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Van de voorzitter

Beste leden en sponsoren,

De laatste editie van het FC Twente 
Denekamp Magazine is reeds 9-10 
maanden geleden bij je op de deurmat 
gevallen. De veertiende editie heeft dan 
ook wel ‘even’ op zich laten wachten. 
Na één seizoen zijn we terug in de 
Eredivisie. Mission accomplished! Het 
was een turbulent seizoen. Het was lang 
niet altijd pais-en-vree en het veldspel 
was lang niet oogstrelend. En dat valt 
uit menig column in dit magazine ook 
op te maken. Deze editie kun je dus 
gerust zien als samenvatting van deze 
voetbaljaargang.

Missie geslaagd. Kampioen van de Eerste 
Divisie. Zo snel als maar kan weer terug 
in de enige competitie waar een club als 
FC Twente thuis hoort, prachtig! Tweede 
Paasdag 2019 gaat, na de geweldige 
Paasrituelen van Paaszaterdag en Eerste 
Paasdag die ons dorp rijk is, de boeken in 
als de mooiste van de laatste decennia. 
Twente is er weer en komt er aan! 

Als we terugkijken naar het begin van 
het seizoen, mag er gerust gesproken 
van een wereldprestatie en als we 
terugkijken naar het doorgaans 
vertoonde spel is een fronsende 
wenkbrauw ook best wel op zijn plaats. 
Maar in feite deert me dat helemaal 
niets, zoals me dat het hele seizoen niets 
gedeerd heeft. Het gaat om de knikkers! 
Allemaal hebben we ongetwijfeld wel 

eens gegruweld van het vertoonde spel 
in sommige wedstrijden of vertwijfeld 
gekeken naar onze buurman op de 
tribune, als er weer eens geen stukje 
touw aan de tactiek viel vast te knopen. 
Op het eind telt alleen de uiteindelijke 
uitkomst en die laat aan duidelijkheid 
niets te wensen over. FC Twente nummer 
1 met 11 punten voorsprong. Hoe mooi 
wil je het hebben?

De club heeft inmiddels afscheid 
genomen van Pusic. Daar zullen 
ongetwijfeld legitieme redenen voor 
zijn. Meermaals heb ik hem dit seizoen 
uitgemaakt voor een ‘tactisch onbenul’, 
na weer een vreemde, onbegrijpende 
wissel. Toch zijn we hem wel veel dank 
verschuldigd, voor dat wat hij voor de 
club heeft gedaan. Toen niemand in 
wilde stappen nam hij de ondankbare 
taak toch maar op zich. 

Achter de schermen is ook veel goed 
werk geleverd. Er ligt nu een goed 
schuldsaneringsplan, waarbij de 
gemeente, de familie Wessels, de 
Noabers en de supporters allen hun 
aandeel hebben gehad. Wat een verschil 
met een paar jaar geleden, toen geen 
hond meer geloofde in het voortbestaan 
van onze club. De blik kan weer vooruit, 
fier en onverschrokken. FC Twente, heel 
ons leven lang!! 

De steun voor de club is enorm. Zo 
reisden het afgelopen seizoen elke 
uitwedstrijd gemiddeld 485 supporters 
FC Twente achterna. Ook binnen onze 
eigen vereniging is de verbondenheid 
met FC Twente groots. Iedere 
uitwedstrijd gaven ‘we’ acte de présence 
en inmiddels is er een vaste groep 
‘kameraden’ ontstaan die praktisch altijd 
mee gaan. Fantastisch om te zien en mee 
te maken!

Als het woord ‘Trots’ ooit aan de orde is 
geweest in relatie tot FC Twente is het 
wel het ondubbelzinnige signaal dat de 
supporters hebben afgegeven gedurende 
het afgelopen seizoen. De supporters, 
eenieder op zijn eigen manier, heeft 
zich van de goede kant laten zien. De 
prachtige sfeeracties waren fantastisch 
om te zien, net als om de wijze waar op 
de hele regio rondom de club is blijven 
staan, toen het als een gewond dier op 
de grond lag. Dat bewijst het fanatisme 
waarmee de club uit en thuis werd 
ondersteund. Dat vind ik mooi! 

Dat is Twente! En dat verdient ook een 
vertaling in meer zeggenschap binnen de 
club van diezelfde supporters. Daar is het 
nu een goed moment voor

Ook de animo voor het bezoeken van de 
thuiswedstrijden in de Grolsch Veste was 
het afgelopen seizoen groter dan ooit. 
Tweewekelijks reden we met vier bussen 
naar Enschede en voorafgaand aan de 
thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch en 
Jong AZ zelf respectievelijk met zes en 
zeven bussen. Halverwege het seizoen is 
de Noaberbus gaan rijden als ‘vaste’ bus. 
Op dit rode paradepaardje zijn we enorm 
trots! Nogmaals mijn dankwoord aan 
alle vrijwilligers die de bus omgetoverd 
hebben tot dat wat het geworden is! 
Fantastisch werk!

Naast de grote animo zijn wij als bestuur 
van de Supportersvereniging trots dat 
het draagvlak en de betrokkenheid in 
Denekamp, maar ook in de omliggende 
dorpskernen steeds groter wordt. 
Iedere thuiswedstrijd tussen de 25-30 
man uit Rossum, meermaals 40-60 
man uit Tilligte en Lattrop-Breklenkamp 
en steevast 10-15 personen die in 
Beuningen de bus betreden. Geweldig 
toch? Twente leeft! 

Verder vinden we het geweldig dat de 
Supportersvereniging ondersteunt wordt 
door inmiddels 40 sponsoren! Door de 
betrokkenheid van deze ondernemers, 
zijn we in staat om het lidmaatschap en 
de consumpties in de bus ‘toegankelijk 
voor iedere portemonnee’ te houden. 

Onze dank is groot!
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De blik van de technisch 
verantwoordelijken moet nu op het 
nieuwe seizoen! Gelukkig lijkt men 
daar tijdig van doordrongen met het 
vastleggen van Julio Pleguezuel, Paul 
Verhaegh en Lindon Selahi. Het zou mijns 
inziens een goede zaak zijn wanneer 
Fred Rutten de handschoen oppakt en 
daadwerkelijk aan de slag gaat bij de 
club om de onervaren, nieuwbakken 
hoofdtrainer Gonzalo García García 
wegwijs te maken in de wondere 
wereld van het hoofdtrainerschap. 
De Uruguayaans-Spaanse García 
García schijnt het afgelopen seizoen 
goed werk te hebben geleverd als 
specialistentrainer, o.a. met/bij o.a. Aitor 
en Espinosa. Echter heeft hij m.i. nog 
niet de vlieguren gemaakt om deze club 
‘in zijn eentje’ terug te brengen naar 
een positie als stabiele eredivisionist. 
Deze club heeft m.i. behoefte aan een 
trainer met ervaring én aanvallende 
spelintenties. 

Verder vind ik dat de nieuwe trainer oog 
moet hebben voor jeugdspelers. Dit om 
er voor te zorgen dat de toekomstige 
Berghuis, Pelupessy en/of Kieftenbeld 
furore gaat maken in het eerste elftal van 
FC Twente. Wat dat betreft is met het 
contracteren van jonge talenten als Tijs 
Velthuis, Bram Marsman, Casper Staring, 
Mees Hilgers en Thijs van Leeuwen een 
goed signaal afgegeven. We gaan zien 
wat het gaat worden.

Begin augustus spelen we onze eerste 
wedstrijd in de Eredivisie als ‘Comeback 
Kid’. In de Grolsch Veste zal dan naar 
alle waarschijnlijkheid niet meer het 

You’ll Never Walk Alone uit de speakers 
klinken. Men heeft gemeend dat het 
tijd is om op zoek te gaan naar een door 
iedereen aanvaard, nieuw én authentiek 
clublied. Dit lied wil men ons voortaan 
laten horen voordat de strijd op het veld 
begint. Ik zal een balletje opgooien.. 
M.b.t. het nieuwe clublied lijkt me het 
een uitstekend idee om Jeroen ‘Abbe’ 
Thijssen en de andere leden van de 
Denekamper Spatzen in één studio te 
zetten met de Denekampse hardstyle-dj’s 
Radical Redemption, Angerfist, Crypsis 
en/of Act of Rage. Deze heren hebben 
zonder enige twijfel de kwaliteiten om 
een lokaal, origineel én opzwepend 
clublied te produceren!  Het is maar een 
tip..

FC Twente is uit zijn as herrezen. En 
dat mooi op tijd. Een voorbode voor 
wat moois. Ik wens iedereen alvast 
een hele fijne zomervakantie toe. Een 
zomervakantie die eindelijk weer eens op 
een positieve wijze gevierd kan worden 
voor wat de club van ons leven betreft. 

Nem d’r moar ’n poar, he’j wa verdeend! 
Tot token joar! 

Groeten,

Jordy Morsink
Voorzitter – Supportersvereniging FC 
Twente Denekamp

Nieuws vanuit het bestuur

Aanmelden/afmelden busvervoer – 
Seizoen 2019/2020
Het seizoen 2018/2019 is inmiddels 
enkele weken ten einde voor FC 
Twente. De blik van iedere Twente 
fan is inmiddels alweer gericht op het 
aankomende seizoen 2019/2020. 

Mensen die niet langer buslid willen/
kunnen zijn hebben tot 30-06 
aanstaande om zich af te melden. 
Dat dient men te doen door een mail 
te sturen naar financien@fctwente-
denekamp.nl.

Aanmelden kan doorlopend, maar het 
is aan te raden om dat te doen voor 
de eerste speelronde. Via http://www.
fctwente-denekamp.nl/aanmelden/lid-
worden-2.

Controle buskaart
Het afgelopen seizoen was de animo en 
enthousiasme voor onze club weer als 
vanouds. Iets waar we enorm blij mee/
trots op zijn!

Iedere wedstrijd wordt er gecontroleerd 
op buskaarten en we hebben 
geconstateerd dat men deze te vaak niet 
mee heeft! Via deze weg dringen we er 
op aan deze voortaan ‘gewoon’ mee te 
hebben, want deze kaarten worden niet 
voor niets uitgereikt aan het begin van 
het seizoen.

Ook op het moment dat je een wedstrijd 
niet kan, geef je buskaart én SCC aan 
degene die 'op jouw naam' de wedstrijd 
bezoekt! Met de groei van het aantal 
busleden en de vele losse aanmeldingen 
zijn we genoodzaakt 'strakker' te 
controleren. Zorg er dus voor dat de 
buskaart in je portemonnee zit, ook in 
het nieuwe seizoen.

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  HYPERLINK "mailto:mail@
fctwente-denekamp.nl" 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. Voor €10,00 verzeker jij 
je zelf van een gezellig retourtje in de 
bus!

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.
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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.

Nieuwe sponsoren
Onlangs hebben we R Wissink Installatie 
Techniek en Groeneveld Keukens mogen 
verwelkomen als nieuwe sponsoren 
van de Supportersvereniging. We heten 
beide bedrijven welkom en hopen op 
een mooie, jarenlange samenwerking!

Samenstelling bestuur
Onlangs hebben we Rense Hartman 
gevraagd om toe te treden tot het 
bestuur van de Supportersvereniging. 
Rense is al jarenlang seizoenkaarthouder 
en al inmiddels ruim twee seizoen 
het contactpersoon/klankbord voor 
de leden uit Rossum. Rense is een 
enthousiaste, betrokken kerel en we 
weten zeker dat hij de komende jaren 
een goed bestuurslid gaat zijn. Tijdens 
de eerstvolgende ALV wordt de leden om 
goedkeuring gevraagd voor zijn rol in het 
bestuur. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Onlangs hebben we ons ingezet voor 
ons maatschappelijk initiatief van dit 
seizoen: KiKa Extreme! Voor KiKa gaat 
sponsor van de Supportersvereniging 
Bob Wolbert deelnemen aan IRONMAN 
70.3 in het Franse Vichy. Hiervoor gaat 
hij 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 
een halve marathon lopen.

We hebben Bob geholpen in zijn streven 
om een mooie bijdrage op te halen t.b.v. 
de zoektocht naar volledige genezing van 
kinderkanker. En dat is gelukt!

Tijdens de sponsorbijeenkomst is er 
€1.250,00 opgehaald. We zijn iedereen 
dankbaar die dit mooie bedrag hebben 
mogelijk gemaakt! Tevens willen we Bob 
succes wensen met het verder realiseren 
van zijn doelen!

Plaatsen in de bus
Het afgelopen seizoen zijn er enkele 
discussies geweest tussen bepaalde 
mensen in één van de bussen 
m.b.t. de plaats in de bus. Dit soort 
‘pietluttigheden’ willen we eigenlijk niet 
langer in de bus. Wat maakt het tenslotte 
uit of je twee rijen verder naar voren zit 
of vier rijen naar achteren? 

In de bussen van Supportersvereniging 
FC Twente Denekamp heeft niemand 
een vaste plek. Dit is ook meermaals 
gecommuniceerd. Wel wordt er van 
eenieder verwacht dat je, zowel de heen- 
als terugweg, in dezelfde bus gaat zitten. 

Bestuur-uitbreiding
Met de groei van de 
Supportersvereniging achten wij het 
zinvol om het bestuur uit te breiden, van 
5 naar 7 personen. Inmiddels hebben 
wij Rense Hartman benaderd om toe te 
treden tot het bestuur.

Rense is al jarenlang lid van de 
Supportersvereniging en sinds enkele 
jaren één van onze contactpersonen voor 
de leden in Rossum. Inmiddels gaan er 
25-30 mensen uit Rossum als vast buslid 
van de Supportersvereniging mee naar 
de thuiswedstrijd in de Veste.

Rense zal bij de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering voorgesteld worden. 
Hierbij wordt aan de leden goedkeuring 
gevraagd voor zijn toetreding.

Steun FC Twente Denekamp!
Inmiddels wordt onze 
supportersvereniging gesteund door 40 
(!) 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? 
Vorig seizoen 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  HYPERLINK "mailto:sponsoring@
fctwente-denekamp.nl" 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? Ook volgend 
seizoen zullen we gaan rijden met de bus 
van Stichting Noaberbus. Wil jij een keer 
mee naar een wedstrijd elders in het 
land? Of dat nu in Groningen, Tilburg of 
Sittard is,.. Wij zijn er bij! 

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 
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Een lid van de Supportersvereniging.. Frank Tijhuis

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 Frank Tijhuis. We legden 
hem eind januari de volgende vragen/
stellingen voor:

Wat is je naam en/of bijnaam? 
Frank Tijhuis.. Ik word ook wel ‘Koapman’ 
genoemd.

Wat doe je zoal voor de kost/in het 
dagelijks leven?
De meeste uren breng ik door bij 
Autobedrijf Wiefferink als Automonteur. 

Verder nog hobby's? 
Autocrossen, klootschieten en (uit)
wedstrijden van Twente bezoeken

Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Vrijgezel

Zijn er nog andere sporten die je leuk 
vindt?
Klootschieten en Autocross 

Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub 
sta je langs de lijn? 
Nee, ik voetbal zelf niet. 

Wanneer/wat was je eerste wedstrijd 
van FC Twente? 
Dat was een uitwedstrijd in Tilburg; 
Willem II – FC Twente. Ze wonnen die 
wedstrijd met 2-3.

Seizoenkaart sinds?
Volgens mij is dit het vierde jaar, sinds 
2015-2016 dus.

Waar en met wie zit je in het stadion?
We zitten in Vak 302. Daar zit ik samen 
met Dirk-Jan Schleiferboom, Thijmen 
Tijhuis, Coen oude Nijeweme en Gerben 
Blokhuis. Daarnaast kan er altijd één 
iemand extra mee. Met vijf man hebben 
we namelijk zes kaarten.

Wie is je favoriete speler bij FC Twente 
(nu/aller tijden)?
Theo Janssen. Vooral in het seizoen 
2010/2011 was hij fenomenaal en 
beslissend in dat succesvolle seizoen. 
Hij stond dichtbij de supporters. 
Uiteindelijk was het wel jammer dat hij 
naar Ajax vertrok.

Welke speler moet er zo snel mogelijk 
terug keren in het rood van FC Twente? 
Bryan Ruiz. In het kampioensjaar was 
hij de grote man van het team. Ondanks 
dat hij zijn beste tijd inmiddels wel heeft 
gehad, zal hij voor dit elftal nog van grote 
waarde kunnen zijn. 

Wie mag er vandaag nog weg? 
Dylan George. Laat hem maar transfervrij 
overgaan naar Helmond Sport en haal 
hem vooral niet terug.

Welke prijzen/prestaties behaalt FC 
Twente de komende 10 jaar?
Tsja.. De schaal als kampioen van de 
Keuken Kampioen Divisie hoop ik. Laten 
we vervolgens maar eerst zorgen dat we 
weer een stabiel team in de Eredivisie 
worden.

Je meest memorabele wedstrijd van FC 
Twente?
Iedere uitwedstrijd. Dat zijn altijd 
machtig mooie tripjes, ongeacht de 
bestemming en de tegenstander. Voor 
degene die dit nog nooit mee hebben 
gemaakt, dan wordt het druk tijd om 
eens mee te gaan!
Wat is je favoriete buitenlandse club? 
FC Barcelona

Wie is je favoriete buitenlandse speler 
(nu/aller tijden)?
Zlatan Ibrahimović

Wie is volgens jou de meest irritante 
voetballer?
Ik heb een hekel aan van die jankende 
spelers met die vervelende maniertjes, 
zoals Neymar.

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt 
ooit?
Pfoeh.. Ieder doelpunt die valt aan de 
kant van Twente valt vind ik wel mooi. 
Daartussen zitten ongetwijfeld erg mooie 
doelpunten, maar ik kan er niet één 
kiezen.

Nog een aardig stadion ontdekt bij 
de uitwedstrijden/wat is je favoriete 
stadion?
In Nederland heb ik nog lang niet alle 
stadions gehad, ondanks dat ik geregeld 
naar een uitwedstrijd ga. Het stadion kan 
nog zo mooi zijn en de wedstrijd nog zo 
goed, toch blijft de busreis het mooist 
van zo’n dag!

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

Nog een mening over het Nederlands 
Elftal?
Nee, daarover heb ik geen mening.. Het 
zou wel weer een keer mooi zijn dat ze 
mee gaan doen aan een EK of WK. Dat is 
altijd wel gezellig.

Wat is je favoriete trainer?
Dick Advocaat. Ik vind het mooi dat die 
man nog zo fel en gedreven is en dat op 
die leeftijd! 

Hoe kijk je terug op de eerste 
seizoenshelft?
We mogen wel wat meer verwachten 
in het tweede deel van de competitie 
denk ik. Het spel én de resultaten 
waren voor de winterstop niet super. De 
thuiswedstrijd tegen Jong Ajax zelfs het 
absoluut dieptepunt. 
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Wat zijn je verwachtingen van de 
tweede seizoenshelft?
Ze zijn goed uit de winterstop gekomen 
en de directe concurrenten hebben al 
wat punten laten liggen. Buiten dat vind 
ik dat Twente kampioen kan en moet 
worden! 

Wat is je ideale basiself FC Twente op 
dit moment?
--------------- Drommel ------------
-- González -- Bijen -- Schenk --
---- Brama -------------- Smith ----
-- Aitor -- Espinosa -- Zekhnini --
--------------- Assaidi --------------
---------------- Friday -------------- 
 
Stellingen

Marino Pusic is niet geschikt als 
hoofdcoach van FC Twente.
Niet eens. Hij heeft al twee keer de 
verantwoordelijkheid genomen na een 
vertrek van een trainer en is uiteindelijk 
gebleven, ondanks dat het een enorme 
bende was bij de club. Het voetbal is 
niet altijd even goed en mooi, maar de 
omstandigheden zijn ook niet ideaal. 
Volgens mij doet hij het zo gek nog niet.

FC Twente keert binnen drie jaar terug 
in de het linker rijtje van de Eredivisie.
Eens. Als het rot is in de top, volgt de rest 
van de organisatie. En dat is de laatste 
jaren vooral van toepassing geweest 
op FC Twente. Volgens mij komen nu 
langzaamaan de juiste mensen weer op 
de juiste plekken terecht. Dan kan het 
niet anders, dan dat het op het veld ook 
beter zal gaan. Twente hoort natuurlijk 
gewoon tussen AZ, FC Utrecht en Vitesse 
te staan. 

FC Twente moet toehappen als een 
partij als Red Bull zich meldt bij de club.
Niet eens. Je verkoopt je hele ziel en 
zaligheid aan zo’n partij. Je logo, je 
identiteit.. Volgens mij moeten we dat 
niet willen.

FC Twente moet zich, zonder Heracles 
Almelo, meer toe gaan leggen op het 
opleiden van spelers uit de regio. 
Niet eens. Op het moment dat ze 
duidelijke afspraken gaan maken m.b.t. 
de samenwerking en het financiële 
plaatje kun je het beter samen blijven 
doen. 

Er moeten meer plekken gecreëerd 
worden voor oud- spelers binnen 
diverse geledingen van de club.
Eens. Je ziet bij Ajax en PSV dat het 
werkt. Oud- spelers kennen de wereld 
van het profvoetbal, weten wat er 
gevraagd wordt om uiteindelijk in het 
eerste elftal te komen. Hierbij kun 
je denken aan Arnold Bruggink, Jan 
Vennegoor of Hesselink en meer van 
dat soort mannen. Ook voor een stukje 
commercie kan het zinvol zijn. Op het 
moment dat er een boegbeeld van de 
club binnen komt i.p.v. ‘Pietje Puk’, dan 
ben je al enkele stappen verder richting 
een sponsordeal denk ik.
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Net twee paarden met oogkleppen op 
die teveel doordraven. Boere moet het 
doen met af en toe een steekpass vanuit 
het middenveld. Daar is hij te traag voor 
en als hij de bal heeft voor de goal, is zijn 
handelingssnelheid te traag. Alhoewel 
ik betwijfel of hij met goede voorzetten 
wel het verschil kan maken, aangezien hij 
geen enkel kopduel wint als de bal naar 
voren wordt geschoten.

De drive en een bepaald tactisch plan 
mis ik. Ja we pakken punten, maar uit 
dit team valt veel meer uit te halen. Kijk 
naar de tweede helft tegen N.E.C. en de 
wedstrijd uit bij FC Groningen in de KNVB 
Beker. Dan kan het allemaal wel. Het 
pussy gedrag van Pusic vertaald zich naar 
het veldspel. Niet willen wisselen, als een 
zoutzak langs de kant staan en alle kritiek 
maar proberen te ontkrachten.

Nee, ik ben geen fan van hem. Toen ik 
bij de eerste selectie kwam, was Hans 
Bossink mijn trainer. Die maakte een 
echte kerel van je. Op de eerste training 
kreeg Daan Sanders een goeie kegel 
van Ruud Ottenhof en mocht ik modder 
happen van Jamal Said. ‘Doorvoetballen 
en niet zeiken. Welkom bij het eerste’, zei 
Hans toen. Daar word je een kerel van. 
Dat hebben in mijn ogen ook een paar 
spelers nodig bij ons FC Twente, want 
ik denk dat Pusic gewoon fluit voor een 
overtreding tijdens een trainingspartijtje. 
Tenminste, zo lijkt het. 

Een negatief verhaaltje van mijn kant, 
maar zo kijk ik ertegenaan. Je betaalt 
je scheel aan alle wedstrijden. Dan wil 
je op z’n minst keiharde passie zien. 
Elke wedstrijd. Hopen dat de twee 
glasbakken, ik bedoel klasbakken Assaidi 
en Vuckic snel weer aansluiten en 
hopelijk gaan de hete pepers van Rob’s 
Vers Shop een beetje helpen. 

COTE!

Jesse Holsbeek

Het is winterstop. We staan op de vierde 
plek en twee punten achter de nummer 
een. Vooraf had iedereen die FC 
Twente een warm hart toedraagt voor 
getekend. We mogen ook best tevreden 
zijn over de tussenstand. Eigenlijk 
moeten we onze handen dichtknijpen. 
Echt keihard, want het spel was vaak 
niet om aan te gluren.

Aan het begin van het seizoen was het 
een grote gatenkaas achterin. Een goede 
Maaslander was er niks bij. Gelukkig is 
dat een beetje bijgespijkerd en is het 
allemaal wat stabieler geworden. Zeker 
nadat Peet Bijen in de ploeg werd gezet. 
Hij was in mijn ogen een van de betere, 
zo niet de beste speler was van het 
afgelopen half jaar. 

Woutje Brama. Legende, punt. Gelukkig 
zorgde onze kleine vriend Matthew 
Smith voor wat pit op het middenveld. 
Wat heeft dat ventje een drive. Heerlijk 
om te zien. Net of hij een portie Spaanse 
pepers opeet voor de wedstrijd. De 
pepers die Espinoza niet eet. Die lust hij 
niet. Een rasechte voetballer, maar wat 
heb ik me soms geërgerd aan die man. 
Dat is er één die vroeger de korstjes van 
het brood haalde en niet gecorrigeerd 
werd door zijn moeder. Dan krijg je zulke 
slappe vertoningen op het veld. Dat 
zelfde geldt voor Hölscher. 

Werk verdomme voor je centen, voor 
de punten, maar vooral voor alle trouwe 
supporters die er elke week uit en thuis 
zitten. Dus Rob Duursma: volgende keer 
graag een doos vol pepers met een zeer 
hoog capsaïcine gehalte. Dan willen ze 
wel lopen. En natuurlijk een bakje met 
speklapjes, maar die zijn voor ons.

Ik vind het daarnaast ook een sneu 
verhaal voor Tom Boere. Hij heeft 
er twee op de flanken lopen met 
oogkleppen op en alleen maar naar 
binnen gaan. De arme spits moet de 
ballen bijna op eigen helft ophalen. Een 
goede voorzet krijgt hij niet, want die 
twee op de flanken doen alles alleen. 

Gaan de hete pepers van Rob’s Vers Shop 
wonderen verrichten?
Column - Jesse Holsbeek, januari 2019
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Het is 24 februari, twee dagen na de 
overwinning op Eindhoven waarbij de 
winnende in de 94e minuut viel. Lijkt 
me een aardig belangrijke goal te zijn, 
als ik het nu bekijk. Sparta wint van Go 
Ahead Eagles en Den Bosch kreeg het 
dezelfde avond aan de noten van MVV. 
Wil je het nog mooier hebben? Twente 
zit, op moment van schrijven, in een 
zetel en stevent af op een rechtstreekse 
terugkeer naar de Eredivisie. 11 punten 
los. Dat kan toch haast niet meer 
mis, zul je zeggen. Voetbal is geen 
wetmatigheid maar het zal toch raar 
lopen als dit Twente de schaal niet wint. 
Ik zeg “poets op dat ding!”.

Op alle fronten is er positief nieuws 
over de club, je zou er haast argwanend 
van worden na al die shit van de laatste 
jaren. Nieuwe structuur voor de club, 
financiële impulsen van de Noabers, 
de gemeente die meewerkt aan het 
crediteurenakkoord, de jeugdafdeling 
die nieuw leven in wordt geblazen, 
Reggeborgh die de gelden van de 
Noabers verdubbelt, zelfs uit de pen 
van Leon Ten Voorde lijkt iets anders 
dan azijn te komen. De hele club wordt 
opgepoetst. Dan ontstaat er langzaam 
een glans. En met een glans kan, mits 
er normaal gedaan wordt, de trots 
weer terugkeren. Het zou toch wat zijn, 
na één jaar Keuken Kampioen Divisie 
“gewoon” terugkomen in de Eredivisie. 
Kunnen de kids op de Playstation in ieder 
geval Twente weer kiezen in FIFA20. 

Poets maar op!
Column - Bas Leferink, februari 2019

Iedere keer als ze nu noodgedwongen 
moeten kiezen uit 18 ploegen, niet 
zijnde Twente, doet het toch nog een 
beetje pijn. Twente hoort op het hoogste 
niveau. In ieder geval de supporters. Ik 
schreef halverwege 2018 dat ik hoopte 
op een cultstatus van de club. Volgens 
mij is dat exact wat er is gebeurd, meer 
seizoenkaarten dan het jaar ervoor, 
alleen maar enthousiasme, weg met het 
chagrijn en het stadion dat met de week 
voller wordt, sfeeracties, et cetera. Deze 
club is groter dan de gemiddelde Tukker 
zich beseft. Bij uitwedstrijden zitten de 
supporters verre van uitsluitend in het 
uitvak. Hoe ze aan al die kaarten komen 
is me een raadsel maar ze zitten echt 
overal. Wat dat betreft verdienen de 
beleidsmakers van vorig seizoen echt een 
pluim. 

Erik Velderman, wiens positie uiteindelijk 
moeilijk houdbaar was om “politieke 
redenen”, heeft aantoonbaar goed 
werk verricht. Die begon in 2017 al 
met poetsen. Vanaf nu moet iedere 
Tukker gaan poetsen. Poets je stoel op, 
poets de televisie, poets je jaarkaart, je 
spiegel, je vrouw, je auto, je brommer, 
je fiets, poets alles dat op één of andere 
manier te maken heeft met hoe je voor 
de dag komt. Er staat iets geweldigs te 
gebeuren. 

“Leu, maak oe op veur een gigantisch 
feest op de Oale Markt (of de 
A1, want ook al rijdt die bus daar 
vast niet nogmaals langs, het was 
aantoonbaar een meer dan mooie 
evenementenlocatie met internationale 
allure). En koop daarna een seizoenkaart. 
Die keet moet volgend seizoen gewoon 
stampvol zitten. Iedere week uitverkocht 
huis, meer is er niet van. Kunnen we 
gelijk nog een Noaberbus aanschaffen, 
de eerste supportersvereniging met twee 
van die dingen. Klinkt goed toch? Kunnen 
we in plaats van één bus er ook gelijk 
twee poetsen!”

Bas Leferink
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Al snel na het boeken van de stedentrip 
naar de Portugese hoofdstad Lissabon, 
besloot ik de speelprogramma’s 
van de lokale clubs (SL Benfica, 
Sporting Lissabon en Belenenes) er 
op na geslagen. Een stedentrip wordt 
natuurlijk net wat meer bijzonder, 
wanneer je een wedstrijdje hebt 
bezocht of stadiontour hebt gedaan. En 
wat bleek? De Derby de Lisboa stond op 
zondag 3 februari op de rol! 

De rivaliteit tussen de twee grootste 
clubs uit Lissabon is een bijzondere. 
Niet alleen meer dan een eeuw oud, 
maar ook wat tegenstrijdig. Waar 
Sporting Club de Portugal van origine 
een eliteclub schijnt te zijn, zijn ze 
nu vooral de passievolle volksclub. 
Benfica daarentegen is opgericht in een 
voorstad van Lissabon, Belém, waar 
het grotendeels bestond uit spelers uit 
de wijk. De club is van origine nederig, 
maar wordt vandaag de dag gezien als de 
arrogante club. Blijkbaar gaat het winnen 
van prijzen gepaard met het groeien van 
de hooghartigheid. In Nederland kennen 
we dit verschijnsel natuurlijk ook bij alles 
en iedereen wat Ajax een warm hart 
toedraagt.

Met name in de tijd van clublegende 
Eusébio vanaf 1960 won Benfica de 
ene na de andere prijs. Ondanks dat FC 
Porto vanaf 1990 de hegemonie heeft 
overgenomen, wordt Benfica nog altijd 
als arrogante club bestempeld. Naast 
het eergevoel is de derby ook énorm 

belangrijk voor de eindklassering. De 
eerste twee plaatsen in de competitie 
geven rechts op de (kwalificatieronde) 
van de Champions League. Nummer drie 
zal Europa League gaan spelen. 

In Nederland krijgen we op niet zo heel 
veel mee van het Portugese voetbal. 
Het staat dan ook niet bepaald bekend 
om zijn ongekende passie voor het 
spelletje. Doorgaans is de sfeer op veelal 
meer lege dan volle tribunes gelaten, 
maar ik kan je inmiddels vertellen dat 
de aanhang van Sporting een absolute 
uitzondering is! De liefde en passie voor 
de club spat er bij jong en oud vanaf. Al 
ruim voor de wedstrijd was de spanning 
rond het stadion voelbaar! Rondom het 
stadion hebben we ons dan ook goed 
vermaakt, voorafgaand aan de wedstrijd.

Krankzinnige Derby de Lisboa 
Door Jordy Morsink , februari 2019

Portugezen zijn een eervol volk. 
Ongeacht de stand op de ranglijst, de 
derby moet gewonnen worden. Dit 
maken ze ook duidelijk met woord 
en gebaar. Haast Zuid-Amerikaanse 
taferelen. Voor Sporting was het aan- of 
afhaken. Eenmaal in het Estádio José 
Alvalade nam die spanning bij de échte 
supporter met de minuut toe. Tijdens 
de warming up zat het stadion al zo 
goed als vol en kreeg het team luidkeels 
support vanaf de tribune. Enorm gaaf! 
Zelfs mijn vriendin, geen geboren 
voetballiefhebster, was enorm onder de 
indruk! 

Vanuit de rode hoek aan de andere 
kant van het stadion was zo nu en dan 
wat te horen. Die paar duizend werden 
simpelweg door een orkaan van geluid 
overstemd door “Os Leões”, aangevoerd 
door de Ultras. De fanatieke aanhang van 
Sporting verdeelt zich in vier groepen: 
Torcida Verde, Directivo Ultras XXI, 

Juventude Leonina en Brigada Ultras. 
Duidelijk herkenbaar van links naar 
rechts verdeeld over de korte zijde van 
het stadion. Tussen de groepen schijnt 
er niet bepaald sprake te zijn van een 
eenheid, maar vocaal versterken ze 
elkaar wel. Daarnaast organiseren ze 
afzonderlijk van elkaar sfeeracties, wat 
dan weer bijzondere beelden oplevert. Er 
gebeurt binnen elk van die ultra groepen 
zo veel dat je soms ogen en oren te kort 
komt. Met een diversiteit aan sfeeracties 
en vuurwerk gaf de fanatieke aanhang 
het juiste voorbeeld, o.a. met een flinke 
pyro-show van groene fakkels. Het uitvak 
stelde daar maar weinig tegenover. Een 
enkele vlag en een verdwaalde rode 
fakkel waren lange tijd het enige dat ze 
te bieden hadden. 
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De wedstrijd zelf was vooral slecht. 
Als door de spanning verlamt begon 
Sporting heel slecht aan de wedstrijd. 
Benfica was heer en meester in Estadio 
José Alvalade tot plezier van het uitvak. 
Tot afgrijzen van het thuispubliek stond 
er na een half uur 0-2 op het scorebord. 
Een kleine opleving vlak voor rust zorgde 
voor hoop in de groen-witte harten. De 
aansluitingstreffer was daar. De hoop 
werd echter vlak na rust aan diggelen 
geschoten door Benfica. Sporting mocht 
blij zijn dat de aartsrivaal slechts uitliep 
naar 1-4, voordat Bas Dost vlak voor de 
tijd de score nog een iets beter aanzien 
kon geven vanaf de penaltystip. Een 
eindstand van 2-4, maar deze levendige 
derby kon veel meer doelpunten 
opleveren naast de drie die door de VAR 
werden afgekeurd. Naast een rode kaart 
gebeurde er van alles, zowel op als naast 
het veld. Heerlijk passie.

Het was geen beste wedstrijd, maar 
door alles wat er op en rondom het veld 
gebeurde zaten we wel 90 minuten lang 
op het puntje van onze stoel. De één 
kon het niet meer aanzien, de ander had 
geen nagels (of zelfs vingers) meer over 
van het nagelbijten. Ondanks het matige 
niveau van de wedstrijd, zag je wel dat 
spelers als João Félix (Benfica) en Bruno 
Fernandes (Sporting) er bovenuit staken. 
Eerstgenoemde gaat door het leven als 
‘de nieuwe Ronaldo’ en de ander wordt 
veelvuldig in verband gebracht met 
Manchester United.

Eens te meer heeft Lissabon bewezen 
wat een heerlijke stad ze is. Prachtig 
lenteweer, een veelzijdig karakter en 
een mooi voetbalcultuur. Een absolute 
aanrader voor eenieder, maar kijk wel 
eerst de speelprogramma’s na! ;-)

Update
Bas Dost en trainer Marcel Keizer 
hebben met Sporting de twee Portugese 
bekertoernooien wet en te winnen dit 
seizoen. Na het winnen van de Taça 
da Liga is ook de Taça da Portugal, het 
grootste bekertoernooi van Portugal, 
binnen gesleept door de Nederlanders. 
FC Porto werd na een spannende 
strafschoppenserie verslagen. Na 120 
minuten spelen stond het 2-2.

Benfica is dit seizoen voor de 37e 
keer in de clubhistorie landskampioen 
geworden. Benfica volgt hiermee FC 
Porto (28 landstitels) op.

TIP: Enkele Europese klassiekers & 
derby’s om te bezoeken:
Voor de televisie zijn sommige 
wedstrijden al speciaal, maar moet je 
jezelf eens voorstellen hoe het zou zijn 
als je de mooiste derby’s in het stadion 
zou kijken met je maten. Met z’n allen 
genieten van de ongelofelijke sfeer is 
toch een heel bijzondere ervaring. 

Speciaal daarvoor maakten de heren van 
Groundhopper.nl eens een selectie van 
enkele Europese klassiekers & derby’s 
die je echt eens moet bezoeken met je 
vrienden:

- Celtic – Rangers FC
- AS Roma – Lazio Roma
- Rode Ster Belgrado – Partizan Belgrado
- AIK – Djurgarden 
- Kopenhagen - Bröndby IF
- Olympiacos – Panathinaikos
- Borussia Dortmund – Schalke 04

Overigens zijn er nog tal van klassiekers/
derby die moeiteloos aan dit rijtje 
toegevoegd kunnen worden! ;-)
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Het diepgewortelde verlangen naar de 
Eredivisie lijkt op moment van schrijven 
(het is de maandag na de eclatante 
zege op het Kasteel tegen Sparta) 
volop bevredigd te gaan worden. Lijkt, 
ja want nuchtere Tukkers als we zijn, 
verkopen we de huid niet voor de beer 
geschoten is. Feit is dat ‘we’ er gewoon 
bijzonder goed voor staan in de oh zo 
vermaledijde Keuken Kampioen Divisie. 
Nou ik geef het eerlijk toe, al heette 
de Eerste Divisie de Libresse Divisie of 
de Nivea dagcrème League, het maakt 
me allemaal geen ene moer uit, zolang 
we aan het einde van de rit maar tegen 
heel Nederland kunnen zeggen: Daar 
zijn we weer!!!!

En wie gelooft daar nu niet in? Hoe 
anders was het voor de winterstop toen 
de hoon over onze club neerdaalde met 
thuisnederlagen tegen clubs waar we 
een jaar geleden niet eens tegen zouden 
oefenen. Welkom in de wereld die Eerste 
Divisie heet. Nu heb ik als verslaggever 
bij de krant alle stadions in de Eerste 
Divisie bezocht in het kielzog van de 
buren uit Almelo op hun weg vanuit het 
ei naar volwassenheid als voetbalclub. 
Op de vrijdagavond naar Haarlem, 
Maastricht, Velsen-Zuid en Dordrecht, 
ik deed het met liefde. Het had namelijk 
wel iets, betaald voetbal in de marge, 
want dat was het gewoon. Maar de 
eerste divisie is veranderd met de komst 
van FC Twente, Roda JC, Go Ahead 
Eagles, N.E.C. en Sparta. 

Het zijn stuk voor stuk clubs die ook in 
de Eredivisie niet zouden misstaan. 

En nu lijkt het de normaalste zaak van 
de wereld dat we boven aan staan, 
maar dat is het allerminst. Captain Wout 
Brama zei het onlangs in een interview 
heel treffend. ‘FC Twente is een 
Eredivisieclub met een Eerste Divisie-
elftal’. Inmiddels zijn z’n woorden wel 
wat achterhaald en mogen we gerust 
spreken van een wederopstanding van 
een niet bijster evenwichtige selectie. 

Vanzelfsprekend deinen we mee op de 
golven van euforie die de Grolsch Veste 
zijn binnengerold, maar het schip is 
nog niet in de haven van bestemming. 
Pas als we met die schaal staan en 
heel Nederland weer over FC Twente 
heen valt bij de rentree op het hoogte 
niveau, dan zijn we echt terug. Wij tegen 
iedereen!!!

Erwin Waanders

Hemel
Column - Erwin Waanders, februari 2019
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Sjoerd Mossou, journalist en fanatiek 
NAC supporter, verkondigt zijn 
(doorgaans ongenuanceerde) mening 
geregeld bij FOX Sports en Studio 
Voetbal. Maar zo af en toe schrijft hij 
ook best leuk stukjes in het AD. Zo heeft 
hij zo’n acht jaar geleden een column 
geschreven over Theo Janssen. Dit 
nadat hij hoogstpersoonlijk FC Twente 
langs PSV had geholpen. En laten we 
eerlijk zijn.. Af en toe is het best lekker 
om weg te dromen, terug naar die 
succesvolle tijden van weleer. Daarnaast 
is Theo weer ‘hotter’ dan ooit nu hij 
wekelijkse tafelgast is bij VTBL en vier 
maanden geleden op de proppen is 
gekomen met zijn eigen biografie 'Op 
pad met de Dikke Prins'.

Dat juichen alleen al. Theo Janssen 
stond met zijn benen uit elkaar, de 
armen gespreid, twee gebalde vuisten 
in de lucht. Zoals een bokser zich laat 
toeschreeuwen door de menigte, vlak 
na een knock-out. Theo keek stoer. Hij 
lachte niet eens een beetje. 

Dat maakte het plaatje helemaal af, 
op een bepaalde manier. Theo Janssen 
met zijn twee getatoeëerde armen voor 
Vak P, een tikkeltje uitdagend, helemaal 
alleen nog, kort voordat de rest kwam 
aangerend in de verte. Hij ademde hevig, 
dat zag je aan het witte wolkje dat uit zijn 
mond kwam. Zijn borstkas bewoog op en 
neer als een trekharmonica.

Al die mooie details. Er kleefde wat bloed 
aan zijn rechterwijsvinger, zag ik gisteren, 
op een haarscherpe close-up-foto van 
Theo in de Volkskrant. Zijn oogzakken 
waren opgezwollen, roodkleurig, 
bloeddoorlopen. De ondertanden een 
beetje scheef. 

En op zijn mouw zat een badge gestikt 
met een, in zijn geval, nogal ironische 
tekst. 'Scoren voor gezondheid', stond 
er, in zwarte lettertjes. Maar straks ging 
Theo eerst lekker een peuk roken. Of 
twee. 

Het doelpunt van Theo Janssen tegen 
PSV. Soms heb je dat, dat zelfs vier 
herhalingen tekortschieten. Dit was zo'n 
doelpunt waar je op zaterdagavond heel 
erg aan toe bent, na al dat geschreeuw 
en geklooi en gehannes bij Ajax. 
Eindelijk weer voetbal. Het allermooiste 
staaltje voetbal denkbaar, nog wel. Die 
machtige sprint, diep op eigen helft 
gestart. Het deed me grinniken om 
een verhaal van eerder die week, toen 
Michel Preud'homme een uitgebreid 
fietsschema had uitgewerkt voor Theo, 
om hem fris en fit te krijgen voor de 
wedstrijd tegen PSV, ondanks een 
knieblessure.

De stift van Theo Janssen, of: waarom we zo van 
voetbal houden
Column uit het verleden - Sjoerd Mossou, april 2011

Hoofdschuddend had Theo naar het 
schema gekeken, zuchtend dat hij niet 
van plan was om 'de Tour de France te 
gaan zitten rijden'. De voetballer trok 
prompt zijn voetbalschoenen aan, liep 
het trainingsveld op, zette een vliegende 
tackle in en schoot vlammend hard 
op doel. Om daarna met een quasi-
nonchalante blik naar de zijlijn te kijken, 
een tikkeltje spottend. 'Zo. Ben ik fit 
genoeg, trainer?' 

Hij werd bijna ingehaald, zaterdagavond, 
door Francisco Javier 'Maza' Rodríguez. 
Maar slim en sluw liet Janssen zich 
katapulteren, als een botsautootje, 
precies de goede kant op gebeukt 
door de vierkante schouder van zijn 
tegenstander. En daar ging hij dan, 
duidelijk fit genoeg, op weg naar de hoek 
van het strafschopgebied. Een seconde 
later gebeurde het. 

Eindelijk. Dat stiftje. Die heerlijke 
linkervoet, iets onder de bal, aaiend 
bijna, subtiel scheppend, een beetje 
vertraagd, de rug kaarsrecht, de tong iets 
uit de mond. Een woeste bokser die heel 
teder een kuikentje op het droge tilt, zo 
zag het eruit. Traag zweefde de bal door 
de lucht. Met een perfect, fluweelzacht 
boogje. 

We waren het bijna vergeten, na al dat 
gedoe met Lex Immers en spreekkoren 
en Ajax en schwalbes en doodschoppen 
en Douglas en Ola Toivonen. Maar Theo 
Janssen legde het zaterdag nog één keer 
uit, aan ons allemaal. Waarom we zo van 
voetbal houden.



30 31

Jordy, oonzen veurzitter, hef mie vrögt 
of ik ok wat, in dit mooie bleadke, wol 
schrievn. Leek um mooi um 't in 't plat 
te doon. Wie bint toch Twente of nie 
dan. Ma ja woar mo'jt dan oawer hebn? 
Oawer't voetbal? Astebleef nig, nig 
oawer 't voetbal. Mer wie bint toch ne 
suppottesclub van nen voetbalclub? 
Joa dat bi'w. Nen mooie voetbalclub 
toch? Joa, nen heeln mooin club. Mooi 
stadion, mooie wear met mooi grös, 
mooie sfeer, tukkers onne meka, ait 
good. Nat en dreug is ok dik in orde. 
Allenig het voetbal wil nog nig vlottn. 
Woart an lig? Zegt het meh.

A'j gin spitsen hebt dee d'r ene inpleert.
Vriedagsoams, as oons Twente mot 
spöln in de aanrecht-competitie, zeg ik 
teegn de vrouw:”Ajuu goa noa Twente”. 
Sjaaltje um, petke op. Hups de Bus in. 
Poar tonnekes um de keel alvast te 
smeern. Want wie mot temet oonze 
FC aanmoedigen. Doot nog ne gokje 
veur nen euri, wat geet het wodn. Mooi 
gezellig, hebt d'r zin an. Loopt noar 
stadion. Begint met nen köpke koffie, 
goat zitten, goat stoan,”You never walk 
alone”, Twente klap, klap, klap. Twente 
klap, klap, klap. Noh dan geet los. 
Huppekee, dran ant spek. Int begin geet 
vaak nog wa. Maja ai gin spitsen hebt 
dee d'r ene inpleert en mannegers dee, 
nen trainer dee, spöllers dee. 

Achja de beste stuurleu stoat an de wal. 
Mer tevaak biw de bus weer instapt as 
nen oalen brompot. En toch blif nen 
mooin club. Twente Denekamp sowieso.

'T is potdomme ok de Golsch Veste en 
gin Klaas Bruinsma of Willem Holleder 
Veste.
We zijn gehaat en asociaal, we zijn de 
allermooiste club van allemaal. Zal wa 
nen oalderwetsen zeurpot ween. Mer 
dat goa ik dus never nooit zingn. Veul 
mie zelf nig gehaat en zekers nig asociaal. 
Hoe kuj in godsnaam de allermooiste 
club ween a'j bestoat oet gehate leu en 
asociaalvolk. Knap werk dat ze zo'n groot 
en mooi spandoek maakt, alleen jammer 
dat ze zich nig wat positiever vekoopt. 

“Ajuu, goa noa Twente,..”
Gastcolumn - Jeroen ‘Abbe’ Thijssen

 Veentweark zalt wa ween. De een 
schreeuwt wat en de rest huppelt d'r 
achter an. Mer mooie spandeuk kunt ze 
maakn, dat mok ze noagemn.

Hasj coke en pillen zo gaan we zondags 
op pad. Dan speelt ons twente, ja dan 
gebeurt er eens wat.
Was ok nen mooi spandeuk. Mer ok 
weer met nen tekst. Hef Twente zelfs 
nog ne boete kost. Heb leever dat ze 
“Patat, bier en braadwost, zo goat wie 
vriedags op pad, dan spölt oons Twente, 
joa dan gebeurt d'r is wat.” zingt. Want 
de meeste leu drinkt bier in de veste. 'T 
is potdomme ok de Golsch Veste en gin 
Klaas Bruinsma of Willem Holleder Veste.

Hop dat de tweede seizoensheft better 
geet. Da'w ne luk minder te bromn hebt. 
Da'w promoveert noar de divisie woar 
nen grootn club as oons Twente thoes 
heurt. Mot spel en de spöllers wa better 
wodn. Want zoast team noe spölt hebt 
ze niks in de eredivisie te zeukn. 
“Fc Twente ai,ai, ai, ai. Is de club van een 
uit honderd. Fc Twente ai, ai, ai, ai, wordt 
door iedereen bewonderd.” Dit was 
de tekst van het eerste clubleedke van 
oonzen FC, 50 joar leen, Mooi dat ze dat, 
dit seizoen, weer dreait int stadion. Het 
is toch ok meujer dat ze oe bewonnert 
dan dat ze oe haat en associaal vindt.
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hij naar eigen zeggen veel aan FC Twente 
te danken. Hij groeide op in Amsterdam-
Osdorp ‘volgens de wetten van de straat. 
Hij kwam in de jeugdopleiding van 
Ajax, maar werd er in de B2 afgewezen. 
Na een korte periode bij Haarlem kon 
FC Twente hem gratis oppikken bij de 
failliete club. Het betekende voor hem 
een nieuwe start. 

Nadat hij als aanvoerder kampioen 
was geworden met Jong FC Twente, 
maakte hij in het seizoen 2012/13 op 
huurbasis veel indruk bij Go Ahead 
Eagles. De jaargang daarna brak hij 
door bij de Tukkers. Door de financiële 
malheur moest FC Twente hem 
noodgedwongen verkopen. Spartak 
Moskou betaald 15 miljoen euro voor 
het talent, die uiteindelijk tot slechts 
32 Eredivisiewedstrijden kwam in het 
Twentse rood.

Quincy Promes maakte vorig jaar, na  van 
Spartak Moskou naar Sevilla FC. 
De Spaanse club telde ruim 25 miljoen 
euro voor de voormalig FC Twente-
aanvaller neer. Verder is hij ‘een 
zekerheidje’ in de selectie van het 
Nederlands Elftal. De teller staat reeds 
op 38 interlands en 7 doelpunten.

Steven Berghuis
Steven Berghuis maakte onder Co 
Adriaanse zijn debuut bij FC Twente, 
maar opvolger Steven McClaren zag 
het niet zo in de buitenspeler zitten. 
De aanvaller maakte de overstap naar 
AZ, waar hij in het seizoen 2013-2014 
eindelijk zijn definitieve doorbraak in 
de Eredivisie beleeft. Lange tijd staat hij 
bekend als een wispelturige buitenspeler, 
maar anno 2019 is hij behoorlijk constant 
in zijn spel. 

Berghuis maakte na drie seizoenen 
in Alkmaarse dienst de overstap naar 
Londen. Hij signeerde een lucratief 
contract bij Watford, maar het avontuur 
in de Premier League liep uit op een 
mislukking.

De afgelopen 10-15 jaar is het voor veel 
mensen binnen Twente, en ook bij de 
amateursclubs, een doorn in het oog 
dat er veel spelers uit andere delen 
van het land in de academie kwamen 
spelen. Daarnaast kwamen er sowieso 
véél te weinig spelers door vanuit de 
jeugdopleiding. Vorig jaar besloot de 
club de opleiding een andere structuur 
te geven, die een sterk(er) regionaal 
karakter moet krijgen én die voor een 
betere aansluiting richting de eerste 
selectie moet zorgen. 

Door allerlei uiteenlopende redenen 
hebben veel voormalige jeugdspelers 
niet/nauwelijks in het eerste elftal van FC 
Twente gespeeld. Of men trok de deur 
van de Grolsch Veste al dicht voordat ze 
goed en wel ‘een zekerheidje’ waren in 
de eerste selectie. 

We hebben eens blik geworpen op 
een achttal voormalige jeugdspelers, 
gesorteerd op actuele marktwaarde, die 
nu elders furore maken. 

Joachim Andersen
Joachim Andersen besloot in augustus 
2017 FC Twente te verruilen voor het 
Italiaanse Sampdoria. Twente ontving 
het schamele bedrag van 1.4 miljoen 
euro voor het Deense talent. Uiteindelijk 
speelde hij nét geen 50 officiële 
wedstrijden in de Eredivisie. 

In zijn debuutjaar bij Sampdoria kwam 
Andersen slechts tot acht optredens 
in de hoofdmacht, maar sinds dit 
seizoen is hij een vaste waarde in de 
defensie van trainer Marco Giampaolo. 
Ondanks zijn doorlopende contract 
tot 2022 wordt hij geregeld in verband 
gebracht met diverse topclubs. O.a. 
Atlético Madrid, Arsenal, Juventus, 
Internazionale, Manchester United en 
Tottenham Hotspur hebben reeds naar 
zijn diensten geïnformeerd. De 23- jarige 
stopper vertegenwoordigd inmiddels 
een marktwaarde van ruim 20 miljoen 
euro, waarbij de transfersom naar alle 
waarschijnlijkheid nog wel hoger uit zal 
vallen.

Quincy Promes
Ondanks dat hij maar enkele drieënhalf 
jaar in Hengelo rond heeft gelopen heeft 

Hoe is het nu met... - Voormalige jeugdspelers?
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Uiteindelijk haalde Feyenoord hem 
terug naar Nederland. Hier heeft hij zich 
ontpopt tot één van de belangrijkste 
spelers van de selectie en smaakmakers 
van de Nederlandse competitie. In de 
afgelopen drie seizoenen was hij goed 
voor 37 doelpunten en 32 assists in 
de Eredivisie. Op dit moment is hij de 
belangrijkste kandidaat om Hirving 
Lozano te vervangen bij PSV. Inmiddels 
heeft hij ook al 14 keer zijn opwachting 
mogen maken in het Nederlands Elftal.

In Twentse dienst kwam hij uiteindelijk 
tot slechts 8 optredens in de Eredivisie.

Deniz Türüc
Türüç begon zijn jeugdopleiding bij 
FC Twente. Als A- junior moest hij 
vertrekken uit Enschede en kwam hij, 
via De Graafschap, bij het eerste van Go 
Ahead Eagles terecht. 

In 

Deventer joeg hij in 2012 hij als met 
teamgenoten als Lars Lambooij en Patrick 
Gerritsen nog op een profcontract. Vijf 
jaar later, medio 2017, deelde hij in 
Istanbul bij het Turkse nationale elftal 
de kleedkamer met o.a. de grote Turkse 
ster Arda Turan. Sindsdien wordt hij 
geregeld in verband gebracht met een 
transfer naar een topclub als Galatasaray, 
Fenerbahçe en Beşiktaş. Daarnaast zou 
Ajax onlangs naar hem geïnformeerd te 
hebben. Erik ten Hag, hoofdcoach van 
de Amsterdammers, kent hem nog uit de 
jeugdopleiding van Twente en vanuit hun 
gezamenlijke jaar in Deventer. 

De geboren Enschedeër speelde 
uiteindelijk geen enkel officieel duel 
voor de Tukkers in de Eredivisie. In de 
afgelopen jaren speelde hij inmiddels 
4 interlands voor Turkije en volgens 
transfermarkt.de vertegenwoordigd hij 
een marktwaarde van ruim 3 miljoen.

Hidde ter Avest
Na het doorlopen van de gehele 
jeugdopleiding maakte Hidde ter Avest 
in december 2014 zijn debuut voor 
de hoofdmacht van FC Twente tijdens 
een KNVB beker wedstrijd tegen De 
Graafschap. Ter Avest mocht die avond 
invallen voor Orlando Engelaar. Ter Avest 
stond op dat moment al jaren te boek 
als een groot talent, die zowel in het 
centrum van de verdediging als op de 
rechtsbackpositie opgesteld kon worden.

In het seizoen 2014-2015 zou hij in dat 
jaar nog tien keer zijn opwachting maken 
in de hoofdmacht. 

In de drie daaropvolgende jaren 
ontwikkelde Hidde ter Avest zich tot 
één van de weinige lichtpuntjes bij 
FC Twente. In totaal kwam hij tot 
honderd duels in dienst van de ploeg 
uit Enschede. Een mooi aantal, maar 
de verdediger had er meer willen en 
moeten spelen. Vorig jaar (februari 
2018) brak Ter Avest zijn kuitbeen in 
een ongelukkig duel met FC Utrecht-
verdediger Mark van der Maarel. Einde 
seizoen voor de sterkhouder, die zijn 
ploeggenoten op pijnlijke wijze zag 
afglijden naar een niveautje lager. De 
opmars van Ter Avest in Enschede 
eindigde dan ook in mineur.

Na de degradatie van FC Twente vertrok 
Ter Avest transfervrij naar Udinese. 
Bij de ‘Bianconeri’ kwam hij binnen 
terwijl hij nog midden in zijn revalidatie 
zat.  Toch kwam hij dit seizoen al tot 
13 wedstrijden in de Serie A en heeft 
hij Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi en 

Stephan El Shaarawy reeds als directe 
tegenstanders tegenover zich gehad. 
Met Udinese eindigde hij het afgelopen 
seizoen op de twaalfde positie in de Serie 
A. Hidde ter Avest vertegenwoordigd 
momenteel een marktwaarde van 
€2.000.000,-, volgens Transfermarkt.de.

Tjarron Chery
Chery stond in de Twentse 
jeugdopleiding altijd te boek als groot 
talent, maar een échte doorbraak bij FC 
Twente is er nooit van gekomen. Verder 
dan één minuut in de hoofdmacht van de 
Enschedeërs kwam hij niet. Op zondag 
26 oktober 2008 mocht hij in blessuretijd 
invallen voor matchwinner Marko 
Arnautovic in het uitduel met Vitesse.

Wat volgde waren uitleenbeurten aan 
respectievelijk Cambuur Leeuwarden, 
RBC Roosendaal en FC Emmen, alvorens 
hij voor een definitieve overstap koos 
naar ADO Den Haag. 
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In de Hofstad groeide hij uit tot 
smaakmaker, voordat hij vertrok naar FC 
Groningen. Daarna transfereerde hij naar 
Queens Park Rangers.

Na anderhalf jaar in Londen 
gebivakkeerd te hebben was hij in januari 
2017 de eerste Nederlander die voor 
'het nieuwe geld'  uit China koos. Chery 
was op dat moment van onschatbare 
waarde voor het de ‘Super Hoops’. In de 
Championship was hij in anderhalf jaar 
tijd betrokken bij 21 doelpunten. 

Na anderhalf jaar keerde hij vorig jaar 
vanuit China terug naar Europa. De 
aanvallende middenvelder tekende een 
éénjarig contract getekend in Turkije bij 
Kayserispor. Als ploegmaat van Deniz 
Türüc was hij hier afgelopen seizoen 
goed voor 9 doelpunten en 4 assists in 33 
competitiewedstrijden. Deze zomer is hij, 
naar alle waarschijnlijkheid, transfervrij 
op te pikken. Komt het dan toch nog van 
een debuut in FC Twente 1?

Joey Pelupessy
Joey Pelupessy doorliep de volledige 
jeugdopleiding bij de Voetbalacademie 
van FC Twente. In 2012 maakte de 
inmiddels 26-jarige middenvelder 
zijn debuut bij de hoofdmacht van 
de Tukkers. In de Europa League 
startte hij in de uitwedstrijd tegen 
Hannover 96 in de basis. 

Na zeven wedstrijden in de hoofdmacht 
vertrok de in Almelo geboren 
middenvelder in 2014 naar rivaal 
Heracles. Hier ontwikkelde hij zich tot 

een gewaardeerde middenvelder én 
aanvoerder. Na 119 wedstrijden in het 
eerste elftal van Heracles besloot hij in 
januari 2018 naar Sheffield Wednesday 
te vertrekken. Inmiddels heeft hij al 50 
competitiewedstrijden voor ‘The Owls’ 
achter zijn naam staan en heeft hij zich 
gemanifesteerd als publiekslieveling.

Maikel Kieftenbeld
Kieftenbeld werd in 2003 door FC Twente 
opgepikt bij VV Lemelerveld en speelde 
vier jaar in de jeugdopleiding van de 
club. In 2007 tekende hij bij Go Ahead 
Eagles waar hij zijn debuut maakte in 
het betaald voetbal. In 2010 vertrok hij 
naar FC Groningen waar hij na vijf jaar de 
transfer verdiende naar Birmingham City 
dat uitkomt in de Championship. 

Kieftenbeld is momenteel revaliderende 
van een gescheurde kruisband 
in zijn rechterknie, maar is de 
afgelopen vier jaar vaste keus voor 
Birmingham City én publiekslieveling. 
In vier seizoenen speelde hij reeds 151 
competitiewedstrijden voor ‘The Blues’. 
Zijn contract loopt nog één jaar door 
in Engeland en de middenvelder heeft 
reeds te kennen gegeven dat het dan 
tijd is om terug te keren naar Nederland 
om dichterbij familie te kunnen zijn. 
Komt het ooit nog van een ‘rentree’ in 
Enschede?
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De foto en zijn verhaal

Achter elke foto zit een verhaal, dit kan 
een bepaalde emotie of spanning zijn 
of iets wat je per toeval overkomt dat 
je dit op de juiste manier heb kunnen 
vastleggen. Dit keer geen foto van een 
clubicoon of voetbalactie, maar een 
foto vanuit het uitvak in een iconisch 
stadion; White Hart Lane in Londen.

Het is inmiddels achtenhalf jaar geleden.. 
Eind september 2010 trokken ruim twee 
duizend Twente supporters naar Londen 
om de club te steunen in de Champions 
League wedstrijd tegen Tottenham 
Hotspur. Op dat moment was het de 
tweede keer in twee jaar tijd dat ‘we’ 
in Londen neerstreken. In 2008 speelde 
Twente tenslotte in de voorronde van 
de Champions League tegen Arsenal, de 
aartsrivaal van Tottenham.

Het contrast tussen beide clubs is 
énorm momenteel. Tottenham heeft de 
afgelopen week de Champions League 
finale gespeeld tegen Liverpool, daar 
waar voor FC Twente het seizoen al een 
maand ten einde is als kampioen van de 
Nederlandse Eerste Divisie.

Maar daar gaat dit verhaal niet over. Het 
verhaal zit namelijk in de charme van 
het voetbal, die beetje bij beetje lijkt 
te verdwijnen. De voetbalwereld heeft 
al zakken vol geld en wil daar het liefst 
nóg meer poen aan toevoegen. Hoe ze 
dat willen doen? Nou, simpel: nog meer 
bezoekers toelaten die zo gek zijn de 
peperdure kaartjes van tegenwoordig 
te betalen. Het gevolg is helaas 
teleurstellend. 

Prachtige accommodaties met veel 
historie worden gesloopt, om in plaats 
daarvan hypermoderne kasten van 
stadions neer te zetten. Iconische 
voetbalstadions gaan hiervoor tegen de 
vlakte, zo ook White Hart Lane.

118 jaar historie tegen de vlakte. 
White Hart Lane, bouwjaar 1899, werd 
in de loop der jaren opgesmukt met 
modernere tribunes en loges, maar het 
bleef altijd iconisch. Het nieuwe stadion 
zal overlappen met de oude, maar toch 
zal het, voor vele supporters, nooit meer 
hetzelfde zijn. Het is een afscheid van 
een thuis geweest, met zoveel dierbare 
herinneringen. Aan spelers als Glenn 
Hoddle, Paul Gascoigne, Rafael van der 
Vaart, Gareth Bale en ook Harry Kane.

Tottenham heeft onlangs zijn intrek 
genomen in een nieuwe indrukwekkende 
arena met 61.000 zitjes. Een modern 

stadion met alle faciliteiten om de 
corporate bezoekers en toeristen op 
hun wenken te bedienen en ook NFL-
wedstrijden te organiseren.

Overigens is niet alles slecht aan de 
verhuizing van de Spurs naar het nieuwe 
stadion. Ze hebben namelijk een uniek 
tapsysteem in dat nieuwe onderkomen. 
Het tapt biertjes zoals je het nog nooit 
hebt gezien. Het plastic bekertje wordt 
op één of andere dispenser gezet en op 
‘magische’ wijze vult ‘ie zich met het 
gouden genot. Dat gebeurt op een aardig 
tempo, want als er maximaal wordt 
besteld, zijn ze in het stadion in staat om 
10.000 biertjes per minuut te tappen. 
Reken maar uit, negentig minuten 
keer 10.000 pils. We hoeven je niet te 
vertellen dat de 62.000 man die in het 
stadion kunnen zitten, dan aardig door 
moeten tanken.
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Voor de veertiende editie van het FC 
Twente Denekamp Magazine heeft 
oud- bestuurslid Rene Vollenbroek 
zijn favoriete elftal geformeerd. René 
beschikt al 25 jaar over een jaarkaart 
en heeft een elftal geformeerd met 
spelers die hij in die jaren de Twentse 
kleuren heeft zien verdedigen. Een mooi 
samengesteld elftal met namen van vele 
toppers die onze club in haar midden 
heeft gehad.

Doelman: Sander Boschker
Persoonlijk heb ik weinig andere keepers 
meegemaakt en de rest wat na hem 
kwam was absoluut minder. 

Rechter vleugel verdediger: Ronnie 
Stam
Stam was een verdediger uit het 
kampioensteam. Ik vond hem opkomend 
en verdedigend sterk. Buitenspelers 
moesten hem geregeld twee keer voorbij 
zien te komen.

Centrale verdediger: Douglas
Douglas heeft sterke jaren bij FC Twente 
gehad, helaas is het daarna bergafwaarts 
gegaan. Koos voor het grote geld i.p.v. 
een mooie sportieve loopbaan.

Centrum verdediger: Spira Grujic
Spira was misschien niet de beste, maar 
had veel risico in zijn spel waardoor het 
leuk was om na te kijken. Bovendien had 
hij een goede connectie met de Twentse 
aanhang.

Linker vleugel verdediger: Jeroen 
Heubach
Jeroen was een echte Twentenaar, zowel 
geboren als getogen in Enschede. Een 
cultheld.

Middenvelder (controlerend): Paul 
Bosvelt
Bosvelt kwam van Go Ahead Eagles en 
was een zeer nuttige hardwerkende 
middenvelder. Hij heeft na FC Twente 
nog een mooie carrière gehad bij 
Feyenoord, Manchester City en SC 
Heerenveen.

Middenvelder (controlerend): Wout 
Brama
Mijn keuze op Brama is alleen al 
gebaseerd op het feit dat hij het, na 
een degradatie van de club, aandurfde 
om terug te komen. Dit seizoen is hij 
de beste speler uit de selectie en een 
absoluut leider. In het jaar van het 
landskampioenschap was hij ook één 
van de beste spelers, door zijn werk als 
waterdrager erg goed uit te voeren. Hij 
liep dat jaar werkelijk alle gaten dicht die 
de mannen voor hem lieten ontstaan.

Middenvelder (aanvallend): Theo 
Janssen
Theo beschikte over een goede 
traptechniek, inzicht en uitstraling. Hij 
was weliswaar misschien een beetje lui, 
maar wel een geweldige speler om naar 
te kijken. Eveneens een cultheld.

Rechtervleugel: Bryan Ruiz
Ruiz is de beste speler die we ooit 
bij FC Twente hebben gezien. Hij kon 
fenomenaal én beslissend zijn.

Spits: Blaise Nkufo
Nkufo is onze topscorer aller tijden. Dan 
mag hij in dit overzicht natuurlijk niet 
ontbreken.

Linkervleugel: Eljero Elia
Een lastige keuze, maar mijn keuze valt 
toch op Eljero Elia. Elia heeft zich goed 
ontwikkeld bij Twente en was een echte 
linksbuiten. Daarna hebben we nooit 
meer een dergelijke speler voor langere 
tijd op die positie gehad.

Trainer: Hans Meyer
Geen idee wie de beste trainer uit de 
clubgeschiedenis. Persoonlijk denk ik 
namelijk dat elke trainer afhankelijk 
is van het materiaal. De laatste jaren 
hebben we de nodige trainers gehad, 
die tactisch niet bijster goed waren. 
Mijn favoriet was toch Hans Meyer. Ik 
vond het heerlijk om te zien welke Oost 
Duitse mentaliteit hij in het team wist te 
brengen. 

Het beste elftal volgens – René Vollenbroek
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Wissels spelers:

Doel: Joël Drommel; 
onze tweede keeper die kampioen 
is geworden! Aangezien ik niet was 
gecharmeerd van zijn voorgangers, in 
de periode na Sander Boschker was de 
keuze niet heel moeilijk. Hans de Koning 
kan ik me alleen herinneren van zijn 
zware bekkenblessure. 

Verdediger: Rob McKinnon; 
goede, snelle linksback die in de tijd van 
Hans Meyer hier speelde en mateloos 
populair was bij het Twentse publiek. 

Verdediger: Daniël Majstorovic; 
gewoon een enorm beest. 

Verdediger/Middenveld: Niels oude 
Kamphuis; 
moest helaas te vroeg stoppen door 
blessureleed, maar was een prima 
rechtsback/controlerende middenvelder 
met een mooie loopbaan.

Middenveld: Sjaak Polak; 
hij had ook als verdediger kunnen staan 
maar vond hem meer middenvelder, 
hoort misschien niet in beste team 
maar zijn mentaliteit en passie zijn 
onvergetelijk.

Middenveld: Frédéric Peiremans; 
zeer goede voetballer in zijn eerste 
en enige Twentse seizoen. Hij werd in 
1999 voor vijf miljoen verkocht aan Real 
Sociedad.

Aanval: Jan Vennegoor of Hesselink; 
de laatste topspits uit de eigen jeugd 

Aanval: John Bosman; 
heeft bij onze FC nog mooi weer het 
Nederlands elftal gehaald en was 
waardevol voor de ploeg met doelpunten 
en leiderschap.
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Alvorens men kon genieten van een 
stadiontour door onze eigen Veste, 
werd er met z’n allen geposeerd 
bij de Noaberbus. Daar waar 
clubiconen Eddy Achterberg en Kick 
van der Vall ons verrasten met de 
landskampioenschapsschaal uit het 
seizoen 2009/2010. 

Voor de stadiontour werd de groep van 
60 personen opgedeeld in 4/5 kleinere 
groepen, zodat er meer ruimte zou 
zijn voor vragen tussendoor. Na een 
geslaagde ronde door het stadion, bleef 
het gezelschap in de Grolsch Veste voor 
een gezellig en smakelijk dinerbuffet en 
voor het nodige goudgele vocht. 

In de tussentijd nam Bob Wolbert de 
sponsoren en vrijwilligers mee naar het 
maatschappelijk initiatief van dit seizoen: 
KiKa Extreme! In augustus gaat hij voor 
KiKa deelnemen aan IRONMAN 70.3 in 
het Franse Vichy. Hiervoor gaat hij 1,9 km 
zwemmen, 90 km fietsen en een halve 
marathon lopen. Supportersvereniging 
FC Twente Denekamp en haar sponsoren 
hebben Bob een grote dienst bewezen in 

zijn streven om een mooie bijdrage op te 
halen t.b.v. de zoektocht naar volledige 
genezing van kinderkanker. Uiteindelijk 
kon er €1.250,00 bijgeschreven worden. 
Een mooie stap om Bob’s doelstelling van 
€10.000,00 te realiseren. 

Om 19.30/20.00 uur was het gezelschap 
terug op het Nicolaasplein, na een 
feestelijke terugrit van Enschede naar 
Denekamp. De sfeer werd nog extra 
opgevoerd, nadat Jeroen ‘Abbe’ Thijssen 
(onder lichte druk) besloot de microfoon 
van de bus over te nemen en krakers 
als ‘Het Beanke’, ‘Hoor je soms een 
reuzeknal’ en ‘Trots’ ten gehore bracht. 

Vervolgens werd Het Podium overvallen 
voor een afsluitend drankje. Iets wat 
men niet verwacht had, maar uiteindelijk 
uitmondde in een zéér gezellige 
voortzetting van de avond. Dat het 
uiteindelijk niet bij één drankje bleef, 
bleek uit het feit dat rond de klok van 
23.00 uur de volledige biervoorraad op 
gedronken was. Oeps..

Wij kijken met een zeer tevreden 
gevoel terug op deze editie van de 
sponsorbijeenkomst! 

Als blijk van waardering richting de vele 
sponsoren van de Supportersvereniging 
organiseerde de sponsorcommissie 
in samenwerking met het bestuur 
op zaterdag 13 april de jaarlijkse 
sponsorbijeenkomst. 

Dit jaar besloten ze het net ‘iets’ anders 
aan te pakken dan voorgaande jaren. Net 
als bij de plaatselijke voetbalclub SDC’12 
gebruikelijk is wordt er doorgaans een 
prominent persoon uit de voetbalwereld 
aan de tand gevoeld door journalist/
presentator Eddy van der Ley. De 
afgelopen jaren mochten we gasten 
als Alfred Schreuder, Arnold Bruggink, 
Jan van Halst en Andy van der Meijde 
verwelkomen bij Het Podium.  Onder het 
mom ‘Verandering van spijs doet eten’, 
besloot men nu op pad te gaan met haar 
sponsoren.

Na een kop koffie en/of biertje 
vertrok men om 15:00 uur met het 
paradepaardje ‘de Noaberbus’ richting 
de Grolsch Veste. Het stadion heeft naast 
de geweldige tribunes en het strakke 

biljartlaken namelijk nog veel meer te 
bieden, waar veel fans nog nooit geweest 
zijn. Want zeg nou zelf.. Ben jij al eens in 
de hypermoderne kleedkamer geweest? 
Of in de ruimte waar legendes als NKufo, 
Ruiz én Tadic hun handtekening onder 
een verbintenis bij FC Twente hebben 
gezet? Laat staan de persruimte, het 
Museum en de vele skyboxen.  

Verslag sponsormiddag-/avond
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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 Erik Pil, 
eigenaar van REPI Installatietechniek B.V. 
in Denekamp. 

Sponsor aan het woord 
Erik Pil Erik Pil, oprichter en eigenaar van REPI 

installatietechniek BV in Denekamp, is in 
2001 begonnen vanuit het Denerkamper 
achterveld. Door de jaren heen is het 
bedrijf, stukje bij beetje, gegroeid. 
Inmiddels is het een bedrijf geworden 
met dertien vaste medewerkers en 
nog steeds is men op zoek naar goede 
krachten die het team willen en kunnen 
komen versterken en graag het werk in 
de buurt willen hebben. 
REPI verzorgt het complete 
installatiewerk in de woningbouw, 
renovatie, utiliteit en industrie. Het 
bedrijf is tegenwoordig, waar mogelijk, 
ook druk bezig met de verduurzaming. 
Hierbij kun je denken aan zonnestroom 
installaties, warmtepompen, 
herbruikbare energie et cetera.

Zelf is Erik ooit begonnen met voetballen 
bij Sportclub Denekamp. Hij herinnert 
zich het volgende: “Na jaren lang zeuren 
met de ouders, mocht ik dan toch wat 
anders gaan doen dan koeien uit de wei 
halen. Pa en Ma vonden het goed dat ik 
zou gaan voetballen (op de wei). En zo 
kon ik bij de D’tjes aansluiten.”
“Vervolgens was ik werkelijk de hele 
zaterdag druk met voetballen. Eerst 
bij huis tegen de gevel en de ramen. 
Vervolgens op de fiets naar het 
voetbalveld en mijn wedstrijd spelen met 
de C’tjes, om vervolgens geregeld mee te 
doen met een team uit de B-jeugd.”

“Helaas, heb ik uiteindelijk toch gekozen 
voor het grote geld door op zaterdag 
te gaan werken. Door dit besluit heeft 
de voetbalwereld destijds een absoluut 
toptalent verloren. Daarvoor wil ik 
iedere voetballiefhebber mijn excuses 
aanbieden”.

Al van jongs af aan vond Erik het 
Nederlands Elftal, maar vooral FC Twente 
zeer interessant. Hij verklaart zich nader: 
“Ik wou altijd op de hoogte zijn en blijven 
van de uitslagen en het verloop van de 
wedstrijden. In die periode ben ik fan 
geworden van FC Twente, omdat het 
gewoon de club is in de regio waar je 
vandaan komt. Niet meer dan logisch 
toch? Persoonlijk vind ik het dan ook 
raar dat je fan van Ajax of PSV kan 
zijn, wanneer je in de regio Twente 
opgegroeid en woonachtig bent”. 

Jarenlang volgde Erik het wel en wee 
van de Enschedeërs op televisie. Zo’n 
negen jaar geleden kreeg hij via een 
klant, die destijds veelvuldig betrokken 
was bij Supportersvereniging FC 
Twente Denekamp, de kans om twee 
seizoenkaarten op naam te krijgen en 
daar was hij maar wat blij mee.

Erik: “Ik dacht dat het altijd onmogelijk 
was om die nog te krijgen, omdat 
ik dacht dat de beschikbare kaarten 
allemaal wel aan de man waren en dus 
bezet, maar dat bleek dus niet zo te zijn. 
Had ik dat maar een jaartje (of twee) 
eerder bedacht!”

“Dat eerste seizoen was dus 
wel een mooi seizoen voor een 
seizoenkaarthouder om mee te 
beginnen. Er stond een goed team met 
o.a. Theo Janssen, Bryan Ruiz en Luuk de 
Jong. Er werd bij vlagen erg mooi voetbal 
gespeeld onder training Preud’homme. 
De Grolsch Veste zat altijd vol en het was 
iedere wedstrijd weer een heksenketel. 
Dat seizoen bezochten we verder de 
wedstrijden in de  Champions League 
tegen Inter Milaan, Werder Bremen en 
Tottenham Hotspur. Uiteindelijk lukte 
het dat jaar net niet om kampioen te 
worden, maar alles bij elkaar was het een 
mooie binnenkomer!”
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Sindsdien gaat Erik regelmatig op pad 
naar de thuiswedstrijden, afwisselend 
met andere collega’s en bekenden die 
gebruik mogen maken van zijn kaarten. 
Ondanks de slechtere tijden heeft hij 
geen moment getwijfeld om de kaarten 
weer in te leveren. Het enige wat ze 
gewisseld hebben waren de zitplaatsen 
en dat bevalt hem goed. 

Qua favoriete spelers heeft Erik 
persoonlijk altijd wel een zwak voor 
verdedigers. Hij geeft ons aan dat die 
voorliefde waarschijnlijk voortkomt, 
omdat het in zijn actieve carrière zelf 
ook altijd in de defensie gepositioneerd 
stond. Hierbij was Fred Rutten zijn 
absolute favoriet. Daarnaast vond hij 
Douglas erg goed. Erik: “Erg jammer 
dat die jongen er, na zijn vertrek bij FC 
Twente, een rotzooi van heeft gemaakt 
qua loopbaan”.

Als hij één van zijn favoriete 
topwedstrijden moet benoemen, waar 
hij zelf ook bij was, dan noemt hij de 
thuiswedstrijd tegen Inter Milaan in de 
Champions League. “Die Italianen waren 
op dat moment titelhouder en hadden 
een Wesley Sneijder in topvorm in de 
geleden, maar bleef in Enschede steken 
op 2-2. Het was een geweldig spannende 
wedstrijd met erg goed voetbal 
van Twente.” Overigens vond hij de 
competitiewedstrijd van Twente tegen 
PSV, waarbij Theo Janssen dat mooie 
doelpuntje maakte, ook wel erg speciaal! 

“Ondanks de Keuken Kampioen Divisie 
ben ik er wel gewoon weer bij geweest 
het afgelopen seizoen. Het maakt mij 
ook, net als bij zovelen, niet uit welke 
divisie Twente speelt. Je bent fan of 
je bent geen fan. Daarnaast zijn we 
volgend jaar gewoon weer terug op de 
plek waar we horen, in de Eredivisie. 
Hopelijk weten ze de komende maanden 
een fatsoenlijk elftal bij elkaar te krijgen. 
Volgend seizoen ben ik er in ieder geval 
‘gewoon’ weer bij.”
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1. Voor welke club verruilde Manuel 
Sánchez Torres FC Twente in 1985?
Valencia Club de Fútbol

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?
Blaise Nkufo

3. Welke enkelvoudig international 
verruilde na afloop van seizoen 
2006/2007 N.E.C. Nijmegen voor FC 
Twente?
Romano Denneboom

4. Noem de verschillende spelers. Wie 
maakte de volgende treffers?
- Het laatste doelpunt in het Diekman 
Stadion
Martijn Abbenhues
- Het eerste doelpunt in het Arke 
Stadion
Chris de Witte
- Het eerste doelpunt in de Grolsch 
Veste 
Eljero Elia
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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?
Rosenborg Ballklub (RBK), de Noorse 
voetbalclub uit Trondheim

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?
AFC DWS (Amsterdamsche Football Club 
Door Wilskracht Sterk), destijds nog een 
profclub uit Amsterdam

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?
In de zomer van 2003 verruilde hij 
Hamburger SV voor FC Twente. Nadat 
zijn contract in juli 2005 afliep, vertrok hij 
naar Brøndby IF.

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?
RWB (Racing White Daring) Molenbeek. 
Twente won beide wedstrijd, 
respectievelijk met 2-1 en 0-1.

9. Inmiddels wachten we al enkele 
seizoen op een nieuw Europees duel. 
Wie maakte het laatste doelpunt in 
Europees verband voor FC Twente?
Op donderdag 28 augustus 2014 
speelde FC Twente in eigen huis tegen 
FK Qarabag. Luc Castaignos scoorde de 
enige treffer in de wedstrijd die in 1-1 
eindigde. Dit betekende uitschakeling in 
de Europa League.

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?
Parma Calcio 1913 is een Italiaanse 
voetbalclub. Parma FC werd in 2004 
opgericht als opvolger van Parma AC uit 
1913 na het Parmalat-schandaal.

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?
Billy Ashcroft, de spits uit Liverpool 
scoorde dat seizoen 21 keer voor 
FC Twente. Hij vertrok in 1985 naar 
Tranmere Rovers.
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1. Nacer Chadli verruilde FC Twente in 
2013 voor Tottenham Hotspur. Voor 
welke club speelt hij tegenwoordig?
_________________________________
_________________________________

2. In het seizoen 2010/2011 reikte 
FC Twente tot de kwartfinale van 
de Europa League. Welke speler uit 
de huidige eerste selectie speelde 
voor de hoofdmacht van de 'Yellow 
Submarine'?
_________________________________
_________________________________

3. Welke speler, die tussen 2000 en 
2003 voor Twente speelde, verruilde 
de Enschedeërs voor een avontuur bij 
SC Freiburg? 
_________________________________
_________________________________

4. FC Twente verloor in het seizoen 
2007-2008 in de voorronde van de 
UEFA Cup van Getafe. Welke voormalig 
topvoetballer had destijds de leiding 
over deze Spaanse ploeg?
_________________________________
_________________________________

5. FC Twente kreeg in het tweeluik met 
Getafe in beide wedstrijden een rode 
prent. Wie werden er voortijdig naar 
de kant gestuurd?

_________________________________
_________________________________

FC Voetbalkennis - Een elftal voetbalvragen

6. Steven Berghuis is nu één van 
de sterkhouders van Feyenoord. 
Hij speelde in de jeugd bij Twente 
en speelde uiteindelijk enkele 
wedstrijden in het eerste. Aan welke 
club werd hij verhuurd in het seizoen 
2011/2012?
_________________________________
_________________________________

7. Blaise NKufo en Jan Jeuring zijn 
de twee spelers die de meeste 
competitiedoelpunten voor FC 
Twente hebben gemaakt. Welke 
spelers completeren de top-5 van dit 
klassement?
_________________________________  
_________________________________

8. Onder welke trainer debuteerde 
Blaise NKufo bij FC Twente en tegen 
welke club was dat?
_________________________________
_________________________________

9. Na zijn periode bij FC Twente 
speelde Adil Ramzi nog voor een 
drietal Nederlandse clubs. Welke 
waren dat?
_________________________________
_________________________________

10. In 1993 kwam er een abrupt einde 
aan de profcarrière van doelman 
Hans de Koning. Waarom was hij 
genoodzaakt om te stoppen?
_________________________________
_________________________________

11. Juul Ellerman stond gedurende 
tweeënhalf jaar onder contract in 
Enschede. Van welke club nam FC 
Twente de 5- voudig international over 
en naar welke club vertrok hij na zijn 
periode in het Diekman?
_________________________________
_________________________________
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Start je Google Translate. 

‘Vamos FC Twente!’ De Spaanse invloeden 
hebben hun intrede gedaan bij onze club. 
‘Vamos FC Twente!’, staat voor ‘Hup FC 
Twente!’. 
Ted heeft zijn netwerk aangesproken en nu 
worden we overstelpt met Nacho Monsalve, 
Aitor Cantalapiedra, Javier Espinosa en vele 
anderen. Dat voelt toch wel wat anders 
aan dan in de Diekman-tijd. Toen ik als 
klein jochie op de tribune zat en moest 
kijken naar Ruud Kool, Jan Gaasbeek, André 
Karnebeek en vele anderen.

Och arme Jan Bruins, die als speaker ineens 
een LOI-cursus moest volgen om al deze 
tropische namen onder de knie te krijgen. 

En wat te denken van een gemiddelde Vak 
P-supporter die na een doelpunt van Aitor 
ineens CANTALAPIEDRA moet roepen. 
Dat voelt toch wel wat anders aan dan 
KOEFOOOOO! 
Wat van ver komt, is niet altijd beter Ted. Ik 
kan me namelijk niet voorstellen dat wij in 
heel Twente en omstreken niet een betere 
linksback hebben lopen dan Ricardinho. Of 
een rechtsback die de bal niet vaker naar 
een goede kleur kan spelen dan dat Ramos 
dat doet. Herkenbaarheid in een elftal is een 
groot goed. Wij vinden het toch prachtig dat 
onze Wout Brama weer op het middenveld 
sleurt? Hoe mooi vinden het supporters het 
wel niet dat er een exponent van de jeugd de 
hoofdmacht haalt. Dit soort spelers worden 
over het algemeen op handen gedragen en 
een foutje wordt geaccepteerd. 

Vamos!
Column - Iwan Bult, februari 2019

Wat van ver komt en veel geld kost, krijgt 
gelijk ook een prestatiedruk mee.

Eén ding verenigt uiteindelijk altijd en dat zijn 
resultaten. Als de resultaten goed zijn, zal het 
iedereen worst van Aldo zijn, wie er op het 
veld staan. Dan juichen wij net zo hard voor 
Ruiz als voor Zekhnini. 

Och arme Leon ten Voorde, die als Twente-
watcher van Tubantia ineens een LOI-cursus 
moest volgen om een pakkende quote te 
krijgen.

Hopelijk krijgen wij dit seizoen een Spaanse 
furie te zien in de Veste. Dat ons rode ros 
hen net zo past als het rode doek van een 
toreador. Alleen dan zal worden geaccepteerd 
dat er in ons stadion het volgende zal worden 
gezegd na weer een treffer: ‘Por favor! Vieja 
mujer sostenlo rigido’…

Had je nu al je Google Translate gestart?

Iwan Bult   


