moet natuurlijk wel goedkoop zijn!
Wat? Wordt het daar ook door die
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rotboer’n gemaakt? Maak dat de kat
wijs. Nou ja, wat ik zeg, zo lang het maat
goedkoop is. Regels? Daar moet mijn
voedsel uiteraard wel aan voldoen. Het
moet vol-ko-men veilig en gezond zijn.
Oh ja, en goedkoop natuurlijk! Had ik dat
al gezegd?
Geweldige mensen zijn het toch,
Randstedelingen. Veel verder in de
beschaving. Reizen milieuvriendelijk met
het openbaar vervoer. Werken gewoon
op kantoor. Eten tenminste geen vlees.
Hebben allemaal auto’s die zuinig zijn.
Gaan voornamelijk over op biologisch
voedsel. Ja, daar willen ze best veel voor
betalen. U zegt wat? Ja, inderdaad maar
de laatste 75 jaar wisten zij natuurlijk
niet dat die rotboer’n verkeerd bezig
waren. Nu wel. Logisch. Oh ja, wacht,
ze rijden ook bijna allemaal op fietsen
en veel daarvan zijn elektrisch. Echt. Ze
gaan ook vaak naar het voetbal, ja. Ten
minste, als het goed gaat dan hè.
In slechte tijden geven ze niet thuis.
Bij degradatie? Dan doe de keet
maar op slot.

Op alles dat links staat is ons land
opgetrokken toen het opgetrokken
moest worden. En dat ging niet vanzelf.
“De boer dat is de kearl” zong Normaal.
En dat is hij nog steeds. En niet alleen
in Doetinchem en omstreken. Een groot
deel van Noordoost Twente is boer of is
tenminste nauw aan hem verwant. Een
groot deel van de Twentse economie
draait op de rotboer’n. De Twentse
identiteit is grotendeels aan deze
helden te danken. Vanuit de club mag
er dan ook best wat meer openbare en
uitgesproken steun voor ze zijn. Oh ja,
als u denkt: “Hij polariseert de boel!”,
nee hoor, als die rotboer’n zich een
klein beetje aanpassen en ietsiepietsie
minder uitstoten zijn ze in de Randstad
ongetwijfeld bereid om een betere prijs
te betalen. Gas hoal’n!
Zie je wel, een klein beetje nuance doet
al wonderen.
Good goan!
Bas Leferink

Bovenstaande is een willekeurige
beschouwing van de weldenkende
mens uit de Randstad over de
onderontwikkelde mens en zijn
ontwikkelde zelf met als conclusie:
rotboer’n! Nu ben ik het met die
conclusie volledig eens. Alleen dient
rotboer’n wat mij betreft tussen haakjes
gelezen te worden.
“We” mogen er trots op zijn.
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Miggel van Praag

Gastcolumn – Guido Tijman, februari 2020

Op het moment van schrijven zitten we
in de winterstop. Tijden waarin het de
laatste jaren niet meevalt om supporter
van onze FC te zijn. In het stadion is het
koud en guur, het voetbal is niet om aan
te gluren. Wanneer het verlammende
veldspel overslaat op de tribune is het
oppassen geblazen om niet met je
reet aan het stoeltje en poten aan het
beton vast te vriezen. Het inwendige
lichaam schreeuwt om een kop warme
chocolademelk. Toch is de hand weer
gevuld met een grote plastic beker
Grolsch. Koud om in de jatten te hebben.
Elke slok voelt als een ijzige gloed die
door de slokdarm glijd. Maar dat koude
weer? Dat deert ons Tukkers niet. ‘Wie
bint ja nig van suuker.’ En die halve liter?
Die smaakt nog best goed. Het houdt
de sfeer en gezelligheid erin. Belangrijke
elementen waardoor we toch naar het
stadion blijven gaan ondanks de op het
veld geleverde wanprestaties die eerder
regel dan uitzondering zijn. En natuurlijk
de onvoorwaardelijke liefde van onze
club die nog elke thuiswedstrijd terug te
zien is in de goede bezetting van onze
tempel.
Groot is het contrast van onze winterstop
met wat zich over een kleine drie jaar
gaat afspelen in Qatar. Een door corruptie
doordrenkt winters WK op ‘korte boksen
temperatuur’. Maar geen halve liters
Grolsch. Een ook geen ander bier. Want
dat is verboten in Qatar. Volgens ‘the
Guardian’ kost de bouw van de acht
stadions circa 3 miljard dollar en 7.000
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mensenlevens. Een van de grootste
slavernijzaken sinds de bouw van de
Egyptische Pyramides. Goedgekeurd
door de FIFA voetbalbobo’s. Nadat de
Amerikanen zich na de misgelopen WK
toewijzing even ‘hellig hebt maakt’
zijn er al een aantal voetbalbobo’s
van het toneel verdwenen. Maar
de voetbalbobo’s die de dans zijn
ontsprongen gaan gewoon door met de
organisatie en het daarbij horende grote
graaiwerk. De voetbalbobo’s blijven het
WK schaamteloos verdedigen. Zo ook
onze eigen keurige Michael van Praag.
Michael van Praag is een klassieke
voetbalbobo. Bourgondisch, hypocriet,
tot de ellebogen in het achterwerk van
bobo’s met nog hogere functies en glad
als een aal. Michael van Praag ziet er
zelfs uit als een rasechte voetbalbobo.
Hij doet nog het meest denken aan
de honden en varkens die in Duckstad
rondlopen. Vooral de sigaarrokende
honden en varkens die met hun
bourgondische balg rondparaderen
tussen oom Dagobert en Govert
Goudglans op de Biljonairsclub.

te bagatelliseren. Want Michael van
Praag had tijdens een ellegbogen-sessie
van de FIFA voorzitter gehoord dat
het wel meeviel met het dodenaantal.
En toen had van Praag het lef om zijn
hypocrisie te onderbouwen met een
bizarre vergelijking: “Bij FC Twente is
ook een dak ingestort en daarbij zijn ook
mensen gewond geraakt.” Een persoon
die deze schandalige worden durft uit
te spreken doet mij denken aan mijn
favoriete Twentse woord: ‘linkmiggel’.
Voor mij is het vanaf nu dan ook Miggel
van Praag.

op zijn bourgondische balg te planten.
Maar eerst moet zij Miggel’s navel
schoonlikken van navelpluisjes terwijl
hij nog een trekje van zijn Cubaanse
sigaar neemt. Ondertussen wordt
Miggel van Praag geflankeerd door
twee jongedames die al wapperend met
waaiers hem voorzien van
de nodige verkoeling.

Maargoed, de steekpenningopstrijkende
Miggel van Praag gaat zich dadelijk
wel vermaken in Qatar. Waarschijnlijk
gaat hij zich tussen de wedstrijden
door in de watten laten leggen op een
naturistenstrand. Als een moderne
Farao zal hij genieten van de schurende
woestijnzandkorreltjes in zijn zwetende
bilspleet. Er zal een serveerster komen
om een bestelde sorbet te brengen.
Miggel van Praag zal de serveerster
opdracht geven om de sorbet midden

Gelukkig kunnen wij rondom de
winterstop gewoon weer naar onze
Veste. Want liever een ijzige slokdarm
dan een droge slokdarm.

Waarschijnlijk zullen het dochters van
de omgekomen stadionbouwers zijn.
Hoeveel boter kan een mens/varken/
hond op zijn vleespet hebben?

Guido Tijman

En het ‘old boys network’, oftewel
de andere seniele dementerende
zakkenvullende bejaarde
voetbalbestuurders, worden tot in den
treure verdedigd. Zo ook alles omtrent
het WK dat zich in Qatar gaat afspelen.
Maandag 16 december jongstleden was
Michael van Praag te horen op Radio 1.
Gevraagd naar het onderzoek van the
Guardian begon van Praag het schandaal
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FC Voetbalkennis – Antwoorden editie 14
1. Nacer Chadli verruilde FC Twente in
2013 voor Tottenham Hotspur. Voor
welke club speelt hij tegenwoordig?
Nacer Chadli (30) speelt dit seizoen bij
Anderlecht. De Belgische topclub huurt
de aanvaller voor een
seizoen van AS Monaco.
2. In het seizoen 2010/2011 reikte
FC Twente tot de kwartfinale van de
Europa League. Welke speler uit de
huidige eerste selectie speelde voor de
hoofdmacht van de 'Yellow Submarine'?
Javier Espinosa. In het seizoen
2014/2015 speelde hij 15 officiële duels
voor Villareal, o.a. 7 in de Europa League.
3. Welke speler, die tussen 2000 en
2003 voor Twente speelde, verruilde de
Enschedeërs voor een avontuur
bij SC Freiburg?
Ellery Cairo.
4. FC Twente verloor in het seizoen
2007-2008 in de voorronde van de
UEFA Cup van Getafe. Welke voormalig
topvoetballer had destijds de leiding
over deze Spaanse ploeg?
Michael Laudrup. De Deen was daarna
nog trainer bij o.a. Spartak Moskou, RCD
Mallorca en Swansea City.
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5. FC Twente kreeg in het tweeluik met
Getafe in beide wedstrijden een rode
prent. Wie werden er voortijdig naar de
kant gestuurd?
Edson Braafheid ging in het heenduel in
het Coliseum Alfonso Pérez (1-0 verlies)
na twee gele kaarten vroegtijdig naar de
kant. Blaise Nkufo kreeg in het thuisduel
de rode prent getoond.
6. Steven Berghuis is nu één van de
sterkhouders van Feyenoord. Hij
speelde in de jeugd bij Twente en
speelde uiteindelijk enkele wedstrijden
in het eerste. Aan welke club werd hij
verhuurd in het seizoen 2011/2012?
VVV Venlo.
7. Blaise NKufo en Jan Jeuring zijn
de twee spelers die de meeste
competitiedoelpunten voor FC
Twente hebben gemaakt. Welke
spelers completeren de top-5 van dit
klassement?
3. Theo Pahlplatz - 86
4. Jan Vennegoor of Hesselink - 75
5. Ab Gritter - 73

8. Onder welke trainer debuteerde
Blaise NKufo bij FC Twente en tegen
welke club was dat?
In zijn eerste wedstrijd voor FC
Twente, op 16 augustus 2003, tegen
RBC Roosendaal scoorde hij direct
een doelpunt. Rene Vandereyken was
destijds coach van de eerste selectie.
9. Na zijn periode bij FC Twente
speelde Adil Ramzi nog voor een drietal
Nederlandse clubs. Welke waren dat?
AZ Alkmaar, FC Utrecht en Roda JC

11. Juul Ellerman stond gedurende
tweeënhalf jaar onder contract in
Enschede. Van welke club nam FC
Twente de 5- voudig international over
en naar welke club vertrok hij na zijn
periode in het Diekman?
FC Twente betaalde in 1994 ƒ1.000.000,(+/- € 450.000) aan PSV voor de diensten
van Ellerman. Hij zou tot 34 wedstrijden
komen, voordat hij in het seizoen
1996/97 transfervrij naar N.E.C. vertrok.

10. In 1993 kwam er een abrupt einde
aan de profcarrière van doelman
Hans de Koning. Waarom was hij
genoodzaakt om te stoppen?
In de aanloop naar zijn zesde seizoen
bij FC Twente kwam er abrupt een
einde aan de carrière van Hans de
Koning, toen hij op 29 juli 1993 in een
vriendschappelijke wedstrijd tegen FC
Barcelona zijn bekken brak. De wedstrijd
was de afscheidswedstrijd van Fred
Rutten als actief speler.
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FC Voetbalkennis – Een Selectie voetbalvragen...
1. John Bosman tekende in 1996 een
contract bij FC Twente. Van welke club
werd hij overgenomen?

4. Epi Drost groeide uit tot ‘Mister FC
Twente’ Bij welke club begon hij zijn
carrière?

8. Wout Brama speelde in totaal 3
interlands voor het Nederlands Elftal.
Hij maakte in 2009 tegen Paraguay zijn
debuut in Oranje. Voor wie kwam hij in
het veld?

12. Friedrich Donenfeld werd in 1965 de
eerste trainer van FC Twente. Uit welk
land was de beste man afkomstig?

5. Wie mist er in dit rijtje? Hans Meyer,
Fred Rutten, John van ‘t Schip, ….., Rini
Coolen, Jan van Staa.

…………………………………………....................

……………………………………………………………

……………………………………………………………
2. In augustus 2014 speelde FC Twente
haar laatste Europese duel tegen FK
Qarabag. Welke club was in 1969 in
de Jaarbeursstedenbeker de eerste
Europese tegenstander ooit van FC
Twente?
……………………………………………………………

……………………………………………………………
7. FC Twente heeft sinds 1972 het
record van minste tegendoelpunten in
één seizoen op naam staan. Hoeveel
treffers moesten de Tukkers dat jaar
incasseren en wie was in dat jaar de
vaste doelman?

……………………………………………………………
9. Wie is de jongste debutant aller
tijden van FC Twente?
……………………………………………………………
10. Wie is onderstaande speler?

13. Martin Jol droeg tussen 1979 en
1982 het shirt van FC Twente. Van welke
Engelse clubs was hij in een recenter
verleden hoofdcoach?

…………………………………………....................
14. Welke club was in 1969 in de
Jaarbeursstedenbeker de eerste
Europese tegenstander van FC Twente?

…………………………………………....................

……………………………………………………………

15. Blaise Nkufo vertrok in 2010 bij
FC Twente. Hij speelde nog enkele
wedstrijden bij een andere club
alvorens hij in maart 2011 zijn actieve
carrière beëindigde. Bij welke club
tekende hij?

3. FC Twente greep in 1974 net naast
het kampioenschap. Wie pakte dat jaar
de titel?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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?

…………………………………………....................

……………………………………………………………

6 FC Twente degradeerde in 1983 als
nummer zestien uit eredivisie. Welke
club eindigde dat jaar onder de Tukkers?

11. De wedstrijd tussen RKC en FC
Twente in het seizoen 1990/91 ging de
boeken in als het meest doelpuntrijke
gelijkspel in de geschiedenis van de
eredivisie. Wat was de uitslag?

…………………………………………....................
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VARschrikkelijk
Hoe moet je het later uitleggen aan
je kleinkinderen? Dat opa nog uit de
tijd stamt dat er slechts drie minuten
blessuretijd was in een voetbalwedstrijd.
'Drie minuten maar, opa?!', zie ik het
kleinkind verwonderd kijken. 'Maar
hadden de scheidsrechters van toen dan
wel oog voor het juiste raakmoment?',
vraagt het kleinkind terug.
'Daar hadden de scheidsrechters zeker
wel oog voor. Als het voor Feyenoord
was, dan was het raakmoment bepalend.
Maar bij FC Twente was het gewoon
rood', antwoord ik beslist.
'Dat is nog steeds niet veranderd', kijkt
het kleinkind sip. 'En speelden toen de
spelers ook al de hele wedstrijd met
de handen op de rug, om niet bang te
zijn voor een handsbal? ', vraagt het
kleinkind belangstellend.
'Nee hoor,' was mijn antwoord. 'Vroeger
was het hands als je bal opzettelijk met
de hand speelde. Later werd de regel
aangepast dat het meestal hands is als
de bal de hand raakt en kreeg je ook nog
aanvallend en verdedigend hands. Sinds
die tijd speelt iedereen maar met de
handen op de rug'.
'Goh', zegt het kleinkind. 'Was het
toen wel leuk om naar te kijken dan?
Tegenwoordig zitten er maar liefst 10.000
supporters in de Grolsch Veste hoor opa!'
Daar werd ik dan weer weemoedig van.
'In onze tijd was het stadion met enige
regelmaat stijf uitverkocht en zaten er
gemiddeld meer dan 25.000 supporters. '
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'Maar opa', zegt het kleinkind. 'Ze zeggen
dat het voetbal er wel eerlijker door is
geworden in al die jaren. Ben je het daar
dan niet mee eens?' Opa: 'Vroeger kon
je het alleen op de scheidsrechter geven
die er een keer naast zat. Dan zeiden we:
'Ach, het is ook maar een mens'. Maar
tegenwoordig weten we niet mee wie
wij de schuld kunnen geven. Is het de
scheidsrechter, of de 4e man, of de 5e of
de 6e man of de vier personen die naar
het scherm zitten te kijken. Wie bepaalt
dan wat eerlijk is en wat niet.
Ik weet het ook niet meer...'
'Ik hoor het al', zegt het kleinkind. 'Jij
bent ook al zo'n ouwe zeur die zegt dat
alles vroeger beter was en dat allemaal
door de VAR'. Opa schudt nog
maar eens zijn hoofd:
'Het is inderdaad varschrikkelijk'.
Iwan Bult

