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Van de Voorzitter

Beste leden/sponsoren, 

Op het moment dat ik het voorwoord 
voor deze uitgave van het FC Twente 
Denekamp Magazine schrijf heeft FC 
Twente net zonder al te veel ballen 
fatsoenlijk te raken ruim gewonnen 
bij Heracles Almelo. Aangezien onze 
buurman weinig resultaat haalde uit 
het veldoverwicht, waren een paar 
Twentse oplevingen genoeg voor een 0-3 
overwinning.   
 
De situatie is vandaag de dag echter 
anders dan de afgelopen 2/3 jaar, en dat 
is even wennen. FC Twente is namelijk 
niet langer de prooi, maar de jager. Het 
verschil met voorgaande seizoenen is dat 
de verwachtingen in Enschede enorm 
getemperd zijn, niemand denkt dat we 
meedoen om het landskampioenschap. 
Ajax en PSV lopen mijlenver voor op ons 
en ook Feyenoord is een klasse beter, 
denkt men. Maar dan nog, is dit een 
schande? Natuurlijk niet, als je kijkt naar 
het aantal supporters, de historie en de 
begroting zijn deze clubs ook een stuk 
groter en verder. De mensen in Twente 
en omstreken zijn alleen enorm verwend 
in 2010 met een kampioenschap wat 
eigenlijk onmogelijk geacht werd. Met 
deze herinnering moeten we dolgelukkig 
zijn, zoals we ook nog altijd dolgelukkig 
moeten zijn met het feit dat Joop 
onze club in 2003 heeft gered van de 
ondergang. Dat Joop zeven jaar later 
zichzelf voorbij is gelopen en aankopen 
heeft gedaan die eigenlijk niet konden, is 
hem vergeven.  

 
Dit seizoen gaan we hopelijk weer 
met frisse jongens en vrolijk voetbal 
genieten van leuke wedstrijden in De 
Grolsch Veste. Dat we dan af en toe 
eens verliezen, is geen schande. Als de 
spelers maar weer plezier uitstralen en 
dit kunnen overdragen op de tribunes. 
Want laten we eerlijk zijn: dat is sinds 
het vertrek van Fred Rutten in 2008 nog 
maar nauwelijks voorgekomen. 
 
FC Twente lijkt als de morele winnaar 
uit de transferperiode te zijn gekomen. 
We hield deze zomer Dusan Tadić aan 
boord en trok met Jesus Manuel Corona, 
Youness Mokhtar en Luka Djordjevic 
drie talentvolle aanvallers aan. De 
vraag is wel: wie komt waar te spelen? 
Een probleem of luxeprobleem voor 
de trainersstaf van FC Twente? Quincy 
Promes lijkt het kind van de rekening 
te gaan worden.  Hij speelde de eerste 
wedstrijden van de competitie op de 
rechtervleugel, maar is van oorsprong 
een aanvallende middenvelder. Dusan 
Tadić lijkt namelijk wel zeker van 
een basisplek als linksbuiten. In de 
spitspositie moet Luc Castaignos vrezen 
voor Luka Djordjevic. Hoe dan ook, de 
stoelendans om de basisplekken lijkt te 
zijn begonnen.
 
Voor dit seizoen ben ik vol vertrouwen. 
Onlangs betrapte ik mezelf er zelfs op dat 
ik na het onnodige verlies tegen Vitesse 
voor het eerst sinds tijden weer eens 
enigszins vrede kon hebben met een 
nederlaag. Gewoon omdat het voetbal 

van Twente gewoon zo’n verbetering is 
ten opzichte van de laatste twee jaar, dat 
het vertrouwen geeft. Het beste team 
wint nu eenmaal niet altijd. 
 
Echter is het wel belangrijk dat er nu 
wel even gewerkt gaat worden aan het 
afmaken van de kansen en er beter 
omgegaan wordt met de voorzetten! 
Zo waren goed spel en veel kansen 
recentelijk ook niet voldoende om te 
winnen van SC Heerenveen en PSV. 
Komen we toch weer bij de stoelendans 
in de frontlinie uit..
 
De zogenaamde deskundigen op de 
nationale televisie hadden onze club 
al afgeschreven voor dat er überhaupt 
een bal getrapt was in het seizoen 
2013/2014, maar naar mijn idee kennen 
we een prima seizoensstart. Hoewel het 
frisse, vermakelijke spel nog niet iedere 
wedstrijd is omgezet in punten, 
maar dat komt vanzelf.

 
Met een sportieve groet, 
  
Mathijs Vollenbroek 
Voorzitter FC Twente Denekamp
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Nieuws vanuit het bestuur
 
Algemene ledenvergadering 
Op vrijdag 1 november 2013 houdt 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp haar 2e Algemene 
Ledenvergadering. Deze vindt plaats 
in het supportershome bij Bar/Café 
Maddog, Grotestraat 17 in Denekamp. 
De ALV begint om 20.00. Alle leden, 
sponsoren en belangstellenden zijn 
hierbij van harte welkom. Vanaf 19.30 
uur is het supportershome geopend. Om 
20.00 uur houdt Mathijs Vollenbroek, de 
voorzitter van de Supportersvereniging, 
zijn jaarrede. Hierna volgen er 
enkele interessante presentaties met 
mogelijkheden voor vragen en discussie. 
 
Nieuwe sponsoren 
Bij aanvang van het seizoen 2013/2014 
hebben wij R. Nijhuis Schilderwerken 
en EP: Molendijk mogen verwelkomen 
als nieuwe sponsoren. Wij zijn al onze 
sponsoren enorm dankbaar voor hun 
steun en betrokkenheid aan onze 
Supportersvereniging! 
 
Maatschappelijke betrokkenheid / 
solidariteit 
Rondom het 5- jarig jubileum 
van Supportersvereniging FC 
Twente Denekamp hebben we 
ons ingezet voor Stichting Alpe 
d’HuZes / KWF Kankerbestrijding. 
Als Supportersvereniging vinden wij 
maatschappelijke betrokkenheid / 
solidariteit belangrijk. Hiermee sluiten 
we ons aan bij het motto van FC Twente: 
‘Niet alleen op het veld te scoren, maar 
ook in de maatschappij’. 

In het seizoen 2013/2014 zijn wij 
voornemens om ons wederom voor een 
goed doel in te zetten, door bijvoorbeeld 
een voetbaltoernooi met sponsorteams 
te organiseren. Op de sponsoravond 
van donderdag 5 september jl. werd 
"Make-A-Wish Foundation" geopperd 
als goed doel voor dit seizoen. Deze 
stichting vervult de liefste wens van 
kinderen tussen 3 en 18 jaar met een 
levensbedreigende ziekte. 
 

Bezoeken uitwedstrijden 
Gemiddeld gaan er ca. 30 personen 
uit Denekamp e.o. mee met 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp naar uitwedstrijden in de 
Eredivisie. Wil jij een keer mee naar een 
wedstrijd elders in het land? Meld je 
dan aan via www.fctwente-denekamp.
nl/aanmelden, onder vermelding 
van je naam en (s)cc nummer. Hierbij 
dient echter gezegd te worden dat 
je lid dient te zijn/te worden van de 
Supportersvereniging. Daarnaast moet 
je in bezit zijn van een geldige (S)CC 
op eigen naam, deze dient overeen 
te komen met de naam op het losse 
wedstrijdticket en het identiteitsbewijs. 
 

Voorspellingscompetitie 
Dit seizoen organiseren we in 
samenwerking met Bar/Café Maddog 
een leuke voetbalpoule! Voorspel de 
eerste doelpuntenmaker (5 punten), de 
ruststand (10 punten) en de eindstand 
(15 punten) bij iedere thuiswedstrijd en 
maak kans op mooie prijzen! 

Wat kun je winnen? 
Na afloop van iedere thuiswedstrijd zal 
er een weekwinnaar bekend worden 
gemaakt in het supportershome. Als 
weekwinnaar ontvang je een meter 
pijpjes (13 stuks)! Deze prijs is tot 3 uur 
na de ‘prijsuitreiking’ af te halen aan de 
bar bij Bar/Café Maddog. 
 
Daarnaast wordt er een Algemeen 
Klassement bijgehouden. De drie 
mensen die aan het eind van de rit op 
een podiumplaats staan ontvangen naast 
een mooie bokaal: 
Nr. 1: 50 consumptiemunten of €85 
Nr. 2: 35 munten of €60 
Nr. 3: 25 munten of €40 

Tussenstand voorspellingscompetitie 
(per 1-10-2013)
30 punten: René Vollenbroek
25 punten: Bas Kienhuis 
20 punten: Bas Leferink, Erik Vollenbroek 
 
Lidmaatschap
Ben je geen vast buslid bent van FC 
Twente Denekamp, maar wil je wel 
graag betrokken zijn bij deze mooie 
supportersvereniging? Voor slechts 
€10,- per seizoen ben je al verzekerd 
van een lidmaatschap. Hiervoor ontvang 
je 2/3 keer per seizoen het FC Twente 
Denekamp Magazine.
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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 Thijs Brunink.

Wat is je naam en/of bijnaam? 
Thijs Brunink 

Wat doe je zoal voor de kost/in het 
dagelijks leven?
Ik ben werkzaam bij Lansink bv als 
werkvoorbereider. Lansink houdt zich 
vooral bezig met glas- en schilderwerken, 
betontechniek en kunststofvloeren en 
totaal vastgoedonderhoud bij grote 
(nieuw)bouwprojecten.
 

Verder nog hobby’s? 
Reizen, FC Twente, wielrennen en 
schaatsen.

Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Verliefd! Op Marieke!

 
Zijn er nog andere sporten die je leuk 
vindt?
Naast het voetbal vindt ik wielrennen en 
marathonschaatsen mooi om te volgen. 

Een supporter uit Denekamp

Voetbal je zelf? Bij welke 
amateurclub sta je langs de lijn? 
Nee, ik voetbal zelf niet. In de 
winterperiode schaats ik bij 
schaatsvereniging de IJsvogels en in de 
zomerperiode fiets ik bij RTC Twente.

 
Wanneer/wat was je eerste wedstrijd 
van FC Twente? 
Dat was in het Diekman tegen Go 
Ahead Eagles in het seizoen 1992/1993. 
Twente won met 4-0. Prince Polley 
(2x) en Ronald de Boer (2x) waren 
verantwoordelijk voor de doelpunten. 

Seizoenskaart sinds?
Vanaf het seizoen 1999/2000 heb ik een 
seizoenskaart. 
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Waar en met wie zit je in het stadion?
Sinds het seizoen 1999/2000 sta/zit ik, 
samen met Niels Koehorst in vak 103 
(was vak 31).  

Wie is je favoriete speler bij FC Twente 
(nu/aller tijden)?
Blaise N’Kufo. Heeft de hele opgang van 
Twente meegemaakt!  

Welke speler moet er zo snel mogelijk 
terug keren in het rood van FC Twente? 
Ola John! Jammer dat hij na één seizoen 
al zo snel weg moest.  

Wie mag er vandaag nog weg? 
Jerson Cabral… Gelukkig is hij voorlopig 
verhuurt aan ADO Den Haag!  

Waar eindigt Twente dit seizoen? 
Met deze selectie (op het moment van 
schrijven is het begin augustus) verwacht 
ik dat plek vier het maximaal haalbare is. 
Ik verwacht dat ze net als vorige seizoen 
moeite krijgen met scoren.

Welke prijzen/prestaties behaalt FC 
Twente de komende 10 jaar?
Eerst maar weer eens een paar mooie 
potten voetbal zien en dan zien we wel 
wat de prijzen en resultaten zijn! 

Je meest memorabele wedstrijd van FC 
Twente?
Dat is voor mij de halve finale in de 
beker 2000/2001 tegen Vitesse. Het was 
een spannende wedstrijd met een vol 
uitvak. De wedstrijd werd uiteindelijk 
beslist door een strafschoppenserie 
(3-4). Jeroen Heubach groette het 
Vitesse publiek nog op een passende 
wijze na zijn benutte strafschop. Door de 
winst was Twente gelijk geplaatst voor 
Europees voetbal, dus de ontlading was 
enorm groot!

Wat is je favoriete buitenlandse club? 
Schalke ‘04

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

Wie is volgens jou de meest irritante 
voetballer?
Luis Suárez 

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt 
ooit?
Het doelpunt van Dennis Bergkamp 
tegen Newcastle United was geniaal! 
Op St. James’ Park draaide hij met een 
pirouette om zijn tegenstander heen, om 
de bal vervolgens achter de doelman te 
schuiven.   

Nog een aardig stadion ontdekt bij 
de uitwedstrijden/wat is je favoriete 
stadion?
De Kuip vind ik een van de mooiste 
stadions in Nederland en in het 
buitenland vind ik het Emirates Stadium 
van Arsenal erg mooi. 

Welke tegenstander hoop je dat ooit 
nog eens Europees uit de bus rolt?
FC Barcelona! Lijkt me een mooie 
uitwedstrijd!  

Welke club hoop je dat promoveert uit 
de Jupiler League en welke club hoop je 
dat degradeert?
Met de Go Ahead Eagles is er een mooie 
club bijgekomen, maar ik zou ook graag 
de Graafschap weer terug zien komen. 
Roda JC mag van mij gelijk degraderen, 
want daar heb ik totaal niets mee!

Nog een mening over het Nederlands 
Elftal?
Geen mening, volg ik niet. Alleen de 
grote toernooien.   

Wat is je favoriete trainer?
Fred Rutten, heeft toch de basis 
neergezet van de afgelopen jaren. 
Zou hem dan ook graag ergens in de 
organisatie van Twente terug zien komen 
(TD).   

Wat zijn je verwachtingen van het 
seizoen 2013/2014? 
Ik hoop dat er een aantal jonge jongens 
uit de jeugdopleiding doorbreekt en dat 
we veel mooi voetbal te zien krijgen. 
En dat we aan het eind van het seizoen 
Europees voetbal halen.

Wat is je ideale basiself FC Twente op 
dit moment? 
Stevens; Rosales, Bengtsson, Bjelland, 
Koppers; Brama, Promes, Gutiérrez; 
Hölscher, Castaignos, Tadić 
(augustus 2013) 



10 11

Eindelijk is het seizoen weer begonnen! 
Mijn vorige stuk sloot ik af met de vraag 
of jij sterker bent dan het opportunisme. 
Inmiddels blijkt het stadion inderdaad 
weer nagenoeg vol te zitten en gaan we 
‘gewoon’ weer met drie bussen naar de 
Veste. En dat na een lading negativisme 
waar de blije gorilla uit Boes-Boes nog 
depressief van was geworden. 
  
Zoals ik in mijn vorige stuk al voorspelde 
zou Joop Joop niet zijn als hij intussen 
geen list had bedacht om de negatieve 
spiraal te ontduiken. Waar een ieder 
dacht dat de club de Chadli- en Fer-
miljoenen in de spelersgroep zou 
investeren had de clubleiding eens 
even diep nagedacht. De conclusie even 
simpel als verrassend. Twente beschikt 
bij lange na niet over de inkomsten van 
de traditionele topclubs. Om structureel 
aan te kunnen sluiten bij de top van 
het Nederlandse voetbal moest er dus 
aan de kostenkant iets veranderen. Wat 
doe je dan in deze economisch zwakke 
tijden? Juist, de aap die uit de mouw 
kwam ging herfinancieren en aflossen. 
En aangezien veel clubs geen eigen 
stadion bezitten kunnen die clubs dit 
trucje niet na-apen. Nog een paar jaar 
en de schuld is volledig afgelost zodat 
het merendeel van de inkomsten in het 
voetbal geïnvesteerd kan worden. Joop 
is dus koersvast en dat lijkt zich uit te 
betalen. Ik ben nog steeds supporter 
van Joop. 

Doordat het management het accent 
verlegde naar de jeugd en gearriveerde 
profs als Chadli, Fer, Mihaylov en Douglas 
plaatsmaakten voor jonkies als Promes, 
Eghan, Ebecillio en Koppers willen 
komende spelers nu ineens wel weer 
naar FCT. Hoewel de veelbelovende 
Corona, Djordjevic en Mokhtar het 
eerst nog ‘even’ moeten laten zien, 
wijst alles erop dat een top-5 klassering 
op voorhand niet ondenkbaar is. 
Terwijl Twente door alles en iedereen 
al was afgeschreven voordat er in 
dit seizoen één bal rolde. Hoewel de 
oefencampagne natuurlijk in meerdere 
opzichten niet vlekkeloos verliep. 
 
Het absolute dieptepunt: op 
hooliganisme gelijkend vandalisme en 
agressie op het terras van een café in 
‘n Doarp. Als ik er geen filmpjes van 
had gezien had ik het niet eens geloofd. 
Iedere willekeurige afzonderlijke aap 
uit de toch vrij behoorlijke kolonie van 
de Apenheul beschikt over een grotere 
vorm van intelligentie dan de primaten 
die dit op hun geweten hebben. De 
manier waarop de Doarpers afstand 
namen van dit incident en de wijze 
waarop de vereniging reageerde deed 
mij echter deugd.  

Bij het tikken van dit stuk realiseer ik 
me ineens dat ik blij ben dat ik niet 
woonachtig ben in de Duitse gemeente 
Apen (Niedersachsen). Of in het door 
een Engels-Nederlandse troepenmacht 
veroverde Gibraltar, waar naast de 
Gibraltarezen een enorme kolonie 
berberapen woonachtig is. In het schone 
en nijvere Twente is het apengedrag 
doorgaans ver te zoeken. 

Dit in tegenstelling tot bepaalde acties 
van de KNVB (waar is uw fatsoen?). 
Zelfs Kesler moet zich toch een kriek 
hebbengelachen om het feit dat Van 
Praag het in zijn kop haalt om ineens 
te ageren tegen een tekst uit een 
geuzenlied dat al circa 20 jaar week in, 
week uit, gezongen wordt. Van Praag, de 
aap die het hoogst op de rots zit bij de 
KNVB en dus de hele dag met zijn rode 
piemeltje kan spelen om tussentijds 
opdrachten te geven aan aapjes die 
zich lager op de rots bevinden, blonk 
uit in gebrek aan kennis van de basis 
van het voetbal: de supporters. Zonder 
supporters geen profvoetbal, zonder 
profvoetbal geen rots, zonder rots geen 
mogelijkheid om de hele dag met je rode 
piemeltje te spelen!!!  
 
Overigens moet me nog iets van het 
hart, 4 (!) euro voor een biertje in de 
GROLSCH Veste vraagt toch om een 
spandoek!!! Welke aap dat nu weer 
verzonnen heeft...?

Column - Bas Leferink  "Apen"
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Manuel Sánchez Torres was een échte 
publiekslieveling in de zeven seizoenen 
die hij voor FC Twente speelde, in dat 
tijdsbestek scoorde de in Spanje geboren 
Almeloër 53 doelpunten. Sanchez Torres 
was een typische speler waarvoor je naar 
het stadion komt! Volgens menigeen 
is hij zelfs de beste rechtsbuiten die 
Twente ooit heeft gehad. Hij beloonde 
supporters met fantastische doelpunten 
en schitterende acties en wist ze als geen 
ander te bespelen om het vuurtje op te 
stoken als dat nodig was. 

Sánchez Torres werd geboren in Spanje 
en verhuisde op zevenjarige leeftijd met 
zijn familie naar het Twentse Almelo. 
Hij ging voetballen bij de plaatselijke 
amateurclub PH Almelo en werd in 
1977 ingelijfd door FC Twente. Op 17 
september 1978 debuteerde hij in 
de Eredivisie. Sánchez Torres viel in 
de 74e minuut in een thuiswedstrijd 
tegen Sparta in voor Jaap Bos. Enkele 
weken later scoorde hij zijn eerste 
Eredivisiedoelpunt, in een uitwedstrijd 
tegen Haarlem. Hij had op dat moment al 
een basisplaats veroverd.
 
De kleine en pezige Sánchez Torres viel 
vooral op door zijn snelheid, slimheid en 
doelgerichtheid. Hij is temperamentvol 
en groeide in Enschede al snel uit tot een 
publiekslieveling. Hij gaf nooit op voor 
het laatste fluitsignaal had geklonken. 
Verder had hij een echte specialiteit: 
hij was als geen ander bedreven in het 
uitvoeren van de bloktackle, om een 
verloren bal te heroveren. 

Hoe is het met.. Manuel Sánchez Torres?

Hierbij kwam zijn kleine, maar sterke 
postuur dan ook zeer goed van pas. 
 
Uniek ook de beleving richting de 
supporters. Als hij weer eens had 
gescoord, hing Manuel in de hekken van 
ZIJN vak Q. Zijn Spaanse temperament 
zorgde ook regelmatig voor “vuurwerk” 
met scheidsrechters. Historisch zijn de 
beelden van FC Twente - Feyenoord, 
waarin hij scheidsrechter Ignace 
van Swieten tart, na het (na de vele 
overtredingen op hem) eindelijk 
toekennen van een penalty aan de 
Enschedeërs.
 
Zijn beste jaren bij FC Twente waren 
de seizoenen 1980/81 en 1981/82. In 
dat laatste jaar werd hij met vijftien 
doelpunten clubtopscorer. In 1983 
degradeerde Sánchez Torres met Twente 
naar de Eerste divisie, om een jaar later 
weer te promoveren. Hoewel hij de 
Spaanse nationaliteit had, was Sánchez 
Torres in deze periode nadrukkelijk in 
beeld voor een plek in het Nederlands 
elftal. Aangezien echter ook zijn 
vaderland interesse begon te tonen, 
kwam het niet tot naturalisatie en een 
debuut in Oranje. 

In 1983 leek een droom uit te komen. 
Sánchez Torres was op trainingsstage 
bij Real Madrid en wilde Manuel 
contracteren, maar wenste niet meer te 
betalen dan ongeveer 1 miljoen gulden, 
terwijl Twente 1,5 miljoen wenste te 
ontvangen. Manuel, principieel als hij 
is, weigert vervolgens maandenlang bij 
te tekenen. Pas als hij met Twente een 
clausule inzake de voor hem geldende 
transfersom overeenkomt, verlengt hij 
zijn contract.  
 
In 1985 volgde alsnog een overgang 
naar de Primera División. Sánchez 
Torres ging voor 935.000 gulden naar 
Valencia CF. Echter raakte Sánchez Torres 
in zijn laatste wedstrijd voor Twente 
geblesseerd, maar moet onder druk 
van Valencia en de Spaanse media toch 
direct aan de bak en raakt vervolgens 
niet meer blessurevrij. In het eerste 
seizoen was hij basisspeler bij Los Ches, 
maar in dat seizoen moest Valencia 
na 55 jaar op het hoogste niveau toch 
naar de tweede divisie. Met een schuld 
van 2 miljard peseta’s en tegenvallende 
prestaties was dit hét dieptepunt uit 
de clubgeschiedenis. Onder de nieuwe 
trainer Alfredo Di Stéfano was hij 
vervolgens regelmatig bankzitter. In 
1987 keerde hij terug naar Nederland en 
tekende hij een contract bij Roda JC.
 
De prestaties werden echter minder 
en Sánchez Torres was geregeld 
geblesseerd. Halverwege het seizoen 
1989/90 vertrok hij op huurbasis naar 
N.E.C.. Ook het seizoen daarop voetbalde 
hij voor de Nijmegenaren en werd

 hij ondanks een langdurige blessure 
clubtopscorer. NEC degradeerde echter 
en Sánchez Torres voelde niets voor een 
sterk verlaagd contract. Hij voetbalde 
een jaar voor de amateurclub Sportclub 
Enschede om in het seizoen 1991/92 nog 
een jaar terug te keren in het betaalde 
voetbal, bij Heracles Almelo. 

Na zijn voetbalcarrière werkte 
Sánchez Torres als welzijnswerker met 
lichamelijk gehandicapte jongeren. 
Tegenwoordig is hij werkzaam als 
activiteitenbegeleider van ondermeer 
mensen die een hersenbloeding hebben 
gehad. Als voetbaltrainer begon hij zijn 
trainerscarrière bij het tweede elftal van 
RKSV NEO uit Borne. Hierna volgde het 
tweede elftal van PH in Almelo, waarna 
hij hoofdverantwoordelijke werd bij DVO 
‘71 in Bornerbroek. Bij zijn aanstelling 
kwam deze ploeg uit in de vierde klasse, 
maar na twee achtereenvolgende 
promoties werd er in het seizoen 2010-
2011 in de tweede klasse gespeeld. Aan 
de vooravond van het seizoen 2012-2013 
keerde hij terug bij de zondagamateurs 
van RKSV NEO, nu als trainer van het 
eerste elftal. 
 
Sanchez Torres heeft de voetballerij weer 
in zijn armen gesloten. De ambitie is 
terug. Hij peinst: 
‘Waar ik over vijf jaar sta? Dat ligt 
volledig aan mezelf. Ik heb in ieder geval 
de drang om me te bewijzen. Coachen, 
trainen; ik begin het steeds leuker te 
vinden.’
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Voor de vijfde 
editie van het FC 
Twente Denekamp 
Magazine heeft 
Roy Koldemeule 
zijn favoriete elftal 
geformeerd. Een 
elftal met spelers 
die de afgelopen 
twintig jaar actief 
zijn geweest voor 
FC Twente. Roy is 

geboren in het seizoen waarin de Tukkers 
een zeer grote Europese overwinning 
boekten. In het seizoen 1973/1974 
werd Panachaiki Patras uit Griekenland 
met 7-0 gewonnen, nog altijd de 
grootste Europese overwinning uit de 
clubhistorie.  

Doelman: Sander Boschker 
Behoorde jaren tot één van de betere 
keepers van  de Eredivisie. In 2001 
zorgde hij er bijna in zijn uppie voor dat 
FC Twente de bekerfinale won van PSV. 
Al in 1989 maakte Sander zijn debuut in 
het eerste elftal, en inmiddels is hij bezig 
aan zijn 24e seizoen. In het seizoen 2003-
2004 stond hij eventjes onder contract 
bij Ajax, maar dit avontuur duurde niet 
lang, want in het seizoen daarop kwam 
was hij alweer terug in Enschede En daar 
is hij nu nog steeds. Een clubicoon! 

Rechtsback: Luke Wilkshire
Een technisch goede back, die graag mee 
op kwam en ook een goede voorzet had. 
Jammer dat hij na twee seizoenen naar 
Rusland trok. 

Het beste elftal volgens - Roy Koldemeule 

Bij Dinamo Moskou is hij tegenwoordig 
weer ploeggenoot van oud- ploeggenoot 
Douglas.

Rechter centrale verdediger: Nico Jan 
Hoogma. 
In de jaren negentig was Hoogma de 
rots in de branding! Nico Jan was de 
grote leider op het veld, veel meer dan 
alleen maar een goede verdediger. 
Praktisch onverslaanbaar in de duels en 
heerser in de lucht (zowel verdedigend 
als aanvallend), daarnaast gezegend 
met een prima lange pass. Hij was 
dan ook een echte kapitein op het 
veld. Verdiende in 1998 een transfer naar 
het Duitse Hamburger SV. Hier schopte 
hij het ook tot aanvoerder en kwam hij 
onder meer in de Champions League uit. 

Linker centrale verdediger: Spira Grujić
Spira Grujić was bij FC Twente de 
opvolger van Nico Jan Hoogma en 
werd al snel een gewaardeerde en 
populaire speler die het heeft geschopt 
tot clubicoon. Vijfenhalf jaar speelde hij 
uiteindelijk in Enschede. In 2001 won 
hij met FC Twente de KNVB beker. In 
de finale had hij Ruud van Nistelrooij 
volledig in de tang. De laatste twee 
seizoenen in Twentse dienst was 
Grujić aanvoerder. De verloren finale 
om de KNVB beker in het seizoen 
2003/04 was de laatste wedstrijd van 
Grujić bij FC Twente. 

Linksback: Andre Karnebeek 
Karnebeek maakte op 12 augustus 1989 
zijn debuut in een thuiswedstrijd tegen 
Roda JC. De op dat moment 18-jarige 

Karnebeek was vanaf dat moment vrijwel 
direct een vaste basisspeler in het team 
van trainer Theo Vonk. Hij zou dertien 
achtereenvolgende seizoenen voor 
Twente uitkomen, waarin hij 322 officiële 
wedstrijden speelde en zes keer scoorde. 
Een rustige jongen die gewoon zijn werk 
deed en je verder nauwelijks hoorde. 

Rechtshalf: Paul Bosvelt 
Na vijf jaar en 139 wedstrijden in het 
eerste bij Go Ahead Eagles kwam Paul 
Bosvelt bij FC Twente terecht. Hier 
speelde hij in drie seizoen 96 
competitiewedstrijden waarin hij 21 
keer doel trof. Een man die een stadion 
inspireerde door zijn werklust, zijn passie 
en zijn onvermoeibaarheid.

Centrale middenvelder: Jan van Halst
Van Halst was een bikkelharde 
verdedigende middenvelder die maar 
liefst 9 seizoenen bij FC Twente. Jan van 
Halst was een speler die altijd  voorop 
ging in de strijd. Van 1990/1991 tot 
en met 1998/1999 speelde hij 224 
wedstrijden voor de club, waarin hij 
achttien maal scoorde. Zijn speelstijl 
was te beschrijven als die van 
een kuitenbijter.

Linkshalf: Theo Janssen
Zeer belangrijke speler geweest in het 
jaar dat FC Twente kampioen werd, 
onder meer door zijn traptechniek 
(links) die hij bij vrije trappen ten 
toon spreidde, als mede door 
afstandschoten.  In seizoen 2010/11 
kende Janssen persoonlijk zijn beste 
seizoen. In 46 duels wist hij twintig maal 

het net te vinden, waarmee hij gedeeld 
clubtopscorer werd dat seizoen.  

Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
De wezel was soms echt fenomenaal! 
Een fraaie techniek ging gepaard met 
soepele slaloms. Met zijn belangrijke 
goals in het kampioensjaar en zijn 
weergaloze acties is hij één van FC 
Twente’s beste spelers ooit!  

Spits: Blaise N’Kufo
Een spits die altijd balvast en 
aanspeelbaar was en altijd zijn goaltjes 
meepikte. De spits heeft de gehele 
opmars van Twente meegemaakt.

Linksbuiten: Eljero Elia
Één van de betere buitenspelers die 
FC Twente heeft gehad. Met zijn 
individuele actie, snelheid en 
balbehandeling was hij een plaag voor 
iedere rechtsback. In 2009 werd Elia door 
een jury onder leiding van Johan Cruijff 
verkozen tot Talent van het jaar. Na zijn 
vertrek bij 
FC Twente heeft hij te weinig zijn voeten 
laten spreken. Erg jammer!
 
Wisselspelers: 
Nikolay Mihaylov, Douglas, Peter 
Wisgerhof, Kenneth Pérez, Dusan Tadić, 
Youri Mulder en John Bosman. 
 
Trainer: Fred Rutten
Fred Rutten heeft in mijn ogen de 
grondslag gelegd voor het latere 
kampioenschap en heeft nadrukkelijk 
een topsportklimaat bij FC Twente 
neergelegd.
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Voor de vijfde editie van het FC Twente 
Denekamp Magazine hebben we voor 
de rubriek ‘Sponsor aan het woord’ 
gesproken met Ronald Keupink, sinds 
2006 zelfstandig ondernemer en 
eigenaar van Keupink Stukadoorswerken. 
Nadat ik bijna 10 jaar bij dat andere 
stukadoorsbedrijf in Denekamp had 
gewerkt, en daarna 8 jaar als technisch 
adviseur /rayonmanager bij Beamix 
(leverancier van bouwmaterialen voor 
de Doe-het-zelver en de Professional) 
in Eindhoven werkzaam was, vond ik 
dat het tijd werd om weer te gaan doen 
wat ik leuk vond en nog steeds vind: 
stukadoren. Dit maal niet in loondienst, 
maar voor eigen rekening en risico, zoals 
dat zo mooi heet. 

Als stukadoor had ik dus al ruime 
ervaring, en in de jaren bij Beamix 
heb ik veel kennis opgedaan en veel 
geleerd over materiaaleigenschappen 
en toepassingen van verschillende 
materialen en bindmiddelen op 
verschillende ondergronden. Die 
opgedane kennis komt me nu goed van 
pas, want hierdoor, in combinatie met 
de werkervaring, ben ik in staat om 
potentiële en bestaande klanten vooraf 
goed te adviseren. In het bijzonder het 
buitenwerk vereist behoorlijk wat kennis 
van materialen en eigenschappen.
In de 7 jaar dat ik nu bezig ben, kan ik 
zeggen dat ik mijn plekje in de markt 
wel heb gevonden en dat de markt 
mij ook heeft gevonden. Tot mijn 
opdrachtgevers behoren lokale en 
regionale bouwbedrijven, particuliere 

Sponsor aan het woord – Ronald Keupink

opdrachtgevers maar ook 
collega stukadoors weten me te vinden.
Mij eerste klus was een 
nieuwbouwwoning te Denekamp, deze 
vergeet je niet meer. Net zo min als de 
eerste wedstrijd van FC Twente die ik in 
het stadion bezocht. Het was oktober 
1978 en Twente speelde thuis in de 
tweede ronde om de KNVB beker tegen 
SC Veendam. En yess, ik mocht met Pa 
en de buurman mee. Twente won met 
4-1, en ik was vanaf dat moment besmet 
met het Twente-virus.
In de jaren daarop volgend gingen we 
regelmatig vanuit Ootmarsum met 
een stel kameraden op de fiets naar 
het Diekman. Vak O was ons vak, en 
de braadworsten waren heerlijk! We 
hebben vele spelers zien komen en 
ook weer gaan: geweldige voetballers 
als bijvoorbeeld Jan Sörensen of Rico 
Steinmann, maar ook hele flamboyante, 
bijvoorbeeld Billy Ashcroft. Gekomen als 
spits, maar door omstandigheden zelfs 
nog als libero gespeeld. 
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Ik vergeet ook nooit meer zijn optreden 
in Avro`s Sportpanorama samen met 
John Scheve. Ashcroft goochelde alsof hij 
Tommy Cooper was, en Scheve kon een 
nieuw horloge gaan kopen. Hilarisch!!
Toen mijn zoon een jaar of 5 was, 
heb ik hem eens meegenomen naar 
een wedstrijd van de beloften op 
maandagavond in het stadion. Ik kan 
vanaf toen wel zeggen dat de liefde voor 
Twente inderdaad van vader op zoon 
gaat, en toen de tweede ring klaar was, 
werd vak 308 ons vak.
De mooiste wedstrijd is in mijn beleving 
dan ook de verloren bekerfinale van 
2009 tegen Heerenveen. Niet vanwege 
het voetbal, of de uitslag, maar om de 
blijdschap in zo`n manneke te zien toen 
Twente tot twee keer toe terugkwam 
van een achterstand en het verdriet toen 
uiteindelijk na penalty’s werd verloren; 
onbetaalbaar!! 
 
Daarnaast zijn er nog tal van andere 
memorabele wedstrijden die me nog 
vers in het geheugen liggen, zoals: 
 
Seizoen 1999/2000 tegen FC Utrecht  
Deze wedstrijd is één van de meest 
memorabele wedstrijden ooit. 12 
minuten voor tijd stond Twente nog 
achter met 0-2 maar wist met de 
jeugdige inbreng van onder meer 
Houwing en Vennegoor of Hesselink de 
wedstrijd alsnog om te buigen naar een 
4-2 overwinning. 
 
Seizoen 2008/2009 tegen Schalke ‘04 
Natuurlijk mag Schalke thuis in het 
seizoen 2008/2009 niet ontbreken. 

De 2-1 overwinning, Fred Rutten als 
trainer van Schalke en een ge-wel-di-ge 
entourage en sfeer in het stadion. 

Seizoen 2008/2009 tegen 
Olympique Marseille 
Nadat FC Twente in Frankrijk met 
0-1 gewonnen had, maakte Ben 
Arfa in de Grolsch Veste de 0-1 voor 
l’OM. Strafschoppen werden Twente 
uiteindelijk fataal, onder meer door een 
misser van N’Kufo. Een wedstrijd bol van 
spanning! 
 
Seizoen 2010/2011 tegen Inter Milan 
De eerste wedstrijd van FC Twente in de 
Champions League tegen de regerend 
CL- winnaar, met o.a. Wesley Sneijder. De 
geweldige vrije trap van Theo Janssen, de 
voorsprong, de sfeer en entourage. Een 
geweldige avond! 
 
Seizoen 2010/2011 tegen Zenit st. 
Petersburg
De 3-0 overwinning tegen Zenit st. 
Petersburg was er één om in te lijsten. 
Vooral de 3-0 van Luuk de Jong was 
geweldig! De spits kopte raak uit een 
snoeiharde voorzet van Theo Janssen. 

Seizoen 2010/2011 tegen AZ 
FC Twente speelde het eerste half uur 
briljant! Het zette AZ direct zwaar onder 
druk en combineerde soepel tegen de 
bezoekers uit Alkmaar. AZ kwam in de 
eerste helft goed weg toen het kansen 
regende voor Twente. Op dat moment 
was AZ volkomen kansloos, tot aan de 
rode kaart voor Douglas. Uiteindelijk 
won AZ met 1-2.

Daarnaast herinner ik me nog een 6-0 
overwinning thuis tegen SC Heerenveen, 
een 7-0 in het ‘t Diekman tegen RKC met 
4 doelpunten van Piet Keur, een knotsgek 
6-6 gelijkspel uit in Waalwijk, ten tijde 
van Theo Vonk als eindverantwoordelijke 
van de hoofdmacht en zo zijn er nog 
tal van gedenkwaardige wedstrijden 
geweest.

In mijn jeugd had ik niet echte idolen. 
Echter staan in mijn geheugen wel 
mannen als Epi ‘Manolito’ Drost, Pieter 
Huistra, Rob McKinnon, Marcel Peeper, 
Andre van Gerwen, Ron Willems, 
Rico Steinmann, Kurt van de Paar, 
Jan Sörensen en van de laatste jaren 
natuurlijk Bryan Ruiz, Sander Boschker, 
Blaise N’Kufo, Kenneth Perez en Theo 
Janssen. Bryan Ruiz is volgens mij de 
beste voetballer die ooit in Enschede 
heeft gespeeld! 

Dit seizoen zie ik met vertrouwen 
tegemoet. Het voetbal is weer leuk om 
te zien, een paar gerichte aankopen (met 
het oog ook op de toekomst) zijn gedaan 
en dit jaar gaan we gewoon weer voor 
Europees en ook de beker is voor ons! 
Volgend jaar doen we weer mee om de 
titel!! Ik heb er vertrouwen in…
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Een van de grootste miskleunen uit de 
historie van FC Twente is de man van 
6 miljoen, alias Castaignos of wel de 
houtenklaas. Munsterman heeft deze 
speler, met een jaarsalaris van meer 
dan 1 miljoen (hoe is het mogelijk), 
persoonlijk aangetrokken zonder hem 
aan het werk te hebben gezien. Hij 
mocht met de grote jongens van Inter 
onderhandelen en dat vond hij geweldig. 
Dezelfde fout heeft hij gemaakt met 
het aantrekken van o.a. Bajrami en 
McClaren. Een andere grote miskoop bij 
Twente, Denneboom, is op advies van 
Rutten aangetrokken. Voor McClaren 
en deze spelers is samen meer dan 10 
miljoen over de balk gesmeten. 

Uit uitlatingen van o.a. Munsterman, 
Mulder, McClaren en Jansen is gebleken 
dat bij de leiding van FC Twente geen 
technisch vernuft aanwezig is. Je eigen 
miskoop tot in den treure  verdedigen 
vind ik meer dan ongeloofwaardig. Er 
is dus sterk behoefte aan een technisch 
directeur met voetbalverstand. Trouwens 
ook de scouts zijn m.i. ver over datum.
 
Castaignos kan het niveau wat FC Twente 
nastreeft niet aan, nu niet en nooit 
niet. Hij heeft totaal geen kwaliteit als 
spits en afmaker. De meest eenvoudige 
kansen worden op een kinderlijke wijze 
verprutst en omzeep geholpen, en om 
de haverklap staat hij buitenspel. Elke 
verdediger van de tegenpartij lacht zich 
het apezuur over dit brekebeentje. De 
negatieve houding die hij aanneemt na 
weer een gemiste kans heeft een slechte 
invloed op de rest van het team. 

Column - Gerard Ter Beek "De man van 6 miljoen"

Deze speler raak je aan de straatstenen 
niet meer kwijt, verwacht ik.
 
Ik durf te stellen dat Twente het 
afgelopen seizoen kampioen was 
geworden, indien de trainers hadden 
ingegrepen door voor hem een andere 
spits op te stellen. Hierbij denk ik aan 
Nacer Chadli, Felitciano Zschusschen, 
Dusan Tadić. Bovendien had men in 
de winterstop voldoende tijd om een 
vervanger aan te trekken. Was Twente 
niet verder gekomen in de Europa 
League met een echte afmaker? Een 
gemiste kans met vele miljoenen verlies 
tot gevolg. Bij het aantrekken van nieuwe 
spelers moet er op worden gelet dat men 
spelers binnenhaalt die ook qua karakter 
bij Twente passen. Slechte voorbeelden 
hiervan zijn o.a. Jerson Cabral, Leroy 
Fer, Luc Castaignos, Edwin Gyasi, Nikolay 
Mihaylov en in mindere mate Dwight 
Tiendalli.
 
Bij het aantrekken van onder meer de 
miskleunen Rukavytsya, Akram, Javadov, 
Carney, Wellington, Parker, Hetemaj, 
Osei, Buysse, Plet, Fernandes, Verhoek 
en Boyata is overduidelijk gebleken dat 
de technische leiding bij Twente dient 
te worden aangevuld met mensen met 
(enig) voetbalvernuft. Ik heb sterk het 
vermoeden dat mensen als Mulder, 
Pahlplatz, Lok, Van Staa en Bleuming te 
weinig toevoegen aan dit FC Twente.

Gerard ter Beek - Augustus ´13
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Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp speelde zaterdag 11 mei een 
wedstrijd tegen FC Twente All Stars. De 
wedstrijd op Sportpark de Bögelscamp 
eindigde in een 3-1 overwinning in het 
voordeel van de oud-spelers van FC 
Twente. Doelpunten kwamen bij de All 
Stars van Rik Platvoet en Sjaak Polak (2x). 
Het evenement werd ter gelegenheid 
van het vijfjarige bestaan van de 
supportersvereniging georganiseerd. Een 
groot deel van de opbrengsten bij het 
jubileumduel kwam ten goede aan Alpe 
d’HuZes en KWF Kankerbestrijding.  
 
Vanaf dag één zijn er bestuursleden, en 
in een later stadium ook commissieleden, 
betrokken bij de supportersvereniging om 
van alles te regelen en organiseren om de 
doelstelling van de vereniging gerealiseerd 
te krijgen. Deze luidt officieel: 
"Het verzorgen van uit- en thuiswedstrijd 
van en naar FC Twente, en het verrichten 
van al wat hiermee verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn." 

Sv FC Twente Denekamp viert eerste lustrum 

Ondertussen is het een vaste club 
betrokkenen die (al jaren) gezamenlijk 
deze organisatie op zich neemt. Een 
enkele keer vertrekt er iemand, tot onze 
spijt, maar tot op heden komt er dan 
gelukkig altijd wel weer iemand voor in 
de plaats. Dit toont eens temeer aan dat 
Denekamp FC Twente een warm hart 
toedraagt.

Als supportersvereniging zijn wij de 
sponsoren die ons de afgelopen vijf jaar 
hebben gesteund veel dank verschuldigd. 
Mede door de ondersteuning en 
betrokkenheid van de sponsoren is het 
mogelijk geweest om als vereniging 
een explosieve groei door te maken die 
tegenwoordig ca. 225 leden telt.   Het 
zijn ook de sponsoren die het mogelijk 
maken dat supporters uit Denekamp 
en omstreken tegen een scherpe prijs 
mee kunnen naar de wedstrijden van FC 
Twente, het zijn de sponsoren die het 
mogelijk hebben gemaakt dat er een 
fraai spandoek in de Grolsch Veste hangt 

die ons allemaal vertegenwoordigt, en 
die ons in staat stellen ervoor te zorgen 
dat er activiteiten kunnen worden 
georganiseerd.  Onze vurige wens is dan 
ook dat ze ons in de toekomst blijven 
steunen! 
 
Medio november 2012 zijn de 
voorbereidingen voor het 5- jarig 
jubileum reeds begonnen. Destijds 
hebben we voor het eerst contact gehad 
met FC Twente over een duel tegen 
FC Twente All Stars. Vervolgens zijn 
we in gesprek gegaan met SDC’12 en 
sponsoren. Wat later moest er overlegd 
worden over uiteenlopende zaken als 
het goede doel, de loterij, sponsoring, 
catering, vertier voor kinderen et cetera. 
Kortom, de vergaderingen volgden elkaar 
in rap tempo op.  
 
Zaterdag 11 mei was het dan eindelijk zo 
ver. Na een periode van voorbereidingen 
waren we er klaar voor! Vroeg in de 
middag leek het er op dat de weergoden 
ons niet echt goed gezind waren. Het 
kwam met bakken uit de lucht, maar 
gelukkig klaarde het bijtijds op. Alles leek 
klaar voor een feestelijke dag!

Om 17:00 werd er afgetrapt voor het 
duel Sv FC Twente Denekamp – FC 
Twente All Stars. Onder de bezielende 
leiding van Iwan Blaauwgeers kwamen 
voor Sv FC Twente Denekamp de 
volgende mannen in actie: 

René Vollenbroek, Jort oude Griep, 
Dennis Brunink, René Oortman, Jelle ten 
Dam, Frank Aveskamp, Niel Wenneger, 
Paul Ottenhof, Mischa Benerink, Bob 
Leferink, Jeroen Lohuis, Roy Steggink, 
Elmir Gobeljic, Maarten Arendsen, 
Erik Vollenbroek, Bob Westerhof, Jaap 
Borgerink, Dennis Voppen en Patrick 
Holkenbrink. Voor de All Stars van FC 
Twente kwamen onder meer Sjaak Polak, 
Rik Platvoet, Pascal de Vries, Jeroen 
Heubach en Chris de Witte binnen de 
lijnen.  
 
De gelegenheidsselectie van Sv FC 
Twente Denekamp kon zich lange tijd 
meten met de voormalig profvoetballers. 
De ploeg creëerde de nodige kansen, 
maar wist niet te scoren. Het was Rik 
Platvoet die, tegen de verhouding in, 
tekende voor de openingstreffer. Vlak 
voor rust wist Mischa Benerink de stand 
nog wel gelijk te trekken, alvorens Sjaak 
Polak zijn (nog altijd aanwezige) klasse 
etaleerde in het tweede bedrijf van 
de wedstrijd. Zo tekende de geboren 
Hagenees met een geweldige stift voor 
de  
1-2 en schoot hij even later vanaf de 
stip de 1-3 tegen de touwen. Het was 
doelman René Vollenbroek die even 
daarvoor Jeroen Heubach naar de grond 
had gewerkt, met een strafschop tot 
gevolg. Dat was direct de eindstand 
in dit jubileumduel.
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Na afloop van de wedstrijd ging het 
jubileumfeest door in de kantine 
van SDC’12 en de speciaal ingerichte 
sponsortent alwaar genoten werd 
van lekkere hapjes en drankjes. In 't 
Böggelkoarfke ging het feest nog door 
tot in de late uurtjes.  
 
Rondom de viering van het jubileum 
hebben we ons ingezet voor Stichting 
Alpe d’HuZes / KWF Kankerbestrijding. 
In samenwerking met Niel Wenneger, 
al jarenlang lid van Sv FC Twente 
Denekamp, hebben we een grote loterij 
georganiseerd. Zoals bij iedere loterij 
waren hier ook diverse mooie te winnen, 
zoals: 2x 1 persoonsballonvaart, een 
officieel shirt van FC Twente en een 
tweetal wedstrijdenkaarten (incl. bus) 
voor FC Twente - PSV. Daarnaast werden 
er een tweetal collector’s items geveild, 
te weten de wedstrijdbal voorzien 
van de handtekeningen van de 
All Stars en een officieel shirt van 

toparbiter Björn Kuipers. Niel heeft op 
donderdag 6 juni 2013 drie keer l’Alpe 
d’Huez beklommen. Wij zijn er trots 
op dat we hem met €1.125,- hebben 
kunnen steunen bij zijn avontuur op ‘de 
Nederlandse berg’. 

Het bestuur wil via deze weg alle leden 
en sponsoren nogmaals bedanken 
voor de steun en betrokkenheid aan de 
supportersvereniging !!  

 
 
Bij het jubileum van Sv FC Twente 
Denekamp werd er uitvoerig aandacht 
geschonken aan het goede doel. Als 
onderdeel van het 5- jarig jubileum van 
de supportersvereniging is er een grote 
loterij georganiseerd. Daarnaast werden 
er een tweetal collector’s items geveild, 
te weten de wedstrijdbal voorzien van 
de handtekeningen van de All Stars 
en een officieel shirt van toparbiter 
Bjorn Kuipers.  De opbrengsten hiervan 
werden gedoneerd aan Stichting Alpe 
d’HuZes / KWF Kankerbestrijding. 
Niel Wenneger, al jarenlang lid 
van de supportersvereniging, is op 
donderdag 6 juni drie keer l’Alpe d’Huez 
opgeklommen. Dit alles om geld op te 
halen voor het onderzoek dat tegen 
kanker gedaan wordt. Het bestuur van de 
supportersvereniging is er  trots op dat 
er uiteindelijk €1.125,- gedoneerd kon 
worden aan het goede doel.  
 
De redactie van dit Magazine liet Niel 
Wenneger uitgebreid aan het woord over 
zijn beweegredenen en zijn ervaringen 
voor/bij dit avontuur.  

Reden
Het afgelopen jaar heb ik voor 
het eerst deelgenomen aan Alpe 
d´HuZes. Voor mij er zijn verschillende 
beweegredenen geweest waarom ik 
hieraan heb deelgenomen. Dit varieert 
van een sportieve uitdaging tot iets 
betekenen voor het goede doel. Echter 
de belangrijkste reden dat ik me wou 
inzetten voor Stichting Alpe d’HuZes is 
dat de ziekte kanker mensen in mijn

Mijn ervaring op de Alpe d’Huez

directe omgeving heeft getroffen. 
Mijn moeder is op zeer jonge leeftijd 
haar moeder verloren aan kanker, 
mede omdat er in die tijd nog weinig 
onderzoek naar de ziekte mogelijk 
was. Dezelfde ziekte werd in een vroeg 
stadium ontdekt bij mijn moeder en 
tante. Doordat er in de huidige tijd al 
veel onderzoek is verricht naar de ziekte 
was het mogelijk om mijn moeder 
en tante preventief te helpen. Toch is 
preventief helpen niet altijd mogelijk 
en overlijden er nog altijd vele mensen 
aan deze afschuwelijke ziekte, zoals 
een andere tante van me. Haar zijn 
we een aantal jaar geleden verloren 
aan de gevolgen van deze ziekte.  Voor 
mezelf waren er genoeg redenen om 
me volledig in te zetten voor deze 
fantastische stichting.  

Sponsoring
Om je goed in te zetten voor Stichting 
Alpe d´HuZes is het van belang om voor 
jezelf een sponsorplan op te stellen. 
Een sponsorplan klinkt misschien wat 
overdreven, want je bent geneigd te 
denken dat  er nog genoeg tijd is voordat 
het evenement daadwerkelijk begint. 
Toch is het goed dat ik er bijtijds mee 
begonnen ben, want er was een hoop 
werk te verzetten. Bij de benadering 
van Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp kreeg ik direct een positieve 
feedback. Ze verklaarden: “We weten 
nog niet hoe we je kunnen helpen, maar 
we zullen je steunen.”  
Na de verschillende brainstormsessies 
werd besloten om een loterij en veiling 
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te organiseren tijdens de jubileumviering 
van Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp, dit in combinatie met 
de wedstrijd tegen de All Stars van 
FC Twente. Uiteindelijk heeft de 
Supportersvereniging €1125,- op weten 
te halen voor Stichting Alpe d’HuZes. In 
mijn ogen een prachtig bedrag!  

Ervaring
Begin juni was het dan eindelijk zover, 
Alpe d’HuZes ging beginnen. Een 
moment waar ik enorm naar uit had 
gekeken! In verband met de wedstrijden 
voor het eerste elftal van SDC’12  heb 
ik relatief weinig kunnen trainen voor 
de beklimming van de ‘Nederlandse 
berg’. Hier stond ik echter vrij nuchter 
in. In mijn beleving maakte het niet uit 
welke sport je beoefend. Als je fit bent, 
ben je fit genoeg voor meer dan alleen 
voetbal. Achteraf kan ik zeggen dat ik het 
enigszins onderschat heb. 
  
De reis naar Huez toe was een 
enerverende trip. Telkens vraag je jezelf 
af hoe stijl die berg nu in werkelijkheid 
is. Op televisie leek het allemaal wel 
mee te vallen. Door die veronderstelling 
stapte ik vol vertrouwen en goede hoop 
in de auto naar Frankrijk. Een kilometer 
voor de bewuste berg begon ik toch 
erg zenuwachtig te worden. Je rijdt 
rechtdoor en dan komt het bekende 
bochtje naar links. Wat je dan ziet valt 
nauwelijks te beschrijven en iedereen in 
de auto viel even enkele seconden stil. 
Na die seconden begonnen ze me hard 
uit te lachen. Dat gegier heeft zo’n 13,2 
kilometer, wat met de auto een goed half 
uur duurt, aangehouden. 

We waren nog maar net bij dat ‘bergje’ 
in de Franse Alpen, maar het had er 
al alle schijn van dat ik de beklimming 
enigszins had onderschat. En dat te 
bedenken dat ik nog niet eens op de fiets 
zat, maar in de auto! In eerste instantie 
vroeg ik me dan ook af waar ik aan was 
begonnen, maar na een paar minuten 
zette ik het om naar een uitdaging. Het 
gaf het me een enorme kick!  
 
Voordat Alpe d´HuZes begon 
had ik met alle deelnemers een 
‘motivatiebijeenkomst’. Met enkele 
honderden mensen kwamen we op 
het hoogste puntje van de berg bijeen. 
In Nederland hoorde ik van sommige 
mensen voortdurend dat ik gek was om 
mezelf zo uit te putten, maar gedurende 
die bijeenkomst hoorde ik sommige 
verhalen en dan kijk je er toch echt heel 
anders tegen aan. Sommigen deelnemers 
zaten nog middenin de chemotherapie, 
sommigen hadden een paar dagen 
geleden hun echtgenoot verloren, anders 
hadden nog maar enkele weken te leven,  
et cetera. Je zit daar tussen en denkt dan 
niet meer aan jezelf, of over hoe zwaar 
je het wel niet zult krijgen. Je beseft je 
maar al te goed dat het een voorrecht is 
om gezond en fit te zijn. Op dat moment 
maakte die berg me geen ‘flikker’ meer 
uit! Je gaat je stinkende beste doen en 
op dat moment is opgeven geen optie 
meer! 
 
Donderdag 6 juni mocht ik dan eindelijk 
de berg trotseren! Ik kan onmogelijk 
beschrijven hoe dit gevoeld heeft. 
Het was emotioneel, mooi, spannend, 
pijnlijk, overweldigend en een feest 
tegelijk! 

Je krijgt op zo’n dag zo ontzettend veel 
emoties tegelijk over je heen dat dit 
maar moeilijk te beseffen is! Met mijn 
familie en vele andere Nederlanders heb 
ik een paar prachtige en onvergetelijke 
dagen meegemaakt. De sfeer die op 
die dag op de berg heerst is niet te 
beschrijven. De saamhorigheid is er 
groot en dat geeft een fantastische 
ambiance! 

Wat wel te beschrijven is, is de steun 
die ik heb mogen ontvangen van 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp. Wat hebben het bestuur 
en de leden van de vereniging me 
enorm gesteund! Niet alleen met 
het binnenhalen van een prachtig 
bedrag, maar ook met alles daarom 
heen. Langs deze weg wil ik jullie 
hartelijk bedanken voor de steun 
die ik hebben mogen ondervinden 
voor de uitdaging op Alpe d’Huez. 
Het heeft op mij  een onuitwisbare 
indruk gemaakt! Dit alles heeft 
alleen kunnen plaatsvinden 
dankzij de steun van jullie. Jullie 
steun heeft enorm veel voor me 
betekend! Hulde!
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Je kent het vast wel, jonge jongens die 
op het grasveldje in de buurt met elkaar 
voetballen. “Ik Christiano Ronaldo! Ik 
ben Robben! Ik ben Messi!” Bij veel 
voetballiefhebbers van nu ging het er 
zo vroeger aan toe, toen je net als de 
andere jongens uit de buurt de hele dag 
alleen maar met het voetbalspelletje 
bezig was.  

 
Vrijwel iedereen had vroeger wel een 
jeugdidool of heeft op dit moment 
nog altijd een speler die hij/zij in 
het bijzonder bewondert. In deze 
editie spreekt Frank Heerink over zijn 
jeugdheld. 

Toen ik tijdens mijn niet al te glorieuze 
voetbalcarrière schitterde in teams als 
de D3 en C3 van DOS’19 had ik één 
voetballer waar ik helemaal idolaat van 
was en dat was Sjaak Polak. Uiteraard 
speelde hij in die periode voor FC 
Twente. Tijdens deze periode kon 
het voetbal dat Twente speelde het 
beste getypeerd worden met de term 
"werkvoetbal". Laat dat nu net het soort 
voetbal zijn waar Polak voor in de wieg 
is gelegd. Hij is namelijk van zichzelf 
geen grootse voetballer, maar had 
als speler een meer dan uitstekende 
mentaliteit en een tomeloze inzet. 
Verder beschikte hij over een uitstekend 
linkerbeen, wat hem destijds tot de 
uitgelezen man maakte om de directe 
vrije trappen te nemen.
 

Mijn jeugdidool

De voetbalcarrière van Sjaak Polak 
begon bij SVV Scheveningen. Nadat hij 
hiermee algeheel amateurkampioen 
van Nederland werd in het seizoen 
1995/1996 maakte hij de overstap 
naar SBV Excelsior. Bij Excelsior groeit 
Sjaak uit tot een vaste waarde en in 
2000 maakt hij op vijfentwintigjarige 
leeftijd de overstap naar FC Twente. 
In Enschede komt hij te spelen op de 
linkshalf positie (soms ook linksback). 
Met zijn arbeidsethos groeit hij destijds 
uit tot één van de sterkhouders van 
FC Twente. In totaal speelt hij 118 
officiële wedstrijden voor Twente en 
maakt daarin 16 goals. In 2004 vertrekt 
hij naar zijn geboortestad Den Haag 
om voor ADO te gaan voetballen. Dit 
nadat hij door trainer Vandereyken 
uit het basiselftal was verdreven. Na 
zijn periode bij Twente zou hij nog 
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veel bekendheid verkrijgen door zijn 
geweldige uitspraken bij bijvoorbeeld 
Sparta Rotterdam. Uitspraken als ‘Met de 
broek naar beneden, en, euh, een volle 
hand erop!’ en ‘Ja, das niet fijn hoor!’ zijn 
legendarisch.

Het feit dat ik zelf ook geen groots 
voetballer ben/was en het dus ook meer 
van mijn mentaliteit moest hebben 
zorgde ervoor dat ik mijzelf goed kon 
associëren met Polak. Dit heeft er dan 
ook voor gezorgd dat Sjaak Polak voor 
mij is uitgegroeid tot mijn jeugdidool. 
Tijdens je jeugd probeer je je altijd op 
te trekken aan/te vergelijken met je 
idool en dat gold ook voor mij. Ik zal 
dan ook nooit vergeten dat ik tijdens de 
trainingen bij DOS altijd vol trots met 
het wedstrijdshirt van het successeizoen 
2000-2001 net deed alsof ik Sjaak Polak 
was. Dan probeerde ik de vrije trappen 
net zoals Polak te nemen. Het feit dat ik 
zelf rechtsbenig ben mocht de pret niet 
drukken. Een ‘Sjaak Polakje’ nemen is 
natuurlijk de bal snoeihard en zonder 
enig effect van 20 meter in de kruising 
schieten. Ondanks het feit dat ik dit vele 
malen heb geprobeerd was de uitvoering 
bij mij nooit zoals Sjaak ze nam. Echter 
nam dit geen enkele motivatie weg om 
het toch telkens weer zo te proberen. 

 
Het meest memorabele moment van 
Sjaak Polak dat mij te binnen schoot 
bij het schrijven van deze rubriek is zijn 
penalty in de halve finale van de KNVB 
Beker tegen Vitesse. Het was 12 april, in 
het seizoen 2000-2001 toen 

FC Twente in de halve finale aantrad in 
het GelreDome. Tijdens deze wedstrijd 
speelt Polak als linksback. Het is een 
spannende wedstrijd waarin FC Twente 
de eerste helft de bovenliggende partij 
was. De tweede helft was voor Vitesse. 
Echter blijft het zowel in de reguliere 
speeltijd als de verlenging 0-0 en dus 
zal de wedstrijd beslist moeten worden 
door middel van een strafschoppenserie. 
FC Twente wint de loting en mag de 
eerste penalty nemen. Van de eerste 
vier worden er drie benut. Gelukkig 
voor Twente doet Vitesse het beroerder 
door er één meer te missen. Dan mag 
FC Twente de alles beslissende vijfde 
penalty nemen. Het is niemand minder 
dan Sjaak Polak die deze voor zijn 
rekening mag gaan nemen. Sjaak neemt 
onder een striemend fluitconcert van 
de Vitesse-aanhang een lange aanloop 
en plaatst de bal met een schuiver in 
de linker onderhoek. Het uitvak met 
Twente supporters ontploft en samen 
met de spelers werd de overwinning 
nog lang en uitbundig gevierd. Met zijn 
benutte strafschop zorgde Polak ervoor 
dat FC Twente zich kwalificeert voor 
de UEFA CUP en plaatst voor de finale 
van de KNVB beker, waarvan iedereen 
natuurlijk wel weet hoe die is afgelopen! 
Polak zou in de finale tegen PSV in 
de noodzakelijke strafschoppenserie 
overigens weer een penalty benutten. 
Dit keer koos hij ervoor om de bal in 
de rechter onderhoek  te schieten. Het 
betekende op dat moment de 3-3, nadat 
FC Twente op een ogenschijnlijk kansloze 
1-3 achterstand had gestaan.  

Het was erg mooi om Sjaak Polak 
weer eens te zien voetballen tijdens 
de jubileumwedstrijd van onze 
supportersvereniging. Het was mooi 
om te zien dat hij nog steeds niks 
heeft ingeboet als het gaat om zijn 
werkmentaliteit. Op de bewuste middag 
scoorde hij tweemaal. Zijn eerste was 
een prachtige stift vanaf de rand van het 
strafschopgebied, en zijn tweede scoorde 
hij vanaf de elfmeterstip. Alsof het zo 
had moeten zijn. Naar mijn idee was 
Sjaak nog steeds de beste van het veld!
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Clubliefde

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

De eerste keer dat ik in aanraking kwam 
met FC Twente was in het seizoen 
1992/1993. Destijds voetbalde ik bij 
Sportclub Denekamp. We vertrokken 
vanaf Sportpark de Bögelscamp met 
de bus naar het Diekman Stadion voor 
de wedstrijd FC Twente - Go Ahead 
Eagles. Als 11- jarige zag ik FC Twente die 
dag met 4-0 winnen van de gasten uit 
Deventer, door doelpunten van Prince 
Polley en Ronald de Boer. Ik weet me 
nog te herinneren dat enkele supporters 
van Kowet vlak voor het einde van 
de wedstrijd een aantal spandoeken 
in brand staken en een touringcar 
(waarmee ze nog terug moesten) 
sloopten. 
 
In november 1997 was ik voor het eerst 
toeschouwer bij een wedstrijd voor de 
UEFA Cup. FC Twente speelde die avond 
thuis tegen het Deense Aarhus GF. Via 
mijn oom hadden we kaarten voor de 
hoofdtribune weten te bemachtigen. 
Deze wedstrijd eindigde in 0-0, maar 
omdat Twente uit met 1-1 (doelpunt 
Sumiala) had gelijk gespeeld gingen 
ze door naar de volgende ronde. In de 
derde ronde speelde Twente tegen AJ 

Auxerre, hierbij was ik ook aanwezig. 
De thuiswedstrijd tegen de Fransen ging 
met 0-1 verloren, en ook de uitwedstrijd 
werd verloren. Hierdoor was FC Twente 
uitgeschakeld in de UEFA Cup.  

In de periode daarna ben ik een aantal 
keer op de fiets vanuit Denekamp 
naar het Diekman stadion geweest. 
Destijds kon je nog voor een paar 
gulden een wedstrijdkaartje kopen. In 
de tussentijd had de club ’t Diekman 
aan de J.J. van Deinselaan verlaten en 
zijn intrek genomen in het gloednieuwe 
Arke Stadion. De wedstrijd FC Twente 
– Cambuur Leeuwarden in het seizoen 
1998/1999 was mijn eerste wedstrijd 
in het Arke Stadion. Destijds zat ik op 
het ROC in Hengelo en samen met 
klasgenoot Koen Kruidenier hadden we 
bedacht dat het wel een keer leuk zou 
zijn om een wedstrijdje van FC Twente te 
bezoeken. We hadden kaarten naast het 
uitvak, en de Friezen waren de gehele 
wedstrijd alleen maar “SCC”  aan het 
schreeuwen. De wedstrijd eindigde in 
0-0. Ondanks het gelijke spel hadden 
we een leuke avond gehad. Daarna 
hebben we nog een aantal losse kaartjes 
gekocht, alvorens we in de winterstop 
van het seizoen 1999/2000 besloten 
een halve seizoenskaart te kopen. Deze 
hebben we vervolgens omgezet in een 
jaarkaart. Na twee jaar zijn we verhuisd 
van het vroegere Vak 26 (op de hoek van 
de lange zijde) naar het huidige Vak 107 
(hoek korte zijde bij Vak-P). Op deze plek 
zitten we nu al een jaar of elf.  
In al die jaren hebben we veel mooie 
dingen meegemaakt. 

Het meest onvergetelijke waren nog wel 
de finale om de Amstel Cup tegen PSV in 
2001 en natuurlijk het kampioenschap 
in 2010. De enorme euforie in de Kuip 
na het behalen van die beker was 
ongeëvenaard! Bovendien was het 
de eerste prijs als supporter en het 
verloop van de wedstrijd was niet te 
bevatten, met o.a. Sander Boschker 
die het onmogelijke deed door drie 
strafschoppen te pakken. De landstitel 
was uiteraard ook uniek, geniaal en ook 
dat vergeet ik nooit meer! We stonden 
op die regenachtige zondag op de Oude 
Markt. Wat een geweldig mooi feest was 
het, hopelijk mogen we het nog eens een 
keer mee te maken! 

Een paar keer per seizoen probeer ik 
een uitwedstrijd te bezoeken. Over 
het algemeen vind ik deze mooier en 
gezelliger dan de thuiswedstrijden. 
Inmiddels heb ik de meeste stadions van 
Nederland wel gezien. De uitwedstrijd 
in Roosendaal tegen RBC in 2000 
is wel een van de wedstrijden die 
me het meest is bijgebleven! In de 
tweede helft leek FC Twente in een 
tijdsbestek van twee minuten op een 
onoverbrugbare achterstand te zijn 
gekomen, maar nadat Kurt van de Paar 
voor de aansluitingstreffer had gezorgd 
was het Jan Vennegoor of Hesselink die 
in de 86ste minuut voor de gelijkmaker 
tekende! Op het moment dat we met 
de bus wegreden werd precies bij 
onze plekken het raam met een steen 
doorgegooid. We mochten van geluk 
spreken dat we slechts geen snijwonden 
hadden opgelopen, 

maar we hadden de glasscherven overal 
zitten. Bovendien was het die avond tien 
graden onder nul, en ik kan je zeggen 
dat het dan niet zo fijn om in een bus 
te zitten zonder raam. Overigens was 
de uitwedstrijd in Parijs tegen PSG in 
december 2008 ook wel een bijzondere 
ervaring! FC Twente was op dat moment 
al geplaatst voor de volgende ronde 
van de UEFA Cup en verloor kansloos 
met 4-0, maar er waren behoorlijke 
heftige rellen in de stad voorafgaand 
aan de wedstrijd. Die onrust heeft een 
aardige indruk op me gemaakt. Tot slot 
was de uitwedstrijd naar Alkmaar vorig 
seizoen erg gezellig. We waren er met de 
Beatbuzz en FC Twente won er met 0-3.

De laatste twee seizoenen zijn we 
als supporter niet echt verwend qua 
voetbal. Sprankelend teamspel hebben 
we maar sporadisch gezien, maar ik heb 
nooit ook maar één seconde getwijfeld 
om mijn jaarkaart op te zeggen. Je bent 
immers supporter in goede en slechte 
tijden! Bovendien heb ik er vertrouwen 
in dat de door de club ingezette koers de 
juiste is! 
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Omdat Sepp Blatter onlangs ontdekte 
dat het erg warm is in Qatar, vooral in 
de zomer, wordt de WK-finale van 2022 
waarschijnlijk op 18 december gespeeld. 
Een weekje voor kerst. Dan is het in 
Qatar geen vijftig graden, maar hooguit 
een graadje of dertig. 
 
U en ik moeten misschien even 
wennen aan het idee van een WK-
finale in december, maar Sepp kan het 
ook niet helpen. Met oliemiljoenen 
kun je voetbalstadions prima van 
airconditioning voorzien, maar niet een 
heel land. Een typisch gevalletje van 
overmacht, aldus Sepp, dus wat begrip is 
op zijn plaats. 
 
Zonder begrip en inlevingsvermogen 
red je het niet meer, als hedendaagse 
voetballiefhebber. Luis Suárez gaat een 
arbitragezaak aanspannen tegen zijn club 
Liverpool, want hij wil naar Arsenal, want 
die spelen in de Champions League. Luis 
hoopt dat u daar begrip voor heeft, zei 
hij medio augustus, en anders rot u maar 
lekker op. 
 
Dat Liverpool hem twee jaar lang 
hartstochtelijk verdedigde, steeds als 
Luis zich weer misdragen had, op het 
absurde af; Suarez vindt dat niet zo 
relevant. De fans die hem bezongen als 
een martelaar, de managers die hem 
als een kind beschermden: ze kunnen 
allemaal de boom in. Loyaliteit is een 
achterhaald begrip en in het voetbal 
waait het één kant op. 
 

Gastcolumn - Sjoerd Mossou

De Aziatische eigenaar van Hull City 
AFC (uit 1904) gaat de naam van zijn 
club dit seizoen veranderen in ‘Hull City 
Tigers’, want dat is beter voor de ‘global 
branding’ van ‘het merk’. 
 
De eigenaar van Anzhi Makhachkala 
pompte eerst een half miljard in heel 
dure voetballers, maar nu vindt-ie het 
mooi geweest en daarom gaat hij zijn 
heel dure voetballers allemaal weer 
verkopen. 
 
Wayne Rooney is ‘geblesseerd’, maar wie 
denkt dat het iets met het miljoenenbod 
van Chelsea te maken heeft, ziet het 
verkeerd. De plotselinge voetblessure 
van Luis Suárez staat - uiteraard - volledig 
los van zijn flirt met Arsenal. De blessure 
van Gareth Bale? Puur toeval, mensen. 
 
Real Madrid hoopt Bale deze maand te 
kopen van Tottenham Hotspur, voor zo’n 
120 miljoen euro. Hon-derd-twin-tig 
miljoen euro. Voor een linkshalf. 

Dat geld leent Real van Spaanse 
banken, die op het punt staan om te 
vallen, omdat ze geld uitlenen dat er in 
werkelijkheid helemaal niet is. Oh ja, en 
ondertussen is half Madrid werkloos. 
 
Iets verderop in Valencia ligt een enorme 
bouwput, waar een gelikt nieuw stadion 
had moeten verrijzen, maar het geld 
was plotseling op. En Coventry City gaat 
dit seizoen in Northampton spelen, 
op tientallen kilometers afstand van 
Coventry. De eigen, gloednieuwe Ricoh 
Arena bleek onbetaalbaar geworden. 
 
De beweging ‘Against Modern Football’ 
wordt vaak beschouwd als conservatief 
en sentimenteel, of als een tikkeltje 
naïef. Een ongeorganiseerd collectief 
is het, dat opereert zonder duidelijk 
partijprogramma en dat opduikt op 
onvoorziene tijden. Soms krachtig, soms 
met een klein spandoekje in de hoek van 
het uitvak. 

Het is een wat vage, fragmentarische 
verzetsbeweging, verenigd op websites 
en in stadions. Bij de ene club zijn ze 
sterker vertegenwoordigd dan bij de 
andere club, maar vinden doe je ze 
overal: fanatieke jongens die boos zijn 
omdat het voetbal ze wordt afgepakt. 
Die knokken tegen de perversie van het 
grote geld. Die sceptisch zijn op alle 
dagen van de week. 
 
Hun strijd is zinloos, vermoedelijk, maar 
zolang het voetbal afstevent op totale 
krankzinnigheid, is het cruciaal dat ze er 
zijn. 

"Voetbal stevent af op totale 
krankzinnigheid"

Deze ´gastcolumn´ is geschreven door 
Sjoerd Mossou, journalist van AD 
Sportwereld
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FC Twente speelde vanaf de oprichting 
in Stadion Het Diekman. Dit stadion 
was in 1956 reeds klaar voor gebruik en 
Sportclub Enschede speelde daar haar 
thuiswedstrijden. Na de fusie tussen 
Sportclub Enschede en de Enschedese 
Boys wordt Stadion Het Diekman de 
thuisbasis van de nieuwe Enschedese 
eredivisionist. Na 33 jaar was het op 
woensdag 22 april 1998 tijd om afscheid 
te nemen van Het Diekman Stadion. 
De voormalige thuishaven van FC 
Twente waar vanaf 1965 vele hoogte- 
en dieptepunten werden beleefd. De 
laatste wedstrijd, tegen sc Heerenveen, 
kon natuurlijk niet voorbijgaan 
zonder een waardig afscheid. In het 
Diekman Stadion werden in totaal 563 
competitiewedstrijden, 48 bekerduels en 
34 Europese wedstrijden gespeeld. Vanaf 
1998 wordt het nieuwe Arke Stadion in 
gebruik genomen en doet Het Diekman 
niet langer dienst als thuisbasis van 
de Tukkers. Met pijn in het hart werd 
afscheid genomen van het bijzondere 
onderkomen van FC Twente.  

Sv FC Twente Denekamp dook andermaal 
de geschiedenisboeken in, op zoek naar 
een drietal memorabele wedstrijden 
die er gespeeld zijn aan de J.J. van 
Deinselaan.  

03-11-1968  FC Twente – Ajax  5-1
De naam van FC Twente en stadion Het 
Diekman worden definitief gevestigd als 
op 3 november 1968 het grote Ajax op 
bezoek komt. FC Twente wint met maar 
liefst 5-1 in het meest legendarische 
duel dat ooit in Het Diekman is gespeeld. 

Uit de oude doos - Stadion Het Diekman 

Ruim 26.000 toeschouwers bevolken de 
´Hel van ´t Diekman´. In de stromende 
regen zien ze een ontketend FC Twente, 
dat van begin af aan de aanval zoekt.  
 
Met Schrijvers op doel, Drost, De 
Vries, Bronkers en Huve achterin, Ten 
Donkelaar, Achterberg en Houwaart 
op het middenveld, en voorin Van 
Dijk, Jeuring en Pahlplatz speelde FC 
Twente de Amsterdammers van de 
mat.  De laatstgenoemde scoorde de 
openingstreffer, waarna Ajax nog terug 
kon komen via Keizer. Daarna was het 
echter gedaan met de tegenstand. 
Door treffers van Van Dijk (3 maal) en 
nogmaals Pahlplatz komt de eindstand 
van 5-1 op het bord te staan. 

09-04-1975  FC Twente – Juventus 3-1
In het seizoen 1974-1975 is FC Twente 
op het toppunt van z’n mogelijkheden 
en stoomt via RWD Molenbeek, Dukla 
Praag en Velez Mostar door naar de 
halve finales van de UEFA Cup. Met 
Juventus ontmoeten de Enschedeërs 
daarin een oude bekende, met wie het 
gros van het team nog een appeltje te 
schillen heeft. De afrekening begint in 
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een kolkend Diekman-stadion, waar 
de Italianen door doelpunten van Jan 
Jeuring en Johan Zuidema (2x) met 
3-1 worden afgetroefd. De return is 
veertien dagen later in Turijn. FC Twente 
wint er met 0-1 door een doelpunt van 
(wederom) Johan Zuidema. Aanvoerder 
Epi Drost reageerde na afloop als volgt: 
“Het was de wedstrijd van ons leven, 
de beste die we ooit voor de Europa 
Cup hebben gespeeld. We lieten de bal 
zo gedisciplineerd rondgaan, dat die 
Italianen nauwelijks aan de bal kwamen. 
We hebben Juventus helemaal suf 
gespeeld”.   
 
In de finale van de UEFA Cup is het 
Duitse Borussia Mönchengladbach de 
tegenstander. Nadat de eerste wedstrijd 
in Duitsland in 0-0 is geëindigd, verwacht 
iedereen dat FC Twente het in eigen huis 
af zal maken. Al snel komen de ploeg 
en de fans van een koude kermis thuis. 
Binnen de kortste keren staat het 0-2 en 
is de wedstrijd gespeeld. Epi Drost scoort 
nog wel, maar het wordt uiteindelijk een 
ontluisterende 1-5. 

Opstelling FC Twente - Juventus 
Volkmar Gross; Cees van Ierssel, Epi 
Drost, Niels Overweg, Kalle Oranen; 
Frans Thijssen, Kick van der Vall, Arnold 
Mühren (22' Jaap Bos); Johan Zuidema, 
Jan Jeuring, Theo Pahlplatz 

15-09-1993  FC Twente - Bayern 
München 3-4
In het seizoen 1993/1994 mag FC Twente 
na het verlies tegen Bayer Leverkusen 
in 1990 weer meedoen aan het UEFA 
Cup- toernooi. De formatie van trainer 
Rob Baan is het seizoen ervoor geëindigd 
op een fraaie vijfde plek en kan zich 
nu internationaal weer bewijzen. De 
tegenstander in de eerste ronde is er 
niet zomaar één. Bayern München komt 
op bezoek. Eén van de beste clubs ooit, 
kwam in het eerste duel op bezoek bij de 
Trots van het Oosten. 
 
Ruim 16.000 supporters zagen dat 
Twente aardig combineerde aan het 
begin van de wedstrijd en al snel 
twee keer voor het doel van doelman 
Aumann wist te komen. Daar waar de 
Enschedeërs  verzuimden om te scoren, 
was het Bayern-speler Nerlinger die met 
een rake kopbal daar wel in slaagde en 
hiermee de 0-1 aantekende. FC Twente 
leek vervolgens van slag te zijn en dit 
resulteerde niet veel later in de 0-2. Uit 
een vrije trap wist Christian Ziege te 
scoren. Dit was gelijk de ruststand. 
 
Na een kwartier spelen in de tweede 
helft was het Twente-speler Jan van 
Halst die een rode kaart ontving van de 
Portugese scheidsrechter Jorge Monteiro 
Coroado. 

Dit nadat hij Nerlinger vol in het gezicht 
had geslagen. FC Twente moest door 
met tien man. Toch leek FC Twente 
nog even terug in de wedstrijd te 
komen, nadat Michel Boerebach wist 
te scoren uit een vrije trap. Echter was 
het Bayern- speler Scholl die één minuut 
later de stand op 1-3 wist te brengen. 
De Tukkers wisten echter nogmaals de 
rug te rechten en toonden andermaal 
veerkracht. Na 26 minuten in de tweede 
helft was het Prince Polley die ervoor 
zorgde dat FC Twente weer iets dichter
bij Bayern komt te staan; 2-3.  
 
Na de goal van de Ghanese 
publiekslieveling volgde er iets wat 
niemand in het Diekman nog voor 
mogelijk had gehouden. Na een voorzet 
van Ruud Kool wist Edwin Vurens met 
een geweldige volley voor de gelijkmaker 
te tekenen. Het was het mooiste 
moment van de aanvaller in dienst van 
FC Twente. Door een doelpunt in de 
blessuretijd (van wederom Christian 
Ziege) verloor FC Twente de wedstrijd 
overigens nog wel met 3-4.

Opstelling FC Twente - Bayern München  
Sander Boschker, Clemens Zwijnenberg, 
Nico-Jan Hoogma, Michel Boerebach, 
André Karnebeek; Jan Gaasbeek (35' 
Boudewijn Pahlplatz), Arno Arts (55’ 
Michael Mols), Jan van Halst, Ruud Kool; 
Prince Polley, Edwin Vurens
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1. Wie is deze oud- speler van FC 
Twente? 

Joost Volmer. 
De Enschedeër 
speelde slechts 
14 officiële 
wedstrijden in 
het eerste elftal 
van FC Twente.  
Alvorens hij in 
2009 zijn carrière 
beëindigde 
speelde hij nog 
voor Helmond 

Sport, VVV Venlo, MVV, Fortuna Sittard, 
AZ Alkmaar, West Bromwich Albion, FC 
Den Bosch en de Graafschap.
 
2. Wout Brama speelde tot dusver 64 
Europese wedstrijden voor FC Twente. 
Hoe vaak wist de geboren Almeloër 
hierin te scoren? En tegen welke 
tegenstander(s)? 
Slechts 1 keer. Op 20 oktober 2011 
opende Wout Brama de score in/tegen 
Odense. Uiteindelijk wist FC Twente 
het Europa League-duel in het TRE-FOR 
Park met 1-4 te winnen.  
 
3. Op het WK 2010 in Zuid Afrika waren 
7 spelers actief die op dat moment bij 
FC Twente onder contract stonden. Wie 
waren dat? 
Sander Boschker (Nederland), Blaise 
N’kufo (Zwitserland), Cheik Tioté 
(Ivoorkust), Miroslav Stoch (Slowakije), 
Bernhard Parker (Zuid-Afrika), David 
Carney, Nikita Rukavytsya (Australië). 
 

FC Voetbalkennis – Een elftal voetbalvragen

4. Op 19 januari 2011 scoorde 
Marc Janko maar liefst 4x in het 
competitietreffen met Heracles Almelo. 
Slechts één speler scoorde ooit 5x in één 
competitieduel? Wie was dat en tegen 
wie? 
Piet Keur. Op 20 december 1987 wist hij 
5x te scoren tegen DS’79 (het huidige FC 
Dordrecht). 
 
5. FC Twente nam het in 138 gespeelde 
Europese wedstrijden op tegen 
64 verschillende tegenstanders. 
De Enschedeërs kruisten met 5 
tegenstanders 4x de degens. Welke 5 
ploegen waren dat? 
Borussia Mönchengladbach, Ipswich 
Town, Juventus, Steaua Boekarest en 
Werder Bremen. 
 
6. Luke Wilkshire speelde 2 seizoenen 
voor FC Twente. Van welke club kwam 
hij voorafgaand aan het seizoen 
2006/2007 over? 
Bristol City. Tegenwoordig speelt deze 
club op het derde niveau van Engeland. 
 
7. Nacer Chadli scoorde was tot dusver 
11 keer trefzeker voor FC Twente in 
Europees verband. Hiermee staat de 
Belgische Marokkaan op plaats 3 als 
het gaat op topscorers van FC Twente in 
Europese wedstrijden. Wie moet hij nog 
voor zich dulden? 
Jan Jeuring (19 doelpunten) en Johan 
Zuidema (12 doelpunten). Theo Pahlplatz 
was (net als Nacer Chadli) 11 keer 
trefzeker. 

8. In 2003 verruilden de Twentse 
talenten Ruud ter Heide, Vincent 
Voshaar en Marc Veurink FC Twente 
allen voor dezelfde club. Voor welke 
club gingen zij spelen? 
Eintracht Nordhorn.  De club werd in 
februari 2012 uit de competitie gehaald, 
nadat er faillissement onoverkomelijk was. 

9. 15 januari 2008 wist FC Twente 
Ibrahim Maaroufi vast te leggen. De 
toen 18-jarige Belgische middenvelder 
stond te boek als een talentvolle 
middenvelder. Van welke club was hij 
afkomstig? 
Inter Milan. Zijn periode bij Twente was 
echter geen succes. Na een jaar had 
Maaroufi nog geen minuten gemaakt 
in het eerste elftal en ook voor het 
beloftenelftal kwam hij niet meer in 
actie. Hij verliet FC Twente en vertrok 
naar Vicenza Calcio in de Italiaanse 
Serie B. 

10. Jan Vennegoor of Hesselink kwam 
in dienst van FC Twente tot 2 interlands 
in Oranje. Hij maakte zijn debuut in een 
verloren WK-kwalificatieduel. Tegen 
welk land was dat? 
Tegen Portugal (11-10-2000). In de 
Rotterdamse Kuip werd met 0-2 verloren 
door doelpunten van Sérgio Conceiçao 
en Pauleta.

11. Niels oude Kamphuis keerde in 2006 
terug bij FC Twente. Van 1999 tot 2006 
was hij actief in de Bundesliga en kwam 
uit voor een tweetal clubs. Welke waren 
dat? 
Schalke ’04 en Borussia 
Mönchengladbach. 
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1. FC Twente speelde in het verleden 138 
wedstrijden in Europees verband. In 57 
wedstrijden wisten de Enschedeërs te 
zegevieren. Wat is de grootste Europese 
overwinning van FC Twente?  

 
2. Op Hemelvaartsdag 2001 won 
FC Twente de Amstel Cup. De finale 
tegen PSV werd beslist na een 
strafschoppenserie. De Enschedeërs 
wonnen deze met 3-4 na een 3-1 
achterstand. Wie slaagden er niet in om 
vanaf de stip te scoren? 

3. In 1974-1975 zond de BBC een 
documentaire uit over de baltovenaars 
op het middenveld van FC Twente. Uit 
welke drie spelers bestond dat geprezen 
middenveld?  

Een elftal voetbalvragen

4. Aan de vooravond van het seizoen 
2003-2004 kwam er een 23- jarige 
Deen naar FC Twente. Naar welke naam 
luisterde hij? 

5. Op 25 november 2007 maakte Andrej 
Rendla zijn debuut voor FC Twente. Op 
dat moment was de Slowaak 17 jaar, 
1 maand en 12 dagen jong. Slechts 2 
spelers uit de historie van de club waren 
jonger bij hun debuut. Wie waren dat?

 
6. In ons kampioensjaar speelden er vijf 
spelers bij NEC met een verleden bij FC 
Twente. Wie waren dat?  

7. Clemens Zwijnenberg is dit seizoen 
hoofdtrainer bij SDC’12 (Za). In zijn 
tijd als profvoetballer speelde hij zes 
seizoenen in het eerste elftal van FC 
Twente. Naar welke club vertrok hij in 
1995? 

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

 

9. Op 10 mei 1998 speelde FC Twente 
haar eerste wedstrijd in het nieuwe Arke 
Stadion. Op die dag won FC Twente met 
3-0 van PSV. Sander Boschker keerde 
tijdens de openingswedstrijd een 
strafschop van een PSV’er. Van wie? 

10. Op 22 april 1998 was SC Heerenveen 
de laatste tegenstander van FC 
Twente in het Diekman Stadion. Er 
waren twee spelers die zowel in de 
afscheidswedstrijd van het Diekman als 
in de openingswedstrijd van het Arke 
Stadion trefzeker waren. Wie waren dat? 

11. Wie was de laatste speler met een 
verleden bij FC Twente die zijn debuut 
maakte voor het Nederlands Elftal?  
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De bal rolt

Zo direct na de voetbalcompetitie 
is het altijd een beetje afkicken. 
Geen voetbal meer op televisie, als 
amateurtrainer zit je ineens niet meer 
in het ritme van trainen en spelen. 
Een ‘postvoetbaltijdperk’ breekt aan. 
Gelukkig hadden we deze zomer nog een 
beetje opvulling met de Confederations 
Cup en het EK voor vrouwen, al was dat 
laatste evenement geen succes voor 
de Nederlandse vrouwen. Ik had dan 
ook niet het gevoel dat ik hierna moest 
afkicken…  Natuurlijk deed ook de Tour 
de France haar werk om het voetbal een 
beetje los te laten.

Op een gegeven moment gaat het 
over een wolf die is gevonden langs de 
snelweg met een bever in de maag en 
heel Nederland raakt in de war van dit 
overleden beest. Een wolf is al lang niet 
meer gezien in dit land en in de buurt 
van  de plek waar men het kadaver vond 
zijn geen bevers te vinden. Ook werd er 
een uitgebreide analyse gehouden over 
de houding van de wolf. Lag deze in een 
natuurlijke houding of kon het zo zijn dat 
de wolf daar bewust was neergelegd? 
Allerlei forensische mensen bogen zich 
over dit belangrijke vraagstuk. Inmiddels 
is zijn broertje ook al opgedoken in ons 
land… Vanzelfsprekend ebde dit ook 
weer weg, maar toen werd het pas echt 
eb en strandde een potvis op ons strand. 
Reddingsteams spoedden zich om het 
gevaarte te redden van de uitdroging. 
Het mocht niet baten, na een paar dagen 
werd de potvis als verloren beschouwd 
en zagen we de Partij voor de Dieren zich 

sterk maken voor nieuwe vaargeulen 
voor potvissen. Die voor boten werden 
immers ook opnieuw aangelegd. Als 
klap op de vuurpijl kwamen een stel 
bavianen op een stok voorbij. In een 
dierentuin waren zij plotsklaps in 
staking gegaan en bleven ze bovenop 
een stok zitten. Ze wilden niet eten en 
keken met zijn allen in dezelfde richting. 
Wellicht dat zij staakten voor betere 
werkomstandigheden in de dierentuin, 
maar dat wist niemand nog met 
zekerheid te melden.

Als dit soort berichten voorbij komen, 
weten we dat het tijd wordt voor wat 
anders. Zoals transferperikelen. Wie 
gaat er nog weg en wie komt er ons 
nog versterken? Onze voorzitter die 
een lesje boekhouden wil geven en 
supporters die zich opwarmen aan 
nietszeggende oefenpotjes tegen 
nietszeggende tegenstanders. En dan 
ineens is het zover. De bal rolt weer 
volop, de competitie is begonnen. Het 
waakvlammetje zal weer groeien tot een 
volwaardige vlam. Een vlam van hoop 
dat ons FC Twente dit jaar weer een 
rol van betekenis gaat spelen. En na dit 
seizoen hoeven we nog niet direct af te 
kicken, want er staat ons 
nog een heerlijke toetje 
te wachten in de vorm 
van een WK. De wolven, 
potvissen en bavianen 
zijn gewaarschuwd!

Iwan Bult
Reageren? iwanfct@
hotmail.com


