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Van de voorzitter
Beste leden/sponsoren,
We staan aan de vooravond van een
nieuw voetbalseizoen. Een nieuw
voetbalseizoen in de Eredivisie,
godzijdank. Het seizoen dat achter ons
ligt zal ongetwijfeld de boeken in zijn
gegaan als het meest turbulente uit de
clubhistorie.
FC Twente heeft een strijd moeten
leveren op leven en dood. Financieel,
bestuurlijk en sportief. Met als inzet
het voortbestaan van onze club.
Tot onze grote vreugde is onze club
behouden gebleven voor de Eredivisie.
Dit naar aanleiding van de beslissing
van de beroepscommissie van de
KNVB. De donkerste periode in onze
clubgeschiedenis hopen we hiermee
deﬁnitief af te kunnen sluiten. Vrijdag
17 juni 2016 is met goudomrande letters
bijgeschreven in de geschiedenisboeken.
Het gevoel van intens geluk kwam
overeen met het gevoel van 24 mei 2001
en van 2 mei 2010. Ge-wel-dig!
Wij, als supportersvereniging FC
Twente Denekamp, willen het graag
weer over voetbal hebben en met
vereende krachten, hopen we op
een mooie, gezonde en sportief
succesvolle toekomst voor FC Twente.
De gezamenlijke kracht, is de kracht van
Twente. Dat is eens temeer duidelijk
geworden vorig seizoen, zoals tijdens de
massale mars van het Volkspark naar de
Grolsch Veste, ons stadion.
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Echter, de problemen zijn de wereld nog
niet uit. Er zal keihard gewerkt moeten
blijven worden om de club in alle
opzichten weer daar te brengen waar het
hoort; ﬁnancieel gezond, bestuurlijk sterk
en transparant en sportief succesvol.
Onze vereniging staat net als Het
Twentse Ros nog ﬁer overeind. Afgelopen
seizoen zijn we weliswaar met ietwat
minder mensen (gemiddeld ca. 140
personen) tweewekelijks naar Enschede
afgereisd, maar de gezelligheid was als
vanouds. Een gevoel van ‘noaberschap’,
waar zie je het tegenwoordig nog?
Met z’n allen zijn we een mooie club
bij elkaar. Het moment dat we met de
bussen uit Denekamp wegrijden maakt
me iedere keer weer trots!
Het komende seizoen zal in het teken
staan van overleven, zoveel is wel
duidelijk. Maar wat maakt het uit?
Vanaf nu gaan we ‘gewoon’ weer lekker
normaal doen bij FC Twente en gaan we
met passie en strijd knokken voor ieder
punt. Wij tegen iedereen! Loat ze moar
komm’n!

Van enkele busleden hebben we de
afgelopen periode het verzoek gekregen
om na aﬂoop van de wedstrijd later
terug te rijden richting Denekamp, dan
het huidige half uur. Dit om nog een
biertje te drinken in het home van Vak P
of de Vriendenkring. Dit is, door diverse
redenen, niet realiseerbaar.

Zo, dat was hem wel weer. We zien
elkaar zaterdag 6 augustus in de bus naar
FC Twente – Excelsior.
Völ plezeer met dit beukske!
Groeten,
Mathijs Vollenbroek

Op dit moment is het nog afwachten
of we aankomend seizoen met twee
of drie bussen rijden en bovendien is
er, onzes inziens, onvoldoende animo
onder de huidige leden. Je moet namelijk
>40 personen zijn, wil het mogelijk zijn
om één bus later te laten vertrekken.
Echter zullen we deze optie periodiek
heroverwegen.
Naast de zeventien thuiswedstrijden
(en eventueel één of meerdere
bekerwedstrijden), zullen we dit seizoen
ook weer een ledenfeest en Algemene
Ledenvergadering organiseren.
Daarnaast willen we alvast aankondigen
dat we ons op korte termijn weer in gaan
zetten voor een Stichting Vang je Droom.
Deze stichting maakt zich hard om het
leven van kinderen, die het om welke
reden dan ook moeilijk hebben, even een
beetje extra kleur in hun leven te bieden.
We hopen op jullie medewerking!
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Nieuws vanuit het bestuur
Samenstelling bestuur /
sponsorcommissie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur
van Supportersvereniging FC Twente
Denekamp besloten dat het tijd is voor
verjonging. Dit omdat het onze bedoeling
is dat deze Supportersvereniging nog
-tig jaar blijft bestaan. Hiertoe is besloten
om Buck Duursma te vragen om het
bestuur te versterken. Buck zal vanaf
heden meedraaien en al enkele taken op
zich nemen. Hij zorgt voor een frisse blik
en nieuwe inzichten. We zijn blij dat we
hem hebben kunnen verwelkomen!

De sponsorcommissie heeft in de
tussentijd de nodige sponsoren aan de
supportersvereniging weten te binden
en erg mooie sponsoravonden weten te
organiseren.
Mark Kip en Thomas Lubben zijn de
plaatsvervangers en gaan binnen hun
netwerk bedrijven en ondernemers
proberen te overtuigen van de
voordelen van een samenwerking
met Supportersvereniging FC Twente
Denekamp.

Ook de samenstelling van de
sponsorcommissie is gewijzigd. Elmir
Gobeljic en Bob Westerhof hebben
na drieënhalf jaar hun afscheid
aangekondigd. Wij zijn beide heren veel
dank verschuldigd.
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Bestuur

Sponsorcommissie

Activiteitencommissie

Financien /
Kascommissie

Mathijs Vollenbroek
Niels Vollenbroek
Jordy Morsink
Roy Steggink
Marc olde Scholtenhuis
Buck Duursma

Jordy Morsink
Paul Ottenhof
Marc olde Scholtenhuis
Mark Kip
Thomas Lubben

Roy Steggink
Rene Vollenbroek
Thomas Koopman
Erik Vollenbroek

Niels Vollenbroek
Bas Riekhoﬀ
John Wigger
Wouter Hoonberg

Maatschappelijke Betrokkenheid
Vrijdagavond 23 september staat
de jaarlijkse sponsoravond op het
programma. Voor en tijdens deze avond
zet Supportersvereniging FC Twente
Denekamp zich in voor Stichting ‘Vang
je Droom’. Deze Stichting zet zich in om
het leven van kinderen, die het om welke
reden dan ook moeilijk hebben, even een
beetje extra kleur in hun leven te bieden.
Later in dit magazine meer aandacht
voor deze geweldige stichting.

Sponsorcommissie - 2
Zeer content zijn we met het feit dat
we Eetcaﬀee De Musketier, Steghuis
Transport Twente / STT Logistics B.V. en
Pizzeria & Grill restaurant Bella Napoli
en Hoefsmederij Morshuis mogen
verwelkomen als nieuwe sponsoren van
de supportersvereniging. We hopen op
een langdurige samenwerking!

Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 21 oktober 2016 staat de Algemene
Ledenvergadering van Supportersvereniging
FC Twente Denekamp op de agenda.
Het bestuur nodigt alle busleden, leden,
sponsoren, oud- bestuursleden en
belanghebbenden van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn.
Datum: Vrijdag 21 oktober 2016
Aanvang: 20:30 uur
Locatie: Het Podium, Denekamp
Via ﬁnancien@fctwente-denekamp.nl kunt
u de notulen van de ledenvergadering
van september 2015 opvragen. De
jaarcijfers van het seizoen 2015/2016
en de begroting 2016/2017 zullen op de
avond van de Algemene Ledenvergadering
getoond worden. We hopen jullie allen te
verwelkomen op vrijdag 21 oktober.
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Levensader

Column - Arnold Bruggink (april 2016)

Als de Twente Leeft! Mars van begin
maart iets heeft bewezen, is het wel
hoezeer de club leeft en verankerd zit in
de regio. Dat lange supporterslint dat
door de straten van Enschede trok, ik
vond het indrukwekkend om te zien. Als
oud-speler van de club werd ik echter
ook gegrepen door de noodkreet die
Michel Jansen slaakte. Jansen is het
voormalige en de toekomstige hoofd
opleiding van FC Twente en traint
dit seizoen het beloftenteam. In een
interview uitte hij onlangs zijn zorg over
de staat van de jeugdopleiding van FC
Twente. Volgens hem wordt die door
de ﬁnanciële problemen zo’n beetje
weggesneden.
Als je alleen al naar de prestaties kijkt,
zie je de jeugdopleiding afglijden.
Toen ikzelf in de jeugd van FC Twente
voetbalde, speelden we met de A1
steevast om de bovenste plaatsen. In
2007 werd de A-jeugd van FC Twente
kampioen van Nederland en in 2008 en
2012 veroverden ook de beloften de
nationale titel. Tegenwoordig spelen
de A en B-junioren niet eens meer op
het hoogste niveau. En dan heb je het
wel over de elftallen die de komende
jaren de spelers voor de eerste selectie
moeten leveren. De A1 staat laatste in
de Eerste Divisie en de B1 is de nummer
acht van de tien clubs in de Eerste
Divisie. Dat elftal verloor recent van FC
Emmen. Nog niet zo lang geleden was
dat totaal ondenkbaar.
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In zijn interview haalde Michel Jansen
de Onder-16 van FC Twente aan, waarbij
er tussen de spelers onderling grote
fysieke verschillen zijn. Geld om de
spelers met achterstanden bij te laten
trainen, is er volgens hem niet meer.
Als je dan bedenkt dat juist het fysieke
aspect in het huidige topvoetbal steeds
belangrijker wordt, schrijf je eigenlijk een
hele lichting spelers af. Een man als Jan
Kemkens, die vijftien jaar lang scoutte
voor FC Twente en werkelijk iedereen
in het regionale amateurvoetbal kent,
moest weg en loopt nu met zijn netwerk
bij PEC Zwolle. Je hoort zelfs dat Twentse
talentjes steeds meer clubs als Vitesse,
PEC Zwolle en de Graafschap kiezen.
FC Twente heeft het geld niet meer
om elke zaterdag mensen naar alle
amateurvelden in de regio te sturen.
Dat kan natuurlijk niet: in een straal van
veertig, vijftig kilometer rond Enschede
horen de beste voetballers te kiezen voor
FC Twente.

AZ is een mooi voorbeeld waaraan FC
Twente zich kan spiegelen. Nadat de
DSB Bank failliet was gegaan, kwam
ook die club in ﬁnancieel zwaar weer.
De ene na de andere basisspeler
moest worden verkocht. Tegelijkertijd
werden van trainer Gertjan Verbeek
wel dezelfde prestaties verwacht.
Daarbij deed de clubleiding hem wel de
belofte dat er niet bezuinigd werd op de
randvoorwaarden om goed te kunnen
trainen en niet werd gesneden in de
jeugdopleiding. De gevolgen zijn ernaar.
AZ won de beker, is momenteel de
nummer vier van Nederland en de ene
na de andere jeugdspeler breekt door.

Ik begrijp best dat FC Twente met de
ﬁnanciële en licentieperikelen volop
in de overlevingsmodus zit. Maar je
zult als club ook verder moeten en
wat dat betreft, mis ik een duidelijke
toekomstvisie. Volgens mij moet de club
een beleidsplan maken met daarboven in
hoofdletters de woorden in hoofdletters
de woorden betrouwbaar en gastvrij. Op
die terreinen heeft FC Twente ontzettend
veel goed te maken. Van daaruit moet
de club een professionele organisatie
optuigen, faciliteiten en voorwaarden
creëren en uitstralen de club van het
oosten te willen zijn.

Maar dan kom je bij het volgende
probleem. Wie moet dat doen? Wie
is FC Twente op dit moment? Er is
momenteel bij de club niet één idee, het
is niet één geheel. Van Onno Jacobs kun
je dat niet verwachten. Hij is interimdirecteur en zijn dienstverband loopt,
op dit moment, maar tot 1 mei. Verder
praat de ene functionaris zus, zegt de
andere bestuurder zo en is er vooral
veel onduidelijkheid. Daarom wordt
het volgens mij hoog tijd dat oudspelers veel meer bij FC Twente worden
betrokken. Jan van Halst is zeer geschikt
om de club naar buiten op een goede
en sympathieke manier te presenteren.
Fred Rutten is de ideale man om een
technische beleidsplan te schrijven.
Paul Bosvelt traint de B-jeugd, maar kan
een veel prominentere rol vertolken,
een ervaren trainer als André Paus is
beschikbaar en zo zijn er veel meer.
Dat soort mensen verbindt, zorgt voor
draagvlak en is in ieder geval logischer
dan Dennis de Nooijer die helemaal uit
Zeeland komt om de C1 van FC Twente
te trainen. Zeker voor een club als FC
Twente, die het zich ﬁnancieel niet
meer kan veroorloven om kwalitatief
goede spelers te kopen, wordt een
topjeugdopleiding de levensader. Als FC
Twente dat voor elkaar krijgt, kan het
in de toekomst weer structureel tot de
topzes van Nederland gaan behoren.
Maar de club moet wel snel gaan
handelen, want ze loopt al een paar jaar
achter de muziek aan.
Arnold Bruggink
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Een lid van de Supportersvereniging.. Sander Oortman
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
Sander Oortman
uit Denekamp.
Wat is je naam?
Sander Oortman.
Wat doe je zoal
voor de kost/
in het dagelijks
leven?
Ik ben business controller.

Waar en met wie zit je in het stadion?
Inmiddels geen jaarkaart meer.
Tegenwoordig losse kaartjes, geen vast
vak
Wie is je favoriete speler bij FC Twente
(nu/aller tijden)?
Bryan Ruiz, wat een topper!
Welke speler moet er zo snel mogelijk
terug keren in het rood van FC Twente?
Uiteraard Bryan Ruiz.

Verder nog hobby's?
Voetbal, tennis en hardlopen. Daarnaast
tijd doorbrengen met m’n dochter.

Wie mag er vandaag nog weg?
Robbert Schilder, pﬀf… Dit is gelukkig zijn
laatste seizoen.

Verliefd, verloofd, getrouwd?
Getrouwd met Rianne.

Waar eindigt Twente dit seizoen?
Plek 13.

Zijn er nog andere sporten die je leuk
vindt?
Het is met name voetbal wat ik volg.
Verder volg ik het tennis.
Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub
sta je langs de lijn?
Nee ik voetbal zelf niet. Wel aan
zaalvoetbal gedaan maar door
knieblessure is dat niet meer mogelijk.

Welke prijzen/prestaties behaalt FC
Twente de komende 10 jaar?
Zorgen dat we in de komende jaren in
de competitie weer de weg naar boven
vinden. En daarnaast hopen dat we in de
komende jaren de beker weer eens naar
Enschede kunnen brengen.

Wanneer/wat was je eerste wedstrijd
van FC Twente?
Denk ergens toen ik een jaar of 10-11
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was, FC Twente - Willem II in Vak E in het
Diekman Stadion.
Seizoenskaart sinds?
Seizoenkaart gehad van 1996 - 2014

Je meest memorabele wedstrijd van FC
Twente?
Dat zijn er meerdere...
FC Twente – FC Utrecht 4-2 in 19992000, de gewonnen bekerﬁnale FC
Twente – PSV in 2001 en natuurlijk de

kampioenswedstrijd NAC – FC Twente
0-2 op 02-05-2010
Wat is je favoriete buitenlandse club?
HSV!!
Wie is je favoriete buitenlandse speler
(nu/aller tijden)?
Niet echt een speciﬁeke favoriet.
Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic,
Steven Gerrard, Roberto Baggio, waren
toch wel spelers die er uit springen.
Wie is volgens jou de meest irritante
voetballer?
Luis Suarez, Anthony Lurling, Ola
Toivonen en Demy de Zeeuw
Wat is volgens jou het mooiste doelpunt
ooit?
Dat zijn er meerdere...
• Dennis Bergkamp met de
fantastische goal op St. James Park
tegen Newcastle Utd.
• De legendarische omhaal van Zlatan
Ibrahimovic, Zweden-Engeland van
buiten het strafschopgebied.
• En van FC Twente.. dan denk ik
toch als eerste aan de rush van
Theo Janssen, afgesloten met een
sublieme lob in de Grolsch Veste
tegen PSV

Welke club hoop je dat promoveert uit
de Jupiler League en welke club hoop je
dat degradeert?
Sparta mag wat mij terug komen. En
Excelsior mag er van mij uit.
Nog een mening over het Nederlands
Elftal?
Dramatisch dat we ons niet
gekwaliﬁceerd hebben. Kwaliﬁcatie
voor het WK wordt ook een zware
dobber. Heb weinig vertrouwen in deze
bondcoach, dhr. Blind….
Wat is je favoriete trainer?
Michel Preud’homme. Soms een beetje
gek, maar wat een beleving en dit wist
hij goed over te brengen op de spelers.
Wat zijn je verwachtingen van het
seizoen 2015/2016?
Plek 12-13, hoger zal er denk ik niet in
zitten…
Wat is je ideale basiself FC Twente op
dit moment?
Marsman; Ter Avest, Uvini, Andersen,
Thesker; Mokotjo, Ziyech, Guttierez;
Cabral, Ede, El Azzouzi.

Nog een aardig stadion ontdekt bij
de uitwedstrijden/wat is je favoriete
stadion?
Signal iduna Park in Dortmund, wat een
sfeervol stadion!
Welke tegenstander hoop je dat ooit
nog eens Europees uit de bus rolt?
HSV.
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Bedrog

Column - Erwin Waanders (juni 2016)

Het was vooral opluchting op
vrijdagmiddag 17 juni toen om iets voor
14:00 uur het verlossende bericht uit
Zeist tot ons kwam. FC Twente blijft in de
Eredivisie. Spreek de woorden eens uit
en besef dan hoe dicht onze club langs
het randje van de afgrond is geglipt als
een wielrenner die de bocht verkeerd
heeft ingeschat in een afdaling van een
Franse alpenreus.
Man, man, man wat hebben we met z’n
allen moeten lijden de afgelopen weken
en maanden. Want het zou toch niet dat
de megalomane ziekte waaraan Joop
en zijn vazallen leden, de mooiste club
van Nederland kapot zouden krijgen.
Het leek er lange tijd verdomd veel op.
Ik heb talloze keren vragen moeten
beantwoorden van ongeruste fans. ‘Jij
weet vast wel meer’, was steevast het
adagium. Maar ook ik moest het doen
met wat er door mijn collega’s op de
redactie in Enschede boven water werd
gehaald. En ja, soms had ik contact met
clubwatcher Leon ten Voorde. Maar
toen zelfs hij mij appte ‘Het is misse boel
Waan’, toen wist ik het ook even niet
meer.
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Het vertrouwen in een goede aﬂoop voor
FC Twente werd er na de uitspraak van
de rechter niet groter op. Sterker, ik zag
FC Twente al als een prachtige rode vlek
kuit het verleden, waar in de toekomst
de verhalen alleen maar mooier zouden
worden. Gelukkig is dat lot ons allemaal
bespaard gebleven en mogen we
allemaal weer de hoop koesteren op een
mooie, roodgekleurde toekomst.
Voor nu is het zaak om lering te trekken
uit de puinhoop die Joop en de zijnen
hebben achtergelaten. De zelfbenoemde
Zonnekoning denkt er zelf heel anders
over. Hij heeft de club volgens eigen
zeggen goed en gezond achtergelaten.

Het zegt alles over de geest van de
man die ten onder is gegaan aan
grootheidswaanzin, ijdelheid en
grenzeloos narcisme. Hij zag zijn eigen
standbeeld al staan tussen dat van de
twee echte clubiconen, Sander Boschker
en Blaise N’Kufo. Dat van Joop zou
ongetwijfeld iets groter en glimmender
zijn geworden. Maar de glans van Joop
en zijn metgezellen, die de club naar de
afgrond hebben gebracht, is wel weg.
FC Twente bestaat nog en mag zowaar
in de eredivisie blijven. Laten we met
elkaar vooruit kijken naar een geweldige
toekomst voor de club. En wellicht is
het daarbij goed om de ambities op z’n
Twents te houden. Doe maar gewoon
dan doe je al gek genoeg. FC Twente
moet een stabiele subtopper zijn die
speelt om het publiek te vermaken en
dat, als het een keer meezit, derde of
vierde wordt, een keer de beker wint
en de belangrijkste angstgegner wordt
voor de traditionele top drie. Ja, ook wij
dreven allemaal mee op de golven van
euforie toen FC Twente de landstitel
pakte en droomden samen van Europese
successen.
Dromen is niet erg, maar de meeste zijn
en blijven bedrog en dat laatste heeft de
club geen goed gedaan.
Erwin Waanders
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Hoe gaat het met.. - Patrick Pothuizen?
Patrick Pothuizen (15 mei 1972) was
een bijzonder populaire verdediger
die jarenlang uitkwam voor N.E.C., FC
Twente en Vitesse. Pothuizen dronk
vaak een biertje, rookte geregeld een
sigaret en is tot op heden recordhouder
gele kaarten in de Eredivisie. De
Culemborger verzamelde er 84 in
negentien seizoenen profvoetbal.

Pothuizen
werd
opgeleid
door Vitesse
en maakte
zijn debuut op 21 februari 1993 in het
eerste elftal. Op bezoek bij FC Groningen
viel de verdediger een kwartier voor tijd
in voor Dennis Krijgsman. In Arnhem,
waar hij met onder meer samenspeelde
met John van den Brom en Raimond
van der Gouw, brak hij echter niet door
en liet hij zich voor een half seizoen
verhuren aan Dordrecht ’90. Hierna
vertrok Pothuizen naar aartsrivaal N.E.C..
In Nijmegen werd Pothuizen direct
basisspeler en werd hij in zes seizoenen
enorm populair. Samen met ploeggenoot
Marcel Koning, die eveneens over een
paardenstaart beschikte, werden ze
al gauw de ‘Alpenzusjes’ genoemd.
Beide profvoetballers werden meer
dan eens gesignaleerd in het Nijmegese
uitgaansleven, waar ze de alcohol en de
sigaretten niet lieten staan.
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De reputatie van losbol en feestnummer
heeft hem zijn hele loopbaan
achtervolgd. Pothuizen beseft dat hij het
daar ook een beetje zelf naar gemaakt
heeft, doordat hij in het verleden te
veel een ﬂapuit was richting de pers.
Suggesties dat zijn leefstijl mogelijk zijn
carrière in de weg gestaan heeft wijst hij
echter resoluut van de hand. Pothuizen
ziet wel een duidelijk verschil tussen de
mentaliteit van voetballers van nu en
van zo'n twee decennia geleden. "Met
Jack de Gier en Marcel Koning gleed ik
op trainingskampen nog wel eens langs
de regenpijp naar buiten. Of we kochten
obers van het hotel om met een paar
shirtjes. Elke keer dat we in de lobby een
cola bestelden, zorgde hij er dan voor
dat er ook een beetje rum bij zat. Als we
om elf uur naar bed moesten was het:
trainingspak uit, via de nooduitgang naar
buiten en dan zo, hop, de taxi in. Van de
acht dagen trainingkamp waren we er
vijf op avontuur. De nieuwe generatie
voetballers komt zijn hotelkamer niet
meer af. Het gaat ook bijna niet meer.
Tegenwoordig wordt alles gecontroleerd
en geregistreerd."
Over zijn wilde uitgaansleven in
combinatie met het bedrijven van
topsport zei Pothuizen in Voetbal
International later het volgende: “Maar
de volgende dag ging ik gewoon trainen
hoor. Ik kwam ook weleens om 07.00 uit
Amsterdam, waar ik was blijven slapen.
Dan moest ik om 10.00 weer trainen.
Geen probleem.

Ik zorgde altijd dat ik voorop liep. Alleen
de eerste vijf minuten waren kut. Maar
daarna begon je alles eruit te zweten.
Even later was je weer als nieuw.”
Na zes succesvolle jaren in Nijmegen
tekende Pothuizen in 2000 weer bij
Vitesse. Een groot succes werd zijn
tweede Arnhemse avontuur echter niet.
In een ploeg met grote namen zoals Bob
Peeters, Michel Kreek, Didier Martel en
Mahamadou Diarra kon Pothuizen niet
aarden. Ook de supporters van Vitesse
werkten niet mee. De fans zagen hem
als een verrader, doordat hij jarenlang
uitkwam voor N.E.C.. Na één seizoen en
slechts acht wedstrijden stapte hij dan
ook over naar FC Twente.
Bij de Tukkers speelde Pothuizen ruim
drie jaar en kende hij het nachtleven
ook goed. Dit zorgde nog weleens
voor problemen tijdens de training
de volgende dag: “Ik speelde bij FC
Twente, onder René Vandereycken. Na
de wedstrijd ging ik de stad in. Vijf uur
’s ochtends was ik thuis. Wist ik veel
dat er de volgende dag een conditietest
werd gehouden. Kreeg iedereen zo’n
hartslagmeter om. Je mocht niet boven
de 160 slagen per minuut komen, zeiden
ze. Nou, daar zat ik na vijf minuten al
aan. Ben je ziek?, vroeg de verzorger
nog aan me. Kun je vanmiddag nog wel
trainen? Natuurlijk kon ik nog trainen.
Pﬀf, hartslagmeters… Ik ben blij dat je die
vroeger niet had.”

Overigens kende Patrick Pothuizen een
prima tijd in Enschede. Hij was een
gewaardeerde kracht, centraal achterin,
naast Spira Grujic. En wie kan het zich
niet nog herinneren? Die prachtige
hemelvaartsdag in 2001, toen FC Twente
voor het eerst in lange tijd weer een
prijs veroverde. De reis naar Rotterdam,
het uitzwaaien langs de snelweg, de
spannende strijd van Twente tegen PSV,
die van Grujic tegen Van Nistelrooy,
en uiteraard de strafschoppenserie.
Sander Boschker werd de held door
drie strafschoppen op rij te pakken en
FC Twente uit kansloze positie terug te
brengen in de strijd. Twente ontplofte
van vreugde. Pothuizen speelde 94
minuten mee in deze historische
wedstrijd, tot dat hij vervangen werd
door André Karnebeek.
Een andere gedenkwaardige wedstrijd.
Op 19 december 2001 stond de wedstrijd
FC Twente – Feyenoord op de rol. Nu,
ruim veertien jaar na dato, kun je dit
rustig beschouwen als één van de meest
memorabele wedstrijden van ‘Potje’ in
Twentse dienst. De verdediger maakte
een eigen doelpunt, maar droeg in de
laatste minuut zijn steentje bij aan de
bevrijdende zege van FC Twente; 3-2.
Pothuizen had op dat moment een
Feyenoord-tatoeage, die hij op zijn
17e voor een tientje op zijn rechter
bovenarm had laten zetten, na een veel
te dolle middag in de kroeg.
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Bij zijn eigen doelpunt in deze bewuste
wedstrijd herinnerde de Feyenoordaanhang Pothuizen aan zijn tatoeage.
'Patrick laat je tattoo zien!', klonk het uit
het vak met de Rotterdamse supporters.
De verdediger had op zijn bovenarm
zijn liefde voor de Rotterdamse club
'vereeuwigd'. Maar de liefde voor
Feyenoord was al langer bekoeld en de
tatoeage moest er niet veel later dan
ook aan geloven. Hij verklaarde later: 'Ik
ben sinds kort vader van een tweeling en
wil nu de namen van mijn kinderen op
de arm hebben. En bovendien, die liefde
voor Feyenoord is al lang over. Ik ben nu
een Twentenaar.'
In 2004 keerde Pothuizen terug in
Nijmegen toen N.E.C. en FC Twente
besloten om Resit Schuurman en hem te
ruilen met gesloten beurzen. Uiteindelijk
bleef hij nog zes seizoenen voetballen
en is hij nog altijd ongekend populair bij
de fans. Pothuizen bleef tot zijn 38ste
behouden voor het profvoetbal, ondanks
zijn levenswijze. Volgens hemzelf niks
bijzonders aan:
“Ik kom tegenwoordig veel mensen tegen
die verbaasd zijn dat ik het tot mijn 38ste
heb volgehouden. Of die zeggen dat ik
veel hoger had kunnen voetballen, als ik
maar meer voor de sport had geleefd.
Allemaal bullshit. Het is echt niet zo dat
ik elke dag van de week op stap ben.
Maar ik moet wel mezelf kunnen zijn om
te kunnen presteren. En daar hoort af en
toe een biertje en een sigaret bij.”
In zijn tweede periode bij N.E.C. viel
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Pothuizen ook de twijfelachtige eer ten
deel door recordhouder gele kaarten
in de Eredivisie te worden. In mei 2010
ontving de verdediger een gele kaart
tegen Ajax, nadat hij zeer opzichtig
hands maakte. Nadat de gele kaart was
getoond, liet Pothuizen een T-shirt zien
wat hij onder zijn wedstrijdshirt aan had.
In het geel staat er ’84ʹ geschreven en
ontving hij een daverend applaus van het
publiek.
Na zijn professionele loopbaan kwam
Pothuizen nog twee seizoenen uit voor
Topklasseclub De Treﬀers en tot slot
voor DIO’30 uit Druten. Met ingang
van het seizoen 2014-2015 is Patrick
Pothuizen toegetreden tot de staf
van N.E.C Nijmegen. De oud-speler
heeft de functie van teammanager en
neemt de gehele algemene organisatie
rondom het eerste elftal op zich. Hij is
tevens verantwoordelijk voor wedstrijd
gerelateerde organisatie en organisatie
van reis- en verblijfszaken alsmede
diverse activiteiten die met het elftal
georganiseerd worden.
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GENEEST DE RANDSTAD!
Column - Bas Leferink (juli 2016)

"Ik denk dat je Houdini en Hans Klok
tegelijkertijd nodig hebt om als Twente
hieruit te komen.", is de zin die me in
2016 tot nu toe het meest getriggerd
heeft. Nooit gedacht dat 1 zin me zo aan
het denken zou zetten. Laat staan een zin
die wordt uitgesproken door iemand die
ik al tijden niet serieus neem.
Ernie's überachterlijke, lelijke jonge
broertje kreeg het toch voor elkaar.
Best knap. Maar goed, die ene zin
dus. Die ene zin vertegenwoordigt de
totale idioterie van de Nederlandse
voetbalbond en is, zo bleek later,
eigenlijk ook een weerspiegeling van
de moderne, bekrompen, volkomen
egoïstische, verwerpelijke, narcistische,
psychopathische, ik noem het, Randstadmaatschappij.
In deze maatschappij, zo lijkt het, kijkt
niemand meer om naar zijn 'noaber'
(voor zover men überhaupt al weet
wie het is). Het is al tijden een gezwel
dat met slechts 1 medicijn genezen kan
worden: Noaberschap. Misschien is de
oorzaak van de onbekendheid met dit
woord wel gelegen in het feit dat de
gemiddelde Randstedeling het niet uit
kan spreken. Het is als: hoe vertel je
een patiënt met een dergelijk gezwel,
die zich kiplekker voelt en absoluut niet
door heeft dat hij aan een slepende
ziekte lijdt, waarvan hij onbewust
verschrikkelijk veel last heeft?
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De patiënt kent -laat staan erkent- het
bestaan van de ziekte bovendien niet
eens, daarnaast weet je als dokter bij
de diagnose van het gezwel bij een
dergelijke patiënt op voorhand al zeker
dat hij het medicijn ertegen niet tot zich
wil nemen. Best lastig dus.
Mijn kinderen vroegen zich zelfs af wat
er aan de hand was toen ik al vloekend
en tierend thuis kwam van mijn werk en
de rest van de week niet te genieten was.
'Nou, de voetbalbaas wil Twente alle
punten afpakken omdat boze mensen
bij Twente gemeen hebben gedaan',
vertelde ik. 'Dan gooi je die er toch uit
en moet je daarna 'sorry' zeggen papa?',
zeiden ze. 'Is al gebeurd!', antwoorde ik.
'Dan is het niet eerlijk papa....!!', zeiden
ze. Tsja... Vertel mij wat.

De Kim Jong-un van de Nederlandse
voetbalbond had zijn oordeel met het
uitspreken van de tovenaarszin al geveld
en verbond daarmee zijn persoonlijke
functie en mening aan het oordeel
van de TOTAAL ONAFHANKELIJKE
licentiecommissie, die wonder boven
wonder, een voor Twente vernietigend
besluit nam. Een soort van voorlopig
doodvonnis waar je volgens het broertje
van Ernie ook nog eens dankbaar voor
moest zijn. Of terwijl: de verdachte is
ter dood veroordeeld door middel van
steniging en moet dankbaar zijn voor dat
vonnis want voor het zelfde geld zou hij
in brand worden gestoken.
Gelukkig was er iemand die met een
nog krachtiger zin deze vorm van
tovenaarspolitiek bedrijven bestreed;
de enorm vermogende en daarmee
gezaghebbende Dik Wessels. Zijn zin:
"Ik zie dit als het Westen tegen het
Oosten" weerkaatste de amateurtovenaarspolitiek van Ernie's broertje
op academisch niveau. Hierdoor werd
de juridisch-technische discussie
ingewisseld voor de politieke vraag of
'men' Twente wel of niet in de Eredivisie
wilde. De rest is geschiedenis.
Hoe is het mogelijk dat een dergelijke
malloot aan het hoofd staat van de
rottende Nederlandse voetbalbond?
Of moet ik zeggen dergelijke malloten?
Want is het binnen de KNVB (waar is uw
fatsoen) niet zo dat een directeur moet
luisteren naar een voorzitter? (Red.: Van
Praag.)

Dat Van Praag zich op de dag dat
Twente het voorlopige doodvonnis
hoorde kandidaat stelde voor het
voorzitterschap van de al even corrupte
UEFA en daarmee wilde laten zien dat hij
in eigen land kon saneren als de beste,
berust op louter toeval. IK WAARSCHUW:
denk over dat bizarre toeval niet al te
goed na want wijlen Johan Cruyﬀ sprak
ooit de profetische woorden "Je gaat het
pas zien als je het doorhebt". En als je
dit doorhebt zie je niet alleen het gezwel
in onze Randstad-maatschappij in volle
omvang maar zie je ook alle symptomen
van de bijbehorende ziekte.
Gelukkig werkt het medicijn bij 100% van
de patiënten, is het gratis verkrijgbaar
en behoeft het slechts bereidheid van de
patiënt om het tot zich te nemen om een
volledig herstel te bewerkstelligen.
Ik roep u op om beschermd te blijven
tegen het verschrikkelijke virus dat de
Randstad-maatschappij heet en om het
gratis medicijn Noaberschap preventief
en grootschalig te verspreiden!
Henig an,
Bas Leferink
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Journalist met gevoel voor FC Twente én
Denekamp
Column - Eddy van der Ley (juni 2016)

Ik mag dan wel journalist/presentator
zijn, en geacht worden neutraal en
objectief naar zaken te kijken, in
mijn tienerjaren was ik vooral een
gezworen supporter van FC Twente. En
omdat de liefde voor een voetbalclub
nooit echt slijt, is het extra leuk om
‘op te treden’ voor een FC Twente
supportersvereniging. Zeker als het
om de ‘afdeling’ Denekamp gaat. Ik
heb, als geboren Glanerbrugger, altijd
iets gehad met Denekamp. Wat het
precies is? Ongetwijfeld het gedeelde
(comfortabele) gevoel om aan de
Duitse grens gesitueerd te zijn. Maar
Denekamp is ook de (ex-) woonplaats
van mijn goede vriend Gerard Borgman
(Vitesse-watcher van De Gelderlander),
wielericoon Hennie Kuiper (Twentes
grootste sportman aller tijden), FARCterroriste Tanja Nijmeijer (over wie ik
veel schreef in het Algemeen Dagblad)
en de kleurrijke voetbaltrainer Ben
‘Menotti’ de Vries, die in december
2015 tragisch genoeg zijn laatste
adem uitblies. En de keren dat ik de
lagere zaalvoetbalteams van DZVV
als aanvoerder van Sparta Enschede
op verloren dinsdagavonden met een
minderwaardigheidscomplex opzadelde,
zijn niet op een hand te tellen. Heus… Ik
kan me zelfs een 30-4 overwinning voor
de geest halen. Dat moet in 2011 of 2012
geweest zijn.
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Na al diverse keren te gast te zijn
geweest op sponsoravonden van SDC’12
(met onder meer Bjorn Kuipers en
Gert Jakobs), gaf ik op 8 januari voor
de tweede keer acte de présence bij
de Supportersvereniging FC Twente
Denekamp. Had ik in september 2014
de toenmalige FC Twente-trainer Alfred
Schreuder aan mijn zijde, die een
indrukwekkend verhaal afstak over zijn
overleden dochter Anouk, dit keer was
ex-FC Twente-aanvaller en FOX Sportsanalist Arnold Bruggink van de partij.
Mede door de inbreng van de aanwezige
supporters/clubleden, werd het een zeer
onderhoudende en bij vlagen hilarische
sponsoravond. Bruggink blonk uit met
heldere uitleg, geestige anekdotes en
fraaie imitaties van onder meer Louis
van Gaal en Bobby Robson. Maar het
meest beklijvende onderdeel was in mijn
beleving zijn verhaal over Robert Enke,
de Duitse topkeeper die zich in 2009
voor de trein gooide. Op de avond van de
uitvaart interviewde ik Bruggink voor het
Algemeen Dagblad. Ik heb het verhaal
even opgezocht. Hier komt het.

Op het veld waar hij normaal zijn
thuiswedstrijden in de Bundesliga
afwerkt, zette Arnold Bruggink de
zwaarste en meest surrealistische
stappen uit zijn leven. De 32-jarige
middenvelder van Hannover’96 droeg de
kist met zijn ploegmaat Robert Enke het
stadion uit en begeleidde hem ook naar
zijn laatste rustplaats. Zijn verhaal.
,,Het klinkt misschien gek, maar ik ben
blij, trots en opgelucht dat ik de kist
heb mogen dragen. Ik heb het als een
waardig eerbetoon ervaren aan een
goed, ﬁjn mens en een uitstekende
sportman. Ik sprak er naderhand met
ploegmaat Hanno Balitsch over, die van
de spelers het dichtst bij Robert stond,
en hij had hetzelfde gevoel. Mooi dat we
dit nog voor hem kunnen hebben doen.
Aanvankelijk keek ik ﬂink tegen de
herdenkingsdienst op, in de uren ervoor
was ik wat zenuwachtig. Bij het stadion
ontmoetten we zijn vrouw Teresa,
nou, dan scheurt je hart bijna open.
Vervolgens heb ik de meest zware en
moeilijke meters uit mijn leven afgelegd,
op het veld waar ik normaal met Robert
Enke samenspeelde. En waar we onze
overwinningen vierden en nederlagen
slikten. Bizar om te ervaren dat hij
afgelopen zondag tegen Hamburger SV
nog een topprestatie leverde, terwijl hij
het eigenlijk psychisch niet meer moet
hebben aangekund. Wat moet er zich in
zijn hoofd hebben afgespeeld?

Toen ik op de middenstip naast de kist
stond, hield ik het niet droog. Ik ging
ook tegen hem praten. ‘Dit was dan
de laatste keer, Robert’, in die trant.
Heel gek, maar dat doe je automatisch.
Ook toen we met de kist van het veld
aﬂiepen, betrapte ik me daarop. Het
was een eigen ritueeltje, dat vanzelf
ontstond. Na de dienst gingen we naar
de kerk. Onderweg veranderde het weer.
Het regende plots pijpenstelen, waar in
het stadion de zon nog had geschenen.
De mis was heel intiem en persoonlijk,
voor zo’n tweehonderd mensen, familie,
vrienden en ploegmakkers. Daarna de
uitvaart op de begraafplaats, waar ik in
2006 al eerder was geweest, toen zijn
tweejarige dochtertje werd begraven.
En dan nu Robert zelf, vlak ernaast.
Een hartverscheurend tafereel. Alle
aanwezigen gooiden een schepje zand op
de kist en legden er een roos op. Ook ik.
Het voelde als een soort van afsluiting,
maar onwillekeurig kijk je naar zijn vrouw
Teresa, en denkt: hoeveel leed kan een
mens verdragen. Eerst je dochter, dan
je man, ongelooﬂijk. Ik hoop dat ze heel
veel steun krijgt.
Ik kon goed met Robert opschieten.
We gingen privé niet met elkaar om,
maar trokken binnen de club wel
naar elkaar toe. Misschien omdat we
karakterologisch op elkaar lijken: rustig,
bescheiden, niet te hoog van de toren
blazen.
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Ik verwijt mezelf dat ik in gesprekken
nooit iets aan hem heb gemerkt, maar
dat is onzin, dat weet ik ook wel. Zelfs
zijn zaakwaarnemer en tevens goede
vriend, die ik kort sprak, wist niet dat
het zo diep zat. Er zijn natuurlijk ook
mensen die zeggen dat Robert zijn vrouw
dit nooit had mogen aandoen, maar
niemand kan zich iets voorstellen bij zijn
depressie, bij zijn ziekte. Dus kunnen we
daar ook niet over oordelen. Het blijft
bovenal een menselijke tragedie.
In één van de speeches in het stadion
werd gezegd dat er lessen getrokken
moeten worden uit de dood van
Robert. Dat topsporters met psychische
problemen in de toekomst misschien
eerder hulp gaan zoeken, ongeacht de
hoon van de voetballerij. Dat hoop ik
natuurlijk van harte. Ook als er maar één
sporter is die gered kan worden, zou dat
al een positieve betekenis toekennen aan
de dood van Robert.
Van de sprekers in het stadion was ik
het meest onder de indruk van Theo
Zwanziger, de voorzitter van de Duitse
voetbalbond. Hij riep op tot meer
menselijkheid in de voetballerij, gaf aan
dat ook een falende sporter met respect
moet worden behandeld en voegde er
aan toe dat er meer is dan voetbal. Dat
ben ik van harte met hem eens, maar
ik vrees toch dat de waan van de dag
weer snel zal regeren. En daarin gaat het
gewoon weer over balletjes binnenkant
paal en gemiste kansen.
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Hoe dan ook, het leven gaat door.
We zullen gaan voetballen en de
overwinningen met Hannover’96
opdragen aan Robert. Voor mij
persoonlijk staat voorop dat ik hem zal
blijven herinneren als een ﬁjn mens.
Daarom ben ik blij dat ik op gepaste wijze
afscheid van hem heb kunnen nemen.’’
Een imponerend verhaal van Bruggink
over één van de meest bizarre
gebeurtenissen uit de geschiedenis van
het (Duitse) voetbal, later nog eens
waardig uitgeserveerd op een prachtige
avond bij de supportersvereniging
FC Twente in Denekamp. Waar de
sponsoravond inmiddels vaste prik is
geworden. Binnenkort ben ik weer van
de partij in Denekamp. Waar ik vooral
benieuwd naar ben? Wie er toch dit keer
die quiz gaat winnen...
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Sponsor aan het woord – Erik Kienhuis
(Autoberging Twente)
Erik Kienhuis, zelfstandig ondernemer
en eigenaar van Kienhuis Groep BV,
mede eigenaar van Autoberging Twente
en sinds kort druk met het restylen en
opnieuw openen van Sportpaviljoen
Borne.
Erik Kienhuis staat mede aan het hoofd
van Kienhuis Groep waaronder een heel
aantal activiteiten worden geëxploiteerd:
Kienhuis Busverhuur voor het huren
van 9-persoons busjes; Kienhuis
Wintersport voor alles op het gebied van
wintersport met name gespecialiseerd
in ski’s, skischoenen en verhuur van
wintersportmateriaal. Kienhuis Ski
en boardservice voor professioneel
onderhoud van ski’s en snowboards.
Kienhuis Uitvaartverzorging, gerund door
zus Astrid Kienhuis voor een correcte en
professionele uitvaart.
Daarnaast maakt Kienhuis deel uit
van Autoberging Twente, dus bij pech
onderweg of een ongeval hier in de regio
kan je Kienhuis/ Autoberging Twente
tegenkomen in de gele voertuigen.
Nieuwste project dat wordt aangepakt is
de overname van Sportpaviljoen Borne.
De reeds lang bestaande allround
sportwinkel in het hart van Borne gaat
verhuizen naar het pand van Rabobank
in Borne. Daar is nu een complete
metamorfose gaande om begin augustus
weer helemaal fris en restylet open te
gaan.
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“Ik ben sinds mijn 16 /17de eigenlijk
langzaam in het bedrijf gerold dat door
mijn ouders is opgezet. Er was altijd werk
aan de winkel en door de jaren heen
zijn er verschillende werkzaamheden
bijgekomen en afgevallen en is het
bedrijf wat het nu is. In de handel ben
ik voorgegaan door mijn vader, hij heeft
me de kans gegeven om in het bedrijf
te groeien. Om te beginnen mocht ik
bijvoorbeeld met hem mee op inkoop
voor de wintersport, daar mocht ik
dan het woord doen en vertellen wat
we nodig dachten te hebben om het
seizoen goed in te gaan. Zo heb ik me
het ski-wereldje eigen gemaakt. En nu
weten we daar aardig goed de weg. Ook
het onderhoud van ski’s en snowboards
heeft zich op deze manier ontwikkeld.
We zijn begonnen met de hand en nu
hebben we een slijprobot aan het werk
waar ze in Oostenrijk jaloers op zijn. Op
het gebied van ski onderhoud mogen
we ons wel dé specialist van Nederland
noemen.

Meegaan op de takelwagen kon van
kinds af aan en zodoende heb ik daar de
kneepjes van het vak geleerd. Inmiddels
hebben we een aantal medewerkers
die voor ons op de vrachtwagens rijden
en die ik aanstuur, maar er zelf op uit
naar een bergingsmelding in mijn oranje
overal blijft mooi werk!”
Als ondernemer blijf je altijd in beweging
en dat heeft geresulteerd in de nieuwste
uitdaging.
“De overname van Sportpaviljoen Borne
in Borne. Samen met een collega uit
het veld, Kim Bakker, zijn we dit project
aangegaan. Sportpaviljoen Borne is een
begrip in de regio. Het is een allround
sportwinkel, maar op het gebied van
wintersport toonaangevend in het highend segment. Exclusieve kleding merken
als Bogner, Ski-Alm en Kjus behoren tot
de collectie. Sportpaviljoen Borne 2.0
gaat in augustus open.”
Zo ondernemend en gepassioneerd
bezig zijn is ook in het voetbal altijd tot
uiting gekomen. “Buiten school was ik
altijd wel met een bal te vinden op een
veldje of op een pleintje. Balletje trappen
tot het donker werd. In de jeugd heb ik
altijd bij (toen nog) DOS’19 gespeeld.
Daarnaast was ik tot de B-jeugd bij de
Twentse jeugdselectie. Ik ben daar op
eigen initiatief mee gestopt, ik begon
me steeds meer te interesseren voor de
zaak en de combinatie werk-sport kwam
onder druk te staan. Ik heb toen gekozen
voor de zaak en met zeer veel succes.”

“Voetballen doe ik nog steeds in het 5de
van SDC’12. Een vriendenteam waar we
altijd veel plezier hebben, maar waar er
ook nog wel aardig serieus gevoetbald
wordt.” ;-)
“De eerste wedstrijd van Twente die
ik bezocht heb was de wedstrijd tegen
Vitesse in Stadion Nieuw Monnikenhuize.
Ik mocht als kleine jongen met een
nicht van mij mee en daar is eigenlijk
het Twente virus gaan groeien. We
verloren die wedstrijd, maar de sfeer was
onbeschrijfelijk!”
“Tijdens de schooltijd in Enschede
ben ik vaak met klasgenoten naar
uitwedstrijden geweest, dit had een
bepaalde sfeer, wat super was. De
opening van het nieuwe Arke stadion
was daarna een onvergetelijk feit, met
natuurlijk Chris de Witte die met die goal
die tegen PSV de doelpunten voor zijn
rekening nam.
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Een mooi tijdperk FC Twente was
geboren, waarbij de bekerwinst tegen
PSV die tijd compleet maakte. Vooral
omdat we alle uitwedstrijden (Fortuna
uit, Vitesse uit, Sjakie zijn strafschop, PSV
in de kuip) met de Klotshok Kearls erbij
waren, dat waren erg lange nachten…
Vanuit Denekamp gingen we met twee
bussen richting Rotterdam voor de
bekerﬁnale.”

“Na de uitspraak van de licentie
commissie kort geleden was het bijna
een hele nare droom geworden… Maar
goed we zijn er nog en gaan met gepaste
bescheidenheid, zoals een tukker
betaamt, weer Volle Kracht Voorruit, het
is nog nooit zo donker geweest of het
wordt wel weer licht!”

“Natuurlijk is het kampioenschap het
mooiste ooit in de geschiedenis van de
club. Wat een team, alles klopte, altijd
op de 0 en in 80 /90ste minuut was
daar altijd Bryan Ruiz! Theo met zijn
fabelachtige traptechniek, Kenneth’s
routine, techniek, het paste, Blaise toch
weer belangrijk, Sander-Wout, cultuur
bewaarders. En dan, Champions Leaque
in Enschede, wie had ooit durven
dromen?”

Erik Kienhuis

Good goan…

Overzicht wedstrijden en vertrektijden
Speelronde

Wedstrijd

1

FC Twente - Excelsior

4

FC Twente - Sparta Rotterdam 18.45
FC Twente - ADO Den Haag
16.30
FC Twente - Vitesse
12.30
FC Twente - PEC Zwolle
FC Twente - Roda JC
FC Twente - FC Utrecht
FC Twente - Ajax
FC Twente - AZ
FC Twente - Heracles Almelo
FC Twente - Feyenoord
FC Twente - SC Heerenveen
FC Twente - Willem II
FC Twente - Go Ahead Eagles
FC Twente - PSV
FC Twente - NEC
FC Twente - FC Groningen
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Vertrektijd
Tilligte /
Noord
17.45

Vertrektijd
Denekamp

Vertrektijd
Oldenzaal

Aanvang
wedstrijd

18.00

18.15

19.45

19.00
16.45
12.45

19.15
17.00
13.00

20.45
18.30
14.30

1.30
18.00
12.30
14.45
12.30
18.00
12.30
16.30

10.45
18.15
12.45
15.00
12.45
18.15
12.45
16.45

11.00
18.30
13.00
15.15
13.00
18.30
13.00
17.00

12.30
20.00
14.30
16.45
14.30
20.00
14.30
18.30

16.30
14.45
18.45
18.45
12.30

16.45
15.00
19.00
19.00
12.45

17.00
15.15
19.15
19.15
13.00

18.30
16.45
20.45
20.45
14.30
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Dubbele winst

Column - Jesse Holsbeek (juni 2016)

“Laten we met z’n allen ervoor zorgen
dat we uit dit diepe dal komen, anders is
het volgend jaar broodjes met een kop
koﬃe op de Krommedijk..”
Met bovenstaande zin sloot ik mijn
vorige column af. Ik kan zeggen dat ik
op de vrijdagavond geregeld met een
broodje kaas en een kop koﬃe voor
de televisie zat, puur om te oefenen.
Dat kleine sprankje hoop nadat Ten
Voorde zei dat we na de rechtzaak 3-0
voorstonden was al gauw verdwenen. De
licentiecommissie wou onze club laten
degraderen. Dat hoopje ongedierte in
Zeist dacht dat het de juiste beslissing
was. Ik had me er al bij neergelegd, het
enige waar ik me nog zorgen om maakte
was de vraag of ze in Dordrecht wel de
korstjes van de kaas haalden.
Iedereen met een beetje verstand
weet dat je niet zomaar een licentie
kan intrekken en de volgende dag een
nieuwe kan verstrekken. Misschien is dit
rijmpje een mooi ezelsbruggetje voor de
maker van deze regel. Blijkbaar zijn ze
het niet eens met hun eigen regels. Wat
een gekkies zijn het toch.
Genoeg gepraat over Van Oostveen
en consorten. Laten we naar onszelf
kijken. Wat heeft dit hele gedoe allemaal
teweeg gebracht. Een hoop stress als
je het mij vraagt. Naast stress ook
saamhorigheid. Die was er toch al?

Dat klopt, maar als je ziet dat 11.000
supporters in zo’n vroeg stadium en in
zo’n situatie alsnog hun seizoenskaart
verlengen, kun je spreken van echte
liefde voor de club. Twente leeft en onze
club gaat nooit kapot!
Met die gedachte maakte ik op
17 juni jongstleden een tentamen
Communicatiewetenschappen van 13.00
tot 14.00 uur. Op dat moment niet de
juiste gedachte, maar goed. Het doel
was om zo snel mogelijk alles invullen en
vóór 14.00 uur het lokaal uit te zijn. Dat
lukte uiteraard. Ik stond om kwart voor
twee op het schoolplein met de telefoon
in mijn handen. Met mijn zwetende
wijsvinger verversde ik Twitter om de
seconde totdat een paar minuten voor
twee het nieuws naar buiten kwam. FC
TWENTE BLIJFT IN DE EREDIVISIE. Met
beide armen in de lucht juichte ik zo hard
als ik kon. Iedereen keek me raar aan,
zo van waar heeft die gast last van. En ik
dacht: ‘Lach mie mer oet, dat döt mie nig
wat.’
Oja, ik heb inmiddels de uitslag van mijn
tentamen, een 5.8!
Jesse Holsbeek
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Joop, bedankt voor alles!
Column - Bas Leferink (juli 2016)

"De jaren na het faillissement (2003)
benut FC Twente om de eigen
organisatie gedetailleerd onder de loep
te nemen en waar nodig maatregelen te
nemen om ﬁnancieel weer een gezonde
club te worden. Sportieve aspiraties
zijn er nauwelijks; de verwachtingen
zijn dan ook niet hooggespannen. Toch
voetbalt de ploeg met vele nieuwe
gezichten steeds beter. Vlak voor de
winterstop in het seizoen 2003/2004
ontpopt de club zich als reuzendoder
door onder leiding van Blaise Nkufo
zowel Ajax als Feyenoord over de knie
te leggen.
In het Amstel Cup toernooi werkt de
club ware thrillers af: na bloedstollende
wedstrijden tegen onder meer
Cambuur Leeuwarden, Feyenoord en
NAC Breda mag FC Twente op 23 mei
2004 opnieuw een ﬁnale om de Amstel
Cup spelen. Helaas blijkt FC Utrecht
in een teleurstellende wedstrijd met
0-1 te sterk. Toch kan FC Twente met
een goed gevoel seizoen 2004-2005
ingaan in de wetenschap dat de club
met een jonge vernieuwde selectie
veel toekomst lijkt te hebben. Onder
de nieuwe trainer Rini Coolen begint
FC Twente matig aan het seizoen, mede
door de beperkte ﬁnanciële ruimte voor
versterkingen. Wanneer gedurende
het eerste half jaar op creatieve wijze
nieuwe spelers worden aangetrokken,
beleeft het team een fantastische
tweede seizoenshelft.

Toch is het net niet genoeg voor
Europees voetbal en de club eindigt
op een zesde plek in de competitie.
Desondanks mag er met vertrouwen
naar de toekomst worden gekeken.
Het renovatieplan ligt op schema, de
schulden worden langzaam maar zeker
ingelost en de vraag naar kaarten voor
de wedstrijden overstijgt ruimschoots
het aanbod. Niet voor niks heeft FC
Twente concrete plannen het stadion
uit te breiden.
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In het seizoen 2008-2009 wordt door FC
Twente de uitgebreide Grolsch Veste in
gebruik genomen. Na twee succesvolle
seizoen onder Trainer/Coach Fred
Rutten, debuteert FC Twente in dit
seizoen in de Champions League. Onder
Rutten werden de play-oﬀs bereikt en
na eerst NAC te hebben uitgeschakeld,
is op zondag 18 mei in de Amsterdam
ArenA een 0-0 gelijkspel voldoende
om de ticket voor de voorronde van de
Champions League te bemachtigen.
Op de Oude Markt in Enschede zijn
20.000 supporters aanwezig bij de
huldiging van de selectie. Na twee
mooie jaren, met goed en attractief
voetbal, neemt Fred Rutten afscheid
met deze mooie prijs. De oefenmeester
vertrekt naar Schalke 04 en wordt
opgevolgd door Steve McClaren. De
voormalig bondscoach van het Engelse
elftal zet in de eerste maanden een
goede reeks neer. Nadat de Tukkers
in de voorronde van de Champions
League een maatje te klein waren
voor Arsenal, plaatst FC Twente zich in
oktober 2008 voor de poulefase van de
UEFA Cup.
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In de Eredivisie zetten de Tukkers
de stijgende lijn voort en op de één
na laatste speeldag van seizoen
‘08/’09 wint FC Twente met 3-0 van
landskampioen AZ, zodat het op de
tweede plaats in de Eredivisie eindigt.
In mei 2009 bereiken de Tukkers
de bekerﬁnale waarin tegen sc
Heerenveen na een 2-2 gelijkspel
strafschoppen genomen moeten
worden. Een zenuwslopende serie
eindigt uiteindelijk in winst voor de
Friezen en FC Twente ziet wederom de
beker aan haar neus voorbijgaan. Ook
in het seizoen ‘09/’10 mag FC Twente
deelnemen aan de race om de KNVB
beker, maar strandt in die strijd in de
halve ﬁnale, die met 2-1 verloren wordt
van Feyenoord.
In seizoen ‘09/’10 doet FC Twente mee
aan de voorronde van de Champions
League. Daar weten de Tukkers twee
keer gelijk te spelen tegen Sporting
Club de Lissabon, maar door het
doelpunt van Lissabon in de laatste
secondes van de wedstrijd in Enschede
moet FC Twente een niveau lager
verder in de Europa League. Hierin
weet FC Twente te overwinteren en
komt de groepsfase goed door. In de
knock-out fase blijkt Werder Bremen
echter te sterk en is het Europees
voetbal voor FC Twente dit seizoen
voorbij.

Maar toch wordt het seizoen ‘09/’10
het meest gedenkwaardige seizoen uit
de geschiedenis van de club: Op zondag
2 mei 2010 wordt FC Twente voor het
eerst in de geschiedenis van de club
kampioen van Nederland. Met een
totaal van 86 punten weet FC Twente
concurrent Ajax met 1 punt verschil
achter zich te laten. Tienduizenden fans
kijken de wedstrijd (uit bij NAC Breda)
op grote schermen in de stad of op het
megascherm in De Grolsch Veste. Na de
0-2 winst breekt er een waar volksfeest
los en wordt de snelweg voor even
eigendom van de supporters van FC
Twente om de spelers een onvergetelijk
onthaal te geven. De spelers worden de
maandag na de wedstrijd ontvangen in
het stadhuis van Enschede en er vindt
een grootse huldiging plaats bij de
Grolsch Veste, waar ongeveer 70.000
mensen op af komen. De droom van
velen is uitgekomen: FC Twente haalt
de schaal naar Enschede." ...aldus een
artikel op het digitale huis van onze
club.

Bedankt voor de bevestiging dat
eerlijkheid het langst duurt. Bedankt
voor het inzicht in de volstrekt niet te
redden voetballerij. Bedankt voor...
ja voor wat niet eigenlijk? Ik kon van
eigenlijk alles dat je deed wel iets leren.
Kortom, bedankt voor alles. Maar een
ding: wat ben je een ongelooﬂijke lul!
Good goan,
Bas Leferink

Joop, bedankt voor Blaise, Dusan en
Hakim, voor Theo, Bryan en Marc,
voor drie en soms vier Denekampse
bussen naar Enschede, voor onmetelijk
veel fantastische ervaringen in 12 jaar
tijd. Ik zal ze nooit vergeten. Bedankt
dat je me hebt laten inzien dat niets
onmogelijk is. Bedankt dat het Twentse
minderwaardigheidscomplex niet
eeuwig hoeft te duren.
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Hierbij solliciteer ik!

Column - Kees Hendriksen (juni 2016)

Na de geruchten over een mogelijke
toetreding tot de Duitse voetbalbond
(DFB) schreef columnist Kees
Hendriksen (CEAZ) onderstaande brief.

Geachte heer/mevrouw,
Mij kwam ter ore dat jullie overwegen
om naar Duitsland te verhuizen.
Mochten jullie daartoe besluiten dan
zal dat een grote impact hebben op
jullie supportersbestand. Via deze
weg wil ik jullie laten weten dat ik
beschikbaar ben voor de zondagen.
Waarom jullie voor mij moeten kiezen
als supporter? Dat leg ik u graag uit in
deze motivatiebrief.
De afgelopen twintig jaar heb ik een
passie ontwikkeld voor alles wat
met voetbal, bier en schreeuwen
te maken heeft. Het analyseren van
ongefundeerde meningen op de
tribune en het tactisch meeknikken met
de mensen om mij heen zijn dingen
waar ik niet alleen in uitblink, maar
ook erg veel plezier aan beleef. Als ik
de mogelijkheid krijg, roep ik zelf ook
graag naar alles wat ik zie.
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Mijn specialiteit zit in het
ongecontroleerd juichen na een
doelpunt en het gooien van bier. In mijn
curriculum vitae vindt u referenties,
waarbij u deze laatste kwaliteiten kunt
veriﬁëren.
Ik ben redelijk gedisciplineerd en
heb een spanningsboog van zeker 90
minuten. Ik ben gedreven en ga altijd
recht op de gestelde doelen af. Een
broodje beenham kent voor mij geen
geheimen. Als supporter pak ik een
gegeven biertje enthousiast aan en laat
deze niet meer los totdat er iemand op
het veld op een ﬂuitje blaast.
Waarmee ik mij echt onderscheid is
mijn internationale ervaring. Ik houd
mij namelijk prima staande in een
wereld vol meterslange braadworsten,
die overgoten zijn met een warme
currysaus. Tijdens mijn laatste
uitwisselingstraject stond ik naast
iemand met witte sokken in sandalen
die de gehele wedstrijd nummers van
Peter Maﬀay stond te ﬂuiten. Ik paste
mij aan en dat geeft mijns inziens aan
dat ikzelf ook een prima teamspeler
ben.

Bij dezen hoop ik dat ik u heb overtuigd
van mijn gedrevenheid om de functie
van supporter over de grens in te
vullen. Ook al is het maar in de 3. Liga
in Duitsland.
Uiteraard had ik het liefst gezien dat
uw huidige vestiging in Enschede bleef
bestaan, maar door mismanagement
van het oude bestuur en recente
bureaucratische beslissingen van
hogerhand, is dit helaas niet mogelijk.
Ik hoop dat ik mijn cv mag toelichten in
een persoonlijk gesprek. Als u dat niet
doet, ben ik bang dat mijn vriendin mij
vanaf nu iedere week verplicht om mee
te gaan naar een meubelboulevard.
Bel me.
Met vriendelijke groet,
Kees Hendriksen / CEAZ
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FC Voetbalkennis - Een elftal voetbalvragen
1. In 2001 werd Sander Boschker
de held van Twente door drie
strafschoppen achter elkaar te stoppen
in de bekerﬁnale tegen PSV. Wie was
destijds zijn stand-in?
_________________________________
_________________________________

4. Jan van Staa was in het seizoen
2005-2006 interim-trainer bij FC
Twente en creerde destijds het Jan van
Staa-eﬀect. Tegenwoordig is hij scout
in het buitenland. Bij welke club?
_________________________________
_________________________________

2. Van wie is onderstaand
spelerspaspoort?
_________________________________
_________________________________

3. John Bosman speelde in het
verleden drie seizoenen voor FC
Twente. Naar welke club vertrok hij in
1999?
_________________________________
_________________________________
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5. In 1988 speelde Fred Rutten zijn
eerste en enige interland voor het
Nederlands Elftal. Tegen welk land was
dit?
_________________________________
_________________________________
6. Met 8 doelpunten en 13 assists was
Bryan Ruiz afgelopen seizoen (15/16)
erg belangrijk voor zijn club. Voor
welke club komt hij tegenwoordig uit?
_________________________________
_________________________________

7. Rob Baan was in het verleden twee
seizoenen succesvol als trainer bij
FC Twente. Daarna is hij werkzaam
geweest voor meerdere clubs en
voetbalbonden. Toch zat hij slechts één
wedstrijd als bondscoach op de bank.
Voor welk land?
_________________________________
_________________________________

10. Wie is deze oud- speler van FC
Twente?
_________________________________
_________________________________

8. Peter Niemeyer werd op zijn
vijftiende opgenomen in de
jeugdopleiding van FC Twente.
Inmiddels is de 32- jarige Duitser reeds
10 jaar actief in de 1. Bundesliga. Voor
welke club speelt hij tegenwoordig?
_________________________________
_________________________________
9. Leroy Fer speelde in Engeland voor
Norwich City en Queens Parc Rangers.
Tegenwoordig is nog steeds actief in de
Premier League. Bij welke club staat hij
onder contract?
_________________________________
_________________________________

11. Arnar Vidarsson en Resit
Schuurman speelden samen bij FC
Twente. Bij welke club waren zij nog
meer ploeggenoten van elkaar?
_________________________________
_________________________________
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FC Voetbalkennis – Antwoorden editie 8
1. Wie scoorde het laatste
competitiedoelpunt in Het Diekman
Stadion?
Martijn Abbenhues.
2. Waarom werd de Europese wedstrijd
tegen Polonia Warschau (seizoen
2000/2001) met een week uitgesteld?
Twee dagen na de aanslag op het World
Trade Centre in New York in 2001 zou
FC Twente in Warschau een wedstrijd
in de eerste ronde van de UEFA Cup
spelen tegen Polonia Warschau. De
Selectie vloog daags na de aanslag vanaf
vliegveld Twente richting Warschau en
kreeg boven Duitsland te horen dat de
wedstrijd afgelast was. De UEFA had alle
wedstrijden van 12 en 13 september
afgelast.
3. Welke twee spelers maakten in de
jaren zeventig met het Nederlands Elftal
een WK mee?
Cees van Ierssel en Piet Wildschut.
4. Welke vijf clubs werden op weg naar
de UEFA Cup ﬁnale (1975) verslagen?
Ipswich Town, RWD Molenbeek, Dukla
Praag, Velez Mostar en Juventus.
5. In welke Duitse stad werd de
heenwedstrijd van deze ﬁnale tegen
Borussia Mönchengladbach gespeeld?
Düsseldorf
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6. FC Twente speelde één seizoen in de
Eerste Divisie. Tegen welke club werd in
1984 promotie naar de Eredivisie veilig
gesteld.
Haarlem
7. Welke Belgische speler speelde eerst
voor AZ en Feyenoord alvorens hij in
2007 bij FC Twente neerstreek?
Stijn Huysegems

8. Blaise Nkufo en Jan Jeuring staan
op respectievelijk de eerste en tweede
plaats van topscorer allertijden. Wie
staat op de derde plek?
Theo Pahlplatz; 62 doelpunten.

9. Wie is deze voormalig speler van FC
Twente?
Orlando Trustfull
10. Wat hebben Nico Jan Hoogma en
Slobodan Rajković met elkaar gemeen?
Speelden beide als centrale verdediger
bij zowel FC Twente als Hamburger SV.
11. In september 2009 zorgde FC Twente
voor een daverende verrassing door
met 1-2 te winnen van Fenerbahce.
Wie was er verantwoordelijk voor de
Twentse doelpunten?
Blaise Nkufo
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Stichting Vang je Droom
Net als de club FC Twente willen wij
als Supportersvereniging ook in de
maatschappij een steentje bijdragen.
Supportersvereniging FC Twente
Denekamp staat volledig achter de pijler
'solidariteit'.
In de beginfase van het komende seizoen
zullen we ons in gaan zetten voor
Stichting Vang je Droom. Een fantastische
stichting.
Het idee
Het idee achter de stichting Vang je
Droom is ontstaan, toen de oprichters
een manier zochten om kinderen die
het, om welke reden dan ook, moeilijk
hebben even een beetje extra kleur in
hun leven te bieden. De stichting wil een
lichtpunt brengen en wil daarbij graag
als een dromenvanger fungeren. ''We
willen helpen een droom te vangen en
deze te realiseren. Hierdoor ontstaat
een herinnering, waar nog lang met een
positief gevoel aan teruggedacht wordt.
We willen kinderen laten voelen dat het
leven zorgeloos en goed kan zijn, ook al
is het maar voor even.''
Voor wie?
Bij het vangen van dromen concentreren
we ons op kinderen tot 18 jaar, in Twente
en Salland. We vangen reële dromen,
die voor deze kinderen op dit moment
niet te realiseren zijn door hun naaste
omgeving.
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We vangen dromen van kinderen,
die denken dat hun droom nooit
werkelijkheid kan worden en waarvoor
de wereld er even niet zo kleurrijk
uitziet. We hopen dat het kind voelt dat
hij of zij het waard is om in zichzelf en in
zijn dromen te geloven.
Welke dromen?
De dromen kunnen heel divers zijn. Het
zijn in elk geval dromen die de kinderen
hebben! Het kan gaan om eindelijk weer
eens een dagje uit. Of misschien wel een
heel weekend! Of om een abonnement
op de Donald Duck of een 'make-over'dag. Misschien krijgen we te maken
met een zeer getalenteerd kind dat een
muziekinstrument nodig heeft of een
kind dat eindelijk een eigen plek krijgt
in de vorm van een ‘droomslaapkamer’.
Soms vervullen we ook dromen die we in
een groep kunnen uitvoeren. Zoals een
bezoek aan het FC-Twente stadion of de
Efteling.

We doen het samen!
Om dromen te kunnen realiseren is
het nodig, dat we de naaste familie
of opvoeders nauw betrekken bij de
uitvoering. Als zij meehelpen om een
droom te realiseren houdt iedereen er
een trots gevoel aan over. De stichting
Vang je Droom werkt dus niet alleen,
maar in samenwerking met alle
betrokkenen!
Bij de aanvraag van een droom speelt de
hulpverlening, in de breedste zin van het
woord, een signalerende rol.
Daarom brengen we de stichting bij hen
onder de aandacht, want zij werken
of hebben contact met deze kinderen
en hun achterban. Bovendien hebben
hulpverleners vaak het vertrouwen van
de kinderen. Dat maakt dat zij dromen
van kinderen signaleren of horen en
deze vervolgens bij de stichting kunnen
aanvragen.
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Krankzinnig

Column - Iwan Bult (juli 2016)

Wat een krankzinnige zomer beleven
we toch met z'n allen. Het begon al
met de term etnisch proﬁleren die als
een tyfoon door Nederland raasde.
Lange tijd verdacht ik de KNVB er van
dat zij in de zaak met FC Twente zich
ook aan het etnisch proﬁleren waren.
Dat stelletje Tukkers werd langzaam
richting Duitsland gedreven. De KNVB
zou dan goedkoop van dat boevengilde
uit het oosten zijn afgekomen. Ik denk
dan ook dat ons aller Bert binnenkort
zijn achternaam gaat veranderen in Van
Westveen. Nu ook nog De Graafschap
in de aanval is gegaan zijn ze wel klaar
met het oostelijke gedeelte van ons
land daar in Zeist. Gelukkig is het voor
FC Twente uiteindelijk weer goed
gekomen. Nu onze eigen Hermandad
nog. Het woord nederigheid valt de
laatste tijd vaak als het over FC Twente
gaat. En nederig dat zijn wij jaren
geweest en zullen wij de komende
jaren ook echt wel zijn. Het poenerige
imago van FC Twente is wel voorbij. De
supporters snakken gewoon weer naar
een normaal FC Twente, waar spelers
als Edwin Vurens, Jan Gaasbeek en
Andre Karnebeek de dienst uit maken.
Met soms een vleugje Mitar Mrkela,
Prince Polley of Hakim Ziyech. Meer
vragen wij niet. En dan het EK. Wij
moesten met z'n allen voor België zijn.
Dat werd ons door iedereen zodanig
opgedrongen dat zelfs Tom Egbers en
Bert Maalderink vanuit de NOS naar het
Belgische kamp werden gestuurd.

Waarom moet ik voor België zijn
als Nederland niet meedoet? Ik wil
helemaal niet voor België zijn, ik
ben voor Nederland! Al is dat op dit
moment niet iets waar je trots op
kunt zijn. Wat is er toch gebeurt met
ons dat wij ons dit laten opdringen?
Uiteindelijk leek België qua voetbal ook
op Nederland. Op het moment dat het
moet gebeuren gaven zij niet thuis.
Op sportgebied werden wij als land
gelukkig nog verwend met de prestaties
van Max die heel hard kan rijden,
Dafne die heel hard kan rennen en Tom
die heel hard kan ﬁetsen. Moeten we
daar maar naar verwijzen als we in het
buitenland op de camping staan.
Ondertussen ging het in de
wereld ook nog over de Brexit en
transgendertoiletten voor diegene die
niet meer weten of ze man of vrouw
zijn. De Efteling schijnt ineens compleet
racistisch te zijn en we rennen allemaal
achter poppetjes aan die verschijnen
op het beeldscherm van onze telefoon.
Volgt u het allemaal nog? Het wordt
allemaal steeds krankzinniger met
elkaar.
Nog nooit heb ik zo uitgekeken naar
een simpel potje voetbal tegen
Excelsior uit Rotterdam..
Iwan Bult
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