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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 staan de
Paasdagen voor de deur. In Denekamp
(en omstreken) zijn er al decennialang
tradities die rond Pasen worden
bedreven, met het eieren gaddern, het
hout halen, het paasstaak slepen en het
paasvuur. Erg mooie, gezellige gebruiken,
waardoor je haast zult vergeten dat onze
Trots op paaszaterdag in de Veste tegen
NAC Breda aantreedt.
Het voetbalseizoen 2012/13 zit er
bijna op. Het is een lang seizoen,
menigeen van ons vertoont
inmiddels verregaande vormen van
voetbalmoeheidsverschijnselen. Dat
lusteloze gevoel over voetbal is enigszins
nog wel te verklaren. FC Twente heeft
(tot dusver) niet echt een positief
seizoen gedraaid. Het overgrote deel van
de wedstrijden werd met een kreun en
steun gevolgd. Sprankelend teamspel
hebben we niet/nauwelijks gezien, maar
ook individueel mankeerde aan bijna alle
spelers wel wat. Dé steunpilaren van het
elftal zijn vrijwel allemaal een (langere)
tijd geblesseerd geweest, en daarnaast
dient wel gezegd te worden dat het
geluk dit seizoen lijkt te ontbreken bij FC
Twente.
FC Twente kwam in 2013 uiterst stroef
uit de startblokken. Op 17 maart jl.
werd na een periode van bijna 3 maand
eindelijk weer eens een overwinning
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geboekt. In die periode was het vrijwel
voortdurend onrustig in- en rondom de
Grolsch Veste. Wanneer de prestaties
achterblijven bij de verwachtingen is
de trainer vaak de kop van jut. Steve
McClaren heeft mijn inziens veel te
veel kritiek te verduren gekregen, vaak
ingegeven door/via (sociale) media.
Het beeld dat na zijn terugkeer in
januari 2012 van hem werd gecreëerd
leek compleet anders dan in het
kampioensjaar. De stemmingmakers
van Voetbal International maakten,
naar mijn idee volledig onterecht, een
karikatuur van hem. Niet beseffende dat
kijkers de mening van de heren aan tafel
moeiteloos over nemen, zonder enig
verantwoordelijkheidgevoel, zorgden
zij er indirect mede voor dat onze
kampioenstrainer is bezweken onder de
immense druk. Steve McClaren besloot
eind februari ontslag te nemen. ‘De club
is groter dan een individu. Twente heeft
een te grote plek in mijn hart om de
vooruitgang in de weg te staan’, waren
zijn laatste woorden als trainer van onze
club.
Als vereniging verloopt het huidige
seizoen naar tevredenheid. Gemiddeld
gaan we iedere thuiswedstrijd met 175
personen richting de Grolsch Veste, en
daarnaast zijn wij doorgaans met een
volle bus vertegenwoordigd wanneer
FC Twente buitenshuis speelt. Zondag 3
maart hebben we bij Café Eigenwijs het
Tukker Event gehad.

De voetbalkennis onder de supporters
werd getest met een voetbalquiz
van Bert van Losser, de lachspieren
werden op de proef gesteld door
cabaretier / standup comedian Thijs
Kemperink en men kreeg uitgebreid de
mogelijkheid om vragen af te vuren op
onze aanvoerder Wout Brama. Een erg
gezellige middag/avond!

We ontvangen graag jullie feedback,
zodat we ervoor kunnen zorgen dat het
magazine met elke nieuwe uitgave nog
beter zal zijn!
Met een sportieve groet,
Mathijs Vollenbroek

Op zaterdag 11 mei zullen we ons 5jarig jubileum vieren op Sportpark de
Bögelskamp. Een gelegenheidsselectie
met leden van onze supportersvereniging
zal het dan opnemen tegen FC Twente
All Stars, met onder andere Andy van
der Meyde, Boudewijn Pahlplatz, Sjaak
Polak en Spira Grujic. Na afloop van
deze wedstrijd zal het jubileumfeest
vanzelfsprekend voortgezet worden in/
buiten de kantine. Jij bent er toch ook
bij?
Nog zeven wedstrijden te gaan, en dan
weten we of FC Twente erin is geslaagd
om alsnog een top 4-klassering te
bereiken én of we volgend jaar Europees
zullen spelen ja/nee.
Tot slot wil ik nog mijn dank uitspreken
naar ons geweldige team van vrijwilligers
en schrijvers die weer hard hebben
gewerkt om dit magazine mogelijk te
maken. Voorzitter FC Twente Denekamp
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Nieuws vanuit het bestuur
Jubileumfeest
Zaterdag 11 mei viert
Supportersvereniging FC Twente
Denekamp haar 5- jarig jubileum op
Sportpark de Bögelskamp. Een 25koppige selectie bestaande uit leden van
de supportersvereniging zullen het om
17.00 gaan opnemen tegen FC Twente
All Stars (Voorheen spelend onder de
naam Oud FC Twente). Spelers die in het
verleden actief waren voor FC Twente
zullen aanwezig zijn om samen met ons
deze mijlpaal te vieren. Tal van spelers,
zoals Spira Grujić, Sjaak Polak, Jeroen
Heubach, Marc Veurink, Rik Platvoet,
Pascal de Vries en Andre Karnebeek
maken geregeld hun opwachting in het
shirt van FC Twente All Stars. In het
recente verleden heeft ook Andy van der
Meyde zijn debuut mogen maken voor
deze gelegenheidsselectie.

Bestuur
Thomas Koopman heeft onlangs
te kennen gegeven dat hij zijn
bestuursfunctie na afloop van het
huidige seizoen zal neerleggen.
Inmiddels is Roy Steggink benaderd om
de vacante functie te gaan vervullen. Roy
heeft inmiddels aangegeven graag toe
te treden tot het bestuur en hij zal op
de algemene ledenvergadering officieel
worden benoemt tot bestuurslid.
Niels Vollenbroek zal volgend jaar als
penningmeester fungeren.
Thomas Koopman zal nog wel nauw
betrokken blijven bij de vereniging
en gaat deel uit maken van de
activiteitencommissie.

Sponsorcommissie
Vanaf het seizoen 2013/2014 zal Bob
Westerhof deel uit maken van de
sponsorcommissie. Bob zal de taken
van Niels Vollenbroek overnemen, die
in een eerder stadium zijn plaats ter
beschikking heeft gesteld. De 20- jarige
Westerhof bezoekt al jaren iedere
thuiswedstrijd in de Grolsch Veste, is een
fervent bezoeker van uitwedstrijden en
gaat geregeld kijken naar de wedstrijden
van de beloften op het trainingscomplex.
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Hij hoopt er aan bij te dragen dat de
huidige sponsoren van FC Twente
Denekamp optimaal bediend worden,
en zal zich daarnaast enthousiast gaan
inzetten om nieuwe sponsoren te
werven.
Gras Boarding Toernooi ’n Doarp löp Oet
Supportersvereniging FC Twente
Denekamp en DZVV Voicedata
organiseren ook dit jaar weer het altijd
legendarische “Gras Boarding Toernooi”.
Dit 4 tegen 4 toernooi zal plaatsvinden
op zaterdag 6 juli aanstaande tijdens het
dorpsfeest weekend op het terrein bij ‘t
Wubbenhof. Ieder team moet minimaal
uit 6 spelers bestaan. Het inschrijfgeld
bedraagt € 35,00 per team.
Mochten jullie een team op willen
geven doe dit dan z.s.m., maar in
ieder geval voor 10 juni aanstaande
want vol = vol!! Opgeven kan via
mail@fctwente-denekamp.nl of via
boardingtoernooidenekamp@hotmail.
com. Zet in de e-mail minimaal:
Teamnaam, contactpersoon, tel.
Nummer en e-mailadres.

Ook dit jaar zal er worden gestreden om
de “Arjan Baas Wisselbokaal”.
De afgelopen twee jaar hebben we
deelgenomen aan dit evenement. Ook
dit jaar zullen we acte de présence
geven in Rijssen, want er zijn reeds
een tweetal teams ingeschreven voor
dit, bij voorbaat geslaagde toernooi.
Wil je mee naar Rijssen om een lekker
potje te voetballen? Geef het dan
voortijdig aan bij één van de bestuurs- of
commissieleden.
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.

FCT Riessen 6 tegen 6
supporterstoernooi
Ook dit jaar organiseert
Supportersvereniging FCT Riessen
weer het FCT Riessen 6 tegen 6
supporterstoernooi! Het toernooi zal
dit jaar worden gehouden op zaterdag
25 mei 2012 op het terrein van
v.v. SC Rijssen.
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Een supporter uit Denekamp – Erik Vollenbroek
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 Erik Vollenbroek.
Wat is je naam en/of bijnaam?
Erik Vollenbroek (bij bekenden,
goed geïnformeerde personen en
welingelichte kringen “De Wolff”)
Wat doe je zoal voor de kost/in het
dagelijks leven?
Als autotechnicus ben ik werkzaam
bij de plaatselijke “garage de voiture”
(zoals dat zo mooi in het Frans heet). Bij
Autobedrijf Tijkorte.
Verder nog hobby's?
Auto’s, Ford, FC Twente, voetbal en
reizen.
Verliefd, verloofd, getrouwd?
Jep! Anneke en we hebben een relatie.
Zijn er nog andere sporten die je leuk
vindt?
Autosport, WK Rally, ski schansspringen
en bergsport.
Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub
sta je langs de lijn?
Ja, actief als flamboyante linksbuiten van
het legendarische 8e team van SDC’12.
Echter, sta ik regelmatig langs de lijn.
Wanneer/wat was je eerste wedstrijd
van FC Twente?
FC Twente – RKC Waalwijk, in mei 1995
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Seizoenskaart sinds?
Seizoen 2008/2009

Je meest memorabele wedstrijd van FC
Twente?
Dat is een moeilijke, dat zijn er namelijk
drie, te weten:
NAC – FC Twente, de kampioenswedstrijd
FC Twente – Ajax, bekerfinale 2011
Paris st. Germain – FC Twente, UEFA cup
wedstrijd 2008

Waar en met wie zit je in het stadion?
Op de 2e ring in Vak 304, samen met
mijn broeder Wouter.

Bij deze wedstrijden ben ik geweest en
hebben diepe sporen achtergelaten in
mijn geheugen.

Wie is je favoriete speler bij FC Twente
(nu/aller tijden)?
Marc Janko. Een echte afmaker en een
sympathieke kerel. Momenteel? Wout
Brama dan maar!

Wat is je favoriete buitenlandse club?
Liverpool en Schalke ‘04

in het Diekman. Kan me nog herinneren
dat de wedstrijd eindigde in een 1-1
gelijkspel. Destijds was ik nog een klein
broekie en ik zou 1, 2, 3 niet meer weten
wie er voor Twente doel wist te treffen.

Welke speler moet er zo snel mogelijk
terug keren in het rood van FC Twente?
Marc Janko. Er ontbreekt op dit moment
een speler die de bal in het doel weet te
krijgen.
Wie mag er vandaag nog weg?
Afdeling Rotterdam.

Wie is je favoriete buitenlandse speler
(nu/aller tijden)?
Steven Gerard, een echte clubman.
Daarnaast Carlos Valderama, de
Colombiaan met de fraaie haardos.
Wie is volgens jou de meest irritante
voetballer?
Cristiano Ronaldo, naar mijn idee een
akelige theateraap.

Waar eindigt Twente dit seizoen?
Op de 4e plaats. Vanaf nu gewoon
moeten ze gewoon de punten zien te
halen, dan is een 4e plek het maximaal
haalbare denk ik.

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt
ooit?
De goal van Roberto Carlos tijdens de
wedstrijd Real Madrid – CD Tenerife.
Zoek maar op YouTube, een schitterend
doelpunt vanaf de zijkant.

Welke prijzen/prestaties behaalt FC
Twente de komende 10 jaar?
2x Landskampieon, 3x Dennenappel, 4x
Fruitschaal, 1x UEFA cup, 1x Champions
League, en 2x de Maspalomas Cup.

Nog een aardig stadion ontdekt bij
de uitwedstrijden/wat is je favoriete
stadion?
- Anfield Road (Liverpool – Manchester
United)

- Stadio Giuseppe Meazza / San Siro
(Internazionale – FC Twente)
- Veltins-Arena (Schalke ’04 – FC Twente)
- Parc des Princess (Paris st. Germain –
FC Twente). Geen mooi stadion, maar
vanwege de sfeer en grimmigheid.
Welke tegenstander hoop je dat ooit
nog eens Europees uit de bus rolt?
Liverpool
Welke club hoop je dat promoveert uit
de Jupiler League en welke club hoop je
dat degradeert?
SC Heerenveen mag wel degraderen,
en zou het wel leuk vinden wanneer Go
Ahead Eagles weer eens promoveert.
Nog een mening over het Nederlands
Elftal?
Nee, interesseert me niet veel. Alleen
bij de grote toernooien vind ik de
gezelligheid wel mooi.
Wat is je favoriete trainer?
Hans Meyer
Wat zijn je verwachtingen over het slot
van het seizoen 2012/2013?
Direct Europees voetbal
Wat is je ideale basiself FC Twente op
dit moment?
Michailov; Rosales, Douglas, Bengtsson,
Schilder; Brama, Fer, Tadic; Chadli, Born,
Hölscher
Dank dat ik het supportertje van deze
uitgave mocht zijn.
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De vergeten voetballer –
Piet Keur
In deze serie van ‘De vergeten voetballer’
gaan we terug naar het eind van de
jaren tachtig. Deze speler had gedurende
zijn actieve loopbaan de reputatie
van een stapper en losbol, maar in de
twee Enschedese seizoenen wist hij
ook regelmatig doel te treffen. In deze
rubriek aandacht voor Piet Keur.
Piet ‘Likeur’ speelde in zijn jeugd voor
Zandvoortmeeuwen, alwaar hij werd
gescout door HFC Haarlem. In seizoen
1981/82 maakte hij zijn debuut in de
Eredivisie. Keur speelde in zes seizoenen
165 competitiewedstrijden voor
Haarlem. Met deze ploeg kwam hij in
seizoen 1982/83 uit in de UEFA Cup.
Keur speelde in deze periode tevens zes
keer voor het Nederlands Olympisch
voetbalelftal.
FC Twente
In 1987 liep het contract van Keur bij
Haarlem af. Ondanks interesse van
onder meer Standard Luik en Cercle
Brugge koos hij ervoor om in Nederland
te blijven en verhuisde hij samen met
ploeggenoot Wim Balm naar FC Twente.
Hij beleefde een moeilijk eerste half
jaar bij de Tukkers, mede vanwege een
gebroken middenvoetsbeentje. In de
eerste zeventien speelronden kwam hij
slechts één keer tot scoren. Vervolgens
kwam de spits tot ontbranding en wist
dat seizoen nog zestien keer doel te
treffen.
Bij FC Twente was Theo Vonk destijds de
trainer. Over de toenmalige
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samenwerking met Piet Keur is hij
nog altijd erg enthousiast. “Keur
was een stevige, solide, sterke spits.
In de aanvangsfase had hij het heel
moeilijk, maar ik liet hem staan. Dat
heeft zich uitbetaald. Hij werd daarna
topscorer van Nederland. Piet had een
Bourgondische levensstijl. Hij was een
voorbeeld van 'bij nacht, bij dag een
man'. We waren altijd gewend om bij
FC Twente op Rosenmontag met de
hele ploeg naar Oldenzaal te gaan. Elke
dinsdagmorgen hadden we onze vaste
duurloop in Buurse. In dit geval kwam
dat goed uit. Dan kon de drank eruit
gelopen worden. Voor we weggingen
ben ik nog even de kleedkamer
binnengelopen, die 'onmeunig' geurde
en heb nog even naar de gezichten
gekeken. De meeste spelers hadden
verfrommelde gezichten, alsof ze onder
het bed gelegen hadden. Alleen Piet zat
er gewoon fris bij. Niets aan te zien. Piet
was het gewend.”
Keur werd zowel in seizoen 1987/88
als in seizoen 1988/89 clubtopscorer
met respectievelijk zeventien en
zestien doelpunten. Twente werd
beide seizoenen derde in de Eredivisie,
maar liep in het eerste seizoen via een
nacompetitie Europees voetbal mis. In
het tweede seizoen plaatste Twente zich
wel voor de UEFA Cup.

Memorabele wedstrijd
In zijn eerste seizoen in Twentse dienst
speelde Keur in de laatste wedstrijd
voor de winterstop met FC Twente tegen
DS’79. Op nota bene de dag (20-12-1987)
dat Piet Keur zijn 27ste verjaardag viert
treft hij vijf keer doel tegen het huidige
FC Dordrecht. Tot op heden is Piet
‘Likeur’ de enige speler die in dienst van
FC Twente ooit vijf keer wist te scoren in
een officieel duel.
Die middag kwamen de volgende spelers
binnen de lijnen voor FC Twente:
Theo Snelders, Fred ten Caat, Erik van
Rossum, Fred Rutten, Andy Scharmin,
Patrick Bosch, Ron Willems (82. Marco
Roelofsen), Wim Balm, Mika Lipponen
(82. John Neijenhuis), Piet Keur, Pieter
Huistra
Vervolg carrière
Pieter Keur vertrok na afloop van het
seizoen 1988/1989 voor een transfersom
van 500.000 gulden naar Feyenoord.
Met veertien doelpunten in 29
competitieduels was zijn eerste seizoen
persoonlijk nog redelijk succesvol, al
eindigde Feyenoord slechts als elfde. In
zijn tweede jaar in Rotterdam verloor
Keur zijn basisplaats en werd hij in
de winterstop verhuurd aan SVV. In
de zomer van 1991 tekende Keur een
contract bij zijn oude liefde Haarlem,
uitkomend in de Eerste divisie.
In 1993 maakte Keur voor SC Heerenveen
zijn rentree in de Eredivisie. Na een
blessure aan de knie,, waardoor hij bijna
een jaar niet in actie kwam. In februari
1995 maakte hij de overstap naar AZ in
de Eerste divisie.

In 1996 keerde Keur voor de tweede
maal terug bij HFC Haarlem. Tegelijkertijd
werd hij trainer van de A-junioren
van AZ. In zijn laatste wedstrijd in het
profvoetbal tegen Excelsior scoorde hij
nog twee keer. Met 100 doelpunten is
hij clubtopscorer van Haarlem. Keur
scoorde tijdens carrière 175 doelpunten
(126 doelpunten in de Eredivisie en 49
doelpunten in de Eerste divisie. Piet Keur
kwam nooit uit voor het Nederlands
Elftal. Naar eigen zeggen kwam dat door
de vele concurrentie in die jaren. “Ik
stond achter grote Nederlandse spitsen
als Marco van Basten, Wim Kieft, Hennie
Meijer, Foeke Booy, John van Loen, John
Bosman en René Eijkelkamp in de rij.
Daar zat ik net onder.”
Na de carrière
Keur werd in 2005 trainer van de
zaterdagselectie van amateurvereniging
SV Zandvoort. Vanaf 2011 is hij
daarnaast de spitsentrainer bij AZ.
Daarnaast had hij eerst een eigen
strandtent en werkte als stoelenman
bij een vriend in strandtent Mango’s
Beachbar in zijn woonplaats Zandvoort.
“Ik ben een manusje van alles. Dan sta
ik weer achter de bar, dan verschoon ik
de kussens op de
stoelen en een
andere keer zet
ik het terras klaar.
Vanaf jongs af aan
ben ik al op het
strand te vinden.
Ik woon er op
slechts vijf minuten
fietsen vandaan.”
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Evolutie of revolutie?
Een revolutie is een plotselinge radicale
omslag of verandering. Het is daarmee
de tegenhanger van evolutie, wat
een geleidelijke verandering is. Aldus
het alwetende internet. De woorden
verschillen slechts een letter, maar die
ene letter maakt een wereld van verschil.
Zeker in de voetbalwereld waar beide
begrippen aan de orde van de dag zijn.
In Amsterdam is gekozen voor een
revolutie. Het nieuwe bewind dat is
ingegeven door de hersenspinsels
van halfgod Johan Cruijff wordt daar
momenteel geïmplementeerd door
andere zelfbenoemde halfgoden
van een latere voetbalgeneratie. De
jeugdopleiding wordt voortaan geheel
anders aangepakt en op elke plek in de
organisatie dient een oudgediende te
zitten met een rijk voetbalverleden. Wie
waar zit lijkt niet zoveel uit te maken.
Grijze muis van der Sar is ineens een
marketingexpert en ik verwacht dan
ook dat Michael Reiziger binnenkort
zal gaan voor de functie van ‘Hoofd
Sanitaire Voorzieningen’. Aangezien
laatstgenoemde als een volleerd
Afrikaanse Mursi-vrouw een schoteltje
met muntjes tussen zijn lippen kan
houden, is dit toch vele malen logischer
dan het ‘ijskonijn’ als marketingkanon.
Het is bijna twintig jaar geleden dat
Johan Cruijff een aantoonbaar succesvol
beleid uitrolde, maar dat weerhoudt de
Amsterdammers er niet van om hem te
benoemen tot de Che Guevara van hun
fluwelen revolutie. Waar deze laatste
benaming vandaan komt is mij overigens
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een raadsel, want een fluwelen revolutie
verwijst juist naar een vreedzame
revolutie. Terwijl in Amsterdam onder
meer Uri Coronel, Steven ten Have
en Jan Olde Riekerink volgens goed
Amsterdams gebruik in een vuurpijl zijn
gestopt en door Johan zelf richting zee
zijn geschoten. Edgar Davids mocht van
Cruijff overigens niet in dezelfde vuurpijl,
omdat zijn kleurtje er niet bij paste. Zelfs
verlossers hebben blijkbaar nare trekjes.

kan houden als je met medespelers
praat, maar dat de onzin die je mond
verlaat daar niet minder van wordt?
Dan zouden ze toch kunnen nagaan dat
niet handig is om je middelvinger op
te steken naar een vak met duizenden
mensen die jouw luizenleventje
mogelijk maken? Het is een gebrek aan
ontwikkeling, niets anders. En zelfs de
doorgewinterde Dick Advocaat kan dit
fenomeen blijkbaar niet doorbreken.

In Eindhoven is nog geen sprake van
een revolutie, maar bij het personeel is
wel een duidelijk gebrek aan evolutie. Ik
heb het zeer sterke vermoeden dat een
groot deel van de Eindhovense selectie
nog traint in berenvelletjes, slaapt in
grotten en communiceert door middel
van signalen. Als ik Strootman over het
veld zie lopen met die bloeddoorlopen
ogen en die kanus die een halve meter
openhangt dan kijk ik altijd even achter
hem of hij geen prehistorische vrouw aan
de haren met zich mee sleurt. Evolueren
is doorontwikkelen, maar daar is bij een
deel van deze PSV-selectie toch geen
sprake van? Anders waren deze jongens
toch in staat om een cameraman en
een geluidsman te spotten als deze nog
geen twee meter van een aanstaande
vechtpartij af staan? En bij enige
ontwikkeling zouden deze mensen toch
waarschijnlijk wel kunnen bevatten
dat het gedeelte van een deur waar je
doorheen kan kijken meestal van glas is
en dus breekbaar?
Dan zouden ze toch doorhebben dat je
wel interessant je hand voor de mond

Hier in Twente staan we voor een
tweesprong. Wordt het evolutie of
ook hier revolutie? Een groot deel
van de aanhang schreeuwt om het
laatste. De club moet op de schop,
de selectie moet bijna geheel worden
vernieuwd en bij sommigen moeten
zelfs de bewindvoerders er aan geloven.
Persoonlijk hoop ik meer op evolutie.
Er gaan namelijk ook veel zaken goed
bij onze Enschede trots, al lijken die
elementen soms wat verder weg in deze
mindere tijden.
Wij hebben met Munsterman echter
een visionair aan het roer. Een man die
deze club binnen een paar jaar vanuit
de goot naar een kampioenschap
heeft gebracht. De financiële en de
commerciële tak van het voetbalbedrijf
Twente staan als een huis en ook het
organisatorische gedeelte is prima voor
elkaar. Toch hoop ik op evolutie. Op het
voetbaltechnische vlak zijn er namelijk
nogal wat missers gemaakt de laatste
jaren. Natuurlijk staan tegenover deze
fouten ook successen, maar de laatste

twee jaren slaat de weegschaal ruim
door in het negatieve. En ik weet best
dat vooral bij transfers altijd een grote
dosis geluk komt kijken, want als het
ons een aantal jaren geleden was gelukt
om de altijd geblesseerde Cissé voor de
neus van Feyenoord weg te grissen dan
hadden we ene mijnheer Ruiz nooit in
Enschede gezien. Dit jaar valt het kwartje
naar de kant van de Rotterdammers
met Castaignos versus Pellè. Zonder
geluk vaart niemand wel zullen we maar
zeggen. Dat we vorig jaar echter vier
winteraankopen deden waarvan binnen
een half jaar alleen derde doelman
Fernandes nog goed genoeg bleek om
aan te houden, is meer dan alleen pech.
Dat ook in de huidige selectie weer een
aantal spelers niet brengt wat men er
van had verwacht is meer dan alleen
ongelukkig. Er valt de laatste jaren
gewoon weinig lijn te ontdekken in het
aankoopbeleid van FC Twente.
Eén verklaring voor de teloorgang van
het voetbaltechnische beleid is snel
gevonden. Er zit qua voetbalkennis
geen enkele zwaargewicht in de
organisatie die zeggenschap heeft
en de langetermijnvisie van de club
bewaakt. Bij FC Twente is het al
jaren zo dat er gewerkt wordt met
een relatief onervaren technisch
manager (Lok) die deel uitmaakt van
het technisch hart. Dit technisch hart
verzorgt in een soort poldermodel
het totale voetbaltechnische beleid,
maar valt organisatorisch weer onder
de hoofdcoach/Manager Technische
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Zaken die in Enschede zelden langer
meegaat dan een pak melk. Hierdoor
is Munsterman eigenlijk de enige die
de macht heeft om de continuïteit op
voetbalvlak te waarborgen, maar de
Hengeloër heeft zelf al eens aangegeven
net zoveel verstand van voetbal te
hebben als de SNS-bank van investeren.
Een sterke Technisch Directeur in
combinatie met een goed technisch plan
zou daarom een goede stap zijn voor
onze club om de ingeslagen weg richting
topclub voort te zetten.
Dat betekent niet meteen een revolutie,
want de bestaande organisatie kan
verder gewoon nagenoeg intact blijven.
Het is echter wel evolutie.
Voor onze visionair die alle touwtjes
strak in handen heeft, zou dit wel
betekenen dat hij één van zijn vele
touwtjes aan een andere sterke man
moet overdragen en dat zal Munsterman
waarschijnlijk enige moeite kosten. Een
groot leider als Joop evolueert echter
mee met zijn organisatie en ik heb er
als bewonderaar van onze voorzitter
dan ook alle vertrouwen in dat hij zal
doen wat nodig is om deze club verder
te helpen. Een gebrek aan evolutie leidt
namelijk op een gegeven moment tot
revolutie..
Deze gastcolumn is geschreven door
‘Hannibal’, columnist van fctwente.nu

Opportunisme door Bas Leferink
Schreef ik in mijn vorige stuk over het
Diekman en Denekampers die er toen
al te vinden waren, inmiddels bevinden
we ons in een ander tijdperk. Sinds de
club in 1998 het Arke stadion betrad
zijn er inmiddels 15 jaar verstreken. De
resultaten in de tussentijd: 8e, 6e, 11e,
12e, 11e, 8e, 6e, 7e, 4e, 2e, 2e, 1e, 2e,
6e. De laatste jaren is er dus duidelijk
sprake van een stijgende tendens in
de resultaten in de eredivisie. En niet
alleen in de competitie, ook in Europa
heeft de club in die periode geweldige
resultaten geboekt. Zelfs in wedstrijden
tegen clubs waar in het verleden
torenhoog tegenop werd gekeken;
Schalke, Olympique Marseille, Arsenal,
Fenerbahçe, Steaua Boekarest, etc. etc.
Iedereen in Nederland was het er over
eens, FC Twente had onder leiding van
Munsterman en co een voetbalbolwerk
gesmeed. Werkelijk alles dat de club
deed werd direct verheven tot de
overtreffende trap. Op financieel gebied,
voetbaltechnisch, beleidsmatig, qua
imago, werkelijk op ieder vlak. Met
name de media prezen alles dat op enige
wijze te maken had met de Enschedese
club de hemel in. Grotendeels door
opportunisme, niemand die erom
maalde. Maar nadat het kampioenschap
binnen was gehaald en het jaar erop
de titel op de laatste speeldag was
verspeeld kwam de kentering, die eind
2012 - begin 2013 escaleerde.

niets van. En dat terwijl het toch
echt nagenoeg de zelfde trainer (en
speelstijl) was die de club tot een
hoogtepunt bracht in 2010. Kortom, het
opportunisme vierde wederom hoogtij.
Deze keer was de uitwerking echter
desastreuzer, het door Munsterman c.s.
zorgvuldig opgebouwde imago ineens
volledig in elkaar gestort. Resteert de
vraag in hoeverre dat laatste het gevolg
is van het opportunisme. Immers, de
kwesties Fer (strafzaak, transfer) en
McClaren toonden aan dat de rol van
Munsterman en co op zijn zachtst gezegd
discutabel was. Ineens werd alles op
een weegschaal gelegd, het negativisme
werd totaal uitvergroot. Zelfs het kopen
van een paard door een speler was
ineens " wereldnieuws". Opportunisme?
Niet helemaal dus. De FC Twente leiding
was, zo lijkt het, even vergeten waar het

McClaren moest uiteraard zo snel
mogelijk verdwijnen. De algemene
opinie: die man kon er echt helemaal
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vandaan kwam: Het Diekman. Maar ik
besef me dat zoiets roepen te makkelijk
is. De club groeide de laatste jaren zo
snel dat voor terugkijken geen tijd was,
laat staan voor een pas op de plaats.
Dat Munsterman enigszins was gaan
zweven zal hij waarschijnlijk zelf ook
niet eens ontkennen. Maar laten we
eerlijk zijn: dat zal geen supporter hem
kwalijk nemen. Nu het erop lijkt dat
de club dit seizoen wel eens als vijfde
of zesde in de competitie zou kunnen
eindigen zal hij weer met beide benen
op de grond komen te staan en Joop
kennende bedenkt hij dan een list. De
vraag is gerechtvaardigd, moet dat?
Het antwoord even simpel als de vraag:
NEE! Wanneer je (als supporter) in staat
bent om te doorgronden dat de publieke
opinie het uitvloeisel is van het stuiteren
van de media kun je zien dat het beleid
van de club staat als een huis.
Uiteraard moeten er zaken verbeterd
worden. Met name de communicatie
tussen de technische staf en de scouting
verdient, zo lijkt het, een onderzoekje.
De wijze waarop bijvoorbeeld Castaignos
is gehaald en wordt ingezet is op zijn
minst merkwaardig te noemen. De
man wil ballen in de loop maar wordt
gebruikt als aanspeelpunt. En hoewel
hij dit seizoen de ene kans na de ander
mist kan hem niet ontzegd worden
dat hij na zijn veertiende nagenoeg
ieder vertegenwoordigend jeugdelftal
heeft doorlopen. Zelfs de meest grote
negatieveling moet daarbij erkennen
dat hij daardoor in ieder geval in
potentie een topspits is. Maar dat is
in de huidige tijd zelfs als je daarbij
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zo hard werkt als hij kennelijk niet
voldoende. Geveld door het zelfde
akelige begrip opportunisme? Want is
hij nu zo slecht, of de rest nu zo goed?
Ik gok dat de (enige?) Schiedammer van
Frans-Kaapverdische afkomst beter is
dan men hem op dit moment toedicht.
Het opportu-M-isme van vandaag zal
op enig moment ongetwijfeld plaats
maken voor doelpunten. De vraag is
echter voor welke club. Ik heb overigens
nog enkele agenda- / evaluatiepunten
voor het eerste overleg tussen scouting
en technische staf: Joshua John, Jerson
Braakbal, Wesley Verhoek, Daniel
Fernandes, Dedryck Boyata, Edson
Braafheid, Dmitry Bulykin.
Volgend seizoen zal de werkelijke
kracht van de club en haar supporters
blijken. Zit het stadion niet vol en blijkt
het opportunisme toch een te groot
aandeel te hebben in de beslissing om
de jaarkaart te verlengen? Dan liever
opnieuw beginnen met 25.000 echte
supporters dan 30.000, waarvan er
5000 bij zijn die week in week uit hun
oren laten hangen naar de beroepsopportunistische media aangevoerd
door de NOS, Telegraaf, VI en niet te
vergeten het plaatselijk wereldberoemde
suffertje Tubantia. Kan er ook direct
afgerekend worden met de term:
Tweederingsupporter! Of zit het stadion
toch weer vol, is iedereen de ramp en de
ellende van dit seizoen vergeten, gaan
we volgend seizoen gewoon weer met
drie (of meer) bussen naar Enschede en
is Twente echt een topclub geworden?
Ben jij sterker dan het OPPORTUNISME?
Bas Leferink

Het beste elftal volgens – Raymond ‘Avi’ Aveskamp
Voor de vierde uitgave van dit magazine
heeft Raymond Aveskamp zijn favoriete
elftal samengesteld. Raymond is
geboren in het seizoen waarin de
Tukkers de Europa Cup III finale wist
te bereiken, en is van jongs af aan
een supporter van FC Twente. In de
afgelopen 39 jaar heeft hij heel wat
spelers zien komen en gaan. ‘Avi’ stelde
een selectie samen met spelers uit de
beginjaren van de club, maar ook met
spelers die anno 2013 de clubkleuren
van FC Twente verdedigen.
Doelman: Sander Westerveld
De keeper van FC Twente die het
meeste talent had. Ik heb met hem
samen mogen voetballen en hij was zijn
leeftijdsgenoten ver voorut, groot sterk,
goed mee voetballen en uitstraling. Heel
jammer dat hij in zijn carrière niet altijd
de juiste keuzes heeft weten te maken. In
2001 kende hij overigens met Liverpool
een uiterst succesvol seizoen met 5
tastbare prijzen.
Rechtsback: Epi Drost
‘Mister FC Twente’ Epi Drost speelde
negen interlands, allen in dienst van
FC Twente. Hoewel hij bij FC Twente
altijd speelde als libero, werd hij
door de bondscoaches vooral als
back gebruikt. Alleen in zijn laatste
interland, de WK-kwalificatiewedstrijd
tegen Noorwegen, mocht hij opdraven
op zijn favoriete positie. Niet lang
na deze interland raakte Epi Drost
geblesseerd en miste daardoor de
beslissende kwalificatieduels voor het

voor Nederland zo succesvolle WK ’74.
Helaas werd Drost nadien nooit meer
geselecteerd, later zei hij zich hierdoor
gediscrimineerd te voelen. Hij vond
dat spelers uit het oosten van het land
werden achtergesteld ten opzichte van
de westerse spelers.
Rechter centrale verdediger: Fred Rutten
Als jongen van negentien debuteerde
Fred Rutten bij FC Twente en vele jaren
later nam de libero ook afscheid van
het profvoetbal bij FC Twente. Nooit
diende hij een andere club. Pas later,
nadat hij als trainer met FC Twente de
Amstel Cup won, vertrok hij voor het
eerst naar een andere club. Een clubman
in hart en nieren stond altijd als een
rots in de branding achterin en stuurde
de verdediging. Hij mag zeker niet
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ontbreken in dit Twentse elftal.
Linker centrale verdediger: Douglas
IJzersterke verdediger, die in staat
is alle topspitsen uit te schakelen.
Beschikt over een ontzettende wil om te
winnen (soms teveel). Als hij dat onder
controle heeft en af en toe inschuift,
kan hij ook aanvallend een extra man
op het middenveld zijn. Meedogenloos,
kopsterk en een goede inspeelpass. Hij
zal (op ten duur) zeker het Nederlands
elftal halen!
Linksback: Jeroen Heubach
‘Heubach Hooligan’. Nou ik ken Jeroen
ook anders.. Als een heel rustig persoon,
met de absolute wil om de top te halen.
Nadat hij noodgedwongen terug moest
naar de amateurs (zoals velen die niet
capabel genoeg waren om het eerste te
halen), kreeg Jeroen een telefoontje om
toch weer te komen trainen. Dit omdat
alle linksbacks en linkermiddenvelders
geblesseerd waren. Dat was het moment
dat Heubach zijn kans rook en jaren als
vaste kracht als linksback in de basis
stond (een periode bij MVV daargelaten).
Een echte Tukker!
Rechtshalf: Wim Balm
Ik weet niet of velen hem nog zullen
herinneren, maar ik was gecharmeerd
van zijn stijl. Goede techniek, fijne pasjes
waren een kenmerk. Balm was een
technisch begaafde middenvelder. Op 23
oktober 1988 scoorde hij vier doelpunten
in een thuiswedstrijd tegen RKC. FC
Twente plaatste zich in het seizoen
1988/89 voor Europees voetbal, maar
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Balm besloot vrij abrupt zijn actieve
profloopbaan aan het einde van het
seizoen te beëindigen. De voetbalsport
en vooral FCT verloor hiermee een groot
speler.
Centrale middenvelder: Frans Thijssen
De zeer technische bekwame
middenvelder Frans Thijssen speelde
maar liefst twintig jaar betaald voetbal.
Hierin speelde hij meer dan 600
wedstrijden. De technicus kwam bij
FC Twente via NEC, en speelde later
nog voor onder andere Ipswich Town
en Vitesse. Hij speelde ook veertien
interlands, waarvan vier als speler van FC
Twente. Een speler naar mijn hart.
Linkshalf: Arnold Mühren
Middenvelder Mühren is natuurlijk
vooral bekend geworden als de man die
de voorzet gaf op Marco van Basten in
de EK-finale van 1988 tegen de SovjetUnie. Hij beschikte over een fantastische
linker trap en was goed in het spelen
op balbezit. Dat zeer belangrijk is als je
dominant wilt voetballen. Hij speelde in
zijn carrière 23 interlands, waarvan één
tijdens zijn periode bij FC Twente. In die
tijd vormde hij samen met Thijssen en
van der Vall een fantastisch middenveld.
Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
De wezel was soms fenomenaal. Fraaie
techniek gaan gepaard met soepele
slaloms. Dit soort voetballers maken
het verschil in de wedstrijden. Met zijn
belangrijke goals in het kampioensjaar
en zijn weergaloze acties is hij een van FC

Twente’s beste spelers ooit!
Spits: Blaise N’Kufo
Blaise werd door veel supporters vaak
vervloekt in het stadion. Mensen die
geen/weinig verstand van voetbal
hebben deden hier luidruchtig aan mee.
Maar N’Kufo was juist een spits, die altijd
aanspeelbaar was, zijn goaltjes meepikte
en balvast was. Al leek hij soms moe en
traag, hij heeft bewezen een goede spits
te zijn! CLUBTOPSCORER!

Eigenlijk kan ik nog wel meer spelers
opnoemen die eigenlijk niet mogen
ontbreken. Maar ik zou het als supporter
en voetballiefhebber leuk vinden dat er
meer jongens uit de jeugd doorbreken,
en helemaal mooi als ze ook nog uit de
provincie komen, zoals Youri Mulder,
André Paus, Patrick Bosch, Wilfried
Elzinga et cetera. Dan kunnen we pas
spreken van FC TWENTE!

Linksbuiten: Theo Pahlplatz
Nog altijd ‘recordinternational’ van FC
Twente. Maar liefst dertien interlands
speelde Pahlplatz als speler van FC
Twente. Hierin scoorde hij drie maal.
Zijn hele carrière speelde Pahlplatz in
Enschede, ondanks vele aanbiedingen
van onder andere PSV en Anderlecht.
Hij kon als links- of rechtsbuiten uit de
voeten. Natuurlijk hoort een speler met
zo’n status en uit eigen buurt in dit rijtje
thuis.
Wisselspelers:
Hans de Koning, Arnold Bruggink, Pieter
Huistra, Jan Jeuring, Prince Polley, Nacer
Chadli, Eljero Elia
Trainer: Theo Vonk
Fantastisch werk verricht, door met
minder materiaal na enkele moeilijke
jaren, twee jaar achter elkaar als derde
op de ranglijst te eindigen.
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Gevel Bar/Café Maddog voorzien van bord supportershome
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Maandag 8 april is de buitengevel van
Bar/Café Maddog opgesierd met een
groot bord van ons supportershome!

Daarnaast is iedere wedstrijd van FC
Twente er uiteraard op 3 grote schermen
live te zien!

Raymond Aveskamp was één van
de vrijwilligers die ruim een jaar
geleden veel tijd heeft gestoken aan
de verbouwing en inrichting van het
supportershome, met de wand van meer
dan tien meter met allerlei foto’s uit de
historie van FC Twente als hoogtepunt.
Vrijdagavond 2 maart 2012 werd het
supportershome uiteindelijk geopend,
en inmiddels zijn er tal van activiteiten
georganiseerd.

Na afloop van het Tukker Event
vertelde Raymond ons dat hij besloten
had om een schitterend bord voor
het supportershome te maken! Avi,
namens het bestuur- en alle leden
van Supportersvereniging FC Twente
Denekamp, 'onmeunig' bedankt !!

21

3 maart - Tukker Event in Eetcafé Eigenwijs
Zondagmiddag 3 maart organiseerde
supportersvereniging FC Twente
Denekamp in samenwerking met Eetcafé
Eigenwijs het Tukker Event.
In een periode van tegenvallende
prestaties was het evenement een
leuke oppepper, om de moed en het
positivisme erin te houden voor het
restant van het seizoen. Tot de gasten
van deze middag behoorden drie
bekende Twentenaren, te weten Wout
Brama, Thijs Kemperink en Bert van
Losser.
Één van hen geniet in voetbalkringen
grote bekendheid, namelijk Wout Brama.
De 26- jarige Tukker heeft inmiddels al
309 officiële wedstrijden in het eerste
elftal van FC Twente gespeeld, en is
bovendien de enige echte Twentenaar
bij de selectie. De aanvoerder van de
Enschedeërs was openhartig, had leuke
anekdotes en beantwoorde (vrijwel) alle
vragen van de aanwezige gasten naar
eer en geweten. Zo ziet hij McClaren nog
steeds als de beste (people)manager
die hij heeft meegemaakt, ging hij in op
de vermeende interesse van Fulham en
Eintracht Frankfurt, gaf hij een mening
over (oud)ploeggenoten en directe
tegenstanders en verklaarde hij dat ie
geen ‘klik’ had met Co Adriaanse. Op
dat laatste ging hij wat uitvoeriger in.
Zo voelde de middenvelder zich niet
altijd comfortabel bij de spelopvatting
van de Amsterdamse trainer. Zo begon
de voormalige succescoach van onder
meer AZ en FC Porto in de onorthodoxe
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spektakelwedstrijd tegen PSV (2-2)
met liefst vijf aanvallers. Brama was de
enige controleur op het middenveld en
kwam te zwemmen, had weinig steun en
verloor de slag van Georginio Wijnaldum.
Bert van Losser, in het dagelijkse leven
presentator bij RTV Oost, had een leuke,
maar bijzondere lastige voetbalquiz in
elkaar geknutseld wat voor de nodige
hoofdbrekens zorgde bij de bezoekers in
het café. De voetbalkennistest ging niet
enkel over FC Twente, maar met name
over het nationale- en internationale
voetbal. Daarnaast kwam hij met tal
van spelersportretten op de proppen.
Uiteindelijk wisten Rens IJland, Ronnie
Nijmeijer, Tim Pinkster en Jordy Morsink
de schifting te overleven en zich te
plaatsen voor de halve finale, waarbij
laatstgenoemde uiteindelijk aan het
langste eind trok. Hiermee nam hij
de titel van ‘Beste voetbalkenner van
Denekamp’ over van Sander Nijhuis.

naar de kroeg was geweest, en toen
stomdronken thuis kwam, met de daarbij
gepaard gaande, herkenbare reactie van
vrouwlief. Met collega’s André Manuel
en Ernest Beuving vormt hij sinds enkele
maanden het collectief “Goeie Tukkers
zijn geen Motherf*ckers”. Het trio
had zich pas geleden nog via een niet
bestaande spelersmakelaar aangemeld
om een proefwedstrijd te komen spelen
voor FC Twente ter promotie van hun
show, met mooie verhalen over hun
roots in Tukkerland. Een show van Thijs
Kemperink is absoluut het bezoeken
waard, je zult er geen spijt van krijgen.
Alles bij elkaar was het, ondanks de
geringe, enigszins teleurstellende
opkomst, een erg interessante, zeer
informatieve, maar vooral een erg
gezellige middag. Een middag die
zeker voor herhaling vatbaar is!

Daarna was het de beurt aan Thijs
Kemperink een optreden te verzorgen.
Deze cabaretier / standup comedian
met een mooie Twentse tongval wordt
door velen gezien als dé opvolger van
Herman Finkers. De Albergenaar deed
imitaties van een aantal personen uit de
voetbalwereld, zoals Rene van der Gijp,
Frank de Boer en Johan Cruijff. Daarnaast
vertelde hij over een middag dat hij met
z’n vrouw bij de H&M was, en spontaan
in een mooi lingeriesetje en piepklein
stringetje voor zijn vrouw ging dansen.
Of over een avond dat hij met z’n maten
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Sponsor aan het woord – Bob Wolbert
Voor de vierde uitgave van het FC Twente
Denekamp Magazine hebben we voor
de rubriek 'Sponsor aan het woord' een
vragenvuur afgevuurd op Bob Wolbert,
sinds september 2002 de trotse eigenaar
van Copydruk Wolbert. Hét adres
voor al uw kopieer, print- drukwerk en
beletteringen.
Nadat Bob vroeger al de opmaak,
het printen en het nieten van
programmaboekjes voor Stichting
Manege de Zonnebeek verzorgde ging
hij zich beetje bij beetje steeds meer
verdiepen in de grafische branche. In
2002 besloot hij een bedrijf aan huis te
beginnen. Dit combineerde hij met z’n
werk bij Loohuis Telecom in Fleringen.
Bob kreeg in de loop der tijd steeds meer
aanvragen voor opdrachten. Copydruk
Wolbert groeide en begin 2008 vestigde
het bedrijf zich aan de Brinkstraat in
Denekamp.
Of het nu gaat om folders, (club)boekjes,
kalenders, folders of geboortekaartjes:
Copydruk kan het voor u verzorgen.
Bob en zijn medewerkers adviseren en
begeleiden u van begin tot eind, om tot
het beste resultaat te komen! Daarnaast
kunt u er terecht voor producten met
betrekking tot kaarten, textieldruk, autoen sticker belettering, relatiegeschenken
et cetera.
Bij Copydruk Wolbert is het ook mogelijk
om al uw kopieer- en printwerk snel en
voordelig te regelen. Of het nu gaat om
10/100/1000/10.000/100.000 of meer
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kopieën, in zwart-wit of
kleur, op gekleurd, mat of glanzend
papier van 80 t/m 300 grams: Copydruk
verzorgt het voor u.
En dat is niet alles. Ook als het gaat
om drukwerk, heeft men er diverse
mogelijkheden. Hierbij kunt u denken
aan visitekaartjes, personeelsbladen,
folders, brochures en kalender. Nadat
het drukwerk gereed is, houdt het
wat Copydruk betreft nog niet op. Op
verzoek kunnen ze uw drukwerk namelijk
vouwen of nieten, voorzien van adres,
de enveloppen dichtplakken en afleveren
op het postkantoor. Het gemak dient de
mens nietwaar?
Naast het ontwerpen/vervaardigen
van logo’s, briefpapier, enveloppen en
visitekaartjes kunnen ondernemers/
bedrijven bij Copydruk Wolbert terecht
voor een geheel verzorgde (nieuwe)
huisstijl.
Geïnteresseerd in één of meerdere
producten? Neem dan vrijblijvend
contact met op met Copydruk Wolbert.

sfeer in het stadion maakte veel indruk.
Datzelfde seizoen bezocht ik meerdere
competitiewedstrijden, zowel thuis- als
uitwedstrijden. Daarnaast zijn we dat
seizoen met een volle bus naar Bremen
geweest, voor de tweede ronde van de
UEFA Cup.”
“Zelf heb ik nooit in clubverband
gevoetbald. Wel heb ik enkele keren mee
gedaan aan de schoolvoetbaltoernooien,
als keeper van de Zevenster. Verder
bekeek ik de wedstrijden in de Eredivisie
alleen via de televisie, doorgaans
keek samen met mijn vader de
samenvattingen via Studio Sport.”

“Vijf jaar geleden ben ik leider geworden
van het toenmalige Dos’19 10 (het
huidige SDC’12 8) en ben ik het voetbal
meer gaan volgen. Nadat ik in de
zomer van 2009 voor het eerste een
wedstrijd van Twente bezocht had, heb
ik het seizoen erop een seizoenskaart
genomen. Dit is het alweer het derde
seizoen dat ik tweewekelijks naar FC
Twente ga. Het eerste jaar zaten we in
vak 310, op de zogeheten ‘slecht zich
plekken’, daarna zijn we verhuisd naar de
overkant van Vak P.”
“Je kunt stellen dat ik besmet ben
met het FC Twente-virus, op een
moment dat de club in de lift zat.

Als we Bob vragen naar zijn gevoel bij FC
Twente, verteld hij ons over hoe het voor
hem ooit begon.
“De eerste keer dat ik de Grolsch
Veste bezocht was in augustus 2009.
Het was de wedstrijd FC Twente –
Sporting Lissabon, in de voorronde van
de Champions League. Tot ver in de
blessuretijd leek het erop dat FC Twente
de poulefase zou bereiken, tot dat Peter
Wisgerhof een eigen doelpunt maakte.
Uitgeschakeld,” aldus Bob Wolbert. “De
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Een tweetal wedstrijden zal ik niet
snel meer vergeten. Als eerste de
kampioenswedstrijd in Breda op 2 mei
2010. Met name de emoties in het uitvak
en de terugweg hebben veel indruk op
me gemaakt. Daarnaast de wedstrijd
in Londen tegen Tottenham Hotspur.
Ondanks de ruime (maar geflatteerde)
nederlaag, was het een zeer geslaagde
trip. Het geweldige, nostalgische
stadion, de sfeer in het uitvak, maar ook
de geweldige stad zullen me altijd bij
blijven.”

“Ondanks de twee magere seizoenen
zal ik mijn seizoenskaart ´gewoon´
verlengen, en ben ik er volgend seizoen
´gewoon´ weer bij. De sfeer en de
gezelligheid in de bus/bij de wedstrijden
zijn doorgaans goed, en ik heb
vertrouwen dat de prestaties op het veld
snel zullen volgen!”

De helDen
van weleer in actie!
SV FC Twente Denekamp
FC Twente All Stars

Met o.a.: Andy van der Meyde, Spira Grujić en Sjaak Polak!

Zat. 11 mei | 16.30 uur | € 3,00

Op SpOrtpark de BögelSkamp, denekamp

Hiermee steunt u mede de sticHting

alpe d’HuZeS & kWF kankerBeStrijding

Loterij met aLs hoofdprijs

een ballonvaart!
MAAk ook kAnS oP deze en Andere Mooie Prijzen.
voor SlechtS € 2,50 heeft u Al een lot!

WWW.FctWente-denekamp.nl
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Mijn jeugdidool door Roy Steggink
Je kent het vast wel, jonge jongens
die op het grasveldje in de buurt met
elkaar voetballen. “Ik ben Messi! Ik ben
Christiano Ronaldo! Ik ben van Persie!”
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 Roy Steggink over zijn jeugdheld.
Op het moment dat ik deze rubriek
schrijf lijkt ‘de sportieve crisis’ in
Enschede dan eindelijk te zijn afgewend.
Het voetbal was al tijden niet om aan te
zien en de passie, strijd en de beleving
leek lange tijd te ontbreken. Waar wij
Tukkers over het algemeen de laatste
jaren zeer verwend zijn, heerste er nu
een grote ontevredenheid onder de
supporters. Zo lieten de supporters van
Vak P voorafgaand aan het debacle tegen
Willem II thuis (1-1) hun ongenoegen
blijken. Een actie die door velen werd
afgekeurd, omdat wij Tukkers juist ook in
slechte tijden achter het team horen te
staan!
Eind februari verliet kapitein Steve
McClaren het zinkende schip, na zes
wedstrijden in 2013 en vier punten. Of
het opstappen van Steve “de oplossing”
is valt enigszins te betwijfelen. Lange
tijd kon hij niet beschikken over een
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complete selectie. Het middenveld
komt creativiteit te kort en de aanval
ontbeert het scorend vermogen. Ook
de achterhoede heeft de afgelopen
periode de nodige steekjes laten
vallen, waardoor het er allemaal aardig
armoedig uit kwam te zien. Het minste
wat je als supporter dan mag verwachten
is inzet, passie en strijd, maar ook dat
was helaas niet (altijd) aanwezig de
afgelopen periode. Het oogt allemaal
slap en futloos en de professionele
houding die je mag verwachten van deze
topsporters blijkt niet aanwezig te zijn.
Met name het scorend vermogen baart
mij zorgen. Luc Castaignos, de aankoop
van 6 miljoen, heeft zich nog op geen
enkele manier bewezen en het is nog
maar de vraag of dit überhaupt nog gaat
komen!

omhoog geklommen naar waar we nu
staan. Hieronder valt het memorabele
verhaal te lezen hoe FC Twente deze
“voetbal God” wist te contracteren, en
waarom hij een idool voor me was.
In het seizoen 1993-1994 debuteerde
hij voor Lausanne-Sport in de Zwitserse
Nationalliga A. Het daaropvolgende
seizoen deed Nkufo een stapje terug
en kwam hij uit voor FC Echallens in
de Nationalliga B. Hier scoorde hij zijn
eerste doelpunt op profniveau. In zestien
competitiewedstrijden kwam Blaise tot
negen goals. In 1995 maakte Nkufo een
onverwachte stap door een contract
te tekenen bij Al-Arabi uit Qatar. In de
vijf seizoenen daaropvolgende speelde
Nkufo achtereenvolgens voor Yverdonsport, Lausanne-Sport, Grasshopper CZ,
FC Lugano en FC Luzern. In 2001 maakte

Nkufo de tot dan toe belangrijkste stap
in zijn carrière door te tekenen bij het
Duitse FSV Mainz ’05 dat uit kwam in
de 2e Bundesliga. Nkufo speelde een
uitstekend eerste seizoen door 20
doelpunten te scoren in 42 wedstrijden
en was voor de club niet te houden
toen Hannover ’96, uitkomende in de
Bundesliga, interesse toonde.

Als ik denk aan scorend vermogen bij
FC Twente dan komt meteen de naam
Nkufo in me op. Nadat we het destijds
enkele seizoenen hebben moeten
stellen met spitsen als de Gier, Houwing
en Cavens, was daar opeens Nkufo.
De Congolese Zwitser stond bekend
als een ‘luie’ spits, die gemakkelijk het
net wist te vinden en die prachtige
doelpunten heeft gemaakt voor onze FC.
In zijn tijd bij FC Twente had ik enorme
bewondering voor deze aanvalsleider.
Blaise maakte veel fantastische,
onvergetelijke doelpunten en werd zes
seizoenen op rij clubtopscorer. In 269
officiële wedstrijden voor FC Twente
liet hij het net 132 bollen. Mede dankzij
NKufo zijn we van een failliete club
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Bij Hannover ging het echter compleet
mis. Nkufo had zware concurrentie
van onder meer Fredi Bobic en ook de
onderlinge verstandhouding met trainer
Rangnick was slecht te noemen. Nkufo
kwam in het seizoen 2002-2003 in de
competitie tot slechts 9 duels waarin hij
uiteindelijk niet wist te scoren.
In de zomer van 2003 werd FC Twente
voorzitter Joop Munsterman in
Osnabrück aangesproken door iemand
die hem attendeerde op een spits van
Hannover´96, geheten Blaise Nkufo.
Van het één kwam het ander, en na
het bekijken van beelden werd Nkufo
uitgenodigd voor een oefenwedstrijd
in Hardenberg. Nkufo maakte een
uitstekende indruk.
Joop Munsterman en Johan Plageman
zijn vervolgens naar Hannover gereden
om te onderhandelen met de voorzitter
van Hannover genaamd “ Martin Kind”.
Het werd een lastiger verhaal dan
verwacht. Voorzitter Kind bestempelde
Nkufo als zijn beste speler en mocht
absoluut niet vertrekken ondanks dat hij
niet aan spelen toekwam. Nkufo speelde
het afgelopen seizoen slechts 9 duels
en werd vervolgens verdrongen naar de
tribune. Dit kwam volgens de voorzitter
doordat trainer Rangnick een hekel aan
“zwarten” had.
Voordat FC Twente aan de deur kwam
had ook FC Porto, Lille en Energie
Cottbus, reeds geprobeerd Nkufo te
contracteren. Ook deze clubs liepen
tegen hetzelfde probleem aan. Nkufo
mocht onder geen beding vertrekken
van de voorzitter. Op het moment dat
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Munsterman en Plageman geen kans
meer zagen om de voorzitter om te
praten zijn ze vertrokken, Nkufo letterlijk
huilend achter latend op een trapje.
Halverwege de terugreis naar Enschede
hebben Munsterman en Plageman
een van de beste beslissingen uit hun
geschiedenis bij FC Twente genomen
door om te keren en nogmaals te
proberen Nkufo naar Enschede te halen.
Na wederom lang onderhandelen zei
voorzitter Kind plots: “Neem hem dan
ook maar mee, als je hem dan volgend
jaar ook maar koopt!” FC Twente en
Hannover kwamen vervolgens een
huurperiode overeen voor één seizoen
met een optie tot koop, met daarin het
vaste bedrag van €750.000.
In zijn allereerste officiële wedstrijd
voor FC Twente wist hij direct doel te
treffen. Op 16 augustus 2003 tekende
hij voor de derde treffer in het met 3-1
gewonnen duel tegen RBC Roosendaal.
Hoogtepunten van dit seizoen waren
zijn 2 treffers thuis tegen Feyenoord
en wederom twee treffers thuis tegen
Ajax. Vooral het tweede doelpunt tegen
Ajax, in december 2003, zal ik niet snel
meer vergeten. Vanaf de achterlijn wist
hij Julien Escudé en Bogdan Lobont
te verschalken. Uiteindelijk zou hij in
zijn eerste seizoen tekenen voor 14
doelpunten in 28 wedstrijden. In april
2004 besloot Twente de optie tot koop
te lichten. Er was alleen na het bijna
faillissement geen geld meer om Nkufo
aan te trekken. Dit probleem werd
opgelost door twee sponsoren die
het door Hannover gewenste bedrag

financierden.
Vanaf dat moment hield ik, en met mij
vele anderen, het hart vast als er weer
een transferperiode aanbrak. Altijd
was er interesse voor Nkufo en het was
een kwestie van tijd voordat hij een
contract bij een andere club zou tekenen.
Nkufo had namelijk ooit al zijn ambitie
uitgesproken om nog een stap hogerop
te willen als de kans zich daartoe
voordeed. Ondanks alle interesse
tekende Nkufo in 2005 een verbeterd
3-jarig contract tot medio 2009. In
2008 deed hij dit nogmaals door zijn
laatste, wederom verbeterde, contract
te ondertekenen dat hem tot eind 2010
aan de club zou binden. Op 15 augustus
2009 bereikte hij in een uitwedstrijd
tegen ADO Den Haag één van zijn vele
mijlpalen in Enschedese dienst. Door
zijn 104e doelpunt voor FC Twente
te scoren passeerde hij Jan Jeuring
als clubtopscorer aller tijden in de
competitie. Alsof het zo had moeten zijn
sloot Blaise zijn periode bij FC Twente af
als aanvoerder, met het kampioenschap.
Nkufo is mijn inziens de beste spits die
ooit voor FC Twente heeft gespeeld,
althans de beste die ik heb meegemaakt.
De volgende woorden doen mij altijd aan
hem denken:
God Blaise NKufo; gone but not
forgotten!!
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Uit de oude doos
45 jaar geleden – FC Twente boekt ruime
zege op Fortuna ‘54

Boys moesten plaats maken voor een
nieuwe lichting talenten, met spelers
als Jeuring, Pahlplatz en Drost. Door
de verkoop van publiekslieveling Paja
Samardžić aan Feyenoord kon Rijvers
bovendien investeren in spelers als
Kick van der Vall, Dick van Dijk en Eddy
Achterberg. De keuze voor jong talent
bleek een gouden greep.

In deze editie van ‘Uit de oude doos’
gaan we ruim 45 jaar terug in de tijd.
Een wedstrijd die het overgrote deel
onder de stadionbezoekers van nu nooit
bewust heeft meegemaakt, maar die
nog altijd in de boeken staat als één van
de grootste competitieoverwinningen
uit de clubhistorie en één van de
meest doelpuntrijke wedstrijden die de
Enschedeërs ooit in competitieverband
hebben afgewerkt.

Op de bewuste zondagmiddag trad FC
Twente aan in de volgende opstelling:
Zoran Mišić; Issy ten Donkelaar, Eddy
Achterberg, Willem de Vries, Epy Drost;
Kick van der Vall, Benno Huve, Herman
Heskamp; Dick van Dijk, Jan Jeuring,
Theo Pahlplatz.

Op 31 maart 1968 speelde FC Twente in
eigen huis tegen Fortuna ’54. Het relatief
jonge FC Twente ontving in eigen huis
een club wat in de jaren vijftig en zestig
menig succes geboekt had. Zo wist de
club uit Geleen in 1957 en 1964 de KNVB
Beker op haar naam te schrijven, en
greep het in 1957 net naast de landstitel.
De Enschedeërs wonnen het duel met
maarliefst 8-2. Kick van der Vall, Jan
Jeuring (3x), Dick van Dijk (3x) en Theo
Pahlplatz waren verantwoordelijk voor
de treffers aan Twentse zijde.
Kees Rijvers was destijds de trainer
van FC Twente en had net een radicale
verjonging van de selectie doorgevoerd.
De oude vedetten van Sportclub en de
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FC Twente Denekamp zocht uit hoe de
voetbalcarrières van de spelers, die
destijds in actie kwamen, verder zijn
verlopen.
Zoran Mišić kwam, verdeeld over twee
periodes, zestig keer binnen de lijnen
voor FC Twente. Alvorens hij in 1966
naar Enschede verkaste speelde hij in de
Joegoslavische competitie voor FK Vardar
Skopje, NK Rijeka en NK Zagreb. Onder
Kees Rijvers was hij twee seizoenen
de eerste keeper van de Tukkers. Toen
Twente in 1968 Piet Schrijvers aantrok,
ging Mišić terug naar NK Zagreb. Via het
Oostenrijkse Grazer AK keerde Mišić in
1972 terug bij FC Twente. Gedurende
één seizoen was hij voornamelijk reserve
achter Schrijvers. In 1973 vertrok hij naar
FK Skopje, waar hij zijn voetballoopbaan
afsloot.

Issy ten Donkelaar voetbalde tussen 1962
en 1971 voor Sportclub Enschede en FC
Twente. Voor FC Twente speelde hij
183 officiële wedstrijden, waarin hij
17 keer doel trof. Hij stond gedurende
zijn carrière zowel als aanvaller,
middenvelder als verdediger opgesteld,
meestal aan de rechterkant. Begin jaren
negentig was Ten Donkelaar hoofd
jeugdopleidingen bij FC Twente. In 1994
werd hij aangesteld als hoofdtrainer, als
opvolger van Rob Baan. Ten Donkelaar
werd als de meest geschikte kandidaat
gezien om talenten uit de jeugdopleiding
te laten doorstromen. Toen de resultaten
uitbleven, keerde hij op 15 januari 1996
terug naar de jeugdopleiding.
Eddy Achterberg transfereerde in 1967
van DOS naar FC Twente. In 301 officiële
wedstrijden voor de Enschedeërs wist hij
30 keer doel te treffen. Achterberg heeft
als bijnaam ‘De Keu’. Deze bijnaam stamt
uit zijn vroege jeugd in Utrecht, en staat
voor varken. Ook bleek hij een aardige
zanger, die het clublied “Eenmaal zullen
wij de kampioenen zijn” op de plaat
zette. In de nadagen van zijn carrière
speelde hij nog anderhalf seizoen
voor FC Groningen. Na zijn actieve
spelersloopbaan werd hij assistenttrainer bij onder andere FC Twente, Roda
JC en FC Schalke 04, met welke club
hij in 1997 de UEFA Cup won. In de
periode tussen 2009 en 2011 is hij in
verschillende functies werkzaam geweest
bij Red Bull Salzburg. Tegenwoordig is hij
relatiebeheerder bij FC Twente.

Willem de Vries debuteerde op
zestienjarige leeftijd in de Eerste
Divisie in dienst van de Enschedese
Boys. Hij was in 1961 aanvoerder van
de Nederlandse UEFA- jeugd tijdens
een jeugdtoernooi in Portugal. In
1963 maakte hij de overstap naar
Eredivisionist Sportclub Enschede.
Nadat deze club op 1 juli 1965 opging
in FC Twente, was De Vries de eerste
die een contract tekende bij de
fusieclub. Uiteindelijk speelde de
Enschedeër 350 officiële wedstrijden
voor de Tukkers, alvorens hij in 1975
besloot te stoppen met het spelen van
betaald voetbal. Hij ging fulltime aan
de slag bij de Betoncentrale Twenthe,
daarnaast bezoekt hij al jarenlang
voetbalwedstrijden voor de Telegraaf.
Epy Drost speelde in dienst van
FC Twente 9 interlands voor het
Nederlands Elftal. Speelde voor FC
Twente 423 competitieduels, en was
hiermee lange tijd recordhouder. Totdat
Sander Boschker in 2006 zijn 424e
competitiewedstrijd voor FC Twente
speelde, en daarmee het clubrecord
van Drost verbeterde. De in 1995
overleden ‘Manolito’ speelde daarnaast
nog 43 bekerwedstrijden en 45 Europa
Cupwedstrijden voor Twente. Hij stond
bekend om riskante terugspeelballen
en passeerbewegingen in het eigen
strafschopgebied. Was na zijn actieve
carriere onder meer trainer van RBC
Roosendaal, DS ’79 en STEVO. Drost werd
in 2000 door de supporters uitgeroepen
tot FC Twentes ‘Voetballer van de eeuw’.
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Kick van der Vall kwam in 1967 van
Feyenoord van FC Twente. Onder
trainer Kees Rijvers werd Van der Vall
een vaste waarde in het jonge team
van de Tukkers. In 33 duels scoorde
hij zeven goals. Na slechts een jaar
voor Twente te hebben gespeeld,
vertrok Van der Vall in de zomer van
1968 naar DWS. Na slechts één jaar
werd Van der Vall alweer teruggehaald
door FC Twente. Hij bleef vervolgens
tien seizoenen in Enschede. In totaal
speelde hij 352 competitiewedstrijden,
35 bekerwedstrijden en 47 Europese
wedstrijden voor Twente, waarin hij in
totaal 73 keer scoorde. In 1979 moest
Van der Vall vertrekken. De geboren
Rotterdammer speelde vervolgens
nog twee seizoenen bij Vitesse. Na
zijn voetballoopbaan was Van der Vall
eigenaar van een herenmodezaak in
Enschede en scout voor onder andere
Werder Bremen. Bij FC Twente zet hij
zich in voor de Twentse Ondernemers
Sociëteit, waarin hij als taak heeft
sponsoren te werven.
Benno Huve kwam tijdens zijn
profloopbaan uitsluitend uit voor FC
Twente. Huve speelde meestal als
mandekker of als controlerende
middenvelder. In het seizoen 1971/72
scheurde hij zijn kruisbanden volledig
af, waardoor hij lang uit de roulatie was.
Na zijn rentree bleef hij last houden van
knieproblemen en was voornamelijk nog
reserve en invaller. In de halve finale
van de 1972/1973 UEFA Cup van dat
jaar tegen Borussia Mönchengladbach
(1-2) stond hij in de basis. Het was
zijn laatste wedstrijd als betaald
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voetballer. Kort daarop besloot hij
vanwege aanhoudende knieproblemen
te stoppen. Huve kwam tot 175
wedstrijden in de eredivisie, waarin
hij vijf keer scoorde. Na zijn carrière
als profvoetballer werd Huve eigenaar
van een bloemenwinkel. Herman
Heskamp werd in 1965 ingelijfd door het
net gevormde FC Twente. Bij zijn derde
wedstrijd, tegen DOS, scoorde hij een
zuivere hattrick. In zeven wedstrijden
kwam hij dat seizoen tot vijf doelpunten.
Echter zou een echte doorbraak er nooit
van komen. In 1969 transfereerde hij
naar PEC Zwolle. Heskamp kwam tot
43 wedstrijden en twaalf doelpunten
in dienst van FC Twente. In Zwolle
was hij succesvoller. In de zes jaar
dat hij er speelde, was hij vijf keer
clubtopscorer. Later kwam hij nog uit
voor FC Groningen, Olympique Avignon
en ROHDA Raalte. Na zijn carrière ging
hij als conciërge aan de slag op een
middelbare school in Meppel.
Dick van Dijk transfereerde in 1967
voor 70.000 gulden van SVV naar FC
Twente. In Enschede maakte Van Dijk
een veelbelovende start met zeven
doelpunten in vijf wedstrijden. Hij
vormde een sterk aanvalsduo met Theo
Pahlplatz. In zijn tweede seizoen
in Twentse dienst werd hij met 30
doelpunten topscorer in de Eredivisie.
Legendarisch is de thuiswedstrijd
tegen Ajax op 3 november 1968.

Twente won met 5-1 en Van Dijk
scoorde drie doelpunten. In juni 1969
werd duidelijk dat de spits voor een
transfersom van 750.000 gulden naar
Ajax verhuisde. Voor FC Twente zou
hij in 74 officiële wedstrijden 58 keer
scoren. Na zijn tijd bij Ajax speelde hij
voor OGC Nice en Real Murcia. Een jaar
later beëindigde hij zijn voetballoopbaan.
In zijn carrière kwam hij tot 7
interlands voor het Nederlands Elftal (1
doelpunt). Na het beëindigen van zijn
voetballoopbaan ging hij terug naar Nice,
waar hij makelaar werd. In 1997 overleed
hij plotseling op 51-jarige leeftijd.
Jan Jeuring kwam gedurende zijn
professionele loopbaan uitsluitend uit
voor FC Twente. In elf seizoenen maakte
hij 103 competitiedoelpunten. Hiermee
was hij lang clubtopscorer aller tijden,
totdat hij in 2009 door Blaise NKufo werd
gepasseerd. In totaal speelde Jeuring
tussen 1966 en 1977 392 officiële
wedstrijden voor FC Twente, waarin hij
137 keer scoorde. Dit aantal is nog wel
een clubrecord. Met de club stond hij
in het seizoen 1972/1973 in de halve
finale en in seizoen 1974/1975 in de
finale van de UEFA Cup. In 1977 haalde
hij zijn enige prijs: de KNVB Beker. In de
finale tegen PEC Zwolle scoorde hij het
laatste doelpunt. Dit was tevens zijn
laatste wedstrijd in het betaalde voetbal.
Hij besloot terug te keren naar zijn oude
club Sportclub Enschede. Na zijn actieve

voetbalcarrière was Jeuring onder
andere spitsentrainer bij de jeugd van
FC Twente. Daarnaast is hij eigenaar van
een snackbar in Enschede.
Theo Pahlplatz verkoos in het voorjaar
van 1966, als aanvaller van Quick’20, FC
Twente boven Sparta, RSC Anderlecht en
DWS. Pahlplatz is tot de dag van vandaag
Twente’s recordinternational. Op 29
november 1967 maakte de Oldenzaler
zijn debuut voor het Nederlands elftal
in de vriendschappelijke interland tegen
de Sovjet-Unie. Van 1967 tot 1972
speelde hij dertien interlands, waarin hij
drie keer scoorde. Met FC Twente haalde
Pahlplatz goede resultaten. De club
eindigde tussen 1968 en 1976 steevast
in de top vijf van de competitie, en in
1977 legde hij met de club beslag op de
KNVB Beker. Ook internationaal deden
de Enschedeërs van zich spreken. Het
seizoen 1978/1979 werd uiteindelijk
het laatste jaar van Pahlplatz bij FC
Twente. Nadat hij een verlaagd contract
kreeg aangeboden tekende Pahlplatz bij
amateurclub FC Epe uit het Duitse Epe,
waar hij als speler-trainer aan de slag
kon. Pahlplatz scoorde in totaal 82
doelpunten in 468 officiële wedstrijden
voor FC Twente. Hij was na zijn actieve
voetbalcarrière onder meer scout voor
Twente.

39

FC Voetbalkennis – Antwoorden 3e editie
1. In 1997 kwam de Belg Chris de Witte
naar FC Twente. Een seizoen later werd
er een andere speler van Anderlecht
aangetrokken. Naar welke naam luistert
hij?
Kurt van de Paar. De Belg
kwam in 5 seizoenen tot 101
competitiewedstrijden, en vertrok in
2003 naar het Turkse Trabzonspor.
2. In de winterstop van het seizoen
2006/2007 vertrok Peter Niemeyer bij
FC Twente. Bij welke Duitse club tekende
hij destijds een meerjarig contract?
Werder Bremen. In het seizoen
2009/2010 speelde hij met Werder nog
tweemaal tegen FC Twente in de Europa
League. Tegenwoordig is hij aanvoerder
van Hertha BSC, de kampioen van de 2.
Bundesliga.
3. Wie is deze oud- speler van FC
Twente?
Rik Platvoet. Kwam in 58 officiële
wedstrijden tot 15 doelpunten. Vertrok
in 1999 naar Heracles Almelo.
4. In het seizoen 1977/1978 wist FC
Twente in de Europa Cup II Glasgow
Rangers, SK Brann Bergen en Vejle Bk
uit te schakelen. Welke club was in de
halve finale een maatje te groot voor de
Tukkers?
RSC Anderlecht. Thuis werd een 0-1
nederlaag geleden en in Brussel ging de
return met 2-0 verloren.
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5. In de jaren ’70 werd het Twentse
middenveld met Frans Thijssen,
Arnold Mühren en Kick van der Vall
zowel nationaal als internationaal als
befaamd en roemrucht bestempeld. Zij
hadden er een kunst van gemaakt om
tegenstanders dol te spelen door de bal
minutenlang op het middenveld in hun
bezit te houden om daarna de spitsen in
stelling te brengen en dan genadeloos
toe te staan. In 1978 vertrokken Thijssen
en Mühren naar Engeland. Voor welke
club gingen zij spelen?
Ipswich Town. In die tijd waren The
Blues een absolute topclub in Engeland.
Tegenwoordig speelt het in de eerste
divisie van Engeland, The Championship.
6. Uit welk land is Rahim Ouédraogo
afkomstig?
De goedlachse verdediger is afkomstig
uit Burkina Faso.
7. André Karnebeek vertrok in maart
2002 na ruim 300 competitiewedstrijden
bij FC Twente. Voor welke twee clubs
kwam hij vervolgens nog uit?
Het Schotse Dunfermline Athletic en de
Graafschap.

9. Martin Jol speelde in zijn carrière 2,5
jaar voor FC Twente. Van welke club
namen de Tukkers hem voorafgaand
aan het seizoen 1979/1980 over? En
naar welke club verkaste hij halverwege
het seizoen 1981-1982?
Hij kwam over van FC Bayern München,
en vertrok twee seizoenen later naar
West Bromwich Albion.
10. Welke speler voetbalde naast FC
Twente en Ajax ook voor FC Barcelona
en Glasgow Rangers?
Ronald de Boer.
11. Op 12 november 2006 won Twente
thuis met 7-1 van FC Groningen. Een
drietal spelers scoorden die middag 2
maal. Wie waren dat?
Kennedy Bakircioglü, Blaise NKufo en
Sergio Zijler. Luke Wilkshire scoorde het
andere doelpunt.

8. PSV en FC Twente hebben een lang
handelsverleden. Voorafgaand aan
het seizoen 2003/2004 kwamen er
drie spelers vanuit Eindhoven naar
Enschede. Om welke drie spelers ging
het hier?
Adil Ramzi, Giorgi Gakhokidze en Jelle
ten Rouwelaar.
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FC Voetbalkennis – Een elftal voetbalvragen
1. Wie is deze oud- speler van FC
Twente?

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)?

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?
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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?

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?

6. Luke Wilkshire speelde 2 seizoenen
voor FC Twente. Van welke club kwam hij
voorafgaand aan het seizoen 2006/2007
over?

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?

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?

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?

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?

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?
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gras
boarding
toernooi
6 Juli | 12.00 uur | minimaal 6 spelers per team
35,- per team | opgeven kan tot 10 Juni via:
boardingtoernooidenekamp@hotmail.com
voor meer info zie www.fctwente-denekamp.nl

In samenwerking met
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Quotes
De afgelopen 47 jaar hebben heel wat
markante en opvallende personen de
revue gepasseerd in het Diekman, het
Arke stadion en de Grolsch Veste. Zij
hebben ieder op hun eigen wijze een
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van de club of doen dat nog steeds.
Met deze markante personen in de
geleden waren er ook heel wat markante
uitspraken te noteren. Een aantal hebben
wij voor u op een rijtje gezet.
"Ik kreeg trouwens een aanbieding van
Heracles toen ik 12 was. Werd er thuis
een brief bezorgd, of ik bij Heracles wilde
voetballen. Kreeg ik kleding, schoenen en
een fiets. Maar Heracles zegt mij niets."
Manuel Sanchez Torres, 1983
"Jan Sørensen is te lui om zijn veters te
strikken en loopt daarom op instappers."
Fritz Korbach, 1984
"Ich bin ein Tukker"
Hans Meijer 1997

"Ik drink liever een biertje onder de
douche bij FC Twente dan champagne bij
Anderlecht."
John Bosman, Elsevier 1997
"Van stront kan ik geen boter maken."
Hans Meijer 1998
"Mijn ouders hebben 1 ding verkeerd
gedaan, dat ze mij niet in Twente op de
wereld hebben gebracht."
Jan van Halst, 1998
"Voor mij is dit een stuk aarde dat
Schotland qua karakter en omgeving het
dichtst nadert. Hoor je dat geluid buiten?
Nee? Klopt, dat is de stilte. Heerlijk."
Scott Booth over Twente, 1999
"Twente is Catalonië in het klein. Het
is wij tegen de rest van Nederland
en dan met name de Randstad. Ik
vind dat chauvinisme, dat wij-gevoel,
geweldig. Wat we met zijn allen hebben
losgemaakt, dat tart elke beschrijving.
Het leek wel of Enschede werd bevrijd!"
Aanvoerder Erik ten Hag, een dag na de
bekerwinst op PSV (24 mei 2001).

Alsof onze monden door kussens
gedempt worden, wijzelf horen zelfs
elkaar niet meer!".
Een supporter van Roda JC is onder de
indruk van de sfeer in het Arke Stadion.
Dit nadat FC Twente in de slotfase een
1-3 achterstand wist om te zetten in een
3-3 gelijkspel (28 september 2002).
"En vlak voordat ik in slaap viel zwegen
eindelijk die trommels!".
Diezelfde supporter van Roda JC, nog
altijd diep onder de indruk.
"Wanneer ik bij FC Twente ga kijken,
word ik toegezongen door een paar
duizend mensen. Dan kan Sjaak wel een
grote bek hebben, maar die zegt dan
even niks meer en zit met kippenvel op
de tribune."
Sjaak Polak, 2008

"De meeste legendes zijn dood, ik leef
gelukkig nog"
Blaise N´Kufo, 2008
"FC Twente speelde als Arsenal op een
goede dag"
Jan Mulder, over de met 0-1 gewonnen
wedstrijd in Marseille op 19 februari
2009
“Managing a team is like holding a
pigeon in your hand. If you squeeze too
hard, you kill it. If you loosen too much,
it flies off.”
Steve McClaren, 2009
"When you don´t kill the beast, he will
come back and bite you."
Steve McClaren, 2009

"En nét nadat ik dacht dat 13.000 kelen
en een paar trommels nooit méér geluid
kunnen produceren als ze al gedaan
hebben? Zwelt het geluid met nóg
meer decibellen aan. Ze worden hier
helemaal gek! Wij kunnen hier met geen
mogelijkheid tegenop!
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Respect
Sinds de tragische dood van grensrechter
Richard Nieuwenhuizen, heeft er in het
Nederlandse voetbal een nieuw woord
haar intrede gedaan. Respect. Zonder
respect geen voetbal. Zo letterlijk alles
wordt vanaf dat moment teruggebracht
tot dat ene woord. Leroy Fer koopt
een paard voor een bedrag waar de
gemiddelde Twente-supporter een jaar
voor moet werken, terwijl hij in een flat
woont. Respect! Robert Maaskant windt
zich sinds zijn terugkeer in Nederland
op over zowat iedere scheidsrechterlijke
beslissing, terwijl zijn ploeg nog niet
in staat is om de bal drie keer in de
ploeg te houden. Respect! Fred Rutten
krijgt niet zijn gewenste versterkingen
en is daardoor ziek, althans dat wordt
door de media gesuggereerd. Dat een
mens ook een keer ziek kan zijn, wordt
in het hedendaagse voetbal niet meer
geaccepteerd. Respect! McClaren
levert zijn contract in en krijgt een
afkoopsom van een miljoen en iedereen
vindt het normaal. Respect! Wesley
Sneijder verhuist naar Galatasaray en
zegt dat deze club een logische stap is
in zijn carrière. Zijn Yo weet niet hoe
snel ze moet zeggen dat Istanbul de
mooiste stad ter wereld is. Zei ze dat
ook al niet van Milaan en in een ver
verleden over Volendam… ? Hoe dan
ook: respect! Guus Hiddink mag op
onze vaderlandse televisie gewoon
vertellen dat zijn project bij Anzhi
steeds meer vorm begint te krijgen. En
passant geeft hij gelukkig ook nog aan
dat er wel een redelijke vergoeding
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tegenover staat. Respect! Scheidsrechter
Higler geeft iedere wedstrijd zoveel
kaarten voor onbenulligheden dat je
bijna zou denken dat hij vroeger te
vaak aan kwartetten heeft gedaan.
Maar toch, ook voor hem: respect!
Of de KNVB, die amateurvoetballers
al jaren tegen hun zin in de maanden
januari en februari in de vrieskou de
velden op jaagt, terwijl onderzoek heeft
uitgewezen dat er dan nauwelijks wordt
gevoetbald. Of diezelfde bond die een
elftal, waarvan een speler in de week
er voor is overleden, maant om te gaan
voetballen en dreigt met puntenaftrek.
Zelfs die bond, die op haar hoofdgebouw
een groot spandoek heeft met de
veelbesproken leus, verdient echt
respect. Het voetbal is veel te serieus
geworden. We moeten terug naar de
basis. Voetbal is geen respect, voetbal is
leuk om te doen. Een spelletje waar je
plezier uit moet halen. Dat is waar het
woord voetbal voor staat. Als iedereen
volgens dat motto onze geliefde sport
gaat beleven, volgt er volgens mij vanzelf
respect. Het moet dus ook niet zijn:
zonder respect, geen voetbal. Nee, het
moet zijn: zonder voetbal, geen respect.
Iwan Bult
Reageren?
iwanfct@hotmail.com

