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Van de voorzitter

De twaalfde editie van het FC Twente 
Denekamp Magazine ligt voor jullie. Op 
het moment dat het magazine bij jullie in 
de bus of op de mat valt hebben we de 
feestdagen achter de rug en is het jaar 
2018 reeds ingeluid. Via deze weg wil ik 
jullie het allerbeste wensen voor 2018! 
Laat het een jaar zijn vol gezondheid, 
geluk en vreugde worden!

Inmiddels zijn we halfweg in het seizoen 
2017/2018. Na 18 wedstrijden kunnen 
we voorzichtig een tussenbalans 
opmaken. Wat moesten we er vooraf 
van verwachten? De voorbereiding 
was teleurstellend qua prestaties, de 
eerste wedstrijd in de Kuip ‘mag’ je 
verliezen, maar het verlies in de eerste 
thuiswedstrijd tegen promovendus 
VVV wel een even onverwachte als 
ongewenste koude douche. Mijn vorige 
rubriek sloot ik af met “Danny Holla, 
Haris Vučkić of Tom Boere zouden zo 
maar eens onze nieuwe helden kunnen 
worden..Kiek’n wat wordt!”. Tot op 
heden blijkt dit, op een incidentele 
oprisping na, een misvatting. Zo eerlijk 
moeten we zijn.. 

Toch is niet alles kommer en kwel en 
hebben we inmiddels ook wel enkele 
lichtpuntjes kunnen noteren. Hierbij 
denk ik aan de eclatante overwinning 
op het FC Utrecht van Erik ten Hag, 
de ‘bevrijdende’ 2-1 overwinning op 
buurman Heracles Almelo, de veerkracht 
in de thuiswedstrijd tegen Ajax en de 
eerste uitoverwinning van het seizoen 
in Breda. De eerste overwinning 

buitenshuis in 270 dagen! En laat ik 
vooral de heroïsche bekeravond tegen 
Ajax niet vergeten. Door de fantastische 
avond van 20 december zit FC Twente 
bij de laatste acht in de KNVB Beker. Op 
dinsdag 30 januari speelt het in de eigen 
Veste tegen SC Cambuur Leeuwarden.

Over het elftal is al voldoende gesproken 
en geschreven en we hebben af en toe 
met ontsteltenis zitten te kijken naar 
de dolende spelersgroep op het veld. 
Mijns inziens heeft de ploeg teveel 
punten laten liggen door gemakzucht, 
lamlendigheid en een gesprek aan 
scherpte en communicatie. Enfin, laten 
we nu vooral vooruit kijken. 

Onze nieuwbakken trainer Gertjan 
Verbeek zei na het zwaarbevochten 
punt tegen Ajax: “Ze hebben in de 
overlevingsmodus gespeeld, strijd 
geleverd, beleving getoond en nooit 
opgegeven. Daarmee, en met deze 
aanhang, kan FC Twente niet degraderen. 

Maar alleen onder die voorwaarden”. 
Strijd, passie en wilskracht, deze drie 
krachttermen moet in de tweede 
seizoenshelft centraal staan. Tweeënhalf 
week na deze woorden van Verbeek 
voegde het elftal de daad bij het woord, 
wederom tegen Ajax. Wat een fan-tas-
tisch-e avond hebben we beleefd! Ik ga 
er van uit dat het team de schwung nu 
steeds meer te pakken gaat krijgen en in 
ieder geval blijft strijden en vechten voor 
ieder punt.

Aan de supporters zal het niet liggen. De 
supporters laten iedere thuiswedstrijd 
zien dat ze vol achter de ploeg blijven 
staan en laten dit blijvend luidkeels 
merken.  We zullen de punten nog hard 
nodig zijn, dus laten we het team iedere 
thuiswedstrijd van een dosis adrenaline 
voorzien!  Want in de Hel van Enschede 
kunnen we alleen met ‘onze’ steun 
iedereen verslaan! 

Met de Supportersvereniging gaat het 
nog altijd goed. Onlangs hebben we 
de barrière van 400 leden geslecht en 
meermaals zijn we met drie afgeladen 
volle bussen naar de Grolsch Veste 
gereden. Tel daar de probleemloze 
integratie van ‘Rossum’, de geslaagde 
sponsor- en vrijwilligersavond met 
Andy van der Meijde en de bijzonder 
gezellige ‘awaydays’ bij op en we kunnen 
spreken van een prima start van deze 

voetbaljaargang. Daarnaast kijken we vol 
trots en tevredenheid terug op de laatste 
thuiswedstrijd van 2017. Met 5 bussen 
en ruim 230 mensen waren we aanwezig 
bij de bekerwedstrijd FC Twente – Ajax. 
Een verschrikkelijk spannende wedstrijd, 
maar met een geweldige apotheose! 
Wat een geweldige avond! Ook tegen SC 
Cambuur hopen we weer met drie of vier 
bussen naar de Grolsch Veste te rijden. 
Geef je dan ook z.s.m. op voor dit duel 
via mail@fctwente-denekamp.nl! 

Dank aan alle bestuurs- en 
commissieleden, leden en sponsoren 
die deze tripjes en andere initiatieven 
telkens weer mogelijk maken! 
Uiteindelijk doen we het allemaal met 
z’n allen! 

Verder zijn we reeds aan het 
brainstormen over ons jubileumfeest. 
In 2018 vieren we ons 10- jarig jubileum 
en dat zal gevierd worden ook! Schrijf 
zaterdag 14 april 2018 dus snel in de 
agenda! Details volgen spoedig.. 

We treffen elkaar in de bus! Kalm an!

Groeten,

Jordy Morsink
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Nieuws vanuit het bestuur

Jubileumfeest
In 2018 viert Supportersvereniging 
FC Twente Denekamp haar 10- jarig 
bestaan. Dit moet natuurlijk groots 
gevierd worden! Het bestuur- en de 
activiteitencommissie zijn samen al volop 
bezig om tot een mooi feest te komen. 
De datum en locatie is reeds bekend, 
verdere details volgens spoedig.

Datum: Zaterdag 14 april 2018
Locatie: Café Haamberg, Tilligte

Nieuwe fansjaal
I.v.m. het aanstaande jubileum hebben 
we besloten om een nieuwe fansjaal 
te laten maken. Deze sjaal staat in het 
teken van ons 10- jarig bestaan. Op de 
voorzijde staat ons logo afgebeeld. Op de 
achterzijde staan de twee hoogtepunten 
uit ons eerste decennium, te weten het 
landskampioenschap van 2010 en de 
bekerwinst in 2011. De sjaal is voor leden 
te verkrijgen voor €10,00. Niet- leden 
betalen €12,50 voor de sjaal.

Gewijzigde standplaats in Enschede
De afgelopen jaren is iedereen het 
gewend dat onze bussen steevast aan 
het Palatijn, nabij Hampshire Hotel - 
De Broeierd, geparkeerd staan. Daar 

is sinds dit seizoen verandering in 
gekomen. Doordat er minder bussen 
op andere plekken kunnen/mogen 
staan is het steeds drukker geworden. 
Daarom komt het geregeld voor dat we 
geparkeerd staan de Institutenweg, nabij 
het bedrijf Demcon. Vaste leden zijn er 
inmiddels aan gewend, voor mensen 
die incidenteel met ons mee gaan zorgt 
het nog steeds voor enige verwarring. 
Door de aanleg van het ‘Innovatiepad’ 
is de weg van bus naar het stadion wel 
verbeterd.

Nieuwe sponsoren
Bij aanvang van het seizoen 2017/2018 
hebben wij Korero Bloemen, R. Nijhuis 
Schilderwerken, Roeleveld Rolink, 
Ruben Kreuwel Tegelzetbedrijf mogen 
verwelkomen als nieuwe sponsoren. Wij 
zijn al onze sponsoren enorm dankbaar 
voor hun steun en betrokkenheid aan 
onze Supportersvereniging!

Bestuurssamenstelling
Onlangs heeft Niels Vollenbroek 
aangegeven dat hij gaat stoppen als 
actief bestuurslid. Hij blijft op de 
achtergrond actief voor de vereniging, 
met name op het gebied van financiën 
en ledenadministratie. Als bestuur 
zijn we ons aan het oriënteren hoe 
Niels vervangen gaat worden. Roy en 

Buck zullen zijn takenpakket op zich 
nemen. Als Supportersvereniging 
streven we er sowieso naar om steeds 
meer betrokkenen te krijgen die op 
verschillende gebieden hun rol hebben in 
het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Mee in de bus naar een thuiswedstrijd 
in de Grolsch Veste?
Naast de vaste busleden zijn mensen 
die incidenteel mee willen in de bus van 
de Supportersvereniging natuurlijk van 
harte welkom! Het is echter wel vereist 
dat men zich opgeeft via
mail@fctwente-denekamp.nl. 
Nog te vaak zien we dat mensen op de 
bonnefooi mee gaan, in de wetenschap 
dat er voldoende plek is. Om het e.e.a. 
logistiek juist te kunnen organiseren 
willen we iedereen met klem verzoeken 
zich ‘gewoon’ aan te melden. Voor 
slechts €8 per persoon verzeker je jezelf 
van een retourtje! 

Steun FC Twente Denekamp!
Inmiddels wordt onze 
supportersvereniging gesteund door 35 
(!) bedrijven of zelfstandig ondernemers. 
Een geweldig aantal waar we erg trots op 
zijn! Door de sponsoren zijn we o.a. in 
staat om het busvervoer toegankelijk te 
houden en maatschappelijke initiatieven 
en feestavonden te organiseren. Ken jij 
of ben jij een ondernemer die kennis wil 
maken met de supportersvereniging? We 
komen graag langs om kennis te maken 
en het e.e.a. nader toe te lichten. 

Via sponsoring@fctwente-denekamp.
nl zijn we te bereiken. Voor €5 per week 
steun je de vereniging in het bereiken 
van haar doelstellingen!

Bezoeken uitwedstrijden
Vorig zijn zijn we als 
Supportersvereniging vertegenwoordigd 
geweest bij de meeste uitwedstrijden 
in de Eredivisie. Van Groningen tot 
Kerkrade, van Almelo tot Rotterdam. 
Gemiddeld gaan er ca. 30 personen 
uit Denekamp e.o. mee met 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp naar uitwedstrijden in de 
Eredivisie. Een ‘dagje weg’ in combinatie 
met een loterij, muziek en de nodige 
versnaperingen. Klinkt best lekker toch?

Wil jij een keer mee naar een wedstrijd 
elders in het land? Meld je dan via 
mail@fctwente-denekamp.nl, onder 
vermelding van je voor- en achternaam 
en (S)CC nummer. Hierbij dient echter 
gezegd te worden dat je lid dient te zijn/
te worden van de Supportersvereniging. 
Daarnaast moet je in bezit zijn van 
een geldige (S)CC op eigen naam, deze 
dient overeen te komen met de naam 
op het losse wedstrijdticket en het 
identiteitsbewijs.
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In Memoriam - Frans Hoonberg

Maandag 11 september jl. bereikte 
ons het trieste nieuws dat Frans 
Hoonberg, na een ziekbed, is overleden. 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp wenst de nabestaanden 
van Frans bijzonder veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

De 58- jarige Frans is vanaf het eerste 
uur lid van de Supportersvereniging en 
al van jongs af aan supporter van FC 
Twente. Samen met vrienden, buren, 
dorpsgenoten en natuurlijk zijn zoon 
Michel stapte Frans al jaren bij ons in de 
bus op weg naar de wedstrijden in de 
Grolsch Veste. Steevast deed hij dat bij 
de halte in Beuningen, bij de voormalige 
Kaarsenmakerij / het huidige Actief 
Twente.

Frans was werkzaam als Lasser bij 
Lammerink Installatiegroep Ootmarsum 
waar men hem kende als een betrokken, 
enthousiaste medewerker. Daarnaast 
was hij veelvuldig aan het sporten 
en was hij dus al jarenlang trots 
SeizoenClubCard-houder van FC Twente. 

Al van jongs af aan is Frans een échte 
voetballiefhebber. Met name alles wat 
er gebeurd bij en rondom FC Twente 
heeft zijn speciale aandacht gehad. Frans 
genoot enorm van de wedstrijddagen en 
dat begon al in de bus naar Enschede. 
Hierbij was het eerste rondje bier 
standaard van hem, waarbij men altijd 
met een vaste groep bij elkaar zat. 
Zowel voor- als na de wedstrijd had Frans 

een duidelijke en ongezouten mening 
over de wedstrijd, het team, individuele 
spelers, de scheidsrechter en dergelijke. 
Hij ventileerde deze mening graag en als 
hij eenmaal van wal stak, kwam je er ook 
niet makkelijk tussen. Onder het genot 
van één of meerdere blikken bier werd 
er vervolgens genoten van de busrit van 
Enschede naar zijn geliefde Beuningen. 

De liefde voor FC Twente heeft Frans in 
het vorige Magazine nog beschreven. 
Hij stelde zijn favoriete elftal samen en 
kwam met het volgende elftal op de 
proppen:
Piet Schrijvers; Kees van Ierssel, Epy 
Drost, Willem de Vries, Kalle Oranen; 
Cheick Tioté, Frans Thijssen, Theo 
Janssen; Bryan Ruiz, Dick van Dijk, Dusan 
Tadic. Daarnaast koos hij voor Kees 
Rijvers als zijn favoriete trainer van FC 
Twente. In zijn keuzes liet hij nogmaals 
zien dat hij een supporter van het eerste 
uur is. 

Het bestuur, sponsoren en leden van de 
Supportersvereniging willen zijn vrouw 
Lidy, kinderen Bart, Marloes en Michel 
en naaste familieleden en vrienden heel 
veel sterkte wensen met dit verlies.
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Een lid van de Supportersvereniging.. Ivo Zekhuis

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 Ivo Zekhuis uit Denekamp.

Wat is je naam en/of bijnaam? 
Ivo Zekhuis

Wat doe je zoal voor de kost/in het 
dagelijks leven?
Service Manager bij een IT bedrijf in 
Apeldoorn

Verder nog hobby's? 
Zaalvoetbal, kickboksen en H.I.T.

Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Getrouwd met Danielle.

Zijn er nog andere sporten die je leuk 
vindt?
Geen specifieke sporten, maar wel sport 
in het algemeen

Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub 
sta je langs de lijn? 
Ja op woensdagavond spelen we in de 
zaal onderling een partijtje en drinken 
we vervolgens een paar biertjes. 
Daarnaast ben ik trainer en leider bij het 
F-league team van mijn zoon.
 

Wanneer/wat was je eerste wedstrijd 
van FC Twente? 
Mijn eerste wedstrijd is al heel lang 
geleden. Dat was in het diekman toen ik 
een jaar of 12 was.

Seizoenskaart sinds?
Volgens de rest van de groep was dat in 
2008

Waar en met wie zit je in het stadion?
Tegenover Vak P samen met de familie 
Kuiper en Vincent uit de Lutte

Wie is je favoriete speler bij FC Twente 
(nu/aller tijden)?
Op dit moment is Assaidi een leuke 
speler om naar te kijken. Van de laatste 
jaren waren dat spelers als Bryan Ruiz en 
Theo Janssen.

Welke speler moet er zo snel mogelijk 
terug keren in het rood van FC Twente? 
Bryan Ruiz. Het zou toch wel fijn zijn 
als hij nog een keer terug zou komen. 
Alhoewel het in mijn ogen nooit een 
succes wordt om terug te komen bij een 
voormalig club.
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Wie mag er vandaag nog weg? 
Luciano Slagveer, die heeft in mijn ogen 
nog niet veel laten zien.

Waar eindigt Twente dit seizoen? 
Linkerrijtje, het is jammer dat het zo 
stroef loopt op dit moment

Welke prijzen/prestaties behaalt FC 
Twente de komende 10 jaar?
Europees voetbal, misschien een keer de 
beker

Je meest memorabele wedstrijd van FC 
Twente?
De kampioenswedstrijd NAC Breda – FC 
Twente

Wat is je favoriete buitenlandse club? 
Geen specifieke club. Ik kijk wel graag 
naar Engels voetbal

Wie is je favoriete buitenlandse speler 
(nu/aller tijden)?
Nu is dat Cristiano Ronaldo. Vanuit het 
verleden is dat Diego Maradonna

Wie is volgens jou de meest irritante 
voetballer?
Luis Suarez is wel een lekker bijtertje

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt 
ooit?
De penalty van Olsen en Cruijff

Nog een aardig stadion ontdekt bij 
de uitwedstrijden/wat is je favoriete 
stadion?
Ik ben mee geweest naar Bremen, wat 
indrukwekkend was. In Nederland ben 
ik in de Adelaarshorst en de Euroborg 
geweest. De ligging van de Adelaarshorst 
vind ik top. 

Welke tegenstander hoop je dat ooit 
nog eens Europees uit de bus rolt?
Bayern München

Welke club hoop je dat promoveert uit 
de Jupiler League en welke club hoop je 
dat degradeert?
NEC of de Graafschap promoveren en 
Roda of VVV degraderen

Nog een mening over het Nederlands 
Elftal?
Ik kijk het Nederlands efltal alleen op een 
eindtoernooi, zal mij benieuwen of dat 
de komende jaren nog gaat gebeuren

Wat is je favoriete trainer?
Steve McClaren

Wat zijn je verwachtingen van de 
voetbaljaargang 2018? 
Dat de top drie wel eens helemaal 
anders kan worden dan de voorgaande 
jaren en dat Twente, nu met Verbeek aan 
het roer, het nog wel eens goed kan gaan 
doen! 

Wat is je ideale basiself FC Twente op 
dit moment? 
Brondeel, ter Avest, Lam, Thesker, 
van der Lely; Vuckic, Liendl, Jensen, 
Tighadouini, Boere, Assaidi.
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Na enige tijd raakten de medicijnen op 
en verloor de patiënt het bewustzijn. 
Hals over kop werd de hoofd 
behandelend arts ontslagen. Dat die 
beste man vaak had gewaarschuwd 
dat dit ziekenhuis op deze manier 
niet voor patiënten kon zorgen was 
iedereen gemakshalve vergeten. Evenals 
de wonderen waarmee hij een jaar 
daarvoor 11 mensen redde. De nieuwe 
arts kwam maar wist zich geen raad 
met de instabiele patiënt die inmiddels 
in zorgwekkende toestand terecht 
was gekomen op de intensive care. 
De eerste pogingen verbetering in te 
zetten mislukten jammerlijk. De arts 
prakkeseerde zich inmiddels een ongeluk 
over hoe deze patiënt nogmaals gered 
kon worden. Kon hij überhaupt wel gered 
worden?

Dit is, in medisch vergelijk, een beetje 
het beeld van de patiënt FC Twente. 
De patiënt die halverwege het seizoen 
onderaan de Eredivisie bungelt. Of hij 
het zal redden weet niemand, maar dat 
er een grote kans is dat het ook mis kan 
gaan onderkent inmiddels iedereen. 
Welke geneeswijze moet worden 
toegepast is niet helder. De voeding die 
de patiënt moet krijgen ook niet. De 
medicijnen die tot dusver gegeven zijn 
slaan niet aan. Dokter Verbeek heeft 
nog een paar weken de tijd om een 
toverformule te zoeken. En er lijkt daarna 
geen mogelijkheid meer een andere 
koers in te zetten. 

Het is dus één minuut voor twaalf uur. 
Het uur U. Het uur van de waarheid. 
D-day. Of hoe je het wilt noemen. Aan 
de bak! Met vereende krachten zal alles 
uit de kast gehaald moeten worden om 
ten tweede male een ongekende Houdini 
act te laten zien die ervoor zorgt dat 
deze patiënt weer gezond wordt. En dat 
alles zonder de hoeder van de club en 
de regio, wijlen Dik Wessels. RIP. Als dat 
maar goed gaat...

Bas Leferink 

Er was eens een patiënt die na een zware 
infarct op sterven na dood was. Later, als 
door een wonder, werd gereanimeerd. 
De patiënt, die vervolgens na lange tijd 
eindelijk van de intensive care mocht 
vertrekken was dolblij, de dokters gaven 
een voorlopige genezenverklaring af. Met 
dien verstande dat erbij gezegd werd 
dat er nog wel wat complicaties mogelijk 
waren maar dat het erg onwaarschijnlijk 
was dat die zich voor zouden doen. 
Toch nog even aan het infuus. Voor de 
zekerheid natuurlijk. 

De patiënt mocht naar een reguliere 
verpleegafdeling en wat niemand voor 
mogelijk hield gebeurde, hij kwam 
in handen van nieuwe dokters die 
redelijke zorg dachten te bieden maar 
uitsluitend verstand hadden van het 
besturen van een ziekenhuis. Het waren 
niet de benodigde handen aan het bed. 
Inmiddels was er geen geld meer om 
nieuw personeel aan te trekken, zodat 
men moest roeien met de riemen die 
men had. Niets aan de hand, vrijwel 
genezen is genezen. Ja, oké, er kan altijd 
wat gebeuren maar daar was niemand 
bang voor. Ondertussen kreeg de patiënt 
koorts maar dat had niemand door. 

Door de koorts moest er veel energie 
ingeleverd worden. De algemene 
toestand van de patiënt verslechterde. 
De zelfbenoemde dokters gaven aan 
dat er nog een jaar nodig was voordat 
betere artsen betaald konden worden. 
Tegelijkertijd werd aangegeven dat het 
management de langjarige toekomst 
van het ziekenhuis keurig ‘im Griff’ had 
en dat deze patiënt het jaar met gemak 
zou overbruggen. Maar goed, door de 
koorts ontstond een longontsteking die 
aanvankelijk niet werd opgemerkt. Geen 
paniek, kwam immers wel vaker voor. 
Goed te behandelen. Toen de energie 
minder werd en er een longontsteking 
bij kwam begon de patiënt een beetje 
minder te eten, hetgeen de algehele 
toestand wederom niet ten goede 
kwam. Het lichaam moest steeds harder 
werken. De patiënt werd benauwd en 
kreeg ernstige ademhalingsproblemen. 
Geen probleem, beetje zuurstof op zijn 
tijd en de ademhaling zal allemaal ook 
wel weer goedkomen. 

Van infarct naar infuus naar hartbewaking
Column - Bas Leferink
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Daniel Majstorović. De meeste mensen 
kennen hem als meedogenloze 
verdediger die er alles aan deed om 
zijn directe tegenstander onschadelijk 
te maken. Hij speelde anderhalf jaar in 
Enschede, kwam tot 50 interlands voor 
Zweden en speelde na zijn tijd bij FC 
Twente nog voor clubs als FC Basel en 
Celtic. Als actief speler stond hij vooral 
bekend als meedogenloze sloper in de 
verdediging die enkel en alleen op het 
veld stond om spitsen uit te schakelen. 
In februari 2014 zette hij een punt 
achter zijn spelersloopbaan. In deze 
rubriek komt zijn carrière als verdediger 
aan bod, maar vanzelfsprekend ook zijn 
huidige carrière. Want weet u waar hij 
zich nu mee bezig houdt? 

De robuuste Zweedse verdediger van 
Servische komaf speelde tussen 2004 
en 2006 voor FC Twente. De club nam 
hem destijds over van Malmö FF en werd 
in Enschede snel een publiekslieveling. 
Voetbal liefhebbend Nederland leerde 
Majstorović pas echt kennen nadat hij 
tegen FC Groningen tot twee keer toe 
een elleboogstoot gaf aan Martin Drent. 
De twee incidenten kenden nog een 
behoorlijke nasleep. Arbiter Bossen zag 
er geen overtredingen in. “Een schande”, 
zo stelde Drent. “Er was niets aan de 
hand, het waren mannelijke duels”, 
reageerde Majstorović. In de tumult 
kwam het bijna tot een handgemeen 
tussen de twee spelers, maar andere 
spelers kwamen tijdig tussenbeide. 

Hoe is het met.. Daniel Majstorović

Majstorović hoorde, naar aanleiding van 
tv-beelden, de tuchtcommissie zeven 
wedstrijden tegen hem eisen, maar 
werd uiteindelijk vrijgesproken. Destijds 
reisden er zelfs supporters mee naar 
Zeist om Majstorović te ondersteunen. 

Toch verdween de liefde voor de 
verdediger al snel als sneeuw voor de 
zon. Majstorović leefde in onmin met 
publiekslieveling Blaise NKufo, hetgeen 
leidde tot een handgemeen op de 
training. De Zweed legde in januari 
2006 een transferverzoek neer bij de 
clubleiding. Dit viel bij de supporters niet 
in goede aarde. Hij vertrok korte tijd later 
naar FC Basel. 

Toenmalig FC Basel-trainer Christian 
Gross was zeer verheugd over de komst 
van de lange speler: ‘Daniel wil naar 
Basel, omdat hij denkt hier een grotere 
kans te maken om zich in de nationale 
selectie te spelen. Hij wil heel graag naar 
het WK deze zomer. Hij is ambitieus en 
daar houd ik van. En hij is groot en sterk, 
ook dat zijn positieve eigenschappen 
voor een verdediger. 

We hebben zondag een lang gesprek met 
elkaar gevoerd en ik kreeg een goede 
indruk van hem’, zei de trainer vlak voor 
de overgang. 

Na 2,5 jaar FC Basel vertrok hij naar 
het Griekse AEK Athene dat hij in 2010 
inruilde voor het Schotse Celtic. Na een 
zware blessure werd het contract in 
Glasgow in 2012 niet verlengd. Hierdoor 
koos hij er voor om terug te keren naar 
Zweden en tekende een contract bij de 
Zweedse club AIK Solna. Hier stond hij 
nog twee jaargangen onder contract, 
maar door blessureleed kwam hij slechts 
sporadisch in actie. In februari 2014 
besloot hij een punt te zetten achter zijn 
actieve spelerscarrière. 

Nieuwe carrière 
In september 2014 werd Daniel 
Majstorović gepresenteerd als nieuwe 
Technisch Directeur van AEK Athene. AEK 
Athene geldt als een van de succesvolste 
clubs van Griekenland. De geelhemden 
werden elf keer kampioen, wonnen 
vijftien keer de beker en namen acht 
keer deel aan de Champions League. 
AEK staat derde op de eeuwige ranglijst 
van de Superleague en heeft de ambitie 
om Olympiacos en Panathinaikos weer 
eens naar de kroon te steken, maar een 
realistische doelstelling is dat de laatste 
jaren niet geweest. De degradatie in 
2013 is hierbij het dieptepunt. Voor het 
eerst in haar 89-jarig bestaan zal AEK niet 
uitkomen in de hoogste Griekse afdeling. 
“AEK is begraven”, schrijft Gazzetta. De 
Tweekoppige Arend, zoals AEK Athene 
ook wel wordt genoemd, lijkt inderdaad 
zijn eigen dood tegemoet te vliegen. 
Men kampt met een schuld van 35 

miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro 
bestaat uit een lening die afkomstig is 
van de staat. Om een faillissement te 
voorkomen levert AEK haar proflicentie 
in om te gaan voetballen en herbronnen 
in de hoogste amateurdivisie Gamma 
Ethniki, de derde afdeling van de 
voetbalpiramide van Griekenland. 
Een groot deel van de schuld wordt 
kwijtgescholden en AEK kan met een 
schone lei beginnen. Die doorstart 
pakt goed uit, want AEK wordt fluitend 
kampioen en wint een jaar later de play-
offs waardoor men na twee seizoenen 
alweer terug is in de Superleague. 

Daniel Majstorović is de persoon die 
de nieuwe voetbaltoekomst van AEK 
vorm moet geven. Majstorović tekent 
in september 2016 een tweejarig 
contract bij AEK en ruilt zijn bestaan 
als beginnend zaakwaarnemer in voor 
die van technisch directeur. Bij zijn 
aanstelling was hij opgetogen met 
deze mooie kans: “Ze vroegen of ik hun 
directeur wilde worden, dat kwam als 
een schok. Ik heb zo’n functie altijd al 
geambieerd, maar dat die kans nu al 
voorbij zou komen, dat had ik zeker niet 
verwacht. Ik ben na mijn carrière als 
zaakwaarnemer gaan werken en dan 
bouw je al een netwerk op. Het is een 
harde zakenwereld, de concurrentie is 
moordend. Die ervaringen kunnen mij 
helpen bij AEK. 
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Ik kom op een zware positie te zitten met 
veel verantwoordelijkheid. AEK is een 
historisch rijke club, een van de grootste 
clubs van het land die prijzen heeft 
gewonnen en fantastische fans heeft die 
hongerig zijn naar prijzen. De financiële 
positie van de club is weer stabiel, er 
waait een positieve wind door de club. 
Ik ben op het juiste moment gekomen”, 
aldus de 50-voudig international van 
Zweden. De positieve wind binnen AEK 
was echter gauw weg, want men werd 
in de Europa League uitgeschakeld 
door Saint-Étienne en verloor in de 
competitie met 3-0 van Olympiacos. Zo 
nietsontziend als Majstorović op het 
veld kon zijn, zo liet hij zien dat ook 
buiten het veld te kunnen zijn. Trainer 
Timur Ketsbaia werd ontslagen en vier 
maanden later stuurde Majstorović ook 
José Morais de laan uit. “Zo gaat dat in 
Griekenland. Er is weinig geduld en de 
resultaten tellen”, vertelde Majstorović 
in mei, twee maanden nadat hij Manolo 
Jiménez als nieuwe trainer naar het 
Olympisch Stadion had gehaald. “Voor 
die ontslagen heb ik uiteraard wel 
overlegd met de directeur en andere 
mensen binnen de club.”

“Het is nooit leuk om een coach te 
vertellen dat-ie weg moet. Het is een 
harde industrie met veel druk en hoge 
verwachtingen. Je wordt beoordeeld op 
resultaat”, aldus Majstorović. Het ontslag 
van Morais kwam voor velen als een 
verrassing, want de 52-jarige Portugees 
had in drie maanden tijd slechts drie 
duels verloren en Majstorović had zich 
bij de komst van Morais nog lovend over 
hem uitgelaten: “Hij is een coach die op 

topniveau heeft gewerkt, met de beste 
trainers ter wereld. Hij is bij Real Madrid, 
Chelsea en Internzionale actief geweest 
als assistent-trainer en past perfect bij 
ons. We waren op zoek naar zijn profiel”, 
zei Majstorović in oktober 2016 in een 
interview met Aftonbladet. 

Fluwelen scheiding
Zonder Morais, maar met Jiménez 
plaatste AEK zich via de play-offs voor 
de derde voorronde van de Champions 
League. De club werd daarin in augustus 
uitgeschakeld door CSKA Moskou, 
maar komt dit seizoen wel uit in de 
groepsfase van de Europa League. AEK 
is in Groep D ingedeeld bij HNK Rijeka, 
Austria Wien en AC Milan en vooralsnog 
gaat het zeer aardig met 6 punten uit 4 
wedstrijden (15 november 2017, red.). 
AEK is vol vertrouwen, want ook in de 
Superleague gaat het de ploeg voor de 
wind. Na 11 wedstrijden is het de trotse 
lijstaanvoerder. 

Majstorović zal de verdere opmars van 
de club echter niet meer meemaken. 
Ondanks een doorlopend contract, 
gingen beide partijen medio september 
plots uit elkaar.  
“Het was een moeilijke beslissing die 
ik met de club heb genomen. Ik ben 
iedereen veel dank verschuldigd. Ik 
heb van iedere minuut genoten en 
heb altijd hard gewerkt. Ik zal AEK 
nooit vergeten en weet zeker dat de 
club de vruchten gaat plukken van 
mijn werk en successen zal vieren”, zei 
Majstorović. De contractontbinding 
werd omschreven als een ‘fluwelen 
scheiding’, want Majstorović was toe 
aan een nieuwe uitdaging en eigenaar 
Dimitris Melissanidis wilde toch al een 
Griekssprekende technisch directeur 
aanstellen en die persoon ook meer 
verantwoordelijkheden geven dan 
hij Majstorović had toevertrouwd. 
Majstorović heeft in de ogen van velen 
echter een groot aandeel gehad in de 
opmars van AEK en zijn vertrek deed de 
supporters dan ook pijn.

Jorge Mendes
Er speelde echter nog meer mee bij het 
vertrek van Majstorović, zo wist SVT te 
melden. Majstorović zou namelijk in de 
belangstelling staan van AS Roma en 
Wolverhampton Wanderers. De interesse 
van laatstgenoemde club is niet geheel 
toevallig. De Portugese zaakwaarnemer 
Jorge Mendes heeft met zijn bedrijf 
Gestifute een flinke vinger in de pap 
bij ‘The Wolves’. Majstorović onderhoudt 
een goede band met Mendes, 
belangenbehartiger van o.a. Cristiano 
Ronaldo, David de Gea, Diego Costa, 
James Rodríguez en José Mourinho. 

Terug bij IF Brommapojkarna
Vooralsnog kwam het niet van een 
aanstelling bij de huidig koploper van de 
Engelse Championship. Medio oktober 
werd namelijk bekend dat Daniel 
Majstorović aangesteld is als de nieuwe 
Technisch Directeur van zijn jeugdliefde, 
IF Brommapojkarna. Bij zijn presentatie 
zie hij: “Ik ben heel blij en dankbaar om 
terug te zijn in BP. Als speler heb ik heel 
veel meegemaakt op het allerhoogste 
niveau. De baan als sportmanager 
bij AEK Athene in het afgelopen jaar 
heeft me een geweldig netwerk en 
vaardigheden opgeleverd. Dit is een 
zeer sterke basis om te starten met deze 
nieuwe uitdaging”. 

Vriendschappen
Uit zijn tijd als speler heeft Majstorvić 
twee goede vrienden overgehouden, 
Zlatan Ibrahimović en Alexander Östlund 
(ex-Feyenoord). De drie trekken de 
afgelopen jaren veel samen op en zijn 
niet te beroerd om daarvan wat kiekjes 
te delen: samen jagen, samen in een 
privévliegtuig op weg naar (weer) een 
nieuwe club van Zlatan of gebroederlijk 
een aanwinst voor de inmiddels 
uitpuilende prijzenkast van de spits 
begroeten. Samen gaan ze regelmatig 
op jaagtripjes van de oud-internationals 
in de natuur van Zuid-Zweden. Dat is 
vermoedelijk de enige plaats in hun 
geboorteland waar ze niet om de 
haverklap door mensen aangeklampt 
worden.
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Je zou je als rechtgeaarde FC Twente-
supporter zo langzamerhand net een 
Feyenoord-fan gaan voelen. Hoeveel 
leed kan een clubman verdragen, vraag 
je je oprecht af als je naar het voetbal 
en de resultaten van de brigade van 
Gertjan Verbeek kijkt. Hoge pieken 
en dalen horen bij een club als FC 
Twente, maar net als je denkt dat je de 
bodem hebt gezien rond alle financiële 
perikelen en licentie-stress is de 
bikkelharde realiteit dat we er sportief 
gezien beroerd op staan met elkaar.

Laten we er niet omheen draaien. 
Dit elftal heeft prikkels nodig om 
tot een prestatie te komen en dan 
is nog maar zeer de vraag of die 
prestatie wel synchroniseert met het 
verwachtingspatroon van de achterban. 
Ik twijfel ernstig over dat laatste. De 
geslachtofferde trainer Rene Hake 
bespeurde al langere tijd dat de ploeg 
op veel momenten zoveel sturing nodig 
heeft, zowel in- als buiten het veld en  
dat het voor een trainer een mega klus 
is om dat te doorbreken. Intrinsieke 
motivatie, de onvoorwaardelijke wil 
bij jezelf om iets tot een goed einde 
te brengen, je hele ziel en zaligheid 
erin te leggen om beter te willen 
worden, om elke wedstrijd weer het 
uiterste van jezelf en je teamgenoten te 
vragen is iets dat in deze selectie niet 
van nature zit. Het is vooral nog een 
vreemdelingenlegioen dat toevallig bij 
dezelfde club terecht is gekomen en in 
hetzelfde tenue speelt. 

En ze hebben allemaal maar een belang 
en dat is hun salaris aan het einde 
van de maand. Maar daarna gaat elke 
vergelijking met een team verder mank. 

En laat dat nu juist iets zijn waar 
de nieuwe man Gertjan Verbeek 
toch vooral om bekend staat. Het zo 
optimaal mogelijk laten functioneren 
van een groep spelers met maar een 
doel: zoveel mogelijk wedstrijden 
winnen. Ik heb het hem zien doen 
bij Heracles Almelo, maar dat was in 
een fase dat de club uit Almelo zich 
langzaam aan het ontworstelen was 
aan het juk van de eerste divisie en het 
bijbehorende amateurisme. Verbeek 
professionaliseerde de boel in Almelo in 
rap tempo en liet daarna Peter Bosz de 
zoete vruchten van zijn arbeid plukken. 

De situatie bij FC Twente is echter 
compleet anders. De start onder Verbeek 
was redelijk, maar cijfermatig is Twente 
met het wegsturen van Hake en het 
binnenhalen van de ‘droomkandidaat’ 
Verbeek nog niet veel verder gekomen. 
Kijkend naar de kille cijfers staat FC 
Twente op een plek waar het gezien de 
historie niet thuishoort. Maar ja, ook in 
het seizoen 1982/1983 dachten velen dat 
de ploeg te sterk was om te degraderen 
en de afloop van toen kent iedereen. Dat 
inktzwarte scenario laten we nog maar 
even niet toe in onze gedachten, want 
het zal toch niet? 

Elke week is er de hoop en het verlangen 
naar een teken van leven, een kleine 
oprisping in zware tijden, een houvast 
in de donkere dagen, maar voorlopig 
moeten we het doen met een ietwat 
gelukkige zege in de derby tegen 
Heracles, die voelde als een ommekeer, 
maar slechts een incident bleek. En 
de geweldige wedstrijd bij PSV, die 
weliswaar verloren ging, maar waar wel 
aanknopingspunten voor de toekomst 
zichtbaar waren. Helaas verviel Twente 
daarna weer in het oude patroon, 
waardoor het Twentse gemoed danig op 
de proef wordt gesteld. 

De huidige selectie is volgens Jan 
van Halst sterk genoeg om niet in de 
problemen te komen, maar dit elftal zit 
al in de problemen. Normaal is er de 
zekerheid dat er nog slechtere ploegen 
zijn, maar zelfs teams als Excelsior en 
ADO Den Haag zijn verder en beter 
dan dit dolende FC Twente. Het is dus 
hopen op betere tijden en wellicht 
op versterkingen in de winterstop 
die deze verzameling eenlingenl van 
een kwaliteitsimpuls voorziet. Als FC 
Twente dit seizoen op de 14e of 15e 
plek eindigt, heeft Verbeek in elk geval 
een prestatie van formaat geleverd en 
kan hij gaan bouwen aan een toekomst 
als een stabiele middenmoter. Het kan 
verkeren….

Erwin Waanders

Vallen en opstaan
Column - Erwin Waanders



22 23



24 25

Jorn Brondeel  
beoordeling: 4
Na heel wat ergernissen en hoongelach 
was de positie van de zelfopgeleide 
Nick Marsman, al dan niet terecht, 
onhoudbaar geworden. Na een 
(schijnbaar) prima seizoen bij NAC werd 
Brondeel daarom overgevlogen om hem 
te vervangen. Tot op heden is het geen 
echte versterking gebleken. Jorn oogt 
onzeker bij standaardsituaties, lijkt niet 
(of niet goed) te communiceren met zijn 
verdediging (met PSV uit als absoluut 
hoogtepunt) en hij pakt simpelweg 
te weinig ballen, bewijzen ook de 
statistieken.

Hidde ter Avest  
beoordeling: 5
Hidde startte veelbelovend twee jaar 
geleden, maar zit in een flinke dip. Hij 
laat te vaak steken vallen in verdedigend 
opzicht en brengt in balbezit veel te 
weinig. Hij lijkt niet meer te durven 
en dat is, gezien het algehele spel van 
de ploeg, natuurlijk niet gek. Vooruit 
durven te verdedigen, kort op je man 
zitten, de gehele rechterflank weer gaan 
bestrijken.. hij heeft aangetoond dat hij 
het kan.

Peet Bijen  
beoordeling: 3
Ik denk op recht dat Peet een 
hardwerkende prof is. Iemand die 
nooit verzaakt en het beste probeert 
te doen. Hij is alleen niet geschikt om 
eredivisievoetbal te spelen. 
Bijen is vaak zijn man kwijt, is niet 
meedogenloos, is niet snel of wendbaar 
genoeg en mist het nodige inzicht.

Stefan Thesker 
beoordeling: 2,5
Wat voor Bijen geldt, geldt ook voor 
Thesker. Hij is daarbij ook nog eens 
een stukje minder balvaardig (zie zijn 
aannames). Stefan is een gevaar voor 
je eigen ploeg met zijn onverklaarbare 
momenten. Daarnaast zijn teksten voor 
de microfoon van Fox hemeltergend. Hij 
heeft vaak een totaal andere visie dan 
alle toeschouwers, inclusief de ‘kenners’. 
Aanvoerderonwaardig! 

Christian Cuevas  
beoordeling: 3
Cuevas mislukte bij Vitesse, faalde 
hopeloos bij een nietszeggend clubje 
uit België, maar in Enschede zou dat 
allemaal anders kunnen lopen.. Helaas 
blijkt hij niet te kunnen verdedigen 
(ik heb nog nooit iemand zo instabiel 
op zijn benen zien staan) en maakt 
hij structureel de verkeerde keuze in 
balbezit.

Ten tijde van schrijven leven we op 
25 november 2017. Gisteravond heb 
ik, met frisse tegenzin, vrijgehouden 
om vanaf mijn comfortabele bank de 
FC te aanschouwen in hun tweestrijd 
met AZ. Helaas werd het de verwachte 
teleurstelling.. de tiende nederlaag van 
dit seizoen, na 13 duels.

Nadat afgelopen seizoen een prima 
plek op de ranglijst was bewerkstelligd, 
ging het voetbaljaar ‘16/’17 als een 
nachtkaars uit. Het voetbal hield niet 
over, maar in ieder geval waren we niet 
in de problemen gekomen. Hake mocht 
blijven, ondanks de toch aanwezige 
neerwaartse spiraal. Het vertrek van 
sterkhouders als Unal, Klich en bovenal 
Mokotjo voelde als een flinke aderlating. 
Toen ook nog eens Andersen na een 
aantal gespeelde potjes vertrok werd de 
spoeling wel heel dun.
De resultaten bleven dan ook niet 
geheel onverwacht uit. Verliezen in het 
openingsduel bij Feyenoord is geen 
schande, maar de nederlagen tegen VVV, 
Pec en Sparta kwamen wel hard aan. 
Thuis tegen het veelgeprezen FC Utrecht 
leek toch plots het medicijn gevonden, 
een klinkende 4 – 0. Helaas bleek dit 
slechts een van de weinige positieve 
momenten in de Veste. Er werd nog 
wel gewonnen van buurman Heracles 
en directe concurrent Roda JC, maar 
nederlagen bij Groningen en Willem II 
stipten het ‘uitsyndroom’ nog maar eens 
fijntjes aan (om maar niet te spreken van 
de thuisnederlagen tegen Excelsior en 
Heerenveen).

Na 9 punten uit 10 wedstrijden was 
de positie van de zittend trainer, Hake, 
onhoudbaar, oordeelde van Halst. Nog 
steeds vind ik dat hij nooit aan het 
seizoen had moeten beginnen met 
Hake, maar beter laat dan nooit  was de 
positieve gedachte. Met Verbeek kwam 
er een ander type voor de groep. Tot 
op heden helaas nog zonder tastbaar 
resultaat.

In de beker doen we, na wat potjes tegen 
een amateurclub en FC Eindhoven, nog 
wel mee. De loting is echter niet heel 
hoopgevend met Ajax dat op bezoek 
komt.

Laten we eens per speler bekijken hoe 
het seizoen tot op heden verloopt. Van 
achteren uit lopen de selectieleden 
langs:

Het Winterrapport – Han Snoeijink
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Thomas Lam   
beoordeling: 6
Een voldoende, voor de verandering! 
Een krappe, dat wel. Lam begon als 
centrale verdediger en liet zich meteen 
gelden. Hij toonde aan over wat meer 
voetbalgogme te beschikken dan zijn 
collega’s. 
In Eindhoven speelde hij als 
verdedigende middenvelder een puike 
partij. Daarna speelde hij echter snel 
weer mee in het ritme van de rest van 
het team.
Ik zie hem het liefst als centrale 
verdediger. Met zijn inschuivende/
opbouwende kwaliteiten kan hij het 
middenveld op die manier een extra 
boost geven.

Michael Liendl   
beoordeling: 4
Als je als middenvelder zo ontzettend 
traag bent moet je heel goed kunnen 
voetballen om dat te compenseren. 
Liendl kan dat niet. Heeft een aardige 
traptechniek, vooral zijn corners zijn 
prima, maar kan dit elftal (nog) niet 
voldoende bij de hand nemen.

Danny Holla   
beoordeling: 4
Het type dat we dachten te missen de 
afgelopen jaren, een ‘schoffie’. Helaas 
brengt hij dat gif tot op heden nog niet 
op de juiste manier. Helemaal op een 
middenveld naast Liendl kom je veel 
te kort aan snelheid en compenserend 
vermogen. Wellicht komt hij tot bloei 
naast een ander type middenvelder, 
maar tot op heden heeft hij nog 
nauwelijks iets laten zien.

Frederik Jensen  
beoordeling: 5,5
Bij Jensen zie je dat het een betere 
voetballer is dan de gemiddelde collega 
van hem. Zijn aannames, manier van 
bewegen met bal, loopacties zonder bal.. 
het is allemaal wat meer ontwikkeld. 
Vorig seizoen had hij met Unal de 
perfecte partner in crime. Dit jaar weet 
hij nog niet wat hij met Boere aan moet. 
Daarbij is Jensen ook niet in staat om 
in z’n eentje van alles te creëren. Hij 
kan zich in een goed draaiend team 
wel onderscheiden, in dit elftal is dat 
simpelweg te veel van hem gevraagd.

Oussama Assaidi  
beoordeling: 6
Verreweg de beste voetballer in onze 
selectie. Is echter ook geen Messi en 
loopt daarom te vaak tegen dezelfde 
muur op. Zet een of twee spelers met 
wat meer voetballend vermogen bij hem 
in de buurt en ik verwacht dat hij beter 
uit de verf gaat komen. Ook omdat hij 
dan niet meer driedubbel gedekt kan 
worden door de tegenstander.  In ieder 
geval heel hard koesteren deze speler!

Tom Boere   
beoordeling: 2,5
Deze aankoop is een grove 
inschattingsfout gebleken. Tom is geen 
aanspeelpunt, wint geen duels, is niet 
in staat om zelfstandig iets te creëren 
en krijgt eigenlijk nooit de aanvoer in de 
zestien zoals hij die graag heeft. Hij werkt 
hard, dat zien we. Maar hij is absoluut 
(nog) niet op het niveau dat vereist is 
om in de eredivisie als spits te mogen 
fungeren.

Conclusie
Het is niet om aan te gluren dit seizoen. 
Wanneer er niet drastisch iets gebeuren 
gaat voorzie ik een inktzwart einde van 
deze club. Degradatie lijkt immers niet te 
dragen. Maar mijn hoop is dat Verbeek 
in de winterstop de puzzelstukjes op 
hun plek krijgt. Een grijze 14e plek is 
voldoende om daarna te gaan werken 
aan betere tijden!

Luciano Slagveer  
beoordeling: gaan we niet doen
Dit is een doorsnee vleugelspeler, 
normaal goed genoeg voor het 
eredivisieniveau. Ik had gehoopt dat hij 
prima opvulling zou zijn, maar als je zo 
ongeïnspireerd verstoppertje speelt heb 
je niets bij onze club te zoeken. Gaan 
we ook niet beoordelen, heeft wat mij 
betreft niet meegedaan.

Invallers:
Adnane Tighadouini laat nog niets 
zien. Heeft meer interesse is wat 
straatvoetbaltrucjes dan efficiënt te 
spelen.
Jeroen van der Lely is een grillige 
middenvelder die op een te hoog 
voetbalniveau als back moet 
functioneren. Werkt wel hard, maar dat 
is niet voldoende.
Jos Hooiveld straalt in ieder geval uit 
dat hij wil winnen. Is aan de bal wel een 
handicap voor je eigen ploeg.
Dylan George vindt het spelletje volgens 
mij niet zo heel leuk. Als hij mag spelen 
sjokt hij vooral wat over het veld zonder 
echt mee te doen. Slagveer 2.0.
Haris Vuckic is volgens mij Rendla in 
vermomming. De man van glas. Heeft 
al wel aangetoond een versterking te 
kunnen zijn, mits hij spelen kan.
Dejan Trajkovski kan eigenlijk niet zo 
heel veel met of zonder bal. Verdedigen 
snapt hij niet, aanvallend lukt het niet.
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Waar we voor een aantal jaren terug 
nog bij veel grote buitenlandse clubs 
Nederlandse spelers zagen uitblinken, 
is het alleen de Arjen Robben die van 
dat gezelschap over is. De Bedumer 
onderscheidt zich nog wekelijks op 
topniveau. Laten we alsjeblieft hopen 
dat we het volgende eindtoernooi 
halen en hij nog even terugkomt op zijn 
overhaaste beslissing.

Nee, absolute wereldtoppers hebben we 
op dit moment niet. Die hebben we wel, 
maar ze maken het verschil niet meer. 
De schwung is eraf. Spelers als Van Persie 
en Sneijder zijn aan het eind van hun 
Latijn. Ze zijn oud, denken dat ze nog niet 
versleten zijn, maar dat is natuurlijk wel 
zo. Bedankt voor alles.

Dan horen nieuwe toppers op te 
staan. Maar waar zijn ze? Wie heeft ze 
opgeleid? Trainen ze wel genoeg? Waar 
is de discipline en mentaliteit gebleven? 
Als je ziet dat Klaassen meer op de 
tribune zit dan dat hij speelt is dat toch 
ongelooflijk? Waar ligt dat dan aan denk 
ik dan…

Allereerst moet je keihard trainen, in 
jezelf investeren en alles laten voor het 
voetbal. In Nederland worden de jongens 
veel te veel beschermt. Dat gaat ten 
koste van het voetbal. Als je mee wilt 
met de wereldtop, moet je discipline 
hebben en zelfstandig zijn. Kijk maar 
naar Engeland. Als je daar op de bank of 
tribune zit, moet je jezelf maar redden. 

Er worden geen oefenwedstrijden of 
extra trainingen geregeld. Daar word je 
volwassen van. 

In Frankrijk word je in een internaat 
gegooid en mag je af en toe naar huis. In 
zo’n internaat worden jongens opgeleid 
tot ‘beesten’. Kijk maar naar jongens 
als Mbappé, Umtiti, Varane en Pogba. 
Dat zijn jonge volwassen voetballers 
die nu al het verschil maken bij clubs op 
wereldniveau.

In Duitsland moet je lopen totdat je een 
ons weegt. Over de mentaliteit van de 
Duitsers hoeven we het niet te hebben…

Nee, in Nederland worden we niet meer 
opgevoed tot de Stams, Van Nisterooys 
en de Koemans van toen.

De patatgeneratie die niet tegen elkaar 
praat in de bus, omdat ze oordoppen 
in hebben, tape om de polsen doet, 
om op te vallen en hun hele lichaam 
onderkalken met inkt om er nog debieler 
uit te zien dan de ander. 

Is Gertjan Verbeek de redder van de patatgeneratie?
Column - Jesse Holsbeek

Je ziet het plezier niet meer bij echte 
voetballers in Nederland. Ze kunnen niet 
tegen hun kritiek en ze worden teveel 
beschermd en verwend. Het lijkt wel of 
de Ziyechs van deze tijd niet meer weten 
hoe ze zich moeten gedragen. Ze zijn 
met zichzelf bezig in plaats van voetbal. 
We hebben persoonlijkheden nodig met 
kwaliteit.

U zult wel denken, hoe weet hij dat nou 
allemaal? Nou, omdat ik zelf ook bij die 
generatie hoor. Bier en de Greunen zijn 
voor mij ook interessanter dan voetbal. 
Vroeger kreeg je een schop voor je flikker 
als je daarvoor koos. Nu accepteert 
iedereen het. Eigenlijk te zot voor 
woorden…

Als ik dan FC Twente zie tegen Ajax. Een 
wedstrijd waar alles inzat, maar vooral 
de absolute wil om te winnen, geniet ik 
met volle teugen.

Dan hand van Verbeek? Ik denk wel 
een vingertje, of misschien wel de 
middelvinger. De middelvinger naar de 
slappe mentaliteit. De echte hand van 
Verbeek zien we na de winterstop. Daar 
ben ik van overtuigd.

Ik denk dat hij het Nederlandse voetbal 
kan redden en zie voor hem ook een 
functie bij de KNVB. Misschien moet hij 
zijn baantjes bij de TV opzeggen en af 
en toe wat pepertjes in een paar reten 
drukken daar in Zeist. Ze hebben daar 
echte kerels nodig als Verbeek die van 
onze Nederlandse voetballertjes, echte 
volwassen leeuwen maakt. Gertjan 
is daar de ideale man voor. Hij is de 
man die de toekomstige trainers moet 
opleiden en opvoeden. Niet nu hoor. 
Eerst de bal op de rit krijgen in Enschede. 
Met dat opvoeden komt het wel goed. 
Vooral nu hij goed aan het oefenen is 
met de kleine Sinne.
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Centrale middenvelder (rechts): 
Arnold Mühren
Arnold was een middenvelder met een 
goede pas in de benen. Hij ging later 
voetballen  in Engeland bij Ipswich Town 
en Manchester United. 

Centrale middenvelder (midden): 
Frans Thijssen
Frans debuteerde in 1969 in het betaalde 
voetbal voor NEC. In 1973 ging hij naar 
FC Twente en had een prachtige carrière 
als voetballer, zelfs in het buitenland.

Centrale middenvelder (links): 
Theo Janssen
Theo kwam in 2008 naar FC Twente en 
werd bekend om zijn sterke linker been. 
Hij heeft zijn voetbal carrière dan ook 
te danken aan FC Twente. En niet te 
vergeten zijn lop bij de wedstrijd tegen 
PSV, dit bracht bij velen kippenvel.

Rechtervleugel: Bryan Ruiz
Bryan kwam in 2009 naar FC Twente. Hij 
was dan ook zeer belangrijk in het jaar 
dat wij landskampioen zijn geworden. Hij 
droeg als bijnaam: De Wezel.

Spits: Blaise Nkufo
Blaise kwam in 2003 naar FC Twente. 
Hij was 6 seizoenen achter elkaar de 
topscoorder van de club in de eredivisie 
met maar liefst 104 doelpunten op zijn 
naam.

Linkervleugel: Dušan Tadić
Dušan speelde vanaf 2012 bij FC Twente. 
Hij kon dan ook een wedstrijd beslissen 
door zijn prachtige traptechniek. Dušan 
was een zeer slimme speler en ook een 
echte team player.

Trainer: Michel Preud’homme
Helaas was Michel maar 1 jaar gebleven, 
hij kwam van België KAA Gent. Toch 
heeft hij veel prijzen gepakt in één jaar, 
zowel de KNVB beker en de Johan Cruijf 
Schaal. Hij was zelf ook keeper vroeger. 

Wissels spelers:
Piet Schrijvers, Fred Rutten, Rene Notten, 
Nacer Chadli, Cheick Tioté, Kalle Oranen, 
Miroslav Stoch en Marc Janko

Voor de twaalfde editie van het FC 
Twente Denekamp Magazine heeft Paul 
Groener zijn favoriete elftal geformeerd. 
Paul heeft een elftal geformeerd met 
spelers die de afgelopen 50 jaar actief 
zijn geweest voor FC Twente. Een mooi 
samengesteld elftal met namen van vele 
toppers die onze club in haar midden 
heeft gehad. Af en toe wel goed om 
daar bij stil te staan..

Doelman: Sander Boschker
Sander was een vaste waarde onder de 
lat van FC Twente. Hij was dan ook super 
fanatiek op het veld en speelde bijna 25 
jaar voor FC Twente. Een echt club icoon. 

Rechter vleugel verdediger: 
Roberto Rosales 
Roberto kwam 2010 naar FC Twente. Hij 
was een vaste waarde in het elftal, maar 
was echter een ondergewaardeerde 
speler. Hij heeft in totaal 4 jaar voor FC 
Twente mogen spelen.

Centrale verdediger: Epi Drost
Over Epi hoeven we niets over te zeggen 
eigenlijk. Hij stond 15 jaar onder contract 
bij FC Twente en had als bijnaam Mister 
FC Twente. Helaas is Epi veel te jong 
overleden.

Centrum verdediger: 
Douglas Franco Teixeira
Deze lange Braziliaanse boom van een 
verdediger speelde maarliefst 6 jaar voor 
FC Twente. Douglas stond achterin altijd 
zijn mannetje maar vertrok in 2013 naar 
Dinamo Moskou. 

Linker vleugel verdediger: 
Jeroen Heubach
Jeroen was een echte Twentenaar, zowel 
geboren als getogen in Enschede. Jeroen 
ging dan ook altijd vol in de verdediging. 
Hij viel niet op door het voetbalspel, 
maar vooral door zijn persoonlijkheid. Hij 
stond dan ook wel bekend als Heubach 
Hooligan, en was regelmatig te vinden in 
vak-p. 

Het beste elftal volgens.. – Paul Groener
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Andy van der Meijde te gast op Sponsor- en 

vrijwilligersavond

Vrijdagavond 1 september hield 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp een sponsor- en 
vrijwilligersavond met Andy van der 
Meijde als speciale gast. De voormalig 
profvoetballer luisterde het interactieve 
programma op met verhalen en 
anekdotes. 

Van der Meijde bespeelde in 1999/2000 
bij FC Twente en maakte tussen 2000 
en 2003 furore bij Ajax en won bij 
de Amsterdammers de landstitel, 
de beker en de Johan Cruijff Schaal. 
Daarna maakte hij de overstap naar het 
buitenland. Ook speelde van der Meijde 
zeventien interlands voor het Nederlands 
elftal. 

In november 2012 kwam zijn biografie 
'Geen genade' uit. In het boek, 
geschreven door toenmalig VI-journalist 
Thijs Slegers, staat beschreven hoe Van 
der Meijdes drang naar seks, drank en 
drugs zijn carrière als profvoetballer en 
privéleven ruïneerde. Ook was Van der 
Meijde veelvuldig op televisie te zien in 
de reallifesoap 'Andy en Melisa'.

Alles kwam aan de orde bij Het Podium 
in Denekamp waarbij Andy van der 
Meijde geïnterviewd werd door de 
bekende (sport)journalist Eddy van der 
Ley. Eddy ging met Andy zijn gehele 
carrière langs en daarbij kwamen leuke 
en ordinaire anekdotes langs over zijn 
tijd bij FC Twente, Ajax, Inter Milaan en 
Everton. De markante ex-voetballer gaf 

de aanwezige mensen een unieke inkijk 
in het leven van een profvoetballer. Al is 
Van der Meyde geen doorsnee ex-prof. 
Als voetballer deed hij zich tegoed aan 
drank, drugs en vrouwelijk schoon, 
wat er uiteindelijk toe leidde dat zijn 
profcarrière vroeg beëindigd werd. 

De inmiddels kale, en wat dikkere, Van 
der Meyde weet binnen no-time de zaal 
voor zich te winnen. 

Hij vertelt smakelijk over o.a. Fred 
Rutten, de familie Boomkamp, zijn 
band met Pascal de Vries en Jeroen 
Heubach en over de diverse akkefietjes 
tussen spelers. Zo vertelde hij over de 
keer dat Mido een schaar gooide naar 
Zlatan, over zijn ex-vrouw die volgens 
hem ‘een beetje dierengek’ was en 
daardoor besloot een kameel te kopen. 
Hij vertelde letterlijk alles in geuren 
en kleuren, waardoor ook de seksuele 
escapades niet onbesproken bleven. 
Het publiek slikte het als zoete koek 
en Van der Meyde stal de show. Andy 
was heel open in zijn verhaal en gaf 
een behoorlijke inkijk in zijn turbulente 
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voetbal- en privéleven. Zo vertelde Andy 
dat voor hem het seizoen 2002/2003 
het beste uit zijn voetbalcarrière was, 
over zijn verliefdheid op prostituee 
Lisa, zijn verslavingen aan diverse 
pillen en drugs en over allerlei andere 
(nachtelijke) escapades. 

De 33-jarige oud-international raakte in 
2005 de regie kwijt over zijn leven toen 
hij Inter verruilde voor Everton Ze boden 
hem €37.000 per week, meer dan een 
verdubbeling van zijn salaris in Italië. De 
middenvelder tekende meteen en vierde 
zijn overgang uitbundig door een Ferrari 
aan te schaffen. Met zijn nieuwe wagen 
was de eerste stop de News Bar, een 
populaire plek in Liverpool. Na een paar 
uur met alcohol reed hij vervolgens naar 
de dichtstbijzijnde stripclub. Dronken 
worden in een stripclub in het midden 
van Liverpool was niet erg slim, zo geeft 
hij ruim 12 jaar later wel toe. Maar op 
dat moment, had hij een sterk verlangen 
naar naakte vrouwen. Hierover zegt hij: 
“Ik zag een brunette en ik wilde seks 
hebben met haar. Maar nadat ik seks 
had met Lisa was ik verslaafd aan haar. 
Ze was wild, gek en geil. De affaire kostte 

me mijn huwelijk. Mijn toenmalige 
vrouw Diana huurde een prive-detective 
in en die legde de erotische avonturen 
van me met de stripster feilloos vast.” 
Andy, die bij Everton in drie seizoenen 
slechts 10 duels in actie kwam, raakte 
daarna verder van het padje. Behalve 
drank kwam ook de cocaïne in zijn leven. 
Het leven van de grillige buitenspeler 
raakte daarna in een complete vrije val. 

Hij herinnert zich: 'Na een wild avondje 
uit in Manchester had ik een hele fles 
rum op. Ik stapte in de auto en reed 
rechtstreeks naar de training. Maar 
ik kon de drank niet binnen houden. 
Merkwaardig was wel dat ik tijdens 
testen toen mijn beste tijd ooit liep.' 
Privé stapelden de problemen zich 
ook op, waarbij hij last kreeg van 
slaapproblemen. 'Ik dronk dagelijks veel 
flessen wijn en Bacardi en werd nooit 
moe. Toen ben ik begonnen met het 
nemen van slaappillen om mijn nachtrust 
te krijgen. Al snel kon ik niet slapen 
zonder die pillen, ik was echt verslaafd. 
En ze waren behoorlijk zwaar. Normaal 
krijg je die alleen maar op voorschrift 
van de arts. Dus stal ik ze uit het kantoor 
van onze clubarts. Dat heb ik twee jaar 
lang gedaan.' Hij voegt eraan toe: 'Mijn 
vrienden hadden de oplossing: cocaïne. 
Ik nam coke en drank en feestte zeven 
dagen in de week. Ik was niet in staat 
om me te concentreren op de Premier 
League of de wereld er omheen. Uitgaan 
werd een nog groter deel van mijn 
leven. Liverpool is een levensgevaarlijke 
stad als je je eigen grenzen niet kent. Ik 
realiseerde me dat Liverpool mijn dood 

kon worden. Dus ik moest vertrekken. 
Dat was in 2009. Een uitstapje naar PSV 
in 2010 werd geen succes. Hij speelde 
geen wedstrijd in Eindhoven, waarna zijn 
carrière als een nachtkaars uit ging.

Naast het opluisteren van avonden 
zoals vrijdagavond bij de lokale 
Supportersvereniging traint hij ook 
nog actief als kickbokser. Dat laatste 
doet Andy alleen al omdat hij, zoals hij 
dat zegt 'daar een kick van krijgt'. Als 
uitdaging voor de toekomst ziet hij zich 
zelf als tussenpersoon trainer/speler.

Tussendoor werd ex- voorzitter Mathijs 
Vollenbroek nog bedankt voor zijn 
bewezen diensten. Na zesenhalf jaar 
droeg hij onlangs het voorzitterschap 
over aan Jordy Morsink. Hij, die voor vele 
mensen bekend is als Klen'n Vollenbroek, 
werd bedankt met een mooi boeket 
bloemen en een gepersonaliseerd shirt 
van FC Twente. 

Andy van der Meijde presenteerde 
zich als een grappige, normale, 
toegankelijke man, zonder enige allures. 
De aanwezigen van de bewuste avond 
genoten zichtbaar van zijn verhalen. 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp kan dan ook terugkijken op 
een geslaagde avond.
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Tegenwoordig ga ik geregeld op 
vrijwillige basis op een bergfiets zitten. 
Ook op een willekeurige zondagmorgen 
bij een temperatuur van 0 graden 
met natte snee. Heerlijk. Vandaag 
was het een tochtje met meervoudige 
‘handicap’. Ten eerste is er de zere kop. 
Niet omdat ik per ongeluk tegen een 
‘kilo-hamer’ ben aangelopen of dat 
ik een overstekende boom over het 
hoofd zag, meer door de gezelligheid 
van gisteren voor- en na de wedstrijd 
tegen ADO. Althans, de bijkomende 
promille’tjes. Wanneer broer Bob en 
Rolf H. meegaan en er even gas wordt 
gegeven met de blikjes en je vervolgens 
nog een afterparty bezoekt mag je 
de volgende dag even ‘wat plezier 
inleveren’. Maar hoort erbij, geen 
gedram. 

Ten tweede de zere kop door het 
resultaat van de wedstrijd en de koude 
conclusie dat FCT onderaan staat. Heb 
het verdomme drie keer gecheckt. Klopt 
echt, 15 gespeeld, 10 punten, 31 ! goals 
tegen. Ik heb het degradatiejaar van 
deze club gelukkig niet meegemaakt in 
mijn actieve supportersbestaan maar 
hoop ook niet dat ik er eentje mee ga 
maken. Toch is dit Twente aardig op 
weg om te willen laten zien dat het 
écht kan, degraderen. Hoe kansloos 
was het gisteren ook weer zeg, niet te 
filmen. En dat terwijl vooraf met ’n oaln 

Mountainbiken met een brakke kop
Column - Bas Leferink

roop de boze geesten het stadion uit 
werden gejaagd. Ik denk dat ze niet hard 
genoeg hebben geblazen want de boze 
Fussballgott had nul punten in petto voor 
de thuisploeg. Of terwijl, allemaal een 
ONVOLDOENDE! 

“En hoe gaat dit opgelost worden?”, 
vraag ik mezelf af. Ik denk dat er maar 
één weg is om een begin te maken met 
de verbetering, samen dronken worden! 
Samen dan een kater hebben. Samen op 
een willekeurige zondagochtend bij natte 
snee en 0 graden de kater wegfietsen. 
Samen vervolgens elkaar eens flink de 
waarheid vertellen. Samen dus. Voetbal 
is een teamsport, winnen als team, 
verliezen als team. Van een teamgevoel 

is bij deze gevulde pannenkoeken 
momenteel geen sprake. Dus er lijkt me 
er op dat vlak veel te winnen.  Het goede 
van op de laatste plaats staan, bedenk 
ik me, is dat het eigenlijk alleen maar 
beter kan. Weliswaar de achterlijkste 
doelredenatie ooit, maar toch. Je moet 
toch érgens de energie vandaan zien te 
halen. Ook als supporter. Het zijn harde 
tijden. 

Wat me deze dagen daarbij opvalt is 
de sfeer in de bussen. Fenomenaal hoe 
“nuchter” we met zijn allen kunnen zijn. 
Ik stapte gisteren na de 2-3 traktatie 
de bus in en werkelijk niemand om 
me heen had zin om er ook maar één 
woord aan vuil te maken. Met het 
grootste gemak werd de wedstrijd als 
gespreksonderwerp (ten minste de 
eerste 10 minuten) dan ook grondig 
vermeden. Alsof we met z’n allen op 
weg waren naar de wintersport. Er werd 
veel gelachen. In ieder geval in mijn 
beleving. Misschien was ik wel de enige. 
Laat ik geen bevolkingsgroep over één 
kam scheren maar Tukkers zijn volgens 
mij koplopers in nuchterheid. Kunnen 
we trots op zijn lijkt me. In 2010, na het 
kampioensjaar, werd er al direct over 
‘successupporters’ gepraat. Nu, zeven 
jaar later, is er geen ‘successupporter’ 
meer over. Of zou er een tegenhanger 
van de ‘successupporter’ bestaan? Haha, 
iemand die graag nederlagen ziet.  

Weet je er eentje, meld hem aan op 
www.retoppusseccus.nl.

Ik heb terwijl ik dit schrijf de brakke kop 
nog steeds maar de kopzeert is over na 
het fietsen. De kopzeert zal bij Twente 
ook verdwijnen, de vraag is alleen 
wanneer en op welke manier. Hoeveel 
pijn er ondertussen blijft is onduidelijk. Ik 
los het voorlopig maar op door, wellicht 
tegen beter weten in, positief te blijven 
denken. Vul in tussentijd gewoon iedere 
week in de voorspellingscompetitie in 
de bus “ruststand: 6-0, eindstand: 6-0 , 
doepuntenmaker: Assaidi” in. 

Goodgoan !

Bas Leferink
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In de rubriek ‘Een foto en zijn 
verhaal’ vragen wij een lid van 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp om zijn verhaal te doen bij 
een voor hem/haar bijzondere foto. Dat 
kan van alles zijn.. Van een bijzondere 
elftalfoto tot een memorabele foto 
vanaf de tribune, van  een kiekje 
tijdens een busrit naar één van de 
wedstrijden tot een selfie met één van 
je (voormalige) idolen. Dit keer is het de 
beurt aan Erik Vollenbroek.

De datum 2 mei 2010 staat voor eeuwig 
in het geheugen van de FC Twente-
supporter gegrift. Op die dag pakte FC 
Twente voor het eerst in de clubhistorie 
de landstitel na een 0-2 zege bij NAC 
Breda.

Een beschrijving van het seizoen, de 
wedstrijd en de ontlading in het uitvak, 
de Oude Markt, op het van Heekplein of 
één van de vele andere plekken waar dit 
heugelijke feit aanschouwt werd is denk 
ik niet nodig. Wat een ge-wel-dige dag. 

En dan die terugweg.. Fantastisch! 
We reden met de bus bij Holten 
het Twenteland binnen. Ter hoogte 
van de Poort van Twente bij Holten 
werden we ontvangen door een paar 
duizend uitzinnige fans, staand op de 
snelweg. Vervolgens werden we bij 
de parkeerplaats van IJsbaan Twente 

Een foto en zijn verhaal

uitgelaten en gingen we met de trein 
naar de stad, naar de Oude Markt, naar 
het feestgedruis.. Daar troffen we de 
heren op deze foto; Roberto Villalobos 
Slon en zijn vriend.

Roberto komt uit Costa Rica. Hij was op 
dat moment woonachtig in Heredia, 
een stad op 10 kilometer ten noorden 
van de hoofdstad van het land, San 
José. Roberto was met zijn kameraad 
in Nederland omdat hij v.a. 08-2010 
zou gaan studeren in Wageningen. 
Nadat hij in Costa Rica al een studie had 
afgerond richting landbouwkunde aan de 
Tecnológico de Costa Rica, ging hij aan de 
Wageningen University & Research ‘Life 
Science’ studeren. 

Roberto was, net als heel Costa Rica, 
idolaat van Bryan Ruiz González. Onze 
held, onze topscorer en maker van de 
0-1 in Breda. Aangezien Roberto in 
Nederland was in voorbereiding op 
zijn studie besloot hij het volksfeest in 
Enschede direct mee te pakken. Bij mijn 
weten zijn ze met ons de stad in geweest 
en zijn ze nog met ons mee geweest naar 
Eethuis Laila voor een lekkere Döner 
Kebab. Zeker weet ik dit niet meer, 
want we hebben het winnen van het 
landskampioenschap goed gevierd met 
een aantal goudgele rakkers.

Een vriendschap voor het leven werd het 
overigens niet, al zijn we vandaag de dag 
nog altijd bevriend op Facebook. Ook dat 
is wat waard natuurlijk! ;-)

Onze wegen  scheidden op het moment 
dat wij de bus pakten richting Denekamp, 
daar waar het feest voortgezet werd bij 
Eetcafé Eigenwijs. In dit etablissement 
duurde de feestvreugde tot in de late 
uurtjes. Luttele uren later verzamelden 
we weer, op het Nicolaasplein, om met 
z’n allen naar de huldiging te gaan. 

Fantastische herinneringen.. 
Onwaarschijnlijk mooi om meegemaakt 
te hebben!

Erik Vollenbroek 
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Het was onmiskenbaar een Schot. 
Mistroostiger dan een ellendige 
buitenwijk in Aberdeen. Mysterieuzer 
dan het Monster van Loch Ness. 
Koelbloediger dan acteerlegende Sean 
Connery. Rauwer dan Trainspotting. En 
grilliger dan een genadeloze stortbui in 
de plaatselijke Hooglanden. Ik heb het 
natuurlijk over Scott Booth.

Een Schot in de Eredivisie. Het is een 
zeldzame combinatie die bij mij veel 
vraagtekens opriep. De aanvaller was 
gepokt en gemazeld bij Aberdeen F.C. 
Een bescheiden club die steevast moest 
buigen voor de grote broers uit Glasgow. 

Booth begon zijn loopbaan bij 
Aberdeen FC voor hij als tiener naar 
Borussia Dortmund ging. In het seizoen 
1990/1991 was hij erg dichtbij de titel in 
de Scottish Premier League en in 1995 
speelde hij alle wedstrijden behalve de 
Scottish League Cup finale. Deze moest 
hij missen door een blessure. Aberdeen 
won ondanks de afwezigheid van Booth 
met 2-0 van Dundee. 

Het begint logischerwijs te kriebelen 
bij Booth. Een buitenlands avontuur 
lonkt en hij weet zich na negen jaar te 
ontworstelen van zijn geboorteland. 
Hiernaar volgde dus die verrassende 
move naar Dortmund. Dortmund 
verhuurde de sierlijke aanvaller aan 
Vitesse en FC Utrecht. In een korte 
periode verslijt de aanvaller meerdere 
clubs. Nergens groeit hij echt uit tot een 

vaste waarde. Dit verandert wanneer 
hij zich in de kijker weet te spelen van 
FC Twente. De club uit Enschede neemt 
de aanvaller permanent over ‘Die 
Schwarzgelben’.

In dienst van de rood-witten heb ik de 
beste man pas echt leren kennen. De 
aanvaller had een ietwat geheimzinnig 
voorkomen. Het sluike haar gedrapeerd 
langs het bleke gelaat. De duistere 
blik gecombineerd met de emotieloze 
uitstraling. Voor mij hing er een vlaag van 
ondoorgrondelijkheid om de voetballer 
heen.
En dat zag je ook terug in zijn spel. Scott 
kon zijn tegenstanders langzaam in slaap 
sussen. Een speler die 89 minuten lang 
voor verstoppertje kan spelen. Vrijwel 
volledig onzichtbaar tot de slotminuut 
van de wedstrijd. Op de valreep kon 

de spits vaak genadeloos toeslaan. Een 
ultieme plaaggeest voor elke verdediger.
De goals konden dan ook niet uitblijven. 
Samen met met Jan Vennegoor of 
Hesselink vormen de heren een 
nachtmerrie voor menig defensie. 
Scott is op schot en pikt regelmatig zijn 
doelpuntjes mee. 
Zijn belangrijkste karaktereigenschap? 
Zijn koelbloedigheid.
Ook in de bekerfinale in 2001. 120 
minuten zijn verstreken. De loterij mag 
beginnen en de penaltyserie vangt aan. 
Booth staat als tweede op het lijstje 
van penaltynemer. De man die nimmer 

bezwijkt onder de druk, doet dat ook 
dit keer niet. Na de missen van zijn 
kompaan Jan Vennegoor of Hesselink 
schiet het ijskonijn feilloos raak. Het 
betekent het startschot van een 
kortstondige triomftocht. FC Twente wint 
op strafschoppen en pakt de Amstel Cup. 
Iedereen is buiten zinnen.  

Booth is volledig op zijn plek in Twente. 
Desalniettemin verlaat de grillige 
aanvaller de club na enkele jaren. Het 
bloed kruipt immers waar het niet gaan 

Gastcolumn – Scott Booth 

kan. In 2003 kan hij de lokroep van het 
moederland niet weerstaan. Hij zegt 
het vasteland vaarwel en maakt de 
oversteek richting de Lowlands. Booth 
slijt zijn laatste wedstrijden bij zijn 
jeugdliefde: Aberdeen F.C. Het betekent 
het perfecte einde van de carrière van 
de karakteristieke spits die zijn roots 
nimmer vergat. De cirkel is rond.
Booth speelde in de periode 1993-
2001 in totaal 22 interlands voor de 
Schotse nationale ploeg, en scoorde 
zes keer. Hij maakte zijn debuut voor 
de nationale ploeg op 24 maart 1993 
in de vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Duitsland (0-1). Een maand 
later maakte hij in Tallinn zijn eerste 
interlandgoal voor Schotland in de WK-
kwalificatiewedstrijd tegen Estland.
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9. Bij de bekerfinale van 2009 stond er 
1-1 op het scorebord na 90 gespeelde 
minuten. Wie nam het Twentse 
doelpunt voor zijn rekening?
Eljero Elia

10. In 1972 speelde FC Twente 
twee Europese wedstrijden tegen 
Boldklubben Frem. Uit welk land is 
deze club afkomstig?
BK Frem is een Deense voetbalclub uit 
Valby dat deel uitmaakt van de hoofdstad 
Kopenhagen. De officiële Deense naam 
van de vereniging is Boldklubben Frem.

11. Wie is onderstaande oud- speler 
van FC Twente?
Nick Hoekstra. Hij kwam uit voor FC 
Twente (7 keer) in de Eredivisie en voor 
VVV-Venlo en FC Zwolle in de Eerste 
divisie.

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

2. Welke oud- speler van FC Twente 
nam deel aan de Afrika Cup van 2000 
en 2004?
Rahim Ouedraogo. Hij kwam uit voor zijn 
geboorteland Burkina Faso.

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

4. Enes Ünal debuteerde op 16-jarige 
leeftijd in een officieel duel in het 
profvoetbal. Voor welke club deed hij 
dat?
Bursaspor
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5. De komende jaren moet de 
jeugdopleiding van FC Twente weer 
opgetuigd gaan worden. Enkele 
jaren geleden waren er twee scouts 
actief die nu onder contract staan bij 
Manchester United. Wie zijn dit?
Bernard Schuiteman en Roy Beukenkamp

 
6. Jupp Heynckes scoorde in 
Europees verband het vaakst van alle 
tegenstanders tegen FC Twente. Voor 
welke club(s) deed hij dat?
Borussia Mönchengladbach

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

8. Youssouf Hersi werd in de 
bekerfinale van 2009 de held, maar 
ook de schlemiel. Hij tekende in de 
verlenging voor de gelijkmaker tegen 
sc Heerenveen, maar wist vanaf 11 
meter (als enige) niet te scoren in de 
allesbeslissende penaltyserie. Naar 
welke club vertrok hij in 2009?
AEK Athene
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1. Paul Bosvelt speelde tussen 1994 en 
1997 voor FC Twente, alvorens hij naar 
Feyenoord vertrok. Voor welke Engelse 
club speelde hij tussen 2003 en 2005?
_________________________________
_________________________________

2. Thijs Houwing gold lange tijd 
als ‘natuurlijke opvolger’ van Jan 
Vennegoor of Hesselink. In welk 
kerkdorp is hij opgegroeid?
_________________________________
_________________________________

3. Niek Loohuis is momenteel de 
training van FC Twente Onder 19. Bij 
welke club heeft hij ruim 150 duels in 
het betaalde voetbal gespeeld?
_________________________________
_________________________________
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4. Tussen 2002 en 2004 was René 
Vandereycken de hoofdcoach van FC 
Twente. Van welk land was de Belg 
tussen 2006 en 2009 bondscoach?
_________________________________
_________________________________

5. Eind augustus 2015 werd trainer 
Alfred Schreuder ontslagen bij 
FC Twente. Bij welke club is hij 
tegenwoordig werkzaam als 
oefenmeester?
_________________________________
_________________________________
 
6. Felipe Gutiérrez vertrok in de zomer 
van 2016 bij FC Twente. Naar welke 
club vertrok de huidige middenvelder 
van het Braziliaanse SC Internacional 
Porto Alegre?

_________________________________
_________________________________

7. Vorig seizoen behaalde Cuco 
Martina met FC Southampton een punt 
in het uitduel met Manchester City. 
Met welke oud- ploeggenoot van FC 
Twente speelde hij, op dat moment, 
samen?
_________________________________  
_________________________________

8. In totaal zijn er slechts 7 spelers die 
met hun land TEGEN het Nederlands 
Elftal hebben gespeeld. Jesús Manuel 
Corona was in 2014 namens Mexico 
de laatste. Wie was in 1989 de eerste 
speler die namens een Scandinavisch 
land tegen Oranje speelde, terwijl hij 
contractspeler was van FC Twente?
_________________________________
_________________________________

9. Ramon Zomer kwam in dienst van 
FC Twente tot bijna 125 duels in de 
Eredivisie. Bij welke club sloot hij in 
2016 zijn actieve spelerscarrière af?
_________________________________
_________________________________

10. Jurgen Cavens speelde in het 
seizoen 2002-2003 voor FC Twente. 
Van welke club werd het toenmalige 
Belgische talent gehuurd? 

_________________________________
_________________________________

11. In 2002 vertrok André Karnebeek 
bij FC Twente. Na jaren trouwe dienst 
kreeg hij zijn buitenlandse avontuur. 
Bij welke club ondertekende hij een 
contract?
_________________________________
_________________________________
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Sommige dingen veranderen nooit. Aan 
het einde van het jaar, waarbij de discussie 
oplaait over zwarte piet, we allemaal 
weer naar de Top 2000 luisteren en de 
jaaroverzichten ons tegemoet komen, weten 
we dat een jaarwisseling aanstonds is. Een 
beetje een vast stramien is helemaal niet 
verkeerd voor een mens. 
Rust, reinheid, regelmaat. 

Hoe anders is dat in het voetbal. Daar viert 
opportunisme en jacht om het grote geld 
hoogtij. In die zin zou je ook kunnen zeggen 
dat hier sommige dingen nooit zullen 
veranderen... .

Trainers worden nog steeds op straat gegooid 
bij het eerste zuchtje tegenwind en vervangen 
door een trainer die ook weet dat hij bij het 
eerste zuchtje tegenwind wordt vervangen. 
Geen probleem als u deze zin nogmaals 
moet lezen. Op televisie wordt nog steeds 
werkelijk ieder detail uitvoerig besproken, 
ook al is het nietszeggend. Dat het ontplofte 
kapsel, dat Pierre van Hooijdonk heet, nog 
steeds een podium heeft vinden wij allemaal 
eigenlijk helemaal niet gek. Op maandag 
bespreken de heren van VI de onderwerpen 
die zij op vrijdag hebben besproken en op 
vrijdag bespreken ze de onderwerpen die zij 
maandag hebben besproken. 
Ook geen probleem als u deze zin nogmaals 
tot u moet nemen. 

Ons aller geliefde FC Twente stond weer 
volop in de belangstelling. Na het prachtige 
resultaat van het afgelopen seizoen, ging 
het na de zomerstop gelijk mis. De technisch 
directeur zette de trainer uit zijn functie, 

Sommige dingen...
Column - Iwan Bult

want het kwam de commercieel directeur 
beter uit. Vervolgens stelde de commercieel 
directeur aan de technisch directeur voor om 
Gertjan Verbeek aan te trekken, die is immers 
vaak op televisie. De technisch directeur nam 
het advies van de commercieel directeur 
vanzelfsprekend over.  Diezelfde technisch 
directeur gaf de commercieel directeur 
daarop een dikke bonus en de commercieel 
directeur gaf de technisch directeur ook 
een bonus. Vanzelfsprekend staat het u 
volledig vrij om deze alinea nog een paar 
keer rustig door te lezen. Om het u wat te 
vergemakkelijken: de naam van de technisch 
directeur is Jan van Halst en de naam van de 
commercieel directeur is Jan van Halst.

Sommige dingen veranderen nooit. De 
voetballerij blijft een ondoorgrondelijke 
wereld. Van rust, reinheid en regelmaat is 
geen enkele sprake. En ergens is dat maar 
goed ook, want hierdoor blijft het boeiend en 
hebben we gesprekstof genoeg in de kantine, 
kleedkamer, op het werk of in de kroeg. Wat 
zou het toch saai worden als de voetballerij 
zou verworden als de Top 2000. Iedere keer 
luisteren naar Bohemian Rhapsody begint 
immers vanzelf een keer te vervelen.

Een gezond en gezegend 2018 toegewenst!
Iwan Bult 


