
1

Inhoudsopgave

Van de voorzitter 2

Nieuws vanuit het bestuur 4

Bestuursleden 7

In een lid van de Supportersvereniging -  8
Rense Hartman 

Column – Bas Leferink 12

Gastcolumn 16

Column – Erwin Waanders 20

Column – Jesse Holsbeek 21

Staantribune - Shirts of cult 24

Gastcolumn – Jeroen ‘Abbe’ Thijssen 26

Jubileumfeest 28

De foto en zijn verhaal – Sander Nijhuis 32

Het beste elftal volgens – Joost Visschedijk 35

Column – Bas Leferink 38 

Sponsor aan het woord – John Wigger 42

Kent u deze nog.. – Berthil ter Avest 44

FC Voetbalkennis 46

Column – Iwan Bult 52

Colofon
augustus 2018|  editie 13

Bestuur:
Jordy Morsink
Roy Steggink
Marc olde Scholtenhuis
Buck Duursma
Dirk-Jan Schleiferboom

Postadres
Supportersvereniging 
FC Twente Denekamp
Mr. Berninkstraat 25
7591 TM Denekamp

Eindredactie:
Jordy Morsink

Columnisten
Bas Leferink
Iwan Bult
Erwin Waanders
Jesse Holsbeek

Druk
Wolbert Communiceert

Informatie:
FC Twente Denekamp Magazine verschijnt 
in oplage van 425  exemplaren. Voor meer 
informatie, adreswijzigingen en vragen over 
bezorging, neem contact op via mail@fctwente-
denekamp.nl



2

Van de voorzitter

Beste supporter van FC Twente en lid/
sponsor van Supportersvereniging FC 
Twente Denekamp,

Nu de rook van degradatie definitief is 
opgetrokken en het realisme over de 
eerste divisie is ingedaald vragen velen 
zich af hoe ons geliefde FC Twente 
deze opnieuw zware uitdaging gaat 
aanpakken. Hoe bemoedigend is het 
dan ook dat de teller van verlengde 
seizoenkaarthouders al op ruim 18.000 
staat en ook grote en kleinere sponsoren 
hebben aangegeven dat ze ook komend 
jaar blijven. Dergelijke cijfers maakt 
ons allemaal trots! Het laat nog maar 
weer eens zien dat de liefde voor FC 
Twente diep geworteld zit in de Twentse 
samenleving. 

Op het moment dat ik begin te tikken 
aan dit stukje tekst wordt er in Rusland 
door de diverse landenteams met veel 
passie gevoetbald en is het stil rondom 
onze club. Heel stil. Wellicht betreft 
het hier een stilte voor de storm, maar 
gezien het recente verleden veroorzaakt 
de stilte meer onrust dan rust onder veel 
supporters. Waar we hadden gehoopt 
op een aanwas van spelers waarmee de 
uitgesproken ambities kunnen worden 
gehaald, heerst er een oorverdovende 
stilte. Ook op het financiële front vormt 
de lacune aan informatie voor veel 
(onnodige?) ruis op de diverse lijnen. 

Zouden sommige spelers, die in het vizier 
van de club stonden, inderdaad eieren 
voor hun geld omdat de club hen te lang 
in onzekerheid laat? Allemaal vragen 
waarmee je als supporter van FC Twente 
niet mee wil zitten.. Het is tijd om het 
weer over voetbal te gaan hebben!

Woensdag 18 juli.. De voorbereiding is 
reeds drie weken aan de gang. En dan 
ein-de-lijk het verlossende bericht dat 
Twente, vooralsnog voor tenminste 
twee jaar, gered is van de ondergang! 
Eindelijk is de periode van tergende 
onzekerheid voorbij. Iedere Twente 
supporter zal opgelucht adem halen in 
de wetenschap dat we door kunnen, met 
name dankzij het Twentse bedrijfsleven 
en de Gemeente Enschede. Hulde! Al 
die jaren van kommer en kwel, gezeik en 
gezeur over bestuur en financiën, boetes, 
puntenaftrek, negatieve publiciteit. 
Bijna nooit ging het over het voetbal, kon 
het niet over het voetbal gaan. 
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We hebben het allemaal moeten 
ondergaan met een steeds groter 
wordend gevoel van onmacht, boosheid, 
woede, verdriet en pijn. Telkens weer 
kwam onze club negatief in het nieuws, 
vaak ook terecht. 

Nu is het duo Ted en Fred aan zet! Er zal 
een team samengesteld moeten worden 
waarbij het besef er 100% is dat een 
keten zo sterk is als zijn zwakste schakel. 
Een team waarin een ieder bereid is 
om die extra meter te maken voor het 
collectief. Een team ook waarin spelers 
het besef in hun donder hebben dat FC 
Twente voor ons meer is dan voetbal 
alleen. Een team waarin een ieder zich 
even verantwoordelijk voelt voor de 
eigen- als voor de groepsprestatie. Een 
hechte, voor elkaar werkende eenheid 
is wat dat betreft al een enorme stap 
voorwaarts. We kunnen ons eindelijk 
weer eens bezig houden met het voetbal 
zelf. De spelers die gaan komen. De 
spelers die wellicht nog gaan. Et cetera. 
Best weer eens lekker!

Allemaal hebben we laten zien welke 
kracht en macht we gezamenlijk kunnen 
vormen, alles vanuit de liefde voor de 
club. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de 
heren van Stichting Noaberbus. Al ruim 
4 maanden zijn ze hard aan het werk om 
een geelkleurige dubbeldekker om te 
toveren naar een rood paradepaardje, 
zodat Supportersvereniging FC 
Twente Denekamp met een echte ‘FC 
Twente-bus’ op pad kan naar thuis- én 
uitwedstrijden. 

Een fantastisch initiatief wat een 
geweldig mooi resultaat op gaat leveren!
Met de Supportersvereniging gaan we 
aankomend seizoen structureel met vier 
bussen rijden. Ten opzichte van vorig 
seizoen hebben we ruim 20 nieuwe 
(bus)leden mogen verwelkomen. Alleen 
in Rossum al zijn er 12 nieuwe leden 
bijgekomen. Ook dit is nog maar weer 
een signaal dat FC Twente diep verankerd 
zit in onze samenleving! 

Make us proud again.. Kledingsponsor 
Sondico en FC Twente hebben het op 
laten nemen in de nieuwe shirts. De leus 
staat op de onderrug van ieder shirt. En 
daar is het nu net tijd voor! We kunnen 
vooruit en met de (kritische) inzet van 
een ieder ben ik er van overtuigd dat 
de dag snel zal komen dat wij en onze 
eventuele (klein)kinderen, fier van trots, 
de rode vlag met het Twentse Ros weer 
vol trots kunnen laten wapperen in de 
wind van voorspoed en we het recente 
verleden definitief achter ons kunnen 
laten!

Wij, bestuur- en commissieleden, kijken 
allemaal weer uit naar een nieuw 
voetbalseizoen! We maken er weer wat 
moois van!

Tot in de bus! Kalm an!

Jordy Morsink
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Nieuws vanuit het bestuur

Verhoging lidmaatschapsgeld 
Vorig jaar september heeft het bestuur 
van de Supportersvereniging tijdens 
de Algemene Ledenvergadering een 
verhoging van het lidmaatschap 
voorgesteld. Destijds is er ingestemd met 
een verhoging van €100,00 naar €115,00. 
Daarmee is het voornemen goedgekeurd 
en zal dat nu doorgevoerd gaan worden. 
Al meerdere jaren achtereen stijgen 
diverse (inkoop)prijzen, waardoor de 
eerdere €100,00 niet gehandhaafd kan 
blijven.

Bier/fris blijft ‘gewoon’ €1,00
Aan de prijs van een blikje bier, cola 
of sinas zal niets veranderen. Dit blijft 
‘gewoon’ €1,00 per blikje. 
Het aankomende seizoen zullen we weer 
geregeld Bacardi Cola en Bacardi Razz 
verkopen in de bus. De prijs hiervan blijft 
eveneens gehandhaafd, namelijk €2,00 
per blikje.

Losse aanmeldingen busvervoer
Ben je geen vast buslid, maar wil je 
incidenteel wel mee met de bussen van 
de Supportersvereniging? Meld je dan 
aan via mail@fctwente-denekamp.nl. 
Tijdens de heenweg kun je dan betalen 
bij degene die zich ontfermt over de 
drankverkoop of bij degene die langs 
komt voor de losse aanmeldingen/
voorspellingen. Volgend jaar bedragen 
de kosten van een retourtje €10,00. Dit 
was voorheen €8,00. 

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.

Gewijzigde bustijden
Aankomend seizoen vertrekken we een 
kwartier later met de bussen richting de 
Grolsch Veste. Dit om onze leden nét iets 
meer ruimte en tijd te geven om bij de 
bus te komen. Vertrektijden 2018/2019 
bij een aftrap om 20.00 uur:
Noord Deurningen:  18.15 uur  
1¾ uur voor de aftrap
Rossum:   18.15 uur 
1¾ uur voor de aftrap
Tilligte:    18.15 uur  
1¾ uur voor de aftrap
Denekamp:   18.30 uur  
1½ uur voor de aftrap
Oldenzaal:   18.45 uur  
1¼ uur voor de aftrap

Stichting Noaberbus
Enkele heren uit Lattrop/Tilligte hebben 
ons ca. 1,5 jaar geleden benaderd met de 
plannen voor de aanschaf van een eigen 
bus. Een geweldig plan natuurlijk en we 
hebben dit idee dan ook direct omarmt. 

Na vele maanden voorbereiding is het 
de Stichting Noaberbus medio februari 
gelukt om een bus aan te schaffen. 
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Deze dubbeldekker wordt momenteel 
omgetoverd tot een ware FC Twente bus 
waarna de onthulling zal plaatsvinden, op 
een nader te bepalen moment. Deze bus 
zal door ons, als supportersvereniging, 
in worden gezet voor zowel de thuis- als 
uitwedstrijden. Om dit voor elkaar te 
krijgen is er speciaal voor de bus een 
eigen stichting opgericht; Stichting 
Noaberbus. De supportersvereniging zal 
de bus van de stichting gaan inhuren. 
De bus gaat in principe alleen voor FC 
Twente doeleinden ingezet worden en is 
voor derden ook niet te huur. 

Bestuurssamenstelling
Onlangs heeft Niels Vollenbroek 
aangegeven dat hij gaat stoppen als 
actief bestuurslid. Als penningmeester 
is hij inmiddels opgevolgd door Buck 
Duursma. Niels blijft op de achtergrond 
actief voor de vereniging, net als de 
eerder aftreden bestuursleden. Dirk-
Jan Schleiferboom is toegetreden 
als nieuw bestuurslid.  Hij zal zich 
voornamelijk bezig gaan houden met de 
ledenadministratie. 

We streven er sowieso naar om 
steeds meer mensen te betrekken 
bij supportersvereniging, die op 
verschillende gebieden hun rol kunnen 
hebben in het reilen en zeilen binnen de 
vereniging.

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? 
Onlangs hebben we nieuwe 
sponsorpakketten samengesteld en 
zijn er, in feite, een viertal keuzeopties. 
Te weten een bronzen pakket, 
zilveren pakket, gouden pakket of het 
hoofdsponsorschap! We komen graag 
langs om kennis te maken, zodat we 
het e.e.a. nader toe kunnen lichten. Via 
sponsoring@fctwente-denekamp zijn we 
te bereiken.

Bezoeken uitwedstrijden
Vorig zijn we als Supportersvereniging 
vertegenwoordigd geweest bij de 
meeste uitwedstrijden in de Eredivisie. 
Een ‘dagje weg’ in combinatie met 
een loterij, muziek en de nodige 
versnaperingen. Klinkt best lekker 
toch? Vanaf volgend seizoen zullen we 
gaan rijden met de bus van Stichting 
Noaberbus. Wil jij een keer mee naar 
een wedstrijd elders in het land? Van 
Velsen-Zuid tot Maastricht? 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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Bestuursleden

Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp vierde onlangs haar 10- jarig 
jubileum. In de afgelopen jaren is er het 
nodige gebeurt. Sportief beleefden we 
samen hoogtepunten en, iets recenter, 
het dieptepunt. 

Het maakt ons, het bestuur en 
commissieleden, onwijs trots dat we 
volgend jaar ‘gewoon’ tweewekelijks met 
vier bussen richting de Grolsch Veste 
gaan rijden en dat er alweer volop animo 
is voor de uitwedstrijden in de krochten 
van het vaderlandse profvoetbal. 

In de afgelopen jaren is de samenstelling 
van het bestuur ook behoorlijk 
veranderd. Daar waar de grondleggers 
van de Supportersvereniging nog altijd 
betrokken zijn en hun steentje bij dragen 
aan de ‘dagelijkse’ operatie, maken ze 
geen deel meer uit van het bestuur. 
Daarom leek het ons goed om het 
huidige bestuur kort te introduceren. 
Dit zodat je weet wie je aan de jas kan 
trekken, op het moment dat je vragen 
hebt of mogelijke punten ter verbetering 
wenst voor te stellen. 

Jordy Morsink 
Functie:   
Bestuursvoorzitter
In het bestuur sinds:  
Januari 2012

Roy Steggink
Functie:   
Activiteitencommissie
In het bestuur sinds: 
September 2013

Marc olde Scholtenhuis
Functie:   
Sponsorcommissie
In het bestuur sinds: 
Januari 2015

Buck Duursma  
Functie:   
Penningmeester
In het bestuur sinds: 
September 2016

Dirk-Jan 
Schleiferboom 
Functie:  
Ledenadministratie
In het bestuur sinds: 
Januari 2018
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Een lid van de Supportersvereniging.. Rense Hartman

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 
Rense uit Rossum.

Wat is je naam en/of bijnaam? 
Rense Hartman

Wat doe je zoal voor de kost/in het 
dagelijks leven?
Ik volg de deeltijdstudie van de pabo op 
het Saxion in Deventer. Ik loop minimaal 
één dag per week stage op basisschool de 
Veldkamp in Denekamp. Verder werk ik 
daarnaast nog bij Xtrasource in Enschede. 

Verder nog hobby's? 
Tennissen in de zomer.

Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Geen van allen.

Zijn er nog andere sporten die je leuk 
vindt?
Tennissen, wielrennen en darts vind ik 
leuk om te volgen.

Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub 
sta je langs de lijn? 
Ik voetbal zelf in RSC 3. 

Wanneer/wat was je eerste wedstrijd 
van FC Twente? 
Ik heb geen idee. Vroeger nam mijn 
vader me wel is mee, maar wanneer en 
welke wedstrijd mijn eerste was? Geen 
idee. 

Seizoenkaart sinds?
Seizoen 2013/2014
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Waar en met wie zit je in het stadion?
Ik zit samen met Pepijn Oude Alink in vak 
309. Volgend seizoen komen daar een 
paar jongens bij. 

Heb jij je seizoenkaart verlengd?
Uiteraard

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

Welke speler moet er zo snel mogelijk 
terug keren in het rood van FC Twente? 
Dusan Tadic

Wie mag er vandaag nog weg? 
Jeroen van der Lely

Welke prijzen/prestaties behaalt FC 
Twente de komende 10 jaar?
Aankomend seizoen worden we direct 
kampioen in de eerste divisie. In de 
daaropvolgende jaren klimmen we weer 
omhoog richting de subtop waar we 
thuishoren. Hopelijk kunnen we een keer 
de beker pakken en Europees voetbal 
halen. 

Je meest memorabele wedstrijd van FC 
Twente?
Dat zijn er wel meerdere, maar dan kies 
ik voor een wedstrijd waarbij ik aanwezig 
was. 
Feyenoord – FC Twente 1-4. Grandioze 
overwinning.
 
Wat is je favoriete buitenlandse club? 
Arsenal

Wie is je favoriete buitenlandse speler 
(nu/aller tijden)?
Cesc Fàbregas

Wie is volgens jou de meest irritante 
voetballer?
Ik heb er twee. Cristiano Ronaldo en 
Sergio Ramos  

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt 
ooit?
FC Twente – PSV. De rush en stift van 
Theo Janssen. 

Nog een aardig stadion ontdekt bij 
de uitwedstrijden/wat is je favoriete 
stadion?
Nee eigenlijk niet. De Veste is en blijft 
het mooiste stadion van Nederland. 

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

Nog een mening over het Nederlands 
Elftal?
Over twee jaar zijn we er hopelijk weer 
bij. De zomer is toch mooier wanneer 
wij er zelf ook weer bij zijn. Verdedigend 
hebben we tegenwoordig genoeg talent/
kwaliteit. Nu de rest nog.

Wat is je favoriete trainer?
Jürgen Klopp

Hoe kijk je terug op het afgelopen 
seizoen 2017/2018?
Teleurstellend. Ik heb er lange tijd geen 
moment rekening mee gehouden, dat we 
echt konden degraderen. 
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Toen de overwinningen uitbleven en 
de concurrentie begon van iedereen te 
winnen, bleek het toch echt te kunnen 
gebeuren. De selectie bleek toch over te 
weinig kwaliteit te beschikken. De spelers 
die nog enigszins konden ballen raakten 
ook steeds vaker geblesseerd. Nu schoon 
schip maken en jongens aantrekken die 
willen vechten voor de club. 

Wat zijn je verwachtingen van het 
seizoen 2018/2019?
Het is toch nog een redelijk leuke 
competitie geworden met een aantal 
leuke clubs. Onze begroting is veruit 
het grootste van de eerste divisie. Het 
zou opnieuw wanbeleid zijn, als ze geen 
kampioenswaardig team op het veld 
kunnen krijgen. Ik verwacht niets minder, 
dan het kampioenschap.  

Wat is je ideale basiself FC Twente op 
dit moment? 
Dat is bijna niet te doen op dit moment. 
Op moment van schrijven is alleen Brama 
aangetrokken. Ik baseer mijn ideale 11 
op de paar spelers die op dit moment 
beschikbaar zijn… 

------------- Brondeel -----------
-- R. Jensen -- Bijen -- Maria --
-------------  Brama  -------------
---- Vuckic --------- Laukart ----
------------ F. Jensen ------------
-- George -- Boere -- Assaidi -- 

Opstelling o.b.v. de beschikbare selectie in de 
eerste week van juni

Stellingen

Fred Rutten is de enige juiste man om 
de weg naar boven weer in te slaan
Oneens. Hij is vast niet de enige persoon 
die ons erbovenop kan helpen. Wel 
vind ik het heel goed dat hij weer een 
functie heeft binnen de club. Een paar 
nederlagen in Israël en hij zal wel worden 
ontslagen. Dan kan hij hopelijk snel 
fulltime in dienst treden.  

Jan van Halst heeft zichzelf overschat en 
had het technische takenpakket eerder 
moeten overdragen
Eens! Hier is eigenlijk geen verdere 
uitleg voor nodig. De resultaten van 
het afgelopen seizoen zeggen eigenlijk 
voldoende. Op commercieel gebied zal 
hij ongetwijfeld kwaliteiten hebben. 
Dat heeft hij al wel bewezen, maar het 
technische gedeelte had hij nooit op 
zich moeten nemen. Een man zonder 
zelfkennis en/of een man die alleen maar 
uit was op meer geld. 

Gert Jan Verbeek was de verkeerde man 
op de verkeerde plaats op het verkeerde 
moment
Eens. Achteraf zeg ik eens. Het beeld wat 
altijd al over hem werd geschetst bleek 
echt zo te zijn. Stronteigenwijs. Hij bleef 
maar volhouden aan die formatie met 5 
verdedigers. Ons zwakste punt was de 
verdedigen. Vooral meer van opstellen 
zou ik zeggen. Als we op het eind in 
de thuiswedstrijden “gewoon 4-3-3” 
hadden gevoetbald en met wat meer 
lef, dan hadden we in ieder geval de 
nacompetitie gehaald. Daar ben ik van 
overtuigd. 
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FC Twente moet toehappen als een 
partij als Red Bull zich meldt bij de club
Oneens! Nooit aan beginnen. Liever in de 
eerste divisie of een middenmoter in de 
eredivisie, dan een Red Bull Enschede of 
de Red Bull Veste. 

De KNVB heeft er alles aan gedaan om 
FC Twente af te laten dalen naar de 
Eerste Divisie
Oneens. Het allergrootste probleem 
lag bij onze selectie. Die was niet goed 
genoeg. Slecht ingekocht in de zomer. 
Wanbeleid. Wel zeggen ze, dat de 
arbitrale beslissingen op het eind van 
het seizoen bij iedere club ongeveer 
in evenwicht is. Je kunt blunders/
beslissingen die positief of negatief voor 
je club zijn uitgevallen op het eind altijd 
tegen elkaar wegstrepen. Dit is absoluut 
niet het geval dit seizoen. 

Het aantal onterechte penalty’s dat we 
hebben tegen gekregen is schrikbarend. 
Spelers die de keeper mogen helpen op 
de doellijn. We hebben het afgelopen 
seizoen allemaal meegemaakt. Daar ga 
je soms wel over nadenken. Zou de KNVB 
hier iets mee te maken hebben? Maar 
ook al zou het zo zijn, we kunnen er toch 
niets meer aan veranderen. Wij komen 
wel weer terug.
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Nirvana, Star Wars, Monty Python, 
Louis Lane. Wat hebben zij gemeen? 
Simpel, ze hebben een cultstatus. ‘Cult’, 
afkomstig van het woord ‘cultuur’, is vaak 
ontstaan uit een subcultuur, die door een 
bepaalde kleine maar bijzonder actieve 
en fanatieke groep andersdenkenden 
wordt aangehangen. De tegenhanger 
dus van ‘mainstream’, doorgaans om 
uiteenlopende redenen niet geliefd bij 
het grote publiek. En zie daar de parallel 
met FC Twente. Momenteel verre van 
geliefd bij het grote Nederlandse publiek.

Niet dat iemand in het Twentse land 
van wakker ligt maar toch. De redenen 
waarom de club even niet heel erg 
geliefd is mogen duidelijk zijn en hoef 
ik niet te herhalen. Ik beschouw het 
als een feit. Een feit leent zich voor 
‘omdenken’.  Wie de basisprincipes van 
‘omdenken’ kent, weet dat ‘omdenken’ 
gaat om het transformeren van een 
probleem naar een feit en van een 
feit naar een mogelijkheid. Het is het 
tegenovergestelde van vastdenken 
zeg maar. De situatie waarin Twente 
verkeert, vereist naar mijn mening ook 
enig omdenken. Van probleem naar feit, 
van feit naar mogelijkheid dus. Er zit 
niets anders op dan accepteren dat er 
(in het gunstigste geval) gespeeld wordt 
in de Keuken kampioen divisie. (En wee 
degene die hier laatdunkend over doet, 
nederigheid is gepast lijkt me.) 

Dat is dus een feit. Gezien circa 19.000 
mensen een seizoenkaart hebben 
besteld voor het seizoen ’18 – ’19 zijn zij 
al in geslaagd voor de eerste fase in het 
omdenkproces en daarmee eigenlijk ook 
al voor de tweede fase, het zien als een 
uitdaging. 

Door het te accepteren verdwijnt de 
negatieve energie als sneeuw voor de 
zon en zodra dat gebeurt, biedt dat 
mogelijkheden. Mogelijkheden om 
bescheiden te worden, om weer terug te 
keren naar onze “nuchtere” volksaard, 
om weer normaal te doen, om eerst 
naar ons zelf te kijken en om de blik naar 
binnen te richten. 

Cult
Column - Bas Leferink
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Zodra het intern allemaal op orde is 
en dat gedurende een redelijke tijd 
kan worden voortgezet, mag de Tukker 
pas weer een beetje voorzichtig gaan 
denken over sportieve successen en 
het richten van de blik naar buiten. Nu 
wordt de basis gelegd voor een glorieuze 
toekomst. 

Het heden heeft er nog nooit zo zwart 
uitgezien voor FCT maar opgeven is 
geen optie, laat staan een wens. Het 
moet eerst slechter worden voordat het 
beter wordt, menigeen kan daar over 
meepraten. En aj schoor’n wordt, moj 
stilzit’n.  Juist dan is zelfvertrouwen op 
zijn plaats. Alles komt goed, zo niet dan 
toch! Het motto van clown Bassie sluit 
volgens mij goed aan bij het naderende 
seizoen: “Wat er ook gebeurt, altijd 
blijven lachen”. 
Op die manier ontstaat er een 
bepaalde, landelijk gezien, kleine maar 
bijzonder actieve en fanatieke groep 
andersdenkenden. Doe je lang genoeg 
normaal, dan slaat dat enthousiasme 
vanzelf over op een groter publiek. Daar 
ligt volgens mij het grootste geschenk 
dat Twente in de hele historie gekregen 
heeft, namelijk de kans om als club een 
‘cultstatus’ te bereiken. A la, FC Sankt 
Pauli, FC Union Berlin of 1860 München. 

Wanneer iedere rechtgeaarde 
Tukker zich verenigt en iedereen het 
gezamenlijke doel voor ogen heeft 
kán het niet anders of de vierde club 
van Nederland bereikt de ‘cultstatus’. 
Opgericht uit fusie, éénmaal zouden zij 
de kampioenen zijn, éénmaal werden 
zij de kampioenen (okee, okee, af en 
toe een beetje gemeen gedaan daarna) 
, degradeerden een aantal keren maar 
kwamen altijd weer terug. Deze roerige 
periode zorgt voor historie, meer dan 
menig andere club zich kan wensen. 

Net als het echte leven gaat ook dat van 
een voetbalclub niet altijd over rozen. 
Maar wanneer deze club terugkeert op 
het hoogste niveau voorspel ik dat er 
iets gaat gebeuren dat zijn weerga in 
de Nederlandse voetballerij niet kent: 
Nirvana! 

Good goan,

Bas Leferink
 



14



15



16

Al jarenlang onderhouden de 
supporters van FC Twente en Schalke 04 
een vriendschappelijke band met elkaar. 
Geregeld bezoeken fans van beide 
clubs wedstrijden in respectievelijk de 
Veltins Arena en de Grolsch Veste. In 
Nederland is Blau und Weiss Enschede 
dé supportersvereniging die bij alle 
thuis- en veel uitwedstrijden van 
Schalke 04 aanwezig. Het is bovendien 
de vereniging die vele suppoorters van 
FC Twente ‘besmet’ heeft met de liefde 
voor de Duitse club. Maar hoe ontstond 
deze liefde?

Het zweet stond Henny ten Vergert op 
de rug toen hij twintig jaar geleden met 
de mannen van Blau Weiss Enschede 
in een bus naar Gelsenkirchen stapte. 
Op verjaardagen had hij met een paar 
andere Twente-supporters, die ook 
besmet waren met het Schalke-virus, 
hardop nagedacht over het oprichten 
van een Twentse supportersvereniging 
van Schalke 04. Daarna was het snel 
geregeld: de supportersvereniging 
van Schalke had het allemaal aan hem 
overgelaten. 

De band tussen FC Twente en Schalke 04..
Gastcolumn - VICE Sports

Maar Henny wist nog niet hoe de intrede 
van de groep precies zou vallen in 
Duitsland. En dan had iemand ook nog 
eens bedacht dat Blau Weiss Enschede 
pontificaal voor de met fanatieke 
supporters gevulde kroeg van Schalke 
zou worden gedropt. Terwijl de bus 
Gelsenkirchen inreed, schoten er allerlei 
scenario’s door zijn hoofd. “Stel het 
je voor vanuit hun perspectief. Dertig 
van die Hollanders die opeens een 
bus voor je supporterskroeg parkeren 
en vervolgens doodleuk naar binnen 
wandelen,” herinnert Henny zich. 

Zijn zenuwen bleken gelukkig overbodig. 
“Vanaf het moment dat we daar voet 
over de drempel zetten, werden we 
omarmd en geknuffeld. Het was alsof ze 
ons al jaren kenden.” 

Ergens was dat ook wel zo. Twente-
supporters voelden zich al decennia 
aangetrokken door de Königsblauen 
van over de grens. Henny’s vader was 
bijvoorbeeld ook zo’n Twentse Schalke-
supporter. Waar die liefde precies 
vandaan kwam, begreep hij zelf eigenlijk 
niet eens. Als Henny het zijn vader vroeg, 
kreeg hij nooit een duidelijk antwoord. 
Volgens Henny komt het niet alleen 
doordat Enschede dicht bij de Duitse 
grens ligt. De busreizen van BWE duren 
immers dik drie uur. Dat is met een 
plens bier prima te overbruggen, maar 
verklaart de hechte vriendschap nog niet 
helemaal. 

Henny (rechts) in een shirt van Schalke' 



17

Volgens Henny zit het meer in de 
overeenkomst tussen mensen uit 
het Ruhrgebied en Twente. De 
textielarbeiders uit Enschede pasten wel 
bij de mijnwerkers uit Gelsenkirchen. 
Veel Twentenaren zien hun mentaliteit 
van terug bij Schalke 04: niet zeuren, 
gewoon hard werken. Een andere 
overeenkomst zit hem misschien in het 
minderwaardigheidscomplex waar beide 
clubs soms mee kampten. De aanhang 
voelde zich vaak in de hoek gedrukt 
door grotere clubs als Ajax of Bayern 
München. Het gevoel van ‘wij tegen zij’ 
leeft bij beide clubs dus nogal. 

De voetballende persoonlijking van die 
culturele overeenkomsten tussen de 
Kohlenpot en Twente is Youri Mulder. 
Zijn transfer van FC Twente naar Schalke 
04 in 1993 betekende een doorbraak 
in de band tussen de twee clubs. 
Na een vriendschappelijke pot, die 
onderdeel was van de transferdeal van 
Mulder, trokken nieuwsgierige Twente-

supporters steeds vaker naar het stadion 
in Gelsenkirchen. Hun Youri werd al snel 
een publiekslieveling in Gelsenkirchen, 
zeker omdat hij meteen scoorde tegen 
de gehate rivaal Dortmund. 

Zijn naam bulderde door het stadion 
en supporters van Schalke hingen 
doeken voor Mulder op. Maar Youri 
herinnert zich vooral de bezoekjes van 
Henny. “Voor mij begon het ding tussen 
Schalke en Twente echt toen de Ten 
Vergerts steeds vaker op trainingen 
kwamen kijken,” vertelt hij aan VICE 
Sports. “Henny kwam met zijn zoon en 
schoondochter naar Gelsenkirchen en 
daardoor ontstond het contact. Dat was 
heel familiair, toen was het echt nog een 
familiedingetje. Het is daarna steeds 
verder uitgedijd, totdat het opeens een 
echte fanclub werd.” Youri’s succes op 
het veld zorgde er ondertussen voor dat 
Nederlanders steeds populairder werden 
in Gelsenkirchen. 
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Vandaar dat Henny en zijn maten niet 
lang na de transfer van Mulder BWE 
oprichtten. De supportersvereniging 
begon met het maken van fan-artikelen 
in de beide clubkleuren en vond 
langzaam een plek op de tribune. 
In het begin liep het contact tussen 
Nederlanders en Duitsers alleen nogal 
moeilijk. “Duitsers nemen alles letterlijk,” 
legt Henny uit. ‘’Als wij zeggen: ‘je bent 
niet goed wijs man’, bedoelen we daar 
verder niks mee. Als je dat tegen een 
Duitser zegt, schrikt-ie zich rot en vraagt 
hij zich af wat hij je in godsnaam heeft 
misdaan. Maar je kunt gelukkig ook met 
ze lachen en met die verschillen ga je op 
een gegeven moment juist spelen.” 

Een jaar of vijftien geleden verhuisde 
Schalke naar de Veltins Arena, een 
stadion dat net als de Grolsch Veste naar 
een biermerk was vernoemd. De daar 
vlakbij gelegen supporterskroeg, café Auf 
Schalke, werd het vaste honk van BWE. 
Elke thuiswedstrijd wordt er daar eerst 
ingezongen en ingedronken. “Als we daar 
binnenlopen, en dat is tegenwoordig 
altijd met een man of vijftig, gooit de dj 
er altijd wat Twente-muziek tegenaan. 
Ik heb hem jaren geleden een cd’tje 
gegeven met allemaal Twente-flauwekul, 
dus die draait-ie nu standaard.” 
Klassiekers als ‘Hasj, Coke en Pillen’ en 
‘Aj ie veur Twente bin’ zingen de Duitsers 
inmiddels moeiteloos mee. Laatst werd 
Henny nog aangeklampt door wat 
Schalke-supporters die het cd’tje ook wel 
wilden hebben. 

In 2008 kreeg de vriendschap nog een 
laatste zet. Twente en Schalke lootten 
elkaar in de groepsfase van de UEFA 
Cup. De thuiswedstrijd in Enschede was 
een hoogtepunt. Voor Henny vormde 
het met BWE ook nog eens de kroon op 
zijn werk. “De dag die we in Enschede 
hebben gehad was machtig mooi. Wij 
hadden de avond voor de wedstrijd 
een enorme fanparty georganiseerd in 
ons café. Tijdens de wedstrijd waren de 
hekken tussen uit- en thuisvak gewoon 
open. Alles liep door elkaar. Voor veel 
mensen is voetbal oorlog, bij ons is het 
één groot feest.” 

Ook in het seizoen 2011-2012 troffen 
beide ploegen elkaar in Europees 
verband en wederom leidde dit tot twee 
ware volksverhuizingen. Nog altijd rijdt 
BWE tweewekelijks met een eigen bus 
vanuit Enschede naar Gelsenkirchen. De 
vriendschap zal nooit meer verdwijnen, 
net als de liefde voor FC Twente en 
Schalke ’04.

“Kennst du den Mythos vom Schalker 
Markt, die Geschichte, die dort begann, 
der FC Schalke wurde Legende, eine 
Liebe, die niemals endet!”
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Alsof het allemaal nog niet erg genoeg 
is. Dat gevoel bekroop me op het 
moment dat ik de naam van de eerste 
divisie hoorde. De Keukenkampioen 
divisie. Mijn god wat een naam. Ik 
stam nog uit de tijd dat een competitie 
nog niet was vernacheld door een of 
andere sponsornaam. Al moet ik eerlijk 
bekennen dat ik in mijn jaren in de 
A-jeugd van FC Twente in de Coca Cola 
Eredivisie speelde. En dat club zelf een 
Gouden Actie klassement bijhield voor 
de beste speler van het jaar. Ik werd 
derde, maar dit geheel terzijde. 

Ik heb er helemaal niks mee met al die 
namen. Het is ooit begonnen in het 
handbal en het volleybal. Sponsornamen 
die een clubnaam verpesten. Ik geloof 
dat heel handballend Twente zo’n beetje 
de naam Minkjan voor de clubnaam had 
staan. De beminnelijke stratenmaker uit 
Geesteren Johan Minkjan snapte al vroeg 
hoe hij de naam van zijn bedrijf bekend 
kon maken.

Toch ligt in het voorgaande wel iets van 
een diepgewortelde hoop of wellicht 
de ultieme reddingsboei voor onze 
club FC Twente. Want de laatste weken 
waren weer om over te janken. Gezeik 
over garantstellingen van de gemeente, 
voorzieningen voor dubieuze deals rond 
spelers die het Ros op de borst zeker 
waard zijn geweest. Namen uit vervlogen 
tijden die we over 20 jaar nog eens 
noemen. Weet je nog, Dusan Tadic of 
Jesús Manuael Corona. 

Dat de zaakwaarnemers van deze twee 
de club een enorme bak geld hebben 
gekost, zullen we tegen die tijd wel 
vergeten zijn.

In Salzburg en Leipzig is de laatste jaren 
gestaag gebouwd aan twee topclubs 
in wording. Ja, ik heb het over Red Bull 
Salzburg en RB Leipzig. 

Dat ze in Duitsland Red Bull niet 
voor de naam hebben staan, maar 
Rasenballsport is een foefje. Want de 
club, opgericht in 2009, maakte een 
onstuimige groei door met dank aan de 
monetaire injecties van hoofdsponsor 
Red Bull. U hoort mij niet zeggen dat 
we onze ziel moeten verkopen aan een 
energiedrank-verkoper uit Oostenrijk, 
maar volgens mij beleven we op dit 
moment bijzonder veel plezier aan de 
Red Bull van Max Verstappen. En gaat 
het in Salzburg en Leipzig bijzonder 
crescendo met de beide clubs. Als ik het 
voor het zeggen had bij FC Twente zou 
ik toch eens een balletje opwerpen bij 
Dietrich Mateschitz, oprichter van Red 
Bull. De Grolsch Veste of de Red Bull 
Veste, het maakt mij geen moer uit, als 
we maar zo snel mogelijk weer uit de 
Keukenkampioen divisie zijn.

Goede vakantie!

Erwin Waanders

KeukenKampioen
Column - Erwin Waanders
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Ik heb in alle jaren dat ik FC Twente 
support nog nooit meegemaakt dat 
de kloof binnen alle partijen dat FC 
Twente, al dan niet, een hart warm 
toedraagt zo groot is. Omdat ik nog 
maar een kneupske ben vroeg ik de 
die hards die, voordat ik op deze 
aardbol rondliep, onze prachtige club al 
steunden naar hun mening. Ze konden 
mijn interpretatie enigszins beamen. 

De grootste kloof zit volgens 
betrouwbare bronnen binnen Vak-P. 
Tijdens de laatste wedstrijd werd die 
mening perfect weerspiegeld. Toen er 
een paar leeghoofden het nodig vonden 
om een rookpotje het veld op te gooien 
terwijl alles al gespeeld was. Sorry, het is 
al een tijdje geleden, maar ik kan het niet 
laten om het nog even aan te halen. 
De een juichte het toe, de ander kotste 
het uit. Ik ben van mening dat wanneer 
je zoiets doet, je de grootste waslap van 
het westelijk halfrond bent. Dan zit er 
nog meer verstand in het spaghettikapsel 
van Neymar dan in zo’n infantiel persoon 
zelf. 

Maar goed, de teller staat inmiddels 
op 18.000 trouwe supporters die 
hebben verlengd. Ik ben er 120 procent 
van overtuigd dat dat er meer waren 
geweest als die rookbommen niet 
werden gegooid. Misgelopen inkomsten 
door een beetje vuurwerk. Inkomsten 
die meer dan ooit nodig hebben om 
versterkingen te halen. 

Zullen investeerders daar ook zo over 
denken? Ik kan het niet hard maken, 
maar kan wel begrijpen dat twijfelende 
geldschieters denken dat ze na zulke 
domme acties hun geld toch liever 
ergens anders in willen investeren. 

Doodzonde!
We hebben geld nodig voor nieuwe 
spelers. Goede spelers, want als 
ik lees dat Tim Hölscher opnieuw 
gecontracteerd wordt, voel ik me als, en 
ik mag het eindelijk met trots noemen, 
seizoenkaarthouder toch een beetje in 
de zeik genomen. Je kunt het een beetje 
vergelijken met een tegenovergestelde 
Humberto Tan in zijn laatste week bij RTL 
late night. 

17 augustus begint het spektakel weer. 
Thuis tegen Sparta. Gelukkig hebben 
we op het moment met het WK genoeg 
afleiding. Wij supporters kunnen ons 
een beetje vergelijken met Lionel Messi 
in de eerste twee wedstrijden van dit 
WK. Eenzaam, in de zeik genomen, net 
niet, gefrustreerd, et cetera et cetera. 
Gelukkig stond hij in de derde wedstrijd 
op en ‘kwam het wel goed’. Laten we ons 
daaraan vastklampen, want net als Messi 
zijn wij ook geniaal, onvoorspelbaar, 
indrukwekkend, uniek en de allerbeste. 
Nu de club en de 
spelers nog…

Geld mot d’r kom’n!
Column - Jesse Holsbeek
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Staantribune, hét magazine over 
voetbalcultuur, presenteert in 
samenwerking met de Denekampse 
verzamelaar Jesse Rabbeljee van 
donderdag 4 oktober tot en met zondag 
7 oktober de tentoonstelling: ‘Shirts of 
cult, more than just a football shirt’. 

Tijdens de tentoonstelling zijn honderden 
klassieke voetbalshirts te bewonderen. 
Denk aan het Adidas-tricot van het 
Nederlands Elftal van 1988, het Hummel-
shirt van Denemarken van het WK 1986, 
het Le Coq Sportif-shirt van Argentinië 
van datzelfde WK, originele shirts van 
Feyenoord, Ajax, PSV en topclubs en 
minder bekende clubs uit het buitenland, 
van de jaren ’60 tot heden. 

Twee jaar geleden was Jesse Rabbeljee te 
gast op de sponsor- en vrijwilligersavond 
van Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp om te spreken over zijn 
passie én om een uniek shirt van Arnold 
Bruggink aan zijn verzameling toe te 
voegen. Het begon ooit tijdens een 
rondreis door Amerika toen hij een 
tweedehandswinkeltje binnen liep. 
Hij herkende een oud voetbalshirt van 
Nantes dat Bob Marley ook geregeld 
droeg en besloot het te kopen. ‘Dat 
was het begin van mijn verzameling. 
Inmiddels heb ik zo’n 1200 voetbalshirts 
liggen.’ 

Rabbeljee is een voetbalromanticus en 
met afgrijzen ziet hij de miljoenen uit 
de moderne kleedkamers klotsen, maar 
gelukkig is er ook leuk geld te verdienen 
aan de nostalgie van de volkssport: die 
voetbalshirtjes. ‘Er zijn wereldwijd veel 
verzamelaars en dus is er een levendige 
handel in shirtjes ontstaan. Er zijn drie 
categorieën: de shirts die tijdens een 
wedstrijd zijn gedragen, de reserveshirts 
en de fanshopshirts (prijs: 70-80 euro). 
Over het algemeen zijn de gedragen 
wedstrijdshirts natuurlijk het duurst, 
maar als je een zeldzaam fanshopshirtje 
uit de jaren ’70 of ’80 hebt, kan dat zelfs 
nog meer geld waard zijn.’ 

Rabbeljee bezit inmiddels genoeg shirts 
om trots op te zijn: ‘Ik heb gedragen 
shirts van onder meer Zlatan, Guardiola, 
Beckham, Seedorf en Van Basten. En 
natuurlijk van het Nederlands elftal uit 
’88, het shirt van reservespeler Wilbert 
Suvrijn. Schitterend.’ 

Goede contacten in de voetballerij zijn 
belangrijk. ‘Het helpt enorm als (oud)-
voetballers je iets gunnen. Maar je 
kan ook de collecties van veilinghuizen 
afspeuren, of koopjes op internet 
zoeken. Het is dan wel belangrijk om 
te controleren of je een origineel 
shirt koopt. Vraag bijvoorbeeld om 
echtheidscertificaten. En check die óók 
goed, want tegenwoordig kunnen ze alles 
namaken. 

Shirts of cult, more than just a football shirt



25

Een nieuw shirtje in de fanshop kopen 
heeft weinig zin; de oplages zijn 
tegenwoordig veel te hoog.’ Verder nog 
tips? ‘Zoek naar oude, afwijkende shirts, 
bijvoorbeeld uit de Champions League of 
van een WK. Die blijven altijd geld waard.

Voor Rabbeljee is het niet zijn eerste 
tentoonstelling/expositie. Vorig jaar 
juli kwam er een droom uit toen hij 
hoofdgast was op z'n eigen expositie 
in Londen. Destijds waren 130 van zijn 
meest bijzondere exemplaren uitgestald 
bij The Old Truman Brewery in Oost-
Londen, onderdeel van modehuis Jacket 
Required.

De artikelen in Staantribune gaan 
over alles wat met voetbal te maken 
heeft, behalve het spelletje zelf. In 
het magazine staan mooie verhalen, 
stukjes met een humoristische noot, 
interviews met een aparte invalshoek, 
interessante achtergrondartikelen 
over randverschijnselen en artikelen 
over supporterscultuur. Het draait in 
Staantribune vooral om de liefde voor 
voetbal. 
Tijdens de eerder genoemde 
tentoonstelling zullen ook diverse 
bekenden uit de voetbalwereld acte 
de présence geven, zoals Jürgen 
Rank, hoofd designer van Adidas, 
en shirtsexpert Floor Wesseling. Een 
vergelijkbare tentoonstelling is eerder 
in Londen gehouden, waarop duizenden 
voetballiefhebbers afkwamen. 

Plaats van handeling is het fraaie 
gebouw van Premium/Robey Sportswear 
aan de Piekstraat in Rotterdam. Houd 
de website en social media-kanalen van 
Staantribune in de gaten voor meer 
informatie! Dus mocht je in het eerste 
weekend van oktober niet wat te doen.. 
Kom dan naar ‘Shirts of cult, more than 
just a football shirt’ in Rotterdam.
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FC Twente heft verspölt dit joar. Ze 
bint oet de hoogste divisie van het 
vaderlandse voetbal pleert. Was nog 
terecht ok, want 't leek d'r mangs nig 
op. Was nen bie mekaa geraapt zootje. 
Meeste jongs woln d'r nig veur vechtn. 
Bint drokker met aander dingn. Bult 
geld verdeen, dikke waagns veurn 
en plakplaatjes zetn. Is natuurluk 
nig helemoal woar wa'k zei, Mer kot 
saamgevat, was nie wat.     Jammer dat 
ze degradeert bint, net in't joar dat de 
de suportersclub Twente Denekamp 
10 joar besteet. Opricht in 2008, in'n 
anvang völ heugtepuuntn metmaakt, 
mer de leste joar gungt in Eansche, 
sportief as wel met de ceantn,  bearg of 
. De suporterverening oetn Doarp hef 
het schoap better ant drietn. Hebt zwat 
500 leedn, woarvan 150 alle twee wek 
met de bus noar de wedstriedn goat. 
Twente Denekamp hef nig allenig leedn 
oet'n doarp. D'r bint ok leu oet Noad 
Deurning, Rossum, Olnzel, Latrop, Tilgt 
en zelf Eansche lid. Het is nen sam spul 
bie mekoar. Ik kant wetn, want alle twee 
wek zit ik ok in de bus. Voetbal mag dan 
meest tied wa niks ween dit joar, mer 
onder mekaa hewt best wa good.

Supotters oet Tilgt hebt zelfs nen bus 
kocht in Tsjechië. Nen dubbeldekker. 
Hebt ze speciaal ne stichting veur in't 
leam roopn. Ze bint em an 't opknapn, 
Komt toafelkes in, wodt helemoal rood 
schillert, groot Twente Denekamp d'r op, 
en temet geet hé met op de Veste op an. 

En ok natuulk noar Velsen-Zuid, 
Dordrecht, Leeuwarden, Deemter, 
Helmond, Almere, Oss enz, enz....
In Tilgt kunt ze d'r wat met. Dat hek wa 
merkt tijdens de feestoamd ter ere van 
het 10 joarig bestoan van de verening. 
Feest was bie Koapman, doar kan ok 
alns. Mooi oamd was dat. Hans had zien 
zus, breur en zwoager oproopn um te 
helpn en dat was mer good ok want d'r 
was nen hoap volk. De meeste leu hadn 
d'r good schik an. Heb Hans nog efkes 
sprokn. Heb hem vrogt woar hé was met 
nen optocht in'n Doarp. 

Lawt doar mer is oawer hebn
Gastcolumn - Jeroen ‘Abbe’ Thijssen
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Vol leu hebt hem mist. Want as de 
Poonskes d'r ankomt met de waag, dan 
steet Hans d'r nooit bie op. Hans löp met 
in nen optocht, veur, neust en achter de 
waag. Hemd oet de boks, zwaain met 
de aarm en altied good te pas. Hé löp 
nen optcht wa vief keer. Mer dit joar 
dus nig. Wat was d'r an de haand? Hans 
veteln dat hé nooit zeek was, Mer dat hé 
de leste tied nen betke druk op'n bost 
veuln. Hé dach zelf dat hé met 't hat hat. 
Dus noar doktor. Den hef Hans is good 
noakekn. Hans mankeern niks an hat, 
Hans har ongemak op de longn. Hef hé 
van doktor wat veur kreegn. Nen kuurtje, 
en dat kuurtje was net op de zoaterdag 
van de optocht vegoan. Hans har nog 
efkes twiefelt, mer hef d'r wies an doan 
um nig te goan. Doarum was hé d'r dit 
joar met de optocht dus nig. Gelukkig 
op de feestoamd was hé weer helemoal 
in de been. Hef zich nen gat oet nen 
haakn loopm um alleman van draank 
te voorzien. Hans is dus weer good te 
pas. Noe FC Twente nog, dee kriegt nen 
kuurtje van nen joar in de Jupilerleague  
Dan mot ze 't spul op de rit hebn.  As 
ze noe net zo enthousiat en gedreem 
as Hans Haamberg bint. Mot dat zekers 
good komn.

Verleng mien joarkaart wa weer, en 
dat doot de meeste leedn van Twente 
Denekamp ok wa. Want, al wodt wie 
leste, al degradeert wie, al spölt wie bie 
de amateurs. Oonze club blif FC Twente 
en oonze leefde verannert nooit.
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Zaterdag 14 april vierden wij 
het 10- jarig bestaan van onze 
Supportersvereniging bij Café Haamberg 
in Tilligte. Ca. 200 mensen waren 
afgekomen op dit feest, waar de 
Denekamper Spatzen de bezoekers 
vermaakten met een geweldig 
optreden. 

De avond begon met een fikse 
teleurstelling nadat FC Twente met 
2-1 verloor bij ADO Den Haag. De 
club stond op dat moment reeds op 
de laatste plaats in de Eredivisie en 
wist de rode lantaarn helaas niet 
meer over de dragen aan één van de 
andere competitiegenoten. Hiermee 
degradeerde het na 35 jaar uit de 
Eredivisie. 

De aanwezige supporters op de bewuste 
feestavond lieten echter nog maar 
eens blijken trouw en loyaal te zijn aan 
de club. Meermaals werden liederen als 
'You'll Never Walk Alone', 'Trots da'w 
veur Twente bint' en 'Onze club blijft FC 
Twente' gezongen, steevast ingezet door 
Jeroen 'Abbe' Thijssen. 

Als zanger van de Spatzen is hij ook 
een groots supporter van FC Twente 
en al jarenlang vast buslid van onze 
Supportersvereniging.

Voorafgaand aan de feestavond en 
gedurende de avond werden er loten 
voor de alom befaamde, maar eveneens 
beruchte loterij verkocht. Hierbij 
waren mooie prijzen te winnen, zoals 
een ballonvaart, diverse waardebonnen 
en wedstrijdtickets voor de laatste twee 
thuiswedstrijden van FC Twente dit 
seizoen. 

Uiteindelijk kroonde Koen Kokkeler zich 
tot winnaar van de hoofdprijs. Hij mag 
binnenkort in de luchtballon!

SV FC Twente Denekamp viert 10- jarig jubileum
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Voorzitter Jordy Morsink: "We kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagd 
jubileumfeest. Het was erg gezellig! Mooi 
om te zien dat de club FC Twente leeft, 
ook in sportief beroerde tijden zoals 
dit seizoen. De supportersvereniging 
leeft bij de mensen uit Denekamp 
en omgeving en deze betrokkenheid 
is geweldig! Mocht het mis gaan dit 
seizoen hopen we dat iedereen volgend 
jaar 'gewoon' mee blijft gaan in de 
bussen naar de Grolsch Veste. Clubliefde 
kent tenslotte geen divisie!"

“Ooit komt de dag dat onze club weer 
van zich zal doen spreken in positieve 
zin. Ooit komt de dag dat 
onze Trots weer staat waar 
het hoort! FC Twente, 
toen, nu en voor altijd onze 
club. Onze liefde verandert 
nóóit! Samen gaan we er 
het komende seizoen een 
mooi jaar van maken. Het 
aankomende seizoen start 
je weekend met een tripje 
naar FC Twente..”

SV FC Twente Denekamp viert 10- jarig jubileum
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De foto en zijn verhaal – Sander Nijhuis

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 Sander Nijhuis.

Maandag 26 augustus 2013… Een warme 
zomeravond. Het was zo’n typische 
maandagavond waarop je niets te doen 
had. Om toch nog een beetje invulling 
te geven aan zo’n avond bood Jong FC 
Twente een goede uitkomst. Kameraad 
Jorg Schulte, tevens te zien op de foto én 
groot FC Twente fan, stelde voor om naar 
een maandagavondwedstrijd te gaan 
in de Jupiler League.  De sterren van 
de toekomst van ons cluppie moesten 
aantreden tegen het gerenommeerde FC 
Den Bosch. 

Onder genot van een welverdiend 
biertje namen we voor aanvang van de 
wedstrijd plaats op de tribune van tot 
de nok toe gevulde Grolsch Veste. De 
verwachtingen waren hooggespannen 
rond dit talentvolle Jong FC Twente 
en we raakten dan ook niet uitgepraat 
over de elf namen die succestrainer Jan 
Zoutman, waarschijnlijk na lang wikken 
en wegen,  had gekozen. Want eerlijk 
is eerlijk, wie smult er nu niet van de 

volgende namen: Felitciano Zschusschen, 
Cas Peters, Cuco Martina, Joey Pelupessy, 
Tim Breukers, Nils Röseler en noem ze 
allemaal maar op. Het was die avond 
niet de vraag of Jong FC Twente zou gaan 
winnen, maar hoe groot het verschil zou 
gaan worden. 

‘Leuke’ bijkomstigheid die avond was 
de presentatie van Jesus ‘Tecatito’ 
Corona. Dit supertalent uit Mexico 
zou na weken van moeizaam verlopen 
onderhandelingen dan eindelijk 
gepresenteerd gaan worden voor het 
grote publiek. Voor een uitzinnige 
menigte van 1.507 mensen zal Jesus 
Corona zich ongetwijfeld hebben 
afgevraagd in wat voor een heksenketel 
hij terecht was gekomen.

Terug naar de wedstrijd… Ondanks de 
zomerse temperaturen kwamen we van 
een koude kermis thuis. De wedstrijd 
eindigde in een 0-0. Zelfs pinchhitter Jari 
Oosterwijk uit Lettele kon geen potten 
breken tegen de zich kranig verwerende 
verdediging van FC Den Bosch. Zoals wel 
vaker werd de wedstrijd nabesproken 
in de ‘gouden lounge’ aan de kant van 
de oude hoofdingang. De nabespreking 
bleek van korte duur, ondanks het 
oogstrelende voetbal die we die avond 
voorgeschoteld hebben gekregen.
De aandacht ging al snel uit naar 
één man in het bijzonder: Felitciano 
Zschusschen. 
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De man met Surinaamse moeder 
en een Antilliaanse vader kwam zijn 
familie bedanken die de moeite hadden 
genomen om zijn voetbalkunsten te 
aanschouwen. Om de avond helemaal 
compleet proberen te maken stapten 
we enigszins  verlegen naar Felitciano 
Zschusschen om hem te vragen of hij 
met ons op de foto wou. Gelukkig deed 
hij hier niet moeilijk over en jaren later 
bood deze foto de ultieme kans om een 
stuk te schrijven in dit supportersblad.

Bijna 5 jaar later… Onlangs is bekend 
geworden dat de carrière van Felitciano 
Zschusschen een vervolg gaat krijgen 
bij de IJsselmeervogels in de landelijke 
Tweede Divisie, terwijl Jesus Corona 
op moment van schrijven op het WK 
speelt… Niet Jong FC Twente, maar het 
eerste van onze cluppie gaat komend 
seizoen aantreden in de Eerste Divisie. 
Cas Peters, Nils Roseler, Tim Breukers en 
Joey Pelupessy, destijds niet eens goed 

genoeg voor het eerste, spelen nu (bijna) 
allemaal ergens op het hoogste niveau 
of op een hoger niveau dan de eerste 
selectie van FC Twente. Jari Oosterwijk 
zou komend seizoen wel eens van 
waarde kunnen zijn in de Eerste Divisie 
als pinchhitter.. Het kan verkeren!

Tijden kunnen snel veranderen. 
Bovenstaand verhaal is misschien redelijk 
negatief, maar tijden kunnen ook heel 
snel in positieve zin veranderen. Hoewel 
ik zeer twijfel over de nu ingezette koers 
en ik op dit moment vrees dat we in de 
middenmoot van de Eerste Divisie gaan 
spelen, blijf ik hopen dat we over 5 jaar 
weer in een heel andere positie zitten en 
dat misschien ‘oude tijden’ zullen gaan 
herleven. Laten we er in ieder geval voor 
zorgen dat het niet aan ons gaat liggen. 
Joop Munsterman heeft een goede basis 
gelegd en met die basis gaan wij heel 
Nederland laten zien dat wij niet klein te 
krijgen zijn! Forza Twente! 

V.l.n.r.: Erik Baalhuis, Boyke Meijerink, Sander Nijhuis, Felitciano 
Zschusschen, Jeroen Scholten, 
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Voor de dertiende editie van het FC 
Twente Denekamp Magazine hebben 
we Joost Visschedijk gevraagd om zijn 
favoriete elftal te formeren. Joost heeft 
een elftal geformeerd met spelers die 
de afgelopen 20 jaar actief zijn geweest 
voor FC Twente. Een mooi samengesteld 
elftal met namen van vele toppers die 
onze club in haar midden heeft gehad. 
In sportief minder succesvolle tijden als 
deze, is het best prettig om lijstjes als 
deze door te lezen..

Doelman: Sander Boschker
Ondanks dat hij af en toe zijn blunder 
had, is hij wel de beste keeper die 
Twente heeft gehad. Hij is  fanatiek, had 
een goede uitstraling en kon ook echt 
leiding geven aan zijn verdediging. Een 
echt clubman en niet te vergeten vice- 
wereldkampioen. 

Rechtsback: Luke Wilkshire 
Wilkshire was een goede verdediger, 
met een goede mentaliteit, die zijn 
tegenstander uitschakelde en ook 
aanvallend zijn steentje bijdroeg.

Rechter centrale verdediger: Douglas
Een echte sloper die een tegenstander 
helemaal uit de wedstrijd kon halen.  Af 
en toen gedroeg hij zich wat raar, maar 
dat wordt hem vergeven. Douglas is 
echt het type verdediger die we op dit 
moment juist nodig hebben. 

Het beste elftal volgens – Joost Visschedijk

Linker centrale verdediger: Daniel 
Majstorovic
Net als Douglas een harde verdediger 
die zijn man kan uitschakelen met 
een enorme uitstraling.  Daarnaast 
was hij met z’n kop gevaarlijk bij 
standaardsituaties.

Linksback Jeroen Heubach
Twente heeft meerdere keren 
geprobeerd om voor hem een vervanger 
te halen. Uiteindelijk is hij nooit echt 
uit de basis gespeeld. Iemand die wist 
wat zijn taak was; man uitschakelen en 
bal inleveren.  Iemand uit de jeugd, met 
altijd 100% inzet. Een echte clubman!
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Rechtshalf: Karim El Ahmadi
Een speler met een goede 
balbehandeling.  Je kunt hem een bal 
aanspelen en hij kan aanvallen opzetten. 
Sterk in het 1 a 2 keer raken van de bal. 
Hierdoor kan hij snel naar voren spelen. 
Het zou mooi zijn als hij nog weer terug 
komt naar Enschede.

Centrale middenvelder: Wout Brama
Niet één van de meest mooie voetballers 
om naar te kijken. Brama legt weinig 
risico in zijn spel en speelt ballen vaak 
opzij, maar hij is wel een belangrijke 
speler voor de ploeg. Hij lijdt weinig 
balverlies, is bijna altijd aanspeelbaar 
en is iemand die het veld overziet. 
Daarnaast staat hij ook verdedigend 
zijn mannetje en beschikt hij over een 
geweldige mentaliteit.

Linkshalf: Theo Janssen
Janssen had een uitstekende 
traptechniek waarmee hij het spel goed 
kon verdelen. Een echt straatschoffie, die 
ook niet vies was van een overtreding. 
In potentie was hij een enorm goede 
voetballer, die veel meer uit zijn carrière 
had kunnen halen.

Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
Ruiz bezit een geweldige techniek en een 
fenomenale traptechniek. Ruiz is iemand 
die je een bal kunt aanspelen met een 
man in zijn rug en wist met één simpele 
actie altijd altijd een gaatje te vinden en 
scoorde zeer belangrijke doelpunten. 
Daarnaast had hij zeer weinig balverlies. 

Spits: Jan Vennegoor of Hesselink
Een jonge, hard werkende spits. Zijn 
kopkracht was één van zijn sterke 
punten, maar ook met de bal aan 
de voet was hij zeer gevaarlijk in het 
zestienmetergebied. Daarnaast was hij 
afkomstig uit de eigen jeugdopleiding. 
Vennegoor of Hesselink heeft uiteindelijk 
een geweldige carriere gehad met o.a. 
interland in Oranje en een succesvolle 
periode bij Celtic.

Linksbuiten: Marko Arnautovic
Arnautovic was een super getalenteerde 
voetballer. Hij is snel, zeer wendbaar en 
ook technisch. Hij weet met mooie acties 
zijn man uit te spelen. Helaas is hij te 
snel naar Inter Milaan vertrokken.

Trainer: Michel Preud’homme
Een grote gek langs de zijlijn, echter 
liet hij de ploeg aanvallen en attractief 
voetballen.

Wisselspelers:  Cheick Tioté, Bruno 
Uvini, Chris de Witte, Hakim Ziyech, Rico 
Steinmann,  Dennis Hulshoff en Blaise 
N’Kufo
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Ik doo d’r ok mer eens één in ‘t plat. 
Plat? Plat! Eendje? Nee, eentje. Oh. 
Nig roond? Nee plat, nig roond. Zoas 
Finkers a zèer, de aerde is roond, zo 
roond as nen pannenkook’n. Plat dus. 
Roond is het neije plat, en plat het 
nije roond. En zo lul ie een eind in het 
roond. Of kuier ie dan juust een eind 
in het plat, temeer unda’j roond proat. 
Noh ja, loat mer. Misschien mo’j ’t wa 
hebben oawer platzak. Doar geet’t 
ja meestn’s alle daag’n oawer in het 
sportkatern van de kraant. Alles haalt ze 
d’r ja meest bie, van ’t CAS in de alp’n 
tot nen Colombiaanse spöllersboer, de 
belastingdienst in ‘N Haag en de road 
van Ènske. Het geet um cènt, geld, ok zo 
plat as nen pannenkook’n. Leu, wat kan’t 
toch mangs plat wèen in de weerld. En 
hoo platter iets is, hoe boller het wordt 
aj nig oetkiekt. Oons clubke hef noe 
nen kearl in de directie zit’n wel geen 
verstaand van voetbal hef, hoof ja ok 
geels nig. At he mer één ding döt, zorgen 
dat de club en de cènt op orde bint. En 
dat döt he, en dat mot he. Oons Erik 
(nee nig den verstrooiden autokearl van 
Münsterhoes) hef de beide haan strak 
op’n knip, den wordt nig zo rap plat-zak. 
Mer de selectie wordt er op dee manier 
ok nig heel vol boller van. Pas at d’r 
neije cènt bie komt, kunt Thed, Fred en 
Kammetje d’r pas weer wat bie haal’n. Zo 
plat kan het ween. 

Of moj het juust zo plat maak’n? Want 
d’r bint d’r heel wat bie, dee kats nig 
begriept wat aj doon möt’t aj de knip 
meest leug hebt.  Aj de band plat hebt 
mo’j ok nig vedan fiets’n. 
Dus dat döt oons Erik ok mer nig. Hoewel 
he dan ok weer geen plat kan. Mer toch 
wordt’t godverdomme (red.: da’s wa 
erg plat) verdomme gloepn’s rap tied 
dat d’r volk bie kump. Haal ze op, zo 
rap mogelijk, nig met de trein want het 
treinverkeer ligt ja aait plat, desnoods op 
het fietske, plat op ’t stuur. Met de kips 
op ’n kop. De wat? De kips! Oh de kips, 
den plat’n pet! En smiet dat volk van 
veurig joar astebleef aal oet ‘t raam! 

Plat
Column - Bas Leferink
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Ze bint a platbrand, dus loat ze noe mer 
val’n. Mer kiek oet, natuuwk nig op ’t 
platte dak. En haal alleen nije leu dee 
geern op het platte laand wilt ween. 
David Platt hoof ie nig te vroagen, is a 
stopt. Misschien hebt ze in de Sloveense 
plaats Plat nog wa nen goeien spöller 
loop’n. 

Ok a valt he plat op ’t gat, at he ze d’r 
mer eerst in schopt. Döt he dat nig, lig 
het volk plat van het lachen, doar hej dan 
ok weer niks an.  Haal ze ok mer nig oet 
Roombeek, doar was ooit alles plat. Dus 
dit was d’r eentje in het plat. Plat? Plat! 
Eendje? Nee, eentje. Oh. Nig roond? Nee 
plat, mer hiermet bi’w weer roond. 

Good goan!

Bas Leferink
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Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp wordt gesteund door tal van 
sponsoren. Door de sponsoren is de 
vereniging in staat om het busvervoer 
naar de thuiswedstrijden van FC Twente 
toegankelijk te houden voor iedere 
portemonnee en maatschappelijke 
initiatieven en feestavonden te 
organiseren. De meeste sponsoren gaan 
geregeld met ons in de bus richting 
de Grolsch Veste en leven mee met 
het wel en wee van FC Twente. Zo 
ook John Wigger, eigenaar van Wigger 
Uitvaartzorg in Denekamp en al sinds 
de beginjaren buslid én sponsor van de 
Supportersvereniging. 

De eerste wedstrijd van FC Twente 
die ik bijwoonde was nog in het 
Diekmanstadion. Het kaartje had ik 
gratis gekregen van kapper Meijer aan 
de Nordhornsestraat. Ik moet een jaartje 
of 9-10 zijn geweest, maar kan me niet 
meer herinneren welke wedstrijd dat 
was. In ieder geval geen tegenstander 
van naam en de uitslag was ook niet 
spectaculair, anders was het wel blijven 
hangen. 

Aan het woord is John Wigger van 
Wigger Uitvaartzorg in Denekamp. 
John is uitvaartondernemer en op 1 
augustus 2018 zit hij 25 jaar in het vak 
als uitvaartverzorger.  In 1993 ben ik 
begonnen als uitvaartbegeleider bij het 
toenmalige In Pace Uitvaartverzorging in 
Oldenzaal. Hier heb ik alle facetten van 
het vak geleerd. 

Sponsor aan het woord 
John Wigger

In 2005 werd ik vestigingsmanager 
in Apeldoorn en runde daar een 
uitvaartonderneming met 40 man 
personeel. Drieënhalf jaar lang  ben ik 
op en neer gereden naar Apeldoorn. In 
2008 kwam ik door een reorganisatie op 
straat te staan. Na een aantal maanden 
in de WW te hebben gelopen, begon het 
bloed toch te kruipen waar het niet gaan 
kon en heb mijn grote droom, een eigen 
uitvaartbedrijf, vorm gegeven. Op 1 
maart 2010 was Wigger Uitvaartzorg een 
feit en niet zonder succes.  In mijn bedrijf 
doe ik alles zelf. Van de laatste verzorging 
van de overledene, het drukken 
van de rouwkaarten tot en met het 
uitvoeren van de uitvaart. Dat maakt het 
persoonlijk en neemt de nabestaanden 
veel zorg uit handen. 

Vanaf mijn zesde voetbalde ik bij Dos ’19. 
Ik was niet bepaald een talent, maar het 
spelletje vond en vind ik fantastisch. Op 
mijn 17e maakte ik de overstap naar de 
A-Jeugd van Sportclub Denekamp. Daar 
voetbalde ik op een redelijk hoog niveau 
net onder de hoofdklasse jeugd, tegen 
teams als Quick A1, KOSC , RSC, VVDL en 
zo verder. Ik was rechtsback in een elftal 
met o.a. Arjan Tip, Roland Hemeltjen 
en Marco Meijer. Daarna de overstap 
gemaakt naar de senioren. Ik voetbalde 
in het tweede elftal en stond af en toe 
reserve bij het eerste . Uiteraard ben 
ik daarna op recreatief niveau gaan 
voetballen. Ik was aanvoerder van het 
vierde elftal en heb daar een prachtige 
tijd beleefd. De liefde voor FC Twente is 
geboren bij die eerste wedstrijd in het 
Diekmanstadion.  
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De wedstrijd van FC Twente die het 
meeste indruk op mij gemaakt heeft is 
de halve finale KNVB-Beker tussen FC 
Twente en PSV in april 1979. Twente won 
de wedstrijd met 4-2 na tweemaal te 
zijn teruggekomen van een achterstand. 
Twente had toen een prachtige ploeg, 
met Halvar Thoresen, Kick van der 
Vall,  Niels Overweg, Heini Otto, Romeo 
Zondervan, Manuel Sanchez Torres en 
Andre van Gerven op doel. 

Daarna volgde ik Twente nog wel via 
Studio Sport, maar stadionbezoek 
kwam niet meer zo vaak voor. Tot 
ik in 2001 door een kennis werd 
gevraagd een keertje mee te gaan naar 
een bekerwedstrijd. Dit was in het 
toenmalige Arke Stadion. De sfeer die 
er toen heerste werkte aanstekelijk 
en kreeg steeds vaker, via diezelfde 
kennis, wedstrijden bij te wonen van Fc 
Twente.  Ik informeerde of ik via hem 
twee seizoenkaarten kon kopen, zodat 
we deze mijn vader Harrie Wigger, op 
zijn verjaardag cadeau konden doen. 
Dat lukte. Mijn zwager, Rob Duursma, 
en ik wisselden om de beurt af wie er 
met meeging naar de wedstrijd. Bij 
mooie tegenstanders zoals Ajax, PSV 
en Feyenoord hadden we steevast een 
extra kaart.  Ook Rob kreeg de smaak 
te pakken en het jaar daarop bestelden 
we nog een jaarkaart en gingen we elke 
wedstrijd met zijn drieën in de auto naar 
Fc Twente toe.

Een mooie anekdote; voor de wedstrijd 
begon kochten we meestal een halve 
liter bier en plaatsten deze onder onze 
stoel, zodat wij tijdens de eerste helft 
lekker een biertje konden drinken. 
Gekscherend zeiden we dan voor 

aanvang van de wedstrijd tegen elkaar: 
“Heb ie ok bier onder de stool stoan?“ 
en keken we naar beneden om deze 
vraag bevestigend te beantwoorden. 
Twee toeschouwers, die ons  nog niet 
kenden, zaten voor ons en kregen dit 
mee, met als gevolg dat ook zij onder 
hun stoel keken of er bier voor hen klaar 
stond. Je begrijpt dat we hier smakelijk 
om hun reactie moesten lachen.

De jaren daarna ging het bij Fc Twente 
steeds beter, met als hoogtepunt het 
kampioenschap in 2010. Er gingen 
meer en meer mensen uit Denekamp 
georganiseerd naar de wedstrijden. 
Er werd een Supportersvereniging 
opgericht die nu de naam FC Twente 
Denekamp draagt. Zij organiseerden 
bussen naar de wedstrijden. Dit leek ons 
wel wat. We hoefden niet meer zelf te 
rijden en konden gerust een potje bier 
drinken tijdens de wedstrijd. Dat er in 
de bus het één en ander genuttigd werd, 
was een aardige bijkomstigheid.  Gezellig 
met elkaar naar de wedstrijd toe en 
onderweg heerlijk drammen en zeuren 
met elkaar.

In 2011 ben ik uiteindelijk sponsor 
geworden van deze prachtige vereniging 
en hoop op deze manier een steentje bij 
te dragen om de busritten voor anderen 
zo goedkoop mogelijk te houden. Ik hoop 
dat we samen nog vele jaren mogen 
genieten van Fc Twente, al is het dit jaar 
voor het eerst op een lager niveau. Het 
plezier met elkaar hangt niet af van het 
niveau waarop gespeeld wordt, maar 
hoe je daarmee omgaat. In ieder geval.. 
Ik sta achter Twente!

John Wigger
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In deze editie van ‘Kent u deze 
nog..’ aandacht voor Ter Avest. Nee, 
niet naar de onlangs naar Udinese 
vertrokken Hidde ter Avest, maar voor 
een andere Wierdenaar; Berthil ter 
Avest.

Berthil ter Avest was een middenvelder 
die o.a. speelde voor FC Twente 
en in Duitsland voor Borussia 
Mönchengladbach. Berthil begon op 
jonge leeftijd met voetballen bij SVZW 
uit Wierden en werd als 15-jarige 
ontdekt en kwam zo terecht in de 
jeugdopleiding van FC Twente. Op 24 
december 1989 maakte hij als invaller 
zijn eredivisiedebuut in een wedstrijd 
tegen Willem II. De wedstrijd in het 
eigen Diekman Stadion werd met 2-0 
gewonnen door doelpunten van Frank 
Tempelman en Claus Nielsen. Eerder 
dat seizoen hadden generatiegenoten 
Erik ten Hag en André Karnebeek al 
hun debuut mogen maken in de eerste 
selectie.

In zijn eerste twee seizoenen speelde 
Ter Avest 47 wedstrijden voor de 
‘Tukkers’ en scoorde daarin acht maal. 
Na het seizoen 1990/1991 verkaste hij 
naar Roda JC, dat hem op dat moment 
een betere contractaanbieding deed 
dan Twente. Ter Avest was drie jaar in 
dienst van de Limburgse club, maar 
kwam in zijn tweede seizoen minder 
aan spelen toen en liet zich verhuren 
aan FC Groningen. 

Wie kent deze nog.. – Berthil ter Avest

Ter Avest keer uiteindelijk terug naar 
FC Twente, waar inmiddels Issy ten 
Donkelaar, eerder zijn trainer bij de 
jeugd van Twente, de hoofdtrainer 
was geworden. In de zes jaar die 
volgden groeide Ter Avest uit tot 
een vaste waarde in het eerste elftal 
van FC Twente. Hij speelde 176 
competitiewedstrijden waarin hij 
veertien keer scoorde. In seizoen 
1997/1998 speelde hij vijf wedstrijden 
in de UEFA Cup. In 2000 dwong de 
op dat moment 29-jarige Ter Avest 
een transfer naar het Duitse Borussia 
Mönchengladbach af. 

Na een eerste seizoen waarin hij 
geregeld speelde, raakte hij echter op 
een zijspoor en speelde hij nog maar 
één wedstrijd in anderhalf seizoen. Hij 
vertrok vervolgens naar De Graafschap. 
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Het seizoen 2002/2003 zou echter 
zijn laatste seizoen als profvoetballer 
worden; een achillespeesblessure 
noopte hem zijn loopbaan te 
beëindigen. Ter Avest startte na zijn 
voetballoopbaan met zijn echtgenote 
een bedrijf in bloemenkaartjes en is 
hij trainer van het eerste elftal van Bon 
Boys in Haaksbergen.

Memorabele wedstrijd
In maart 2000 speelde FC Twente 
in het eigen Arke Stadion tegen FC 
Utrecht. Dertien minuten voor tijd 
oogde FC Twente nog als een zielloos 
elftal dat zich had neergelegd bij een 
nederlaag en nog slechts ten doel 
had de schade te beperken. Dat was 
trouwens niet zo vreemd voor een 
team dat door schorsingen en blessures 
zijn ruggengraat diende te missen. 
Booth, Ten Hag, Van der Laan en 
Peiremans, gezamenlijk goed voor 96 
competitieduels dit seizoen, keken toe. 
Opportunisme bleek het juiste middel 
om het duel alsnog te doen kantelen. 
Het eerste bewijs werd geleverd in 
de 77ste minuut, toen debutant Thijs 
Houwing zich een weg trachtte te 
banen door een woud van Utrechtse 
verdedigers. Op de rand van het 
strafschopgebied aangekomen zag de 
debutant het kansloze van zijn solo in 
en dook vervolgens dankbaar over het 
uitgestoken been van een verdediger. 
Scheidsrechter Van Hulten beloonde de 
actie met een vrije trap die door Berthil 
Ter Avest hard in de kruising werd 
geschoten, 1-2. 

Houwing, met een verwoestende volley 
in de 85ste minuut, en Vennegoor 
of Hesselink, met een kopbal in de 
90ste minuut, voltrokken het vonnis. 
Beide doelpunten waren te wijten aan 
wanorde in de Utrechtse verdediging. 
Houwing kreeg de kans tussen twee 
verdedigers de bal aan te nemen, 
terwijl Vennegoor of Hesselink omringd 
door drie verdedigers ongehinderd 
de winnende goal kon inkoppen. 
Vervolgens sloeg in de 93ste minuut 
ook Van de Meijde nog toe. De zege 
kreeg een extra dimensie toen later 
op de avond Feyenoord verloor van 
Sparta. Daardoor stond FC Twente, 
met nog zeven wedstrijden voor de 
boeg, op dat moment op de tweede 
plaats van de ranglijst. Die klassering 
gaf toen nog rechtstreeks toegang tot 
de Champions League. Uiteindelijk zou 
FC Twente als zesde eindigen in het 
seizoen 1999/2000.
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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?
Manchester City

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

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?
BV Veendam

4. Tussen 2002 en 2004 was René 
Vandereycken de hoofdcoach van FC 
Twente. Van welk land was de Belg 
tussen 2006 en 2009 bondscoach?
België
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5. Eind augustus 2015 werd trainer 
Alfred Schreuder ontslagen bij 
FC Twente. Bij welke club is hij 
tegenwoordig werkzaam als 
oefenmeester?
Ajax. Momenteel is hij de rechterhand 
van hoofdtrainer Erik ten Hag. Ten tijde 
van het uitbrengen van het Magazine 
was hij nog assistent van Julian 
Nagelsmann bij TSG 1899 Hoffenheim.

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?
Real Betis Balompié. In februari vertrok 
hij naar Sporting Kansas City

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?
Dusan Tadic
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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?
Mika Lipponen. Hij speelt met Finland 
op woensdag 31 mei 1989 tegen het 
Nederlands Elftal van Thijs Libregts. 
Oranje won de wedstrijd in Helsinki met 
0-1 door een laat doelpunt van Wim 
Kieft.

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?
Heracles Almelo

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

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?
Dunfermline Athletic FC



48

1. Voor welke club verruilde Manuel 
Sánchez Torres FC Twente in 1985?
_________________________________
_________________________________

2. In de decembermaand van 2003 
legde FC Twente in het eigen Arke 
Stadion zowel Feyenoord als Ajax over 
de knie. Wie scoorde er 2 keer tegen 
de latere landskampioen Ajax?
_________________________________
_________________________________

3. Welke enkelvoudig international 
verruilde na afloop van seizoen 
2006/2007 N.E.C. Nijmegen voor FC 
Twente?
_________________________________
_________________________________
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4. Noem de verschillende spelers. Wie 
maakte de volgende treffers?
- Het laatste doelpunt in het Diekman 
Stadion
- Het eerste doelpunt in het Arke 
Stadion
- Het eerste doelpunt in de Grolsch 
Veste ____________________________
_________________________________

5. Tussen 2004 en 2006 was Rini 
Coolen de hoofdcoach bij FC Twente. 
Tegenwoordig is hij actief als Hoofd 
Jeugdopleiding bij een club die al 25x 
kampioen werd in eigen land. Waar is 
hij werkzaam?

_________________________________
_________________________________
 
6. Kick van der Vall mag met recht een 
clubicoon van FC Twente genoemd 
worden. In 1967 kwam hij naar 
Enschede, toen hij werd betrokken 
in de transfer van de Joegoslaaf 
Paja Samardžić van FC Twente naar 
Feijenoord. Aan welke club werd 
hij door Twente voor één seizoen 
verhuurd?

_________________________________
____________
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7. Kim Christensen speelde tussen 
2003 en 2005 een tweetal seizoen 
bij Twente. Van welke club werd hij 
overgenomen en naar welke club 
vertrok hij 53 gespeelde wedstrijden?
_________________________________  
_________________________________

8. In het seizoen 1974/1975 bereikt 
FC Twente de finale van de UEFA 
Cup. Welke Belgische club troffen de 
Enschedeërs al vroeg in het toernooi?
_________________________________
_________________________________

9. Inmiddels wachten we al enkele 
seizoen op een nieuw Europees duel. 
Wie maakte het laatste doelpunt in 
Europees verband voor FC Twente?
_________________________________
_________________________________

10. Alessio Da Cruz stond in de 
jeugdopleiding van FC Twente te boek 
als een groot talent, maar wist bij 
Twente nooit écht door te breken. 
Tegenwoordig timmert hij wel aan de 
weg en hiermee heeft hij een mooie 
transfer afgedwongen. Voor welke 
traditieclub tegen hij in januari 2018?
_________________________________
_________________________________

11. FC Twente staat aan de vooravond 
van minimaal één seizoen in de Eerste 
Divisie. Dit was ook het geval in het 
seizoen 1983/1984. Wie scoorde dat 
seizoen de meeste doelpunten voor de 
Enschedeërs?
_________________________________
_________________________________
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Over het wee van onze FCT is inmiddels 
genoeg gezegd en geschreven. Op een 
gegeven moment rest er niets anders dan 
uithuilen en opnieuw beginnen. Er staan 
ons ineens allerlei nieuwe wedstrijden 
te wachten tegen opponenten die wij 
niet kennen. Dat het soms helemaal niet 
verkeerd is om andere wedstrijden te 
bezoeken ondervond ik in januari van dit 
jaar in Sevilla:

Aan het einde van de Avenida Hollanda 
doemt het imense stadion Benito Villamarin 
op. De thuishaven van Real Betis Balompié. 
Overdag is er een waterig zonnetje die de 
gemiddelde inwoner van Sevilla naar een 
lekker terrasje wenkt om wat te eten en te 
drinken. De bodegas zijn gevuld met vele 
gezinnen die druk praten over de toestand 
van de wereld. Een glas wijn of bier en 
heerlijke tapa’s maken het plaatje compleet. 
Maar ze hebben het ook over de wedstrijd 
van Real Betis tegen FC Barcelona. De 
grootmacht die deze avond in januari tegen 
de groen-witten zal aantreden. Uren voor 
de wedstrijd verzamelen de supporters zich 
rond het stadion. In blijde afwachting van de 
wedstrijd. Zakken vol zonnepitten gaan mee 
het stadion in. De beleving van de Spanjaard 
voor het voetbal is er één vol met passie. 
Hartstochtelijk wordt het clublied van Real 
Betis meegezongen. In de tweede helft maakt 
FC Barcelona gehakt van de thuisploeg en 
wint uiteindelijk met maar liefst 5-0. Alweer 
met een weergaloze Lionel Messi. 

Het wee en een vleugje FCT
Column - Iwan Bult

Op eigen helft passeert hij drie tegenstanders 
en dat levert hem zelfs applaus op van de 
Betis-fans. Zoveel moois komt ook maar één 
keer per seizoen bij hen in het stadion. 
Na afloop gaat het via de Avenida Hollanda 
richting het hotel, alwaar onze eigen Felipe 
Gutierrez in de lobby zit. Gutierrez staat op 
dat moment nog onder contract bij Real Betis. 
Hij laat weten dat het goed met hem gaat. 
Een terugkeer naar Enschede ziet hij niet zo 
snel gebeuren. Inmiddels speelt hij bij Kansas 
City. 
En zo was er aan het einde van een mooie 
voetbalavond toch nog een vleugje van FC 
Twente in Sevilla. 

Niemand kon toen bevroeden wat ons als 
Twente-supporters nog allemaal te wachten 
stond…

Fijne vakantie!

Iwan Bult


