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Nieuws vanuit het bestuur
VERHOGING CONTRIBUTIE
Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hebben we
met de aanwezige leden besproken dat het noodzakelijk
is om vanaf aankomend seizoen (2022/2023) te stijgen
qua lidmaatschapsgelden. Dit komt omdat het inhuren
van de bussen, de inkoop van dranken en dergelijke flink
meer is gaan kosten in de afgelopen periode.
Uit de jaarcijfers blijkt dat er jaarlijks een behoorlijk
bedrag moet om alleen de inkoopprijs van de bussen te
compenseren. Dit bedrag wordt deels gecompenseerd
door de bijdrage van onze sponsoren én de opbrengsten
uit verkoop van diverse dranken. Aangezien dit gat steeds
groter dreigt te worden is er bij de ALV geïnventariseerd
hoe men tegen een verhoging van de contributie aankijkt.
Het merendeel van de aanwezige leden heeft ermee
ingestemd dat de bus contributie voor het seizoen
2022-2023 met (maximaal) €20 verhoogd mag worden.
We zijn dan ook genoodzaakt om dit door te voeren.
Of de jaarlijkse contributie van €115,00 daadwerkelijk
naar €135,00 zal gaan, dat zal uit gesprekken met onze
vervoerspartner Brookhuis moeten blijken.
BESTUUR-UITBREIDING
Recentelijk is het
bestuur van de
Supportersvereniging
wederom versterkt.
Dennis Timmerhuis en
Kevin Veelders zijn sinds
01-2022 betrokken bij
het bestuur en zullen
v.a. 09-2022 officieel
bestuurslid zijn.
Tijdens de Algemene
Ledenvergadering zal dit,
naar verwachting, officieel
zijn beslag krijgen.
Later in dit magazine zullen beide heren zich nog
uitgebreider voorstellen.
WIJZIGING FUNCTIE(S) BESTUURSLEDEN
De Supportersvereniging groeit nog altijd door. Inmiddels
zitten we over de 600 leden. Daarnaast gaan we
aankomend seizoen tweewekelijks met ca. 290-300
mensen richting de Grolsch Veste.
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Na ruim 10 jaar bestuurslid te zijn geweest heeft
Jordy Morsink besloten om te stoppen met zijn taak
als Voorzitter. Na 6 jaar als Bestuurslid en 5 jaren als
Voorzitter is het
‘mooi geweest’. In zijn
woordje in de rubriek
‘Van de Voorzitter’ gaat
Jordy nog wel verder in
op dit besluit.
Daarnaast heeft
Roy Steggink enkele
maanden geleden
aangekondigd te stoppen als bestuurslid. Na 9 jaar als
bestuurslid, waarbij hij o.a. betrokken is bij de sponsoren activiteitencompetitie en dé aanvoerder was van de
voorspellingscompetitie maakt hij ruimte voor nieuw
bloed en frisse energie.
Door deze ontwikkelingen zijn enkele rollen en functies
in het bestuur gewijzigd. Naast de toevoeging van
Dennis en Kevin, wordt er in de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering goedkeuring gevraagd voor de nieuwe
voorzitter en penningmeester. Echter kunnen wij het niet
voorstellen dat er tegenstanders zijn tegen de benoeming
van bepaalde personen op bepaalde functies/posities.
Hieronder een opsomming van de
verantwoordelijkheden:
– Buck Duursma zal doorschuiven als Voorzitter van
de vereniging
– Kevin Veelders neemt zijn rol als Penningmeester over.
– Dirk Jan Schleiferboom regelt vanaf heden alles
omtrent de Ledenadministratie. Voor aan- en
afmeldingen ben je bij hem op het juiste adres!
– Marc Olde Scholtenhuis gaat verder als
‘vliegende keep’. Hij was jarenlang
hoofdverantwoordelijk voor de sponsorcommissie,		
maar gaat nu bezig houden met allerlei disciplines
rondom de organisatie van de Supportersvereniging
– Dennis Timmerhuis wordt de opvolger van Marc en
daarmee verantwoordelijk voor de sponsorcommissie.
Wil je met jouw organisatie/bedrijf onze
Supportersvereniging steunen? Neem dan contact met
hem op!

– René Vollenbroek zal verantwoordelijk zijn/blijven voor
de losse aan- en afmeldingen bij het vervoer naar de
wedstrijden én het regelen van de bussen. Daarnaast is
hij de aanvoerder van de activiteitencommissie.
– Jesse Holsbeek is onze PR-man en zorgt voor de
uitingen op social media, zoals Facebook en Instagram.
Daarnaast denkt hij na over nieuwe merchandise van
de Supportersvereniging.

League en/of de KNVB Beker? Meld je dan aan via
mail@fctwente-denekamp.nl of stuur een berichtje naar
ons mobiele telefoonnummer: 06 - 51 65 32 32.

– Rense Hartman is de contactpersoon namens/voor
de vaste busleden uit Rossum. Daarnaast is hij vanaf
heden de contactpersoon richting FC Twente voor de
aanmeldingen/verkrijgen van voldoende kaarten voor
de te spelen uitwedstrijden.

De prijs van een ‘los retourtje’ zal bij deze wedstrijden
ook gaan stijgen naar €12,50-15,00 voor een retourtje.
Het exacte bedrag wordt bekend na ons gesprek met
Brookhuis.

KASCOMMISSIE
In oktober 2021, aan het eind van de Algemene
Ledenvergadering, zijn Kevin Veelders en Dennis
Timmerhuis aangewezen als kascommissie. Nu beide
heren in het bestuur zitten, zijn we op zoek naar een
tweetal personen die onze jaarcijfers van het seizoen
2021/2022 én de begroting van het seizoen 2022-2023
willen controleren, voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering van september/oktober.
Zou jij deze taak wel op je willen nemen? Neem
dan contact op met één van de bestuursleden om
je belangstelling kenbaar te maken. Dit wordt érg
gewaardeerd.

Busleden dienen zich voor deze extra/aanvullende
wedstrijden ook los aan te melden! Voor het instappen of
tijdens de heenweg kun je dan betalen bij degene die hier
om vraagt. Doorgaans is dit een bestuurslid.

SCHOON HOUDEN ÉN ACHTERLATEN VAN DE BUS(SEN)
Geregeld worden de bussen verlaten met aangebroken
blikken, lege hapjesbakken en zelf meegenomen
versnaperingen. In iedere bus zijn er voldoende
plasticzakjes en/of prullenbakken aanwezig om dit in te
deponeren. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de
bussen netjes achter gelaten worden. In het kader van
‘Noaberschap’: Vele handen maken licht werk.
NAW-GEGEVENS
Ga je verhuizen of ben je verhuisd, heb je een
nieuw telefoonnummer of e-mailadres, is jouw
bankrekeningnummer/IBAN gewijzigd? Laat het ons dan
weten via mail@fctwente-denekamp.nl. Dit zodat de
ledenadministratie up-to-date is en blijft.

LOSSE AANMELDINGEN BUSVERVOER - EREDIVISIE
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 of
bij één van de welbekende bestuursleden. Daarnaast
heeft de Supportersvereniging inmiddels een apart
telefoonnummer. Voortaan kan je je ook aanmelden door
een berichtje te sturen naar: 06 - 51 65 32 32.
Voor het instappen of 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.
De prijs van een ‘los retourtje’ zal, helaas, ook gaan
stijgen. Vermoedelijk zal dit gaan stijgen naar €12,5015,00 voor een retourtje.
Nog geregeld 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.
AANMELDEN BUSVERVOER – (OEFEN) WEDSTRIJDEN,
EUROPEES OF KNVB-BEKER
Wil je mee in één van onze bussen naar (oefen)
wedstrijden en/of wedstrijden voor de Conference

FEEDBACK? TIPS?
We gaan ons vijftiende seizoen in. We regelen
sinds 2008 het vervoer naar de thuis- en
uitwedstrijden van FC Twente. Het zal je niet
ontgaan zijn dat we in die periode ‘behoorlijk’
gegroeid zijn. Valt jou iets op gedurende de
wedstrijddagen/tijdens de busrit en/of heb je
feedback, adviezen of verbetervoorstellen voor
de supportersvereniging? We nemen ze ter
harte! Deel dergelijke zaken vooral met ons.
Dat kan via mail@fctwente-denekamp.nl.
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Van de voorzitter
Beste leden en sponsoren,
De laatste editie van het FC Twente Denekamp Magazine
lag ruim een jaar geleden bij jullie in de brievenbus. In dit
geval hebben we bewust gewacht tot het einde van het
voetbalseizoen. Enerzijds om die heerlijke jubelstemming
nog net wat langer vast te houden, anderzijds omdat we
weer met een hoogstaand stukje literatuur voor de dag
willen komen. En dat kost tijd!
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd seizoen.
Daar waar het ietwat moeizaam begon met nederlagen
in Sittard en Leeuwarden, daar werd er in de overige 31
duels nog maar vier keer verloren. Er werd zelfs 20 keer een
overwinning geboekt. Het is al weer even geleden dat FC
Twente dergelijke statistieken heeft kunnen overleggen.
De ploeg van Ron Jans haalde gemiddeld 2 punten per
wedstrijd en eindigde met 68 punten op een meer dan
verdiende 4e plek. Ter vergelijk, in het seizoen 2010-2011
deden we tot de laatste speeldag mee om de landstitel en
behaalden we 71 punten.
De vorige editie schreef ik over de coronapandemie die alles
en iedereen in haar greep hield. Ook dit seizoen hebben we,
helaas, enkele wedstrijden niet kunnen bezoeken.
In Den Haag maken ze wel vaker bokkensprongen.
De afgelopen 10 jaar heeft men, onder leiding van Mark
Rutte, flink huis gehouden. De sociale voorzieningen,
het onderwijs, de woningmarkt en de zorg. Slecht vier
voorbeelden van wat men heeft gesloopt of aan het slopen
is. De toeslagenaffaire is ook zo'n rotte kers op de toch al
zure taart. En dan het coronabeleid, ook daar was geen touw
aan vast te knopen. Nergens in de ons omringende landen
zijn de stadions (zo lang) gesloten gebleven voor publiek.
Natuurlijk besef ik dat het niet bezoeken van wedstrijden
van je geliefde club erg vervelend is, maar volledig in het niet
valt vergeleken met de immense onzekerheid en druk op de
zorg, horeca, recreatiesector en tal van andere sectoren.
Dat COVID-19 weer de kop opsteekt, wordt als een
zekerheid gezien. Hopelijk legt het de maatschappij niet
nog eens zo plat als het afgelopen jaar. Hopelijk kan de
Noaberbus ‘gewoon’ zo’n 40 keer rijden. Dat zou betekenen
dat we naar alle thuis- en uitwedstrijden in de Eredivisie
mogen én dat we nog enkele potjes in de UEFA Europa
Conference League en/of KNVB Beker
voorgeschoteld krijgen.
Het heeft geen nut om nog maar eens terug te blikken op
de malheur die onze club heeft gekend in de afgelopen
jaren. Gedane zaken nemen geen keer en ik denk dat alles
en iedereen rondom de club énorm geleerd heeft van die
gitzwarte periode in de clubgeschiedenis. We zijn gevallen
en weer opgestaan. En hoe! Het is bewonderingswaardig
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zijn iedere keer weer geweldig. Laten we dat met z’n allen
vast houden. Net als andere oud- bestuursleden zoals
Mathijs Vollenbroek, Niels Vollenbroek en Thomas Koopman
zal ik wel ‘gewoon’ betrokken blijven bij het wel-en-wee
van de Supportersvereniging, maar niet in een officiële
rol. Ik heb er al het vertrouwen in dat het huidige bestuur
én de toekomstige bestuursleden op een goede wijze
voortborduren op dat wat er in de afgelopen jaren
is neergezet.
Terug kijkend op al die jaren in het bestuur van deze mooie
vereniging schieten er tal van hoogtepunten in me op. In
2010 zat ik voor het eerst bij een vergadering. Dat was nog
doordeweeks, midden in Maddog. Er werden wat plannen
gemaakt om te groeien met de vereniging, om een activiteit/
ledenfeest te organiseren én om de sponsorcommissie op
te zetten. Dat alles werd al vrij snel op poten gezet en het
eerste groepje vrijwilligers die verantwoordelijk werd voor
het beheren van het contact én het uitbouwen van het
aantal sponsoren werd geformeerd.

wat het team en iedereen daar om heen dit jaar heeft
gerealiseerd. Van speler tot trainer, van directeur tot aan de
media-afdeling en van sponsor tot supporter. Ron Jans, Jan
Streuer en Paul van der Kraan krijgen terecht de credits. En
laten we Martijn Hoogstoevenbeld niet vergeten.
Dit kwartet straalt rust en stabiliteit uit, laat ‘hun kop’ en
stem geregeld zien en horen en is transparant en duidelijk.
Geweldig. Laat dit succesvolle seizoen als vliegwiel fungeren
voor de verdere wederopstanding en groei van de club.
De hosanna-stemming waar ik, anderhalf maand na het
bereiken van Europees voetbal, nog steeds in zit voelt nog
even lekker als op die ene woensdagavond. Twente komt er
aan en dat zullen ze weten ook!
Even terug naar die ene mooie woensdagavond in mei. Op
de dag van de wedstrijd tegen FC Groningen stuurde FC
Twente een prachtig filmpje de wereld in, ondersteund door
muziek van Coldplay: Nobody said it was easy, niemand
heeft het gezegd dat het makkelijk was. Daar weten we,
inmiddels, als supporter van FC Twente alles van. Het
was Stef Heerink met zijn collega Daan die hiermee een
zéér gevoelige snaar raakte bij de gemiddelde FC Twente
supporter. Was het een voorbode? Met hun media-uitingen
krijgen ze geregeld het kippenvel op de armen. Fantastisch.
Ein-de-lijk weer Europa in. Aan welke tegenstander(s) zal
Twente gekoppeld worden? Het biedt nu al geregeld voer
voor mooie gesprekken en discussies.
Dit is overigens de laatste keer dat ik ‘Van de voorzitter..’
zit te typen. Na dit jaar draag ik het stokje over. Na ruim
10 jaar is het goed dat er plaats wordt gemaakt voor
nieuwe ideeën en energie. De Supportersvereniging heeft
een énorme groei doorgemaakt, ondanks de wisselende
sportieve prestaties. Iets waar ik énorm trots op ben. De
sfeer, harmonie, het onderlinge respect op wedstrijddagen

2010... Een mooi jaar om te starten zou je zeggen! En dat
was het! Met een vaste groep (met o.a. Bob Westerhof,
Dennis Voppen, Rick Richter, Erik Vollenbroek en Roy
Steggink) bezochten we dat seizoen erg veel uitwedstrijden.
Daarnaast gingen we met een volle bus, vanuit Denekamp
naar Bremen. De Nicolaastoren wees nog net geen 09:00
aan, toen het eerste blikje gerstenat losgetrokken werd en
het eerste kaartje achter in de bus gelegd was. Het slotstuk
van dat seizoen speelde zich in Breda af. Verschrikkelijk
zenuwachtig op de heenweg, nagelbijtend kijkend naar de
wedstrijd met o.a. een vroege rode kaart voor NAC en legio
kansen voor onze FC, de bevrijdende 0-2. De ongeloof, de
emoties, de pure blijdschap en passie én dan die terugweg...
Ongekend mooie tijden!
Twente zat in de lift en niks of niemand leek de opmars
van onze club te kunnen stuiten. De Johan Cruijff werd
twee keer gewonnen. De KNVB Beker werd in 2011 binnen
gesleept. Overigens nog altijd de mooiste bekerfinale van
de laatste 20 jaar. Die ander is nét 21 jaar geleden, haha.
En dan die mooie Europese tripjes... Denekamp was o.a.
vertegenwoordigd in Londen, Milaan, Bremen, Boekarest,
Villareal, Odense en Helsingborg. Hopelijk kunnen we
binnenkort enkele mooie steden aan dergelijke
rijtjes toevoegen.
In die periode groeide de Supportersvereniging ook énorm.
In Denekamp en de omliggende dorpen kreeg het steeds
meer bekendheid en gingen steeds meer mensen de
toegevoegde waarde van de Supportersvereniging zien.
En zeg nou eerlijk.. Met de auto naar een voetbalwedstrijd
in de Grolsch Veste? Het is iets wat we allemaal liever niet
doen. Enkel in bittere noodzaak is dit een optie.
Als vereniging hadden we naast tal van wedstrijden
inmiddels een Tukker Event, (sponsor)avonden
georganiseerd met o.a. Bas Nijhuis, Alfred Schreuder en

Arnold Bruggink. Later zouden Andy van der Meijde en
Jan van Halst nog te gast zijn.
In de tussenliggende periode was het voor FC Twente op
sportief en financieel vlak steeds lastiger geworden om
de race met de traditionele top drie vol te houden. Meer
dan eens werd er blufpoker gespeeld. Meer dan eens
werd er gegokt en verloren. De periode tussen eind 2013
en april 2016 waren niet de meest rooskleurige jaren.
Echter... Vrijdag 17 juni 2016 zal ik nooit vergeten. Na een
lange, onzekere, toch ook beangstigende periode behield
Twente de licentie. Daarmee kwam er een einde aan de
gebeurtenissen die de club naar de rand van de afgrond
brachten. Geen woord kan het gevoel van toen beschrijven.
De onvermijdelijke degradatie in 2018. Ongelooflijk kut.
Het jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Verrassend leuk en
gezellig op die vrijdagavond. Terug na één jaar. Fantastisch.
Gevallen en weer opgestaan. Onze club blijft FC Twente en
onze liefde verandert nooit! En in al die jaren bleek dat ook
terug te zien in het aantal bussen. Meer dan eens reden we
met meer dan 250 richting Enschede. Aankomend jaar gaat
het mooi richting de 300... Waar ligt het plafond? ;)
Met betrekking tot de Supportersvereniging valt er verder
niet veel nieuws te brengen. In de rubriek ‘Nieuws van het
bestuur’ heb je kunnen lezen dat we genoodzaakt zijn om
de contributiegelden te verhogen tot een nader te bepalen
bedrag. We kunnen helaas niet anders. Alles is duurder
geworden en dat merken wij ook met iedere uitgave die
we momenteel hebben. Van het inkopen van bier tot aan
het inhuren van de bussen. Om vet op de botten te blijven
houden moet het jaarlijkse bedrag omhoog. Ik hoop en ik
neem aan dat iedereen hier wel begrip voor op kan en/of wil
brengen.
Op dit moment heb ik een vijftal data rood omcirkeld op de
kalender staan. FC Twente is geplaatst bij de loting voor de
derde voorronde voor de Conference League. Deze loting
vindt plaats op 18 juli. Op 4 augustus wacht FC Twente het
eerste duel in Europa. Een week later is de return.
FC Twente opent de competitie op zondag 7 augustus
met een uitwedstrijd bij NEC Nijmegen. Een week later op
zondag 14 augustus volgt de eerste thuiswedstrijd.
De tegenstander is dan Fortuna Sittard. We mogen bijna
weer! Overigens... Het tweeluik met Heracles Almelo kon ik
in de (concept) speelschema’s niet vinden. Jullie?
Groeten,
JORDY MORSINK
Voorzitter – Supportersvereniging FC Twente Denekamp
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Als je wint heb
je vrienden!
Blau und Rot
Column - Bas Leferink
Vier jaar geleden was FC Twente in de ogen van velen
gehaat en a-sociaal en werd het alom verguisd.
Dat is het omgekeerde en tegengestelde van
vereerd en geadoreerd. Nu, slechts vier jaar later,
is dat laatste bereikt en is er, met andere woorden,
welhaast een cultstatus. Hoe? Door nooit op te geven,
onvoorwaardelijke steun van de supporters en sponsoren
-ook in de slechtste tijden-, geloof te houden in de komst
van betere tijden, herstructurering, goed beleid, gewoon
doen, keihard werken maar vooral het rechten van de rug
met Twentse trots en noaberschap. Dat straalt uit naar
de rest van Europa, met name wanneer je weer wint.
“Als je wint heb je vrienden, rijen dik, ‘échte’ vrienden”,
zongen Herman Brood en Henny Vrienten (voor de
jongeren onder ons: zangers met een cultstatus) ooit.

“Als je wint
heb je vrienden,
rijen dik, ‘Echte’
vrienden”, zongen
Herman Brood en
Henny Vrienten

Bij Twente werd sinds het kampioenschap van 2010
de term “succes-supporter” vaak gehoord. Dat is
vergelijkbaar met de “échte” vrienden die Brood en
Vrienten bedoelden. Inmiddels zijn de cynische “echte”
vrienden vervangen door ECHTE vrienden, kameraden
waar je op kunt bouwen. Kameraden laten je niet in de
steek. En dat verdient verering. Het is dan ook rap tijd om
de niet bij ons, vriendelijke Tukkers, passende tekst van
het liedje “ We zijn gehaat en a-sociaal (…)” te herzien.
Ik stel voor: “We zijn er wéér, met veel kabaal, we zijn de
allergrootste club van allemaal!”
En wanneer ik dat schrijf, trek ik direct een parallel met
Schalke’04, onze partnerverein. Hoe ironisch is het om
te zien dat het juist Schalke is dat opzien baart met de
terugkeer naar de Bundesliga op een wijze die welhaast
identiek is aan die van FC Twente. Na één jaar terugkeren
op het hoogste niveau door de zelfde factoren die Twente
er doorheen gesleept hebben. Veel waardering voor de
huidige beleidsbepalers van Schalke en hun eeuwige
vrienden. Dit onderstreept dat de band tussen de beide
clubs voor de eeuwigheid is. De clubs en hun mensen
hebben het zelfde DNA en zijn für immer Freunde (nur
Heute nicht). Naast de Aufstieg zorgde met name de
ouderwetse pitch invasion voor wijd geopende ogen bij
de gemiddelde Twente supporter. Hoe bijzonder was het
dat zich nog geen week later een zelfde tafereel afspeelde
in onze eigen Tempel van genot. Toeval bestaat niet.
Dat beide clubs in deze dagen weer opbloeien bevestigt
dat des te meer. Kortom, een prachtige parallel en een
uniek verwantschap waarbij de ene helft blauw- en de
andere helft rood bloed heeft.

Good goan!

BAS LEFERINK
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Sponsor aan het woord:
Cafe Hutten
Supportersvereniging FC Twente Denekamp kan al jaren rekenen op de steun van tal van sponsoren. Door de
ondersteuning en betrokkenheid van de sponsoren kan de Supportersvereniging toegankelijk blijven voor iedere
portemonnee en het vaste (bus)lidmaatschap, anno 2022, nog altijd voor een ‘schappelijk’ bedrag aanbieden. Eén van die
sponsoren is Café Hutten in Rossum. Wij spraken Marieke Wijering over hun bedrijf én hun liefde voor FC Twente.
“Hoi, ik ben Marieke Wijering mede-eigenaar van Cafe Party
Centrum Huttten in Rossum. In 1997 dacht ik de ware liefde
te gevonden hebben in Rossum, helaas liep het toch even
anders. We zaten toen die tijd ongeveer 3x per week bij de
Hut. Toen de relatie over was en m’n ouders het overbodig
vonden om elke keer maar met hun auto van Losser naar
Rossum te rijden heeft Reinold mij een baantje aangeboden
zodat ik er toch nog minimaal 2x per week bij kon zijn. In
die tijd werkte ik ook nog 20 uur per week bij de thuiszorg.
Na een jaar ging bij Hutten de bedrijfsleider weg en vroeg
Reinold me die functie in te vullen en vertrok ik bij de
thuiszorg.”
Bij Partycentrum Hutten zijn
ze van alle markten thuis.
Zo hebben ze in het voorcafé
met terras voor jong en
oud, waar ze natuurlijk altijd
alle voetbalwedstrijden
kijken. In de zomertijd
hebben ze op het terras een
buitenbar (nagebouwd van
een strandbar op Curaçao).
Verder beschikken ze over
verschillende soorten
zaaltjes, die geschikt zijn van
30 personen tot maximaal
550 personen. Zo is er voor
elk feest een zaal op maat. Ook voor de feesten vanuit huis
of op een andere locatie verzorgen ze wekelijks bruiloften
en partijen. Dit doet Café Hutten in samenwerking met
Trouwen Met een Twist. Marieke: “Zo organiseren wij
bruiloften van fotograaf, BABS, de complete aankleding van
de locatie tot aan het diner en avondfeest aan toe.”
Even terug naar Marieke zelf. Ze is al jaren bekend in Rossum
als gezicht van Café Hutten, maar sinds enkele maanden
ook in de regio, in ieder geval voor de carnavalsliefhebber.
Voor het eerst in de historie van het carnaval kwam ‘n Lesten
Stuuver begin maart met een vrouwelijke hoogheid. Prinses
Rieks werd toen gepresenteerd als de 57e hoogheid in ’t
Görtnkeurndoarp en was, zoals ze van haar gewend zijn, de
gangmaker tijdens de verschoven carnavalsperiode. Deze
energieke vrouw besteedt, naast haar vele uren in ‘De Hut’,
graag tijd aan het spelen van saxofoon, zingen, fietsen,
feestvieren én het volgen van FC Twente.

“Mijn liefde voor FC Twente is begonnen, sinds ik in
Rossum ben komen wonen. Na een paar keer in VAK P te
hebben gezeten, was ik helemaal om. Lid geworden van
de Supportersvereniging Den Ham FC Twente Madness.
Af en toe kon ik mee naar een thuiswedstrijd, maar ik ben
naar alle uitwedstrijden in de Europa league geweest. Dat
waren echte hoogtepunten! Het allermooiste vond ik de
huldiging toen we landskampioen zijn geworden. Door
het enthousiasme van, onder andere, Rense Hartman
zijn we een paar jaar geleden ook sponsor geworden van
Supportersvereniging FC Twente Denekamp. Zo zijn wij sinds
2019 de vaste vergaderlocatie van de Supportersvereniging.
We hebben dit leren kennen als een geweldige vereniging,
met eveneens veel enthousiasme. In het begin ging er
slechts een paar Rossummers met de bus mee, maar
inmiddels is dat een complete bus vol! Geweldig toch?”
“Mijn favoriete speler ooit is Theo Janssen. Een goede
voetballer, een man met humor en daarnaast een speler
waar het volk zich mee kan identificeren. Samen met
Janssen hebben we enkele gezellige feesten gevierd.”
Café Hutten was bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen
één van onze wedstrijdsponsoren. Samen met Printshopz
en Eetcaffee De Musketier trakteerde ze de mensen in de
bussen op spareribs en kippenvleugels, voorafgaand aan
de wedstrijd. De wedstrijd werd met 3-0 gewonnen en
kende een ongelooflijke apotheose. Tijdens de gebruikelijke
ereronde werd er nog gescoord in/door Utrecht, waardoor
directe achtervolger AZ op voldoende afstand zou blijven.
Hierdoor was de plaatsing voor de Conference League een
feit. Geweldig!
“Ik kijk énorm uit naar de Europese wedstrijden van
volgend jaar en hoop nog een keer mee te kunnen naar een
wedstrijd buiten de landsgrenzen. Dit zijn toch wel de unieke
dagen! Maar ook een tripje naar de eigen Grolsch Veste
staat iedere keer weer garant voor veel gezelligheid!”
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Even voorstellen:
Dennis Timmerhuis en
Kevin Veelders
We staan aan de vooravond aan ons 15e levensjaar als Supportersvereniging FC Twente Denekamp. De club FC Twente
heeft in deze periode énorme pieken, maar ook diepe dalen doorgemaakt. Gelukkig is de opwaartse lijn inmiddels al
ruim wee jaar ingezet. Hopelijk wordt deze niet doorgebroken en wordt de rust en stabiliteit van dit moment het nieuwe
normaal.
De afgelopen jaren hebben we als Supportersvereniging ons gelukkig mogen prijzen met de fanatieke, bezielende inzet
van tal van vrijwilligers. Hierbij is het goed dat er af en toe een stokje overgedragen wordt. Dit zorgt toch altijd voor
verfrissende ideeën en de nodige nieuwe inzichten. Sinds enkele maanden zijn Dennis Timmerhuis en Kevin Veelders
aangesloten bij het bestuur. Per 1 juli aanstaande zullen ze officieel Jordy Morsink en Roy Steggink gaan vervangen in het
bestuur van de Supportersvereniging. Dit zorgt er voor dat er enkele posities gewijzigd zijn. Hierover heb je meer kunnen
lezen in ‘Nieuws vanuit het Bestuur’.
Dennis en Kevin, voor de meeste al lang bekend, stellen zich hieronder aan jullie voor.

DENNIS: “Ik ben Dennis Timmerhuis, 34 jaar. Werkzaam
bij het Singraven Full Service GmbH te Nordhorn als
Account/Salesmanager.”
KEVIN: “Ik ben Kevin Veelders en ben 26 of misschien
inmiddels 27 jaar oud. Ik woon in het mooie Denekamp.
Ik voetbal graag (zaterdag/zondag) en doe af en toe ook
een balletje slaan bij het Wubbenhof. In het dagelijks
leven werk ik bij Tecnotion in Almelo als Financial
Controller. Dit bedrijf houdt zich bezig met productie,
automatisering en autorobotica. Een van de onderdelen
is de productie van zogenaamde lineaire motoren,
die je vaak tegenkomt in productielijnen voor robots,
smartphones, tv-schermen en 3D-printers.”
DENNIS: “Dat is ontstaan op de basisschool toen ik een
klein mannetje was. Al mijn vriendjes waren destijds
voor Ajax. Dat snapte ik totaal niet en nu snap ik dat nog
steeds niet! ;)
Mijn gedachtegang was: wij wonen toch in het prachtige
Twente en dan ben je toch ook voor FC Twente? Afijn al
die jaren heb ik FC Twente actief gevolgd en sinds 2008
ben ik trots eigenaar van een seizoenkaart. De eerste
paar jaren in vak 303 en nu al jaren in Vak P met de
mejonges.”
KEVIN: “Ik weet eigenlijk niet anders dan dat ik voor
FC Twente ben geweest, dat is er met de paplepel in
gegoten.”
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DENNIS: “Dat zijn er wel meerdere in de jaren dat ik
een jaarkaart heb.
Op 1: Kampioenschap in 2010, op de Oude Markt in
Enschede. Wat een feest!
Op 2: Bekerwinst in 2011, van 0-2 achter naar een 3-2
overwinning. Met FCT Denekamp naar De Kuip, wat een
dag. (100 BIER!!)
Op 3: De wedstrijden in de Champions League en
Europa League, stuk voor stuk prachtige avonden.”
KEVIN: “Pfooeee, wellicht zal dit wel heel erg cliché zijn,
maar dat zijn natuurlijk beide kampioenschappen van
FC Twente in zowel de Eredivisie als de Keuken
Kampioen divisie. Daarnaast vond ik het echter ook een
prachtig moment in de Champions league tegen Inter.
Prachtige wedstrijd met hele mooie goals.”

WIE BEN JE EN WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS LEVEN (WERK/
VRIJWILLIG)?

WAAR EN HOE IS JOUW LIEFDE VOOR FC TWENTE ONTSTAAN?

WAT IS HET MOOISTE MOMENT DIE JE MET/BIJ FC TWENTE HEBT
BELEEFD? DIT MOGEN ER RUSTIG OOK MEER ZIJN..

“‘You’ll never
walk alone’ vind
ik telkens weer
fantastisch!”
WAAR GAAT JOUW SUPPORTERSHART SNELLER VAN KLOPPEN?

DENNIS: “Als ‘You’ll never walk alone’ gedraaid wordt in
de Grolsch Veste. Telkens weer fantastisch!”
KEVIN: “Mijn supportershart gaat sneller kloppen op
de wedstrijddag zelf van FC Twente. De hele dag heb
je gezonde spanning. Eerst in de bus vanuit Denekamp
naar het stadion, maar wanneer ik de tribunes oploop
dan begint de echte spanning te komen. Deze spanning
wordt een klein beetje verholpen door het nuttigen van
de nodige halve liters.”

WAT ZIJN JOUW VERWACHTINGEN VAN FC TWENTE DE KOMENDE
3-5 JAAR?

DENNIS: “Dat de club weer financieel gezond wordt
en de jeugdopleiding/academie floreert. Want wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst! Verder verwacht ik dat
FC Twente in de toekomst structureel voor plek 4 t/m
6 gaat strijden met uitschieters naar boven en hopelijk
winnen we op een dag nogmaals het kampioenschap.”

hoeverre dat reëel is.. ”

HOE BEN JE OOIT IN AANRAKING GEKOMEN MET
SUPPORTERSVERENIGING FC TWENTE DENEKAMP?

DENNIS: “Sinds de oprichting ervan erbij betrokken
geweest als lid. Want zelf rijden naar het stadion was en
is nog altijd geen optie.”
KEVIN: “Dit kwam voornamelijk doordat wij met
een aantal kameraden veel mee gingen met de
uitwedstrijden. Zo kreeg je steeds meer connectie met
deze prachtige Supportersvereniging. De sfeer in de
bus was altijd prachtig en daar wilde ik dan ook graag
onderdeel van uit maken.”

WAT GA JE STRAKS DOEN EN WAT ZIJN JOUW DOELEN ALS
BESTUURSLID VAN DE SUPPORTERSVERENIGING?

DENNIS: “Aankomend seizoen ben ik verantwoordelijk
voor de sponsoring binnen onze vereniging, dus wie dit
nu leest en denkt van, ik wil deze prachtige club ook
ondersteunen/sponsoren dan laat ons het weten en
gaan we dat regelen. ;)
Een sportieve groet en laten we er aankomend seizoen
met ons allen er prachtige wedstrijddagen van maken!”
KEVIN: “Mijn functie als bestuurslid zal Penningmeester
worden. Ik zal dus op de kleintjes moeten letten. Wij
als Supportersvereniging FC Twente Denekamp zijn elk
jaar groeiende, dus het is dan ook mijn doel om dit
financieel ook bij te benen, zodat we ieder jaar mooie
cijfers kunnen laten zien. Het belangrijkste vind ik echter
dat wij als FC Twente Denekamp plezier moeten hebben
bij elke thuis/uitwedstrijd en dat het ook voor iedereen
toegankelijk blijft. Noh.. De vriendelijke groet van Kevin
Veelders. We zien elkaar binnenkort weer in één van de
bussen!”

KEVIN: “Laten we hier niet te hard van stapel lopen,
laten we er eerst maar weer voor zorgen dat FC Twente
weer een stabiele factor wordt en weer aansluit bij
de top 4-6. Dus dat we standaard elk jaar Europees
voetbal gaan spelen. Natuurlijk hoop ik dat we over 5
jaar kampioen van Nederland gaan worden!! Maar in
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Mijmeren over Europa
Column - Erwin Waanders
Wordt het een club aan één of andere Europese kustlijn
of toch een reis naar een wanstaltig Oostblok gehucht
met een stadion waarvoor we ons als FC Twente in de
Diekman-tijd nog kapot zouden schamen?
U leest het goed, Europa lonkt op het moment dat ik
deze bijdrage schrijf voor de leukste supportersvereniging
die FC Twente rijk is. Het is het weekend na de derby
tegen het kleine broertje uit Almelo. Daar waar de
paupersupporters zich van hun allerslechtste kant lieten
zien, met het slaan van onze Vaclav Cerny. Laten we het
er maar op houden dat het niet het seizoen van Calimero
Almelo is.
TERUG NAAR VERVLOGEN TIJDEN
Hoe anders is dat in Enschede. FC Twente in Europa,
het is iets uit vervlogen tijden. Iets van vroeger. Hoe lang
is het geleden dat we ons mochten meten met
Inter Milaan, Tottenham Hotspur en Werder Bremen in de
Champions League? Ach ja, Werder Bremen, nu vechtend
voor promotie naar de Bundesliga. Het kan verkeren in
het voetbal en als één club daarover mee kan praten, is
het FC Twente wel.
Het seizoen nadert z’n ontknoping en wat de afloop ook
zal zijn, het gaat de boeken in als een heel speciaal.
Want godverdomme wat hebben we genoten met
z’n allen. Excuses voor de vloek, maar zij die hebben
afgezien in de afgelopen jaren, hebben nu alle reden
tot euforie. Met een goede selectie en bij vlagen echt
leuk- en goed voetbal, staan we sportief gezien op de
plek waar we thuis horen. Qua supporters zijn we al jaren
de onbetwiste nummer 1 van Nederland en daar kan
helemaal niemand tegenop.

“FC Twente
komt er aan!”
GERAAMTE STAAT
Er heerst relatieve rust rond de vulkaan waarop FC
Twente gebouwd lijkt. Dat is fijn, dat is mooi, dat is
prachtig. Het geraamte van de nieuwe selectie staat al
vast en met het aantrekken van Sem Steijn van ADO Den
Haag sorteert Jan Streuer al voor op de dingen die komen
gaan. Want als we dit seizoen op het Twentse middenveld
iemand hebben gemist, is het Wout Brama.

Zo langzamerhand hoort hij tot het meubiair van FC
Twente en dat schrijf ik op met alle respect voor deze
Almeloër in Twentse dienst. Het doet soms pijn om hem
weer eens te zien toekijken als het elftal soepel draait en
de ene na de andere ragfijne aanval op de mat legt. De
liefhebber in Brama geniet, terwijl de sportman in hem
vloekt en tiert, want hij had daar als regisseur tussen
moeten staan.
WOUT BRAMA
Brama is zo’n speler die je nog een geweldig seizoen gunt.
Een rimpelloos seizoen, zonder blessures, met mooie
duels en in een volle Grolsch Veste. Brama maakte het
alemaal mee als kind van de club. De hoogtijdagen met
de landstitel, Champions League, de bekerwinst en de
vrije val. Hij vertrok naar FC Zwolle en belandde zelfs in
Australië bij Central Coast Mariners. Het was ook aan
de andere kant van de wereld dat hij zijn FC Twente zag
afdalen naar de Eerste Divisie. Maar daar gaan we het
hier niet meer over hebben. De zomer lonkt.
Nog een paar weken en iedereen zwerft weer uit over
Europa en de wereld voor een welverdiende vakantie.
Met de warme gedachte dat na de warme zomer een
nieuw Europees avontuur voor FC Twente wacht. Waar
het ons brengt, we gaan het zien, maar of het nou
Partizan Tirana uit Albanië wordt of toch Gil Vincente uit
Portugal,
het maakt geen moer uit. Europa is gewaarschuwd.
FC Twente komt
er aan!
ERWIN WAANDERS
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Van binnenuit
Column - Stef Heerink
Stef Heerink en Daan van Straaten vormen samen het media-team van FC Twente. Dit duo is verantwoordelijk voor de
talloze gave foto’s en filmpjes voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijden van onze Trots. Zo bedachten zij
de rubriek ‘Van binnenuit’. Dit geeft de supporter o.a. inzicht in hoe een wedstrijddag beleefd wordt door de selectie.
Onlangs trokken wij Stef aan de jas om hem het één en het ander te vragen.
Stef is als geboren Siepel richting Köttelpeer’ndoarp
getrokken. Hij heeft deze stap gemaakt vanwege zijn
vriendin (Anouk Rondhuis, afkomstig uit Denekamp),
maar is van plan ooit weer terug te keren naar het stadje
van herkomst. Gevalletje geven en nemen. Hij zegt
daarover: “Met Denekamp is niks mis, zoals van oudsher
wel eens werd beweerd. Er is zelfs meer keuze dan in de
‘stad’ en thuisbezorgd is in Ootmarsum niet mogelijk.”
Sinds afgelopen zomer is hij werkzaam bij FC Twente en
verzorgt hier de Media (voornamelijk al het beeld dat
er naar buiten komt via de diverse kanalen). Matchdayvideo’s, transfervideo’s, commerciële video’s, fotografie in
veel gevallen bij de club en een klein stukje grafisch. Ook
zal FC Twente Club TV volgend jaar weer te zien zijn op
ESPN. Dat brengt weer extra uitdagingen met zich mee.
Als kind was hij al supporter van FC Twente en ging hij
met mijn vader naar het Arke Stadion. Het Diekman heeft
hij nooit gekend. In 2001 was ik bij de bekerwinst en in
2010 stond ik op de Oude Markt met vrienden. Als klein
kind droomde hij er stiekem wel van om eens tussen
de spelers op het veld te mogen staan. In 2018, toen FC
Twente degradeerde, bood hij zich aan als ZZP’er om wat
klusjes te mogen uitvoeren. Op dat moment zat onze club
niet ruim in het personeelsbestand en op deze manier
wilde hij met zijn bedrijf HeerINC MediaDesign een
handje helpen. Tot hij afgelopen zomer de vraag kreeg of
hij niet fulltime in dienst wilde komen bij de mooiste club
van de wereld.

“De meest voorname doelen van onze media-afdeling
(praat ik vooral in de beeld-kant, de communicatie en
marketing is een ander deel natuurlijk) is het up-todate houden van de ontwikkelingen binnen FC Twente,
de supportersschare beeldend laten zien wat er speelt
in- en rondom de club, een band te creëren, behouden
en tevens sterker te maken met de achterban en de
uitstraling van de club zo professioneel mogelijk te laten
ogen. Elk jaar kun je hier weer stappen in maken.”
De media doet hij samen met zijn collega Daan van
Straaten. Eigenlijk verdelen de heren samen het werk en
zijn ze echt een team. Dat maakt het wel sterk.

Om een kleine vergelijking te maken, bij Ajax hebben ze
een media-afdeling van om en nabij 60 personen.
Een doorsnee werkdag is voor Stef dan ook nooit
doorsnee. Hierover zegt hij: “Als je bij FC Twente werkt,
is geen dag hetzelfde en werk je op allerlei gekke tijden.
Waar tegen FC Groningen je werkdag normaal gesproken
een/twee uur na de wedstrijd eindigt, eindigde het dit
jaar toch even iets anders. Alles kantelde die avond de
goede kant op en daardoor zijn wij die avond vier uur
langer bezig geweest en moesten we de volgende dag
weer op tijd richting de Veste om alles verder uit te
werken en online te zetten. Op die momenten is het
even aanpoten, maar dat is het dan allemaal waard.”
Als we Stef vragen naar zijn mooiste moment in zijn
periode bij FC Twente, dan is hij duidelijk. “Tot nu toe is
het mooiste moment wel de ommekeer na de wedstrijd
tegen FC Groningen. Het kampioenschap na één jaar KKD
is en blijft ook erg mooi. Op dat moment stond ik in de
kleedkamer te filmen en wat ik getuigde van de enorme
ontlading. maar vooral de onverwachte, pure emotie
raakte me in die wedstrijd op 11 mei. Na afloop van het
duel met FC Groningen. Sadilek stond op mijn mobiel de
wedstrijd Utrecht – AZ af te kijken en gaf aan ‘dat ik hem
maar moest filmen als Utrecht gescoord had’. Hoe gek en
onverwacht ook, maar vijf minuten later was ik hem aan
het filmen, toen hij huilend (net overgenomen van PSV)
met zijn handen voor zijn ogen onwerkelijk “Neee, neee,
dit is niet waar…” schreeuwde. Kippenvel.”
Stef zegt te barsten van de motivatie en inspiratie zo
geeft hij ons vlak voor zijn vakantie naar Curaçao nog aan.
“Door deze winst én de plaatsing voor de UEFA Europa
Conference League hoop ik in de toekomst nog vaker
beeld vast te mogen leggen in Europa. Persoonlijk hoop
ik, net als wij allemaal, dat de reis langer duurt dan de
derde voorronde, maar dat heb ik niet in eigen hand.
Mooie kleine stadions of hele grote wedstrijden,
beide lijkt me uitdagend. Daarnaast hoop ik dat onze
afdeling kan groeien, want dan kunnen we weer meer
behappen en nog met vaker met mooie items naar
buiten treden.”

Vaak brainstormen ze over een idee. Een van het
hierboven genoemde duo heeft een startpunt en een
soort rode draad. Vaak gaan ze daarbij uit van de speler
zijn kracht, afkomst, ligging bij de supporters, taal,
et cetera. Allerlei factoren kunnen bepalend zijn voor de
rode draad. Daarna gaan ze het uitwerken. Stef is zelf wel
van de spannende video’s, lichtelijk cinematisch. Hij zegt
hierover: “Dat zag je ook in de video van Sadilek terug.
De vader van mijn schoonvader had smederij Rondhuis.
Ik wist zelf dat er op deze plek ooit een opname is
gemaakt voor Radical Redemption (artiestennaam van
Joey van Ingen, een bekende Denekampse hardstyle-dj
en –producer), voor een clip. Daarom dacht ik dat dit
geschikt zou zijn om ook eens te gebruiken, maar op
een iets andere manier. Sadilek staat bekend om zijn
vechtersmentaliteit en onverzettelijkheid en daarom
kwamen we op het idee om een zwaard aan hem te
binden. Hij zou zijn eigen zwaard gaan maken/smeden in
de smederij en aan het eind onthullen dat hij sowieso tot
2024 bij onze club blijft. Zo gezegd, zo gedaan.
Sadilek kwam naar Denekamp en daar hebben we in 3
uur tijd de shots genomen die we nodig hadden. Het
geeft énorm veel voldoening als je de lyrische reacties
vervolgens hoort.”

“Inspiratie is juist het allerleukste om in ons werk mee
om te gaan. De creativiteit (die we ook echt krijgen van
de collega’s binnen de club) beeldend weg zetten is altijd
een erg leuke uitdaging. Soms zien we iets bij een andere
club (Liverpool had bijvoorbeeld “Anfield Inside” en wij
vonden dit ook wel boeiend voor ons YouTube kanaal.
Sindsdien maken wij (vooral mijn collega tot nu toe) de
‘Van Binnenuit’.”

“Evenals de recente matchday-video met de violist
en het nummer ‘Nobody said it was easy’. Dat je
idee werkelijkheid wordt en er daadwerkelijk op een
willekeurige maandagavond om 23:00 uur een violist op
de middenstip (een bekend nummer voor de supporters)
staat te spelen, geeft mij veel genoegdoening. Als dan de
video ook nog goed valt, is het geslaagd. De voldoening is
waarvoor ik dit werk doe.”
STEF HEERINK
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Trots da’w veur
Twente bint
Column - Jeroen Thijssen
“Hemelvaartsdag 2001, 30.000 tukkers op de been. Veur
een wedstriedke van hun club, Twente pakt de cup.”
Ha ha, wij van de Denekamper Spatzen zongen het en het
kwam nog uit ook. Wat nen feest! En dat is alweer 21 jaar
geleden. De Spatzen vieren dit jaar hun 25 jarig bestaan!
Eén van de hoogtepunten uit het Spatzen bestaan was
toch wel de huldiging bij de Veste, toen nog Arke Stadion,
waar we voor 20.000 uitzinnige fans mochten optreden.
Trots da’w veur Twente bint. Daar zijn we nog steeds trots
op en het wordt nog steeds gezongen in de Veste. Wel
niet zoveel als jaren terug, maar elke keer geeft het toch
nog een apart gevoel. Ik wil hier nog een keer weergeven
hoe een en ander is ontstaan 21 jaar geleden.
In 2001 hadden we met de Spatzen een tweede cd
opgenomen. Tijdens het afmixen van de nummers zei
de opnameleider en afmixer, Gustav van de Coevering,
dat het nummer “Dommen Boer” best wel een hoog
stadiongehalte had. Twente speelt de finale van de
beker, is het niet wat om er een tekst op te maken? Ja,
misschien wel, als jij dat zegt. We gaan het doen. Moet
ie zondag al wel in het stadion gedraaid worden want
donderdag is de bekerfinale al. Is wel heel kort dag. Tekst
schrijven, opnemen, afmixen, branden, hoesje maken.
Collega van mij, Dinant Berteler, fanatiek vriendenkring
lid, wou wel regelen dat het nummer in het stadion
gedraaid zou worden. Vrijdag avond had Gustav nog wel
een paar eters op bezoek maar tussen de gangen door
konden we wel opnemen. Leek ons mooi dat Dinant ook
zou zingen. Hij heeft het wel geprobeerd, maar helaas
geen talent. Wel heeft hij het begin in geschreeuwd:
”We gaan de Kuip veroveren.” Zaterdagmiddag was het
nummer afgemixt en konden we het ophalen, branden,
en rondbrengen naar Twente FM, Radio Oost, Radio
Enschede en radio Oldenzaal.
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Zondags in het Stadion werd ie al drie keer gedraaid en
goed ontvangen op de tribune. Dinant had het nummer
ook bij de TOS, de Vriendenkring en Vak P achter de deur
gegooid en in elk home werd het nummer veelvuldig
gedraaid. Het nummer was ook op de site van Twente te
downloaden. In aanloop naar de bekerfinale begon Radio
Oost voorzichtig het nummer te draaien. Radio Enschede
belde voor een interview. In alle oplages van de Tubantia
kwam een stukje te staan over ons nummer. Wat waren
we trots. We hebben een hitje. Heel Twente kende ons
nummer. Velen dachten in het begin dat ze Bennie Jolink
van Normaal hoorden. Maar het waren toch echt de
Spatzen uit Denekamp. SBS6 vroeg of we naar ’t Arke
Stadion konden komen voor een reportage in Hart van
Nederland. Neem maar zoveel mogelijk supporters mee.
Ik werkte toen nog bij Stork en enkele collega’s en
mannen van het schoonmaak bedrijf namen spontaan
een uurtje vrij om mee te gaan.
Zoals bekend pakte Twente dus inderdaad de Cup in
de Kuip. Wat nen feest. Tegen 24.00 uur ringelde de
telefoon, Frederic Klomp van BVIPM aan de lijn. Hij was
destijds ook stadionspeaker bij Twente. Of we tijdens de
huldiging ons nummer wilden spelen. Op dat moment
heb ik Bas Morsink de telefoon gedaan, want mijn spraak
was niet al te duidelijk meer tegen die tijd. Weet nog wel
dat ik Frederic een tollenaar noemde. Die Frederic dacht
dat we zo even kwamen. Niet dus, we wilden alleen het
vervoer en wat drank vergoed hebben. Bas heeft hem
nog uitgelegd wat een tollenaar was. Iemand die alleen
aan zijn eigen gewin denkt. Maar uiteindelijk, we kregen
het vervoer en drank toch vergoed.

Toen we s ’middags in de ontvangstruimte aankwamen
zaten daar allemaal BVIPM artiesten en een druk heen
en weer banjerende Frederic Klomp. De tap deed het
niet en die Denekamper Spatzen drinken alleen maar
bier volgens Frederic. Niet dus, we begonnen gewoon
met een kopje koffie. Toen het Podium op. Wat een
mensenmassa 20 doezend, 30 doezend, ik weet het niet
maar het was nen ontzettende pleer volk. Zingen ging niet
echt goed meer daar ik de avond ervoor de keel al kapot
geschreeuwd had. Maar ja wat deed het er toe. Twente
had de cup en wij een hitje.

"Het woord
Trots kwam
je INEENS
overal tegen"

We hebben ook nog op de grote markt in Enschede
opgetreden. Weet nog dat we heel lang moesten
wachten alvorens het podium op te kunnen. Ik had een
hamburger gehaald en net een eerste hap genomen, toen
we de mededeling kregen dat we direct het podium op
moesten. Ik had de ketchup van de hamburger nog op
de wang zitten tijdens ons optreden op de Oude Markt.
Wat een prachtige belevenis was dit voor de Spatzen. Dat
he’w mooi metmaakt.
Het woord Trots kwam je ineens overal tegen binnen
FC Twente. Grolsch had zelfs een poster en bierblikjes
met de tekst trots. Daar waren wij ook best trots op.
Mooi was ook enkele jaren later de sfeer actie van Vak P
waarin het nummer centraal stond en uit volle borst werd
meegezongen. Vanaf dat moment was het nummer
“De Cup” van de Denekamper Spatzen een officieel FC
Twente clublied.
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Hoe gaat het nu met...
Kennedy Bakircioglu?
David Achter de Molen, zanger van de Utrechtse band John Coffey, werd er zeven jaar geleden wereldberoemd mee.
Hij ving tijdens een concert op Pinkpop een biertje. Profvoetballer Kennedy Bakircioglu deed in 2018, na een wereldgoal,
hetzelfde. Ken-ie-die? Bak-ie-shoarma? In zijn periode bij FC Twente maakten we ons in het toenmalige Arke Stadion
allemaal ‘schuldig’ aan deze gekscherende naamverbasteringen. Je zou bijna vergeten dat die kalende Syrisch-orthodoxe
Zweed erg goed kon voetballen en in Twentse dienst een belangrijke spil was in het elftal van Rini Coolen en later van Jan
van Staa en Fred Rutten. Hoe verliep de carrière van de inmiddels 41- jarige Bakircioglu, na zijn tijd in Enschede?
HET BEGIN VAN ZIJN CARRIÈRE
Bakircioglu wordt in november van 1980 geboren in
Zweden. Bakircioglu is van Assyrische afkomst. Zijn
ouders verhuisden van Turkije naar Zweden. Zijn oma
was groot fan van de oud Amerikaanse president, J.F.
Kennedy. Vandaar dat de pasgeboren Bakircioglu de
voornaam, Kennedy kreeg. De jonge Bakircioglu begon
zijn voetbalcarrière op 15-jarige leeftijd bij de van
oorsprong Assyrische voetbalclub, Assyriska Föreningen
in Zweden. Daar ontwikkelde de jonge Zweed zich tot
een talentvolle speler. In 1999 vertrok Bakircioglu naar
het gerenommeerde Hammarby IF. Die club maakte hij
twee jaar later kampioen. De naam van Bakircioglu was
daarbij gezet als groot talent. Zo ook in een befaamd
computerspel.

Hij zelf verklaarde ooit het volgende over deze periode:
“Ik was pas zeventien jaar en dan is zo’n kans natuurlijk
iets waarvan je droomt. Ineens zat ik in de kleedkamer
tussen David Beckham, Jaap Stam, Roy Keane en Andy
Cole. De interesse was serieus, ik mocht niet voor niets
twee weken trainen. Vervolgens wilde ze me in een
wedstrijd zien. Met het tweede elftal van Manchester
speelde ik een uitwedstrijd tegen Aston Villa. Samen met
Ole Gunnar Solksjær vormde ik de aanval, Jordi Cruijff
stond achter ons. We wonnen met 5-1, ik gaf twee assists.
Met mijn spel was ik tevreden en Alex Ferguson zei dat
ze me zouden blijven volgen. Maar ik heb niets meer
gehoord, tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds
niet waarom. Uitgenodigd worden door Manchester
United overkomt je maximaal één keer in je leven.
Ik heb daar mijn best gedaan, meer kon ik niet doen.”
Kennedy is dan trouwens al een soort cultheld voor
veel gamers, omdat hij de virtuele voetbalwereld van
Championship Manager in vuur en vlam zet.
Anno 2022 zorgt zijn naam nog steeds voor nostalgische
gevoelens bij mensen die verslaafd waren aan de game.
Maar in het echte leven krijgt hij uiteindelijk helaas geen
contract aangeboden bij Manchester United.

GROOT TALENT IN CHAMPIONSHIP MANAGER
Aan het begin van dit millennium, toen YouTube nog
niet bestond, hadden spelers nog geen showreel die je
wereldwijd met een klik op de knop kon bekijken.
Scouten ging nog via dvd’s, videobanden en uiteraard het
kijken van wedstrijden. Maar soms kreeg je wel eens de
indruk dat Nederlandse clubs ook even een kijkje namen
in de database van Championship Manager.
En niet alleen Nederlandse clubs.. Medio 1997 komt
een droom van de aanvallende middenvelder annex
buitenspeler uit: Kennedy mag op proef komen bij
Manchester United, waar hij de kleedkamer deelt met
onder meer David Beckham, Paul Scholes en Ryan Giggs.
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Het computerspel, waarin je jezelf kon bewijzen als
manager, was destijds razend populair. De kunst was
uiteraard om te kijken of je voor weinig geld dat ene,
hele grote talent kon vinden die jouw club kampioen
maakte. In Championship Manager (CM) barstte het van
de talentvolle spelers. Sommigen werden in werkelijkheid
ook heel goed. Zo werden Joleon Lescott en Joe Cole
internationals van
Engeland. Ook Javier
Saviola, Philippe
Mexès en Landon
Donovan speelden
in de top.
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Maar er is ook een mooie lijst te maken van toppers
uit het spel die in werkelijkheid geen grootse carrière
opbouwden. Wat te denken van de Wit-Russische
talenten Sergey Nikiforenko en Maxim Tsigalko of van
Tonto Zola Moukoko? Epische namen, maar geen
grootse daden. Kennedy Bakircioglu kende een prima
loopbaan als voetballer, maar was uiteindelijk ook één
van die spelers die hun toegeschreven potentie niet ten
volle wist te benutten.
DE STAP NAAR HET BUITENLAND
Kennedy droomde van en was in beeld bij de Europese
top, maar koos uiteindelijk voor een middenmoter uit
Griekenland. Mede omdat bij Iraklis Saloniki een Zweedse
trainer aan het roer stond vertrok hij in 2003 naar de
Griekse Havenstad. Saloniki stond vooral bekend om de
basketbaltak van de omniclub. Kennedy had zich heel
veel voorgesteld van zijn eerste buitenlandse avontuur.
Echter, deze droom ging als een nachtkaars uit. Na een
half jaar werd de Zweedse trainer, Jingblad, ontslagen.
Kennedy is in Griekenland nog wel getuige van één van
de wildste derby’s van het jaar: de kraker tegen Aris
Saloniki. Al voor de wedstrijd worden er flessen naar
de spelersbus van Iraklis gegooid en smijten supporters
rookbommen in de catacomben. Vanaf de bank ziet
Kennedy de hel losbreken: na een doelpunt wordt het
veld door fans van Aris bestormd, de keeper van Iraklis
gaat knock-out na een kopstoot en Kennedy en zijn
ploegmaten moeten rennen voor hun leven. Pas na uren
in de kleedkamer opgesloten te hebben gezeten, is het
veilig voor de spelers om naar buiten te komen. Na het
ontslag van de eerder genoemde Zweedse trainer besloot
de onberekenbare Griekse voorzitter overigens ook het
salaris van Bakircioglu stop te zetten. En zodoende mocht
Bakircioglu transfervrij vertrekken. De scouts van FC
Twente hadden de op dat moment 24-jarige Zweed op
dat moment al hoog op de scoutingslijst staan.
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ZIJN TIJD BIJ FC TWENTE
En zo geschiedde dat de Zweed in 2005 neerstreek
in Enschede. In zijn vijfde wedstrijd scoorde hij direct
in de derby tegen Heracles en na zes gespeelde
wedstrijden stond de teller reeds op drie doelpunten. Een
veelbelovende start.
Toch verliep het seizoen enigszins onrustig. Het
rommelde praktisch het gehele seizoen bij de club.
Medio februari trad Rini Coolen terug als hoofdtrainer.
Met een dertiende plaats in de Eredivisie presteerden
de Tukkers op dat moment teleurstellend en de sfeer in
de spelersgroep was verre van goed. Een ruzie tussen de
steunpilaren Blaise N’Kufo en Daniël Majstorovic werd
destijds breed uitgemeten in de pers en had als gevolg
dat de Zweedse verdediger
vertrok naar FC Basel.
Dat seizoen zou uiteindelijk
worden afgemaakt door
assistent-trainer Jan van
Staa, die op zijn beurt
assistentie kreeg van Erik ten
Hag. Uiteindelijk werd het
tij gekeerd en was het ‘Jan
van Staa-effect’ geboren.
Met 11 overwinningen in
19 wedstrijden zorgde hij
ervoor dat het kwakkelende
FC Twente destijds alsnog
via de Intertoto Europa in ging.
In het tweede jaar was Kennedy samen met spelers
als Blaise NKufo, Sharbel Touma, Karim El Ahmadi,
Orlando Engelaar, Otman Bakkal en Ismail Aissati van
grote waarde in het aanvalsspel van het FC Twente van
Fred Rutten. De ploeg eindigde op de vierde plek in de
Eredivisie, maar werd in de play-offs met als inzet een
ticket voor de voorronde van de Champions League
uitgeschakeld door AZ.
Gedurende zijn twee jaar in het Twentse rood was
Bakircioglu één van de helden van een sterk FC Twente. In
Enschede speelde hij 66 wedstrijden en scoorde hierin 23
keer. In zijn laatste seizoen speelde hij alle 34 wedstrijden
en scoorde hierin 15 keer. In de zomer van 2007 had
Ajax genoeg gezien en haalde de uitblinker van het
verrassende Twente naar Amsterdam.
HOE GING HET VERDER?
Ajax had in de zomer van 2007 behoefte aan een echte
buitenspeler op de rechterkant. Immers de selectie
puilde uit van redelijke tot zeer goede spitsen, die
afhankelijk waren van voorzetten van de zijkanten.
Ajax had het voorgaande seizoen Bakircioglu veelvuldig
zien uitblinken bij FC Twente. Bakircioglu was in zijn
periode bij FC Twente een sierlijke voetballer met een

mooie passeerbeweging. Tevens had hij bewezen dat hij
doelgericht was. Het was de grote droom van Bakircioglu
om in de voetsporen van Zlatan te treden. Ajax wilde
kostte van het kost kampioen worden en Bakircioglu
werd gezien als een missing-link in de ploeg van Henk ten
Cate. Echter Ten Cate verliet in oktober 2007 de club voor
een gigantische zak met geld van Roman Abramovich.
Adri Koster werd benoemd als interim-coach voor de
rest van het seizoen. Bakircioglu had het echter lastig
in Amsterdam. De vrijheid die hij bij Twente genoot,
kreeg hij niet bij de Amsterdammers. Ajax had teveel
vedetten en Bakircioglu was maar een gewone dienende
speler. Dat eerste seizoen kwam hij tot 18 wedstrijden
en scoorde hij daarin maar een schamel aantal van 3
doelpunten.
De twee seizoenen erop werd het al niet veel beter.
Koster was inmiddels vervangen door Van Basten. Op
de zijkanten werd het nu helemaal dringen. De strijd om
de drie plekken voorin werden met geringe regelmaat
ingevuld door de te lieve Bakircioglu. De Zweed werd
gezien als een redelijke voetballer, echter kwam hij in
het knotsgekke en koopzieke Ajax tekort. Ajax ging mede
door de koopzieke Van Basten ten onder aan de eigen
ambities. Het kopen van spelers was echt doorgeslagen.
Helaas voor Bakircioglu werd het er niet beter op. Om
wedstrijdritme te behouden deed hij zelfs regelmatig
mee in Jong Ajax. In zijn tweede en derde jaar kwam hij in
totaal nog tot 17 wedstrijden in de hoofdmacht.

doelpunten. Uiteindelijk
sloot hij zijn carrière af
in het najaar van 2018.
Terug naar dat
biertje... In zijn laatste
profseizoen kwam
Kennedy nog nauwelijks
aan spelen toe. Op 1
oktober 2018 liet hij nog
één keer van zich horen
met een sublieme vrije
trap tegen IFK Göteborg;
3-0. Dol van vreugde
rende hij richting de
dolenthousiaste fans.
Een van hen gooide een
plastic beker met bier,
Kennedy - in volle ren - ving het bekertje en liet zich het
gerstenat heerlijk smaken.
Het stadion en medespelers werkelijk euforisch
achterlatend. De beelden van zijn actie gingen de hele
wereld over. Van Britse tabloids tot Zuid-Amerikaanse
sportsites, en van Australische kranten tot Amerikaanse
blogs: allemaal verklaarden ze Kennedy onsterfelijk.
Het afscheid was groots. De speler die bij Hammarby
groot werd en ook groots eindigde, kreeg een geweldig
afscheid. Vechtend tegen de tranen voor een enorm
spandoek van zichzelf nam hij afscheid van zijn geliefde

Na zijn tijd in de hoofdstad vertrok Bakircioglu naar
Spanje, waar Racing Santander het volgende station
werd. In zijn eerste seizoen speelde hij bijna alles, maar in
zijn tweede jaar had hij veel blessureleed. De uiteindelijke
opmaak van twee seizoenen in Spanje was ook niet om
over naar huis te schrijven, getuige de 39 wedstrijden en
6 goals in twee seizoenen.
“Het is veel makkelijker om van Zweden naar Nederland
te gaan, dan van Nederland naar Spanje. Dát was zwaar”,
weet Bakircioglu nog. “Ik ging van Ajax naar Racing
Santander, waar ineens alles anders was. We aten op hele
andere tijdstippen en trainden vaak pas om 16.30 uur
in de middag, terwijl we in Nederland en Zweden al om
10.00 uur begonnen. Het was totaal anders. En niemand
sprak Engels, dus je moest snel Spaans leren. Maar ik
houd nog steeds van Spanje. Het voetbal is geweldig en
het was een droom om tegen clubs als Real Madrid en FC
Barcelona te spelen.”
Zijn carrière eindigde bij de club waar hij zijn profcarrière
begon, Hammarby IF. Bij de Zweedse club speelde hij
uiteindelijk nog vier seizoenen. En vooral in zijn derde
seizoen liet Bakircioglü nog één keer zien dat het best
een goede speler was. Hij kwam in het seizoen 2013-2014
tot 28 wedstrijden en scoorde hierin het aantal van 17

Hammarby. Kennedy speelde gedurende zijn actieve
loopbaan 14 A- interlands voor Zweden.
Wat Kennedy Bakircioglu vandaag de dag doet is ons niet
helemaal bekend. In gesprek met een Zweedse krant
verklaarde hij het volgende: “Het gemis van voetbal is
natuurlijk groot, maar ik heb ook een leven buiten de
lijnen. Ik heb mijn vrouw en kinderen, mijn zoon is negen
en speelt in Hammarby’s academie. Dus op die manier
is het erg leuk om te volgen. Zelf ben ik ook bezig met
diverse projecten zoals de K10 collectie, mijn eigen bier
en help ik als adviseur van mijn vriend Juanjo Hervias die
agent is. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat
ik geen zaakwaarnemer ben.”
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SKIK
Column - Guido Tijman
Het kan verkeren… Tijdens het schrijven van mijn column
voor de vorige editie van het FC Twente Denekamp
Magazine waren de hemelpoorten van onze Grolsch
Veste nog gesloten. Andere onderwerpen waar ik destijds
de column mee vulde waren de uitstekende prestaties
van Joël Drommel in het shirt van onze FC en de ontstane
ophef rondom na een uitspraak van VI.
Het lijkt een eeuwigheid geleden dat het “Drommel in
Oranje ohohhohoh!” buiten de Veste galmde. Inmiddels
genieten we tweewekelijks in een ‘bommetje volle’ Veste,
lijkt het welbekende virus verslagen, is Drommel bij PSV
op een zijspoor beland, heeft een Oosterse tiran besloten
om een buurland in te pikken en is ‘de Snor’ definitief van
onze kijkbuis verdwenen. Het kan verkeren…
De heren van VI worden al node gemist. Wat ons rest
zijn oersaaie, politieke correcte talkshows met tafels die
grotendeels zijn gevuld met deuggleuven. Persoonlijk kijk
ik dan nog liever naar hoe een stel strontvliegen de liefde
bedrijft. Doodzonde. Drommel wordt daarentegen niet
gemist bij onze ‘boys in red’. Dat heeft niets te maken met
Joël Drommel, maar alles met Lars Unnerstall.
Deze beer van een Pruus pakt onder de lat zelfs nog meer
punten dan Drommel. Daarbij legde PSV nog grof geld
toe. Uitstekende deal van Streuer en consorten!
Lars Unnerstall is afkomstig uit Ibbenbüren, vlak oawer ’n
poal dus. Menig Doarper is er al eens wezen stappen bij
discotheek Aura. Wanneer onze keeper niet op het veld
staat benut hij zijn kolossale keepersknuisten in een loods
om met zijn kameraden uit Ibbenbüren een praalwagen
te bouwen. Naast een buitengewoon goede keeper is Lars
Unnerstall ook iemand die uitstekend bij onze club past.
Het had zomaar ’n Tukker kun’n ween!

B O U W B E D R I J F
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Sowieso staat er dit
seizoen een prachtige
groep op het veld die
uitstekend bij elkaar
past.
De jongs vechten
voor onze club en
gaan voor elkaar
door het vuur. En dat
werpt zijn vruchten
af; regelmatig kolkt
de Veste weer
als vanouds en
Europees voetbal is
binnen handbereik!

Wie voorafgaand
het seizoen had
voorspeld dat
we rechtstreeks
Europees voetbal
zouden behalen zou
zijn opsloten in ’t
gekknhoes in Rekken.
Toch mogen we
weer dromen…
Wat hebben we
mooie avonturen beleefd, van Londen tot Parijs en St.
Petersburg tot Boekarest. Ook de bus van FC Twente
Denekamp ging internationaal met tripjes naar o.a.
Hannover en Odense. Terugdenkend aan de avonturen
kruipt het bloed waar het niet gaan kan; welke tripjes
zouden we in de nazomer kunnen boeken?

"De jongs
vechten voor
onze club"
De belangrijkste redenen voor de positieve prestaties,
sfeer en teamgeest: Skik! Oonze jongs hebt d’r weer skik
an! Het plezier straalt er vanaf wanneer de spelers de
overwinningen vieren met het publiek. Onder aanvoering
van sfeermakers Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap
wordt, zelfs met krampkuiten, door de spelers het
“Spring voor Twente” inzet. Tekenend was een moment
voorafgaand aan de wedstrijd bij Calimero Almelo.
Van Wolfswinkel en de rest lieten een nietsvermoedende
Robin Pröpper alleen het veld oplopen. Een hels
fluitconcert kwam de door de Calimero’s verguisde
verdediger ten deel. In de spelerstunnel gierden ze
het uit. Prachtig om te zien hoe de groep ontspannen
omgaat met de vijandigheid van de zwart-witte paupers.
En niet alleen binnen de selectie heerst een positieve
stemming. Ook wie hebt weer skik! Skik dat we met ons
allen eindelijk weer naar onze tempel mogen om, onder
het genot van dat heerlijke goudgele gerstenat, onze club
Europa in te juichen!
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Een lid van de
Supportersvereniging:
Bart Aveskamp
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 Bas Aveskamp. De 28- jarige
Denekamper is sinds enkele jaren vast buslid en gaat geregeld mee met de Supportersvereniging in de bus naar
uitwedstrijden elders in het land.
WAT IS JE NAAM EN/OF BIJNAAM?

Bas Aveskamp

WAT DOE JE ZOAL VOOR DE KOST/IN HET DAGELIJKS LEVEN?

Ik werk bij Machinefabriek PAVRO B.V. in Nijverdal, daar
verzorg ik de financiën en personeelszaken.
VERDER NOG HOBBY’S?

Wielrennen, uitgaan en op vakantie gaan.
VERLIEFD, VERLOOFD, GETROUWD?

Verliefd

ZIJN ER NOG ANDERE SPORTEN DIE JE LEUK VINDT?

Wielrennen en darten.

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 15 januari 2005, FC Twente tegen Hertha BSC.
Wij gingen er destijds met de jeugd van DOS 19 naar toe.
Het werd toen 2-2 door goals van Daniel Majstorovic en
Blaise ‘N Kufo.
Hertha speelde destijds nog in de top van de Bundesliga,
dus het 2-2 gelijkspel was een prima resultaat. De
ploeg uit Berlijn had destijds nog spelers als Niko Kovac,
Marcelinho, Fredi Bobic, Arne Friedrich, Yildiray Bastürk
en Josip Simunic in de gelederen.

SEIZOENKAART SINDS?

2018, na de degradatie heb ik een seizoenskaart
genomen.
WAAR EN MET WIE ZIT JE IN HET STADION?

Vak 123. Ik zit daar met Niek en Paul Groener, Lars Postel,
Mark Damhuis, Tom Rikhof en Bert Kooiker.
WIE IS JE FAVORIETE SPELER BIJ FC TWENTE (NU/ALLER TIJDEN)?

Bryan Ruiz

WELKE SPELER MOET ER ZO SNEL MOGELIJK TERUG KEREN IN HET
ROOD VAN FC TWENTE?

Marko Arnautovic

WIE MAG ER VANDAAG NOG WEG?

WAT ZIJN JOUW VERWACHTINGEN VAN FC TWENTE GEDURENDE DE
KOMENDE 10 JAAR?

Ik verwacht dat ze de weg naar boven blijven inzetten de
komende 10 jaar. Verwacht dat Twente in de toekomst
ook weer hogere transfersommen gaat ontvangen voor
uitgaande transfers, zodat ze uit de schulden komen en
jaarlijks gaan meespelen om plek 4-6. Met af en toe een
uitschieter naar boven en naar beneden. Verder verwacht
ik dat het niveau van de jeugdopleiding omhoog gaat,
zodat wij in de toekomst nog vaker jeugdspelers in het
eerste elftal gaan zien.
JE MEEST MEMORABELE WEDSTRIJD VAN FC TWENTE?

WAT IS JE FAVORIETE BUITENLANDSE CLUB?

Persoonlijk heb ik geen favoriete club in het buitenland.
Wel vind ik het altijd mooi om naar wedstrijden in
Duitsland te gaan, maar heb geen voorkeur voor een
vaste club.

WAT IS JE IDEALE BASISELF FC TWENTE OP DIT MOMENT
(05-2022)?

Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal;
Zerrouki,Sadilek,Vlap;Cerny,van Wolfswinkel en Limnios.

Heracles Almelo
en Real Madrid.
WIE IS JE
FAVORIETE
BUITENLANDSE
SPELER (NU/ALLER
TIJDEN)?

Ronaldinho, was
altijd genieten om hem te zien voetballen.
WIE IS VOLGENS JOU DE MEEST IRRITANTE VOETBALLER?

Neymar, echt een verschrikkelijke speler met zijn nare
maniertjes.
WAT IS VOLGENS JOU HET MOOISTE DOELPUNT OOIT?

Goal van Blaise ´N Kufo tegen Feyenoord in december
2003. FC Twente won de (thuis)wedstrijd met 4-2.
NOG EEN AARDIG STADION ONTDEKT BIJ DE UITWEDSTRIJDEN/WAT
IS JE FAVORIETE STADION?

STELLINGEN

Twente heeft zich dit seizoen definitief weer tussen
clubs als AZ, FC Utrecht en Vitesse genesteld.
Eens! Na een 4e plek en Europees voetbal dit
seizoen, horen wij er sportief weer bij. Qua club,
stadion en supportersaantallen zijn wij altijd de 4e
club van Nederland gebleven.
Ron Jans is de komende jaren dé ideale trainer
voor FC Twente.
Eens! De sfeer binnen de selectie is goed, jonge
spelers ontwikkelen zich en Ron vind ik een
sympathieke man. Het belangrijkste is dat de
resultaten goed zijn en dat is met een vierde
plek zeker het geval. Het is ook fijn dat er weer
continuïteit/rust is bij de technische staf.

Weserstadion van Werder Bremen.

WELKE TEGENSTANDER HOOP JE DAT OOIT NOG EENS (EUROPEES) UIT
DE BUS ROLT?

FC Barcelona

Kik Pierie. Is gehuurd en voegt momenteel niks toe.

Dan kies ik voor een wedstrijd waar ik zelf geweest ben.
Dat is FC Twente - Ajax in het bekertoernooi van het
seizoen 2017-2018. In blessuretijd scoorde Assaidi de 1-1
en na penalty’s gingen wij door. Wij zaten toen met een
paar vrienden in P. Het was groot feest. Een zeldzaam
lichtpuntje in het degradatiejaar.
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IS ER EEN CLUB DIE
JE NIET MAG/KAN
ZIEN EN/OF EEN
HEKEL AAN HEBT?

Nog een mening over het Nederlands Elftal?
Uitstekende keuze van de KNVB om Van Gaal aan te
stellen, na het mislukte EK. Verwacht dat Van Gaal een
goed team creëert om minimaal de halve finale te halen
op het WK.
WIE IS JE FAVORIETE TRAINER?

Ron Jans

HOE KIJK JE TERUG OP DIT SEIZOEN (2021-2022)?

Geweldig seizoen. Jammer dat wij een groot gedeelte
van het seizoen niet naar het stadion konden door
COVID. Voor de winterstop hield het spel nog wel eens de
wensen over, maar na de winsterstop werden ze steeds
beter. Ook mooi dat jonge spelers als Rots, Zerrouki en
Hilgers etc. zich goed ontwikkelen.
Afgelopen week afgesloten met een 4e plek, waardoor wij
eindelijk weer Europa in gaan. Daar verheug ik mij erg op.
WAT ZIJN JE VERWACHTINGEN VOOR DE TRANSFERPERIODE VAN
KOMENDE ZOMER?

Verwacht dat er, naast Sem Steijn, nog een nummer 10
bijkomt. Verder hoop ik dat Brenet ook bij Twente blijft.
Dan zal er nog een vervanger voor Limnios bijkomen en
een linksback. Ik hoop dat wij Zerrouki nog één jaar bij
Twente blijven zien.

FC Twente moet, apart van Heracles Almelo, de
jeugdopleiding naar een hoger plan tillen.
Ik heb niks met Heracles, maar de jeugdopleiding
timmert nu wel weer aan de weg. Ik vind het
verdelen van de transferrechten 50% belabberd
onderhandeld. Verleden heeft uitgewezen dat
het gros van de grote talenten toch voor Twente
kiest, als Twente er dan een mooi bedrag voor
vangt, profiteert Heracles mee. Daarnaast
vertegenwoordigen spelers van Twente ook hogere
marktwaarde dan spelers van Heracles. Als het
Twente lukt om in haar eentje de jeugdopleiding
naar een hoger niveau te tillen, zou ik daar zeker
voorstander van zijn. Ik hoop ook dat dat in de
toekomst weer gaat gebeuren.
FC Twente moet vaker spelers beschikbaar gaan
stellen voor activiteiten/evenementen van (lokale)
supportersverenigingen.
Eens!
Het Nederlands Elftal haalt minimaal de halve
finale in Qatar.
Eens, wij hebben niet de beste spelers op elke
positie, maar Van Gaal heeft al eerder laten zien dat
hij een goed team kan smeden. Ik ga ervan uit dat
hem dat dit jaar weer lukt.

25

Hoe gaat het nu met...
Het huurlingenleger en
vreemdelingenlegioen?
In het afgelopen seizoen hebben we rustig concluderen dat FC Twente ein-de-lijk weer eens een herkenbaar elftal heeft
gehad. Maar wat wordt er onder een herkenbaar elftal verstaan? Dat is voor iedereen natuurlijk anders. We denken
dat het een elftal/team is met spelers die reeds bekend zijn bij het grote publiek, mét ervaring in de Eredivisie, welke
aangevuld wordt met jonge spelers uit de eigen jeugdopleiding.
Het (ver)huren van spelers heeft de afgelopen 10-15 jaar een enorme vlucht genomen. Clubs als Manchester City en
Chelsea sturen ieder jaar hordes talenten naar andere clubs in de hoop dat een enkeling zijn kop boven het maaiveld
uitsteekt. Degene die hier in slaagt en zijn transferwaarde weet op te vijzelen, wordt doorgaans in de etalage gezet
om verkocht te worden voor enkele miljoenen. Slechts enkele spelers is het gegeven om alsnog door te breken bij de
eigenlijke werkgever.
Inmiddels heeft de FIFA hier een stokje voor gestoken. Clubs kunnen vanaf deze zomer niet meer onbeperkt spelers
(ver)huren. De FIFA heeft een maximum gesteld aan het aantal huurlingen per club. Met de nieuwe internationale
transferreglementen geldt voor komend seizoen een maximum aantal aangaande huurlingen: het gaat om acht verhuurde
en acht gehuurde spelers per club. Die aantallen zullen vanaf de zomer van 2024 zijn teruggebracht tot zes.
De afgelopen jaren kwamen er ook énorm veel spelers hun geluk beproeven in Enschede. De één was succesvol in de
Grolsch Veste, maar er heersten ook grote twijfels bij de kwaliteiten van tal van spelers. Dit waren veelal huurlingen, maar
ook een enkele contractspeler. In de vorige editie van ons Magazine hebben we een twaalftal spelers uitgelicht. Bij welke
club zijn deze spelers nu actief? Daarnaast zullen we nog enkele spelers uitlichten die in de afgelopen jaren deel hebben
uitgemaakt van het huurlingenleger en vreemdelingenlegioen van onze FC. Is hun carrière, na vertrek uit Enschede, alsnog
van de grond gekomen of is men tegenwoordig actief in de krochten van het betaalde voetbal? Je leest het hieronder!
JOSÉ MATOS
Vorig jaar verhuurd door FC Cádiz aan FC Málaga. Na
terugkomst werd zijn contract bij Cadiz ontbonden en
tekende hij voor Burgos CF. Dit seizoen speelde hij het
merendeel van de wedstrijden voor de middenmoter in
LaLiga2.

26

MARKO KVASINA
De inmiddels 25- jarige Oostenrijkse spits speelt sinds
februari voor het Zwitserse FC Luzern, wat hem huurt van
KV Oostende. Tot wasdom is hij tot op heden nergens
gekomen.

RAFAEL RAMOS
Is nog altijd de vaste rechtsback van Santa Clara,
een middenmoter in de Liga Portugal. Hier is hij nog
altijd ploeggenoot van Cristian González. De 27-jarige
vleugelverdediger wordt beschouwd als een van de beste
verdedigers in de competitie en werd recentelijk zelfs
in verband gebracht met clubs als Fulham en Burnley.
Echter heeft hij er onlangs voor gekozen zijn loopbaan te
vervolgen bij het Braziliaanse Corinthians.

ISAAC BUCKLEY-RICKETTS
Isaac Buckley-Ricketts kwam als talent van Manchester
City in 2017 op huurbasis naar Enschede. De
verwachtingen kon hij echter niet waarmaken. De periode
bij FC Twente lijkt tekenend voor de rest van zijn carrière.
De buitenspeler speelt momenteel voor Warrington
Town, dat hem huurt van Southport FC. Eerstgenoemde
acteert in de Northern Premier League, het zevende
niveau van Engeland. Southport acteert een niveautje
hoger.

MATTHEW SMITH
Na zijn periode bij FC Twente in het seizoen 2018-2019
is hij door Manchester City uitgeleend aan Queens Park
Rangers, Charlton Athletic, Doncaster Rovers en Hull City.
Inmiddels is hij verlost van Manchester City en komt hij
sinds januari uit voor Milton Keynes Dons FC.

ENIS BUNJAKI
Bunjaki speelt inmiddels drie jaar voor SC Hessen Dreieich
dat, nog altijd, uitkomt in de Hessenliga. Dit terwijl hij
voor diverse vertegenwoordigende elftallen van de Duitse
bond speelde en als talent van Eintracht Frankfurt én
in 2014 twee keer uitkwam in een oefenwedstrijd van
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Kosovo, dat op dat moment nog niet officieel FIFA-lid
was. Inmiddels kunnen we rustig concluderen dat hij zijn
potentie ‘niet helemaal’ verzilverd heeft.
TORGEIR BÖRVEN
In het jaar dat Börven uitkwam voor MKE Ankaragücü
wist hij de Turkse club niet te behoeden voor degradatie.
Dit ondanks 10 doelpunten in 29 wedstrijden in de Süper
Lig. Dit seizoen komt hij uit voor Gaziantep FK. Dit lijkt
wederom geen onverdeeld succes. In 12 invalbeurten
wist hij het net nog niet te vinden.
YAW YEBOAH
Na anderhalf jaar de clubkleuren van het Poolse Wisła
Krakau te hebben verdedigend tekende Yaw Yeboah
in januari voor Columbus Crew, uitkomend in de
Amerikaanse MLS.
GEORGIOS KATSIKAS
De vorige keer was deze Griekse kleerkast actief voor
Dinamo Brest in Belarus. In 2019 won hij met de club
de eerste landstitel in de clubhistorie, na een 13 jaar
durende hegemonie van FK BATE Borisov was dat destijds
een grote verrassing. Inmiddels is hij bezig met zijn
tweede jaar bij het Bulgaarde Lokomotiv Sofia.
OSKAR ZAWADA
Heeft sinds zijn vertrek bij
Karlsruher SC een reeks aan
onbekende clubs versleten.
De afgelopen vier jaar kwam hij
uit voor de Poolse clubs Wisla
Plock, Arka Gdynia en Rakow
Czestochowa. Vorig jaar betaalde
het Zuid Koreaanse Jeju United
€350.000 voor hem. Doelpunten voor zijn Aziatische
werkgever wist het voormalige talent niet te produceren
en inmiddels is hij terug in Polen, waar hij actief is voor
Stal Mielec in de Ekstraklasa.
MICHAEL OLAITAN
Bij zijn presentatie in Enschede gepresenteerd als spits
veelzijdig, zeer gedisciplineerd en koelbloedig. Na een
veelbelovend begin met een oefenwedstrijd tegen
Schalke 04, kwam er uiteindelijk bar weinig terecht van
de ronkende teksten waarmee de spits gepresenteerd
werd. Twente huurde de Nigeriaan van de Griekse club
Olympiakos Piraeus. Inmiddels zijn we bijna zeven jaar
verder en is Olaitan clubloos. In de tussentijd kwam
hij nog uit voor het Belgische KV Kortrijk, het Griekse
Panionios, het Georgische Samtredia, het Griekse Apollon
Pontou en het Griekse MGS Panserraikos. Bij al deze
clubs heeft hij geen indrukwekkende cijfers weten te
overleggen.
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THOMAS AGYEPONG
De Ghanees heeft in Enschede geen moment indruk
weten te maken. Na zijn periode in Enschede speelde
hij nog bij NAC Breda, het Schotse Hibernian FC, het
Belgische Waasland-Beveren en tegenwoordig bij Lommel
SK. Telkens werd hij verhuurd door Manchester City.
Lommel SK is inmiddels al een tijdje een satellietclub van
de Engelse grootmacht. Voor promotie naar de Jupiler
Pro League heeft het vooralsnog niet gezorgd.
Ik denk dat we allemaal blij zijn dat er met de huidig
technisch directeur Jan Streuer een andere weg is
ingeslagen. De 71- jarige weet voornamelijk spelers met
een bekende naam en/of ervaring in de Eredivisie te
overtuigen om voor FC Twente te kiezen. Echter hebben
we besloten om in deze rubriek nog enkele exotische
namen, potentiële Ballon d’Or winnaars én toppers in de
dop uit te lichten. Zie hieronder.
RANSFORD OSEI
In het kielzog van Miroslav Stoch kwam de topscorer
van het Afrikaans kampioenschap Onder-20 richting
Enschede. De Ghanees stond destijds onder contract
bij Maccabi Haifa. Osei kwam als belofte naar Twente,
maar die status heeft de kleine aanvaller nooit kunnen
waarmaken. Na één jaar besloot de club om hem te
laten gaan. Vier jaar geleden besloot hij te stoppen met
profvoetbal. In de tussenliggende periode heeft het
voetbal hem langs diverse clubs geleid, namelijk het
Spaanse Granada, het Zuid Afrikaanse Bloemfontein
Celtic (tegenwoordig Royal AM F.C.), het Ghanese Asante
Kotoko SC, het Zuid Afrikaanse Polokwane City, het Finse
RoPS (Rovaniemen Palloseura) en het Litouwse Palanga.
PËRPARIM HETEMAJ
De Finse Joegoslaaf kwam in augustus 2009 over van
AEK Athene. De toen 22-jarige Hetemaj kwam naar
Enschede, daar waar Youssouf Hersi richting Athene
vertrok. Uiteindelijk vertrok hij in februari 2010 al weer
uit Enschede, zonder ook maar één duel in de Eredivisie
te hebben gespeeld. Wél kwam hij één keer uit in het
KNVB Bekertoernooi. Hij mocht op 23 september 2009
een klein half uurtje mee doen tegen SC Joure (0-8).
Hij verruilde na iets meer dan een half jaar FC Twente
voor het Italiaanse Brescia. Uiteindelijk heeft de Fin een
zeer acceptabele carrière achter de rug. Hij kwam uit
voor respectievelijk Brescia, Chievo Verona, Benevento
en speelt tegenwoordig voor Reggina. Hij kwam tot op
heden tot 300 wedstrijden in de Serie A en 49 interlands
voor Finland.
LUKA DJORDJEVIC
Kwam in de zomer van 2013 als grote onbekende over
van Zenit Sint Petersburg. De destijds 19-jarige spits werd
gehaald als back-up voor Luc Castaignos maar speelde
nagenoeg geen wedstrijd op niveau. Hij moet het doen

met 13 vrij korte invalbeurtjes. Hierin wist hij eigenlijk
nooit te overtuigen. De Montenegrijn werd daarna
nog verhuurd aan het Italiaanse UC Sampdoria, het
Spaanse SD Ponferradina en het Russische Arsenal Toela.
In augustus 2019 werd hij nog voor ruim €2.000.000
verkocht aan Lokomotiv Moskou. Zijn verblijf bij de
Russische subtopper werd geen onverdeeld succes.
Inmiddels komt hij uit voor het Deense Vejle Boldklub.
DEJAN TRAJKOVSKI
De Tukkers namen de Sloveense
linksback in de zomer van 2015 op
huurbasis over van het Sloveense
NK Domžale. De verdediger groeide
in Enschede al snel uit tot een vaste
waarde. Hij liet zien energiek te zijn,
kwam veelvuldig mee op en legde
ook de nodige strijd in zijn spel. In
zijn eerste 9 wedstrijden pakte hij 5
gele kaarten. Na een ongelukkig debuut als international
van Slovenië, waarin hij zijn sleutelbeen brak, belande
hij op een zijspoor. Een jaar later verliet Trajkovski
Enschede na hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt aan
Cristián Cuevas. Het Hongaarse Puskás Akadémia werd
zijn nieuwe werkgever. Nadat hij in augustus 2019 zonder
club kwam te zitten, tekende Trajkovski in februari 2021
een contract tot het einde van het kalenderjaar bij het
Russchische Spartak Trnava. Enkele maanden geleden
vertrok hij naar het Bosnische HSK Zrinjski Mostar.
NIKOLA GJORGJEV
Nikola Gjorgjev tekende in 2017 een contract op
huurbasis tot 2019 met daarna een optie tot koop.
Met de nationaliteit van Macedonië speelde hij in
de jeugdteams van dat land O15 tot en met O21. Hij
maakte deel uit van de A-selectie van Grasshopper
Club Zürich waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot.
Een succes werd zijn Enschede overigens niet. Na een
drietal officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de
Enschedeërs had men wel voldoende gezien. De optie
in zijn huurcontract werd niet gelicht. Inmiddels is de
buitenspeler 24 jaar en komt hij op huurbasis uit voor het
Zwitserse FC Schaffhausen. Zijn contract loopt in juni af
bij de Grasschopper, overigens de succesvolste club uit de
Zwitserse voetbalhistorie.
DAVID SAMBISSA
De verdediger, afkomstig uit het Franse Saint-Maurdes-Fossés kwam in juli 2017 over van het Franse
Lège Cap-Ferret. Eerder had hij (een deel) van de
jeugdopleiding van FC Girondins Bordeaux doorlopen. De
vleugelverdediger wist in Enschede niet tot speelminuten
te komen en werd in april 2018 overgedaan aan SC
Cambuur Leeuwarden. In de Friese hoofdstad speelt hij
geregeld als vleugelverdediger. Daarnaast is hij op dit
moment international van Gabon.

GIORGI ABURJANIA
Giorgi Aburjania tekende op 16 juli 2019 een contract
dat hem, op huurbasis, voor 2 jaar (tot 1 juli 2021) zou
verbinden aan FC Twente. Na periodes bij Metaloerg
Roestavi, Dila Gori, Lokomotivi Tblisi, Anorthosis
Famagusta, Gimnàstic de Tarragona, FC Sevilla B, FC
Sevilla en CD Lugo was FC Twente voor hem zijn achtste
werkgever in het betaalde voetbal. Met vlagen hebben
we kunnen zien dat Aburjania ‘best’ wel kan voetballen,
maar het bleek niet voldoende. Het contract werd in
september 2020 ontbonden, waarna hij zijn loopbaan
voort zou zetten bij het Spaanse Real Oviedo. Hier hield
hij het uiteindelijk ook slechts een half jaar vol. Na een
huurperiode bij FC Cartagena, tekende hij in juli 2021 bij
het Portugese Gil Vicente. Hij is nog altijd international
van Georgië.
LUKAS BROWNING LAGERFELDT
FC Twente contracteerde in april 2017 een groot ZweedsIers talent, de toen negentienjarige Lukas Browning
Lagerfeldt.de te verkassen. De aanvaller/aanvallende
middenvelder kwam op dat moment uit voor IF
Brommapojkarna. In 2016 deed het talent al eens mee
met de A1 van Twente, waarna hij ook een proefperiode
afwerkte bij het Engelse Derby County. Uiteindelijk kwam
het in Enschede niet tot een doorbraak. In de winterstop
van het seizoen 2019-2020 vertrok hij naar Örgryte IS
uit Göteborg. Die club kwam op dat moment uit in de
Superettan, de Zweedse eerste divisie. Enkele maanden
geleden vertrok hij naar competitiegenoot Dalkurd FF. Het
inmiddels 23- jarige talent is tot op heden niet tot volle
wasdom gekomen.
ISSAH ABASS
In januari 2021 putte Jan Streuer met de komst van
Issah Abass uit zijn eigen netwerk. Tot voor kort was de
technisch directeur van FC Twente de zaakwaarnemer
van de Ghanese versterking, die in de winterstop van het
vorige seizoen op huurbasis werd overgenomen van FSV
Mainz 05. Met Alexander Jeremejeff, Lazaros Lamprou en
Halil Dervisoglu had FC Twente ietwat teveel aanvallende
impulsen laten gaan in de wintermaanden en dat werd
aangevuld met Issah Abass. Uiteindelijk wist de Ghanees
geen enkele indruk te maken in Enschede. Na 118
speelminuten, verdeeld over 8 invalbeurten, had men
wel genoeg gezien.
Dit seizoen was hij
actief bij HNK Rijeka.
Hier was hij onder
meer ploeggenoot
van Haris Vuckic en
Lindon Selahi. In 34
wedstrijden kwam hij
tot 7 doelpunten en 3
assists.
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Awaydays are the best days
Ruim zes jaar geleden ging deze geboren en getogen Oldenzaler voor het eerst mee met Supportersvereniging FC Twente
Denekamp naar een uitwedstrijd elders in het land. Uiteindelijk is hij ‘een blijvertje’ gebleken en is Mart tegenwoordig
één van de eerste namen die we op het aanmeldformulier kunnen noteren, wanneer FC Twente een wedstrijdje
buitenshuis speelt. Daarnaast heeft hij sinds afgelopen seizoen ook zijn vriendin Celine (afkomstig uit de Achterhoek,
waar verrassend veel mensen tweewekelijks naar Enschede gaan i.p.v. Doetinchem) geïnfecteerd met het welbekende
FC Twente virus. Ook zij is tegenwoordig geregeld van de partij bij de welbekende ‘awaydays’.
Mart schreef er een stukje over.
Wat geeft de goedheiligman aan een 7-jarig jochie met
beperkt voetbaltalent? Juist, kaartjes voor een wedstrijd
waarin geboren stadsgenoot Patrick Gerritsen wél zijn
voeten laat spreken. Nota bene in de 90e minuut, op
aangeven van Kennedy Bakircioglü (destijds 25 jaar
oud, maar al bijna kaal), wist hij FC Twente naar de
overwinning te schieten tegen Sparta (1-0, 30-11-2005).
Ik hoef jullie niet te vertellen welke emoties er op zo’n
moment door het stadion gieren. Indrukwekkend voor
ieder die pas net zijn eerste stappen in de Veste heeft
gezet, des te meer voor zo’n knulletje.
En voor hen die de eerste keer in ons stadion zijn
geweest, geldt dat dit zéker weten niet de laatste keer is
geweest. Al is het voor het broodje Twenteham.
Je liefde voor de club groeit met elk YNWA, elke goal en
elke wedstrijd. 17 maal per jaar naar de thuisbasis was
dan ook niet genoeg, maar de oplossing lag voor de hand:
awaydays.
Als Oldenzaler is er geen betere manier om deze dagen
mee te maken dan met, inderdaad, FC Twente Denekamp.
En ook hier geldt, je eerste awayday is niet je laatste.
Deze dagen zijn uniek, stuk voor stuk.
Het gekke is, ze zijn voor een gedeelte héél erg
voorspelbaar (en daarmee doel ik op het aantal blikken
Grolsch dat gedronken wordt, het aantal snacks dat
gehaald wordt bij tankstations of het feit dat je met een
schorre stem thuiskomt), maar tegelijkertijd krijgt elke
awayday een wending die je van tevoren niet aan ziet
komen.
Zijn het niet de prestaties op het veld, zoals de comeback
bij Willem II in 2016 (2-3, na een 2-0 achterstand), dan
is het wel een sfeeractie, een verrassende zet van onze
vrienden in het neongeel-zwart of onverwachtse meeting
met René Karst op de terugweg. Laten we de jaarlijkse
trip naar Schalke zeker niet vergeten. De Kneipes vooraf
en de sfeer in en om de Veltins Arena. Hierbij ben ik van
mening dat het een ervaring is die elke voetballiefhebber,
op z’n minst elke Tukker,
minimaal een keer moet hebben meegemaakt.
De emoties waar ik over sprak,
je maakt ze mee in alle soorten en maten. De degradatie
in Arnhem bij Vitesse, waarna de rug werd gerecht en
werd opgestaan.
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Het is weer die onvoorspelbaarheid die elke wedstrijd,
elke awayday, elk seizoen uniek maakt, maar de basis
wordt gelegd door die stabiele factor: de altijd goed
gevulde, gezellige Noaberbus. Het is een hechte groep
geworden in de afgelopen jaren. Er heerst een goede
sfeer en de meesten van deze ‘vaste’ groep willen allen
hun steentje bijdragen aan het welslagen van ieder tripje.
Overigens kan een goed verlopen loterij daar ook een
positieve bijdrage in hebben. Meegaan is meemaken. En
de verbaasde en verwonderde gezichten/blikken richting
de Noaberbus, op- of langs de snelweg, ze vervelen
nooit. Op die momenten voel je de trots. Trots da’w veur
Twente bint.

"Deze dagen
zijn uniek,
stuk voor
stuk."

Het afgelopen seizoen hebben we geweldige awaydays
mee mogen maken. Eindelijk weer de wei in naar
Fortuna, weliswaar zonder punten terug, maar mét tal
van blauwe plekken over het hele lichaam van het iets
te uitbundige juichen na de 0-1. De 1-4 overwinning
bij Vitesse, mede door 2 doelpunten van Pröpper en
vervolgens een groot feest in de omloop. Of de 2-3
overwinning bij Heerenveen. Dit seizoen heeft ons 1 ding
geleerd: TWENTE KOMT ERAAN!
Praktisch alle betaald voetbalclubs in Nederland heb ik
met FC Twente Denekamp minimaal één keer mogen
bezoeken, met uitzondering van de drie clubs in de
havenstad. Eén van die drie zou afgelopen mei aan het
lijstje worden toegevoegd. Enfin, we weten allemaal hoe
dat afliep. Over onvoorspelbaarheid gesproken.

We staan aan de vooravond van een fantastisch seizoen
met hopelijk niet alleen maar binnenlandse awaydays,
maar ook héél veel Europese awaydays. Beeld je eens in,
de Noaberbus voor het Colosseum of de Berlijnse Muur,
om vervolgens weer met fakkels onthaald te worden in
’n Doarp, voor de wereldberoemde Sint-Nicolaaskerk.
Eén ding is zeker: er gaan aankomend seizoen heel wat
awayday-herinneringen gemaakt worden, vol van emotie
en met hopelijk even goede, of zelfs betere resultaten
dan afgelopen jaar. Laat de zomerstop snel over zijn!

MART STAPPENBELT

In Oss, waar we in een zeer onrustig stadion, de
periodetitel pakten. Met 1400-1500 man naar FC
Volendam én een overwinning in blessuretijd. Uiteindelijk
na één jaar gepromoveerd. Een goede start onder Garcia,
veranderde vanaf speelronde 7 in een verder dramatisch
seizoen. Ron Jans hield het vorig jaar 9 wedstrijden vol,
waarna ook dat seizoen als een nachtkaars uit ging (o.a.
door tal van mutaties in de selectie en het ontbreken van
supporters in de stadions). En dan het afgelopen seizoen..
Ongekend! Na een valse start met nederlagen in Sittard
en Leeuwarden waren we haast onverslaanbaar, zowel
thuis als uit.
Toch even een korte terugblik.. Mooie zeges in Arnhem
en Heerenveen, een bevrijdende zege op Heracles na
een vervelende oktobermaand, 2021 afsluitend met 17
punten uit de laatste 7 competitiewedstrijden. De eerste
drie wedstrijden in 2022 leverden drie overwinningen
op. En dan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen..
Het hoogtepunt zat ‘m in de staart, tijdens de laatste
ereronde van het seizoen voor eigen publiek. BAM!
Europa in!
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Tukkerproat megaquiz.nl
Na de online editie van de Tukkerproat Mega FC Twente Quiz van vorig jaar was het eind maart tijd voor een
fysieke quiz. Wie zou zich kronen tot dé FC Twente kenner van het noordelijk halfrond?
Tukkerproat is de wekelijkse podcast over FC Twente.
Hierbij blikken Joost, Guus en Erwin terug op de
wedstrijden van FC Twente en bespreken ze alle
actualiteiten rondom de club. Uiteraard ondersteunen ze
dit geregeld met een kritische persoonlijke noot.
Deze podcast is absoluut het luisteren waard.
Uiteindelijk hebben de
heren van Tukkerproat
gemeend een
tweede editie van de
Tukkerproat Mega FC
Twente Quiz te moeten
organiseren. Dit
hebben ze opgepakt
samen met Megaquiz.
nl. Samen met Tys
Hallema en Michael
Simon van Megaquiz.nl creëerden ze een ‘pubquiz’ die
volledig in het teken stond van FC Twente.
De eerste editie vond digitaal plaats in januari 2021.
Deze editie werd destijds gewonnen door ons als
Supportersvereniging FC Twente Denekamp.
Kortom, bij de eerste fysieke editie moesten we onze titel
zien te verdedigen. De tweede editie vond plaats op 27
maart en werd gehouden bij Stanislaus Brewskovitsch in
Enschede. De quiz begon om 15.00 uur.

STANISLAUS BREWSKOVITCH;
DE STADSBROUWERIJ MET CAFÉ EN BIERTUIN

De Menistenkerk in het centrum van Enschede is
enkele jaren geleden omgetoverd tot een prachtige
stadsbrouwerij. Vanuit de hele kerk is er uitzicht op de
ketel in de brouwerij, die achter glazen wanden staat.
In de ketel gaan de brouwers experimenteren met nieuwe
bieren. Deze gaan rechtstreeks via een soort ‘bierorgel’
naar de bar in het café. Je kunt de leidingen door heel
het café zien lopen. Achter de bar staat een bijzondere
muur, waar 25 tot 30 taps zichtbaar zijn. Vanuit het café
loop je door naar de biertuin, een 4 meter lange veranda
met aansluitend een tuin van 130 vierkante meter met
meerdere bierbanken.
Kortom, gezelligheid gegarandeerd!
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DE QUIZ

Terug naar de pubquiz.. Daar waar Supportersvereniging
FC Twente Denekamp in eerste instantie aan zou treden
met een team bestaande uit vier lopende encyclopedieën
als het gaat om historische kennis van FC Twente,
daar moesten ze het uiteindelijk met twee personen voor
elkaar zien te boksen. Op het laatste moment waren
twee beoogde teamgenoten, om uiteenlopende redenen,
genoodzaakt om de quiz aan zich voorbij te laten gaan.
André (67) en Jordy Morsink (33) togen naar Enschede
om de titel uit de eerste editie te verdedigen en spraken
af dat vader verantwoordelijk zou zijn voor de periode
van 1965 – 1994 en zoon van 1994 tot heden. De pubquiz
bestond uiteindelijk uit een achttal rondes, te weten
‘de warming-up’, ‘curriculum vitae’, ‘vragen over FC
Twente’, ‘wie ben ik?’, ‘shirtjes’, ‘hersenkrakers’,
‘namen en nummers’ en ‘beladen potjes’.
Om een kleine indruk van de vragen te geven,
hieronder een vijftal vragen uit diverse rondes:
– Tegen welke club scoorde Rob McKinnon zijn eerste en
enige treffer voor FC Twente?
– Welke drie spelers van buitenlandse komaf speelden in
de bekerfinale van 2001 voor FC Twente?
– Welke speler scoorde namens FC Twente het vaakst
tegen Sparta Rotterdam. Hint (!): Hij speelde maar 2
jaar voor onze club.
– Wedstrijden tegen FC Groningen waren met name
vroeger altijd beladen. Welke FC Twente-speler kreeg
een rode kaart bij de allerlaatste keer dat dit duel in
het Oosterpark werd gespeeld?
– Op 19 januari 2011 won FC Twente met 5-0 van
Heracles Almelo. Welke voormalige en toekomstige
Oranje-internationals vielen laat in de wedstrijd in?
Na de 80 vragen over de historie (het heden én verleden)
van FC Twente was het wachten tot alle antwoorden,
van de pakweg 25 teams, waren nagekeken. Uiteindelijk
bleken wij, als Supportersvereniging FC Twente
Denekamp, aan het langs eind te hebben getrokken.
Hiermee prolongeerden we de titel als ‘de beste FC
Twente kenners’!
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Terug in de tijd...
Het record van
FC Twente en piet

Voor altijd?
Records worden doorgaans verbroken, zegt Van Ierssel,
maar zijn ploeggenoot uit die tijd De Vries denkt
inmiddels serieus dat FC Twente na vijftig jaar iets unieks
in handen heeft. „Nu het Ajax zelfs met deze ploeg niet
is gelukt, geloof ik er inmiddels in dat het nog wel een
hele tijd blijft staan”, zegt hij. „In elk geval tot mijn dood.
Misschien wordt het zelfs wel nooit meer verbroken,
want waar zie je nog dat ploegen jarenlang in dezelfde
samenstelling spelen?”

Schrijvers was zes seizoenen de eerste keeper van FC
Twente en speelde in deze periode 233 wedstrijden in de
competitie, beker en Europacup.

Schrijvers
De man van dit unieke record verdient natuurlijk nét wat
meer aandacht. Alvorens Schrijvers zich speler van FC
Twente mocht noemen maakte hij op zestienjarige leeftijd
zijn profdebuut voor het Amersfoortse HVC, dat op dat
moment in de Nederlandse Tweede divisie uitkwam. In
1965 werd hij ingelijfd door DWS uit Amsterdam, waar
hij tweede keeper werd achter Jan Jongbloed. In zijn
eerste seizoen bij DWS was hij lange tijd uitgeschakeld
na een auto-ongeluk, maar in zijn tweede seizoen wist
hij Jongbloed uit de basis te verdringen. Aan het einde
van seizoen 1967/68 kwam hij echter op de transferlijst
terecht, nadat de nieuw aangetrokken trainer Leslie
Talbot aangaf meer vertrouwen in Jongbloed te hebben.

Na zijn loopbaan was Schrijvers o.a. kortstondig trainer
bij Wageningen, AZ en FC Zwolle. Verder was hij nog
keeperstrainer bij o.a. FC Twente,
FC Utrecht, PSV en van de nationale ploeg van SaoediArabië.

FC Twente leek dit seizoen het record van de minste tegentreffers kwijt te raken aan Ajax, maar nadat Remko
Pasveer noodgedwongen zijn plek onder de lat af moest staan aan André Onana (en later Maarten Stekelenburg)
blijft de Enschedese ploeg uit het seizoen ’71/’72 in de boeken staan als recordhouder. Komt er ooit nog een ploeg
aan het aantal van dertien goals tegen?
Het record dat niet te breken leek, werd opeens van
het stof ontdaan door een superieur Ajax, dat na
vijftien duels nog maar twee goals tegen had gekregen.
Zou uitgerekend de Twentse keeper Remko Pasveer
geschiedenis gaan schrijven ten koste van zijn voormalig
werkgever? Oud- verdediger van het succesvolle FC
Twente, Willem de Vries, was er niet gerust op. Aan
de Tubantia gaf de voormalig voorstopper aan dat
hij het record kwijt dacht te raken. Toen Ajax opeens
twee doelpunten tegen kreeg tegen ploegen als RKC en
Cambuur, wist hij echter ook dat het voor Twente de
goede kant op ging.

achterhoede niet zo vaak onder druk werden gezet, kwam
ook door ons balvaste middenveld (René Notten,
Kick van der Vall en Eddy Achterberg, red.) Bij die jongens
kon je altijd de bal kwijt en ze verloren ’m zelden.
Ons grote voordeel ten opzichte van de huidige tijd was
dat wij jaren met dezelfde verdediging hebben gespeeld.”
Het record kwam ook niet uit de lucht vallen: een jaar
eerder stond de teller op achttien tegendoelpunten en
een seizoen later op 22. Piet Schrijvers was dat jaar de
eerste winnaar van de vermaarde Tonny van Leeuwentrofee, een bokaal die de minst gepasseerde keeper sinds
1972 krijgt.

Begin april schoot de Noorse spits Jørgen Strand Larsen
namens FC Groningen de bal achter Onana.
Het betekende voor Ajax de veertiende tegengoal van
dit seizoen. En voor FC Twente hield dat in, dat het record
van het prachtige elftal van Kees Rijvers nog altijd fier
overeind staat. Het record staat inmiddels 50 jaar oud
dit seizoen.
Twente had begin jaren 70 een fantastisch team.
Piet Schrijvers op doel, Cees van Ierssel en Kalle Oranen
waren de backs, Epy Drost was de libero en Willem
de Vries de voorstopper. De mensen die dit team niet
bewust mee hebben gemaakt, zijn ongetwijfeld uitvoerig
bijgepraat door hun Vader, Oom en/of Opa.
„Die achterhoede stond als een huis”, zegt De Vries.
„Met Piet hadden we een beer van een vent in het doel
staan, net als nu met Unnerstall. Als Epy mee naar voren
ging, bleef ik achter. Het was een goed stel, dat alles voor
elkaar over had. Ook daarin kun je ons met de ploeg van
nu vergelijken. We waren een echte eenheid, dat vocht
voor elke meter.”
Volgens Van Ierssel is het succesverhaal niet compleet
zonder de twee andere linies er bij te betrekken.
„Ze zeggen wel eens dat het verdedigen voorin begint en
dat was bij ons ook echt zo. Dit was een teamprestatie.
Jan Jeuring verzette als spits bergen werk. Dat wij als
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Te weinig goals voor
Ondanks de weinige tegengoals eindigde het elftal,
waarin onder meer ook Theo Pahlplatz en de gebroeders
Van de Kerkhof speelden, slechts als derde dat seizoen.
En dat terwijl er toch een theorie is, dat vaak de ploeg
met de minste tegengoals kampioen wordt.
„Ons probleem was dat we te weinig scoorden”, zegt van
Ierssel. FC Twente maakte dat seizoen vijftig goals.
Zet dat eens af tegen kampioen Ajax. Die ploeg scoorde
maar liefst 104 keer. Feyenoord werd dat seizoen tweede.
„Wij waren goed in die tijd, maar wij hadden de pech dat
Ajax en Feyenoord in die jaren wereldtop waren”,
aldus Van Ierssel.

Door trainer Kees Rijvers werd Schrijvers vervolgens naar
FC Twente gehaald. Eddy Achterberg legde het eerste
contact tussen Piet en Kees Rijvers. De beide voetballers
kenden elkaar van het Uefa-elftal. Rijvers en manager
Olijve spraken Piet, waarna hij werd geruild voor Kick
van der Vall plus nog een bedrag. Hij was al getrouwd,
woonde eerst in het Parkhotel, daarna een tijdje bij Epy
en daarna kwam zijn vrouw Cathy over en kregen ze in
Oldenzaal een huis. De ploeg deed verrassend lang mee
om het landskampioenschap en werd uiteindelijk derde.

Piet had op een shirt met nummer 7. Hij zou een
geweldige loopbaan tegemoet gaan, maar de kenners
weten zeker dat hij bij FC Twente zijn beste jaren had.
Voor de betonnen beer in het Enschedese doel hadden
de aanvallers veel ontzag, maar hij had vooral op de
lijn ook een fantastische reflex en een voorbeeldige
wedstrijdmentaliteit. Sinds 1971-1972, het jaar dat FC
Twente derde werd, is Piet de minst gepasseerde keeper
(tien goals in dertig wedstrijden) in het betaalde voetbal.
Twente kreeg dat zijn seizoen slechts 13 doelpunten
tegen, hetgeen nog steeds een record is. Zijn vervangers
Dick Smink (later jarenlang actief bij DOS’19) en Istvan
Kenderesi moesten respectievelijk twee en één keer
vissen.
Na zes seizoenen had Schrijvers aan Twente te
kennen gegeven niet door te willen gaan bij de
Enschedese ploeg. Hoewel hij reeds in de winter van
1974 gesprekken voerde met Ajax, kwam het pas in juli
tot een overeenkomst. In negen seizoenen kwam hij tot
269 competitiewedstrijden. Met de Amsterdammers
werd hij o.a. vijf keer landskampioen. Gedurende zijn
actieve loopbaan kreeg hij meerdere bijnamen, zoals
De Corpulente van Twente, De Beer van de Meer en
De Bolle van Zwolle.

Alzheimer
In 2019 werd bekend dat Piet Schrijvers de ziekte van
Alzheimer heeft. Journalist en biografieschrijver Yoeri van
den Busken schreef een biografie van de ooit imposante
verschijning. Want dat was Piet Schrijvers. De biografie
draagt de titel ‘de Beer van De Meer’ en moet eigenlijk bij
iedere voetballiefhebber in de boekenkast staan. Na de
presentatie van het boek verklaarden de familie en Piet
dat ze het beter zouden vinden om verder in de luwte
te leven. In Ermelo. Om te genieten van de waardevolle
momenten die er nog zouden komen. Inmiddels zijn we
bijna drie jaar verder. Hoe het nu met Piet Schrijvers gaat
is niet bekend.
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Europa kleurt rood!
Wat een apotheose! Een doorsnee woensdagavond met een midweekse potje werd een onvergetelijke avond.
FC Twente gaat Europa in, en dat werd flink gevierd. Duizenden uitzinnige fans, waaronder tal van leden van onze
supportersvereniging, bestormden het veld van De Veste na een ontknoping die niemand meer voor mogelijk had
gehouden. Door een late gelijkmaker bij Utrecht - AZ (2-2) greep FC Twente al voor de laatste speelronde een Europees
ticket. Voor het eerst in acht jaar! Bestuurslid Buck Duursma heeft getracht zijn emoties en gevoelens, die dit allemaal los
maakt, onder woorden te brengen in onderstaand stukje tekst.
Op 11 mei 2022 werd een fenomenaal seizoen beëindigd
met het behalen van Europees voetbal! Dit terwijl we
allang met ons hoofd in De Kuip zaten. In Rotterdam
moest het dan maar gebeuren. We moeten maar ‘even’
winnen van Feyenoord en dan zouden we voor het eerst
sinds 8 jaar weer naar de gekste en mooiste stadions
in heel Europa. Alleen hierover speculeren levert al
bijzonder mooi gesprekken op!
In de slotfase van de wedstrijd tegen FC Groningen komen
de eerste pushmeldingen al binnen op onze telefoon. We
lezen dat de wedstrijd FC Utrecht-AZ is gestaakt.
De reden, zoals de nieuwe trend luidt, bier gooien!
Alsof het zo moest zijn duurde de wedstrijd FC Utrecht
- AZ een kwartier langer. De stand in Utrecht was op dat
moment 1-2. Terwijl FC Twente bezig was met de laatste
ereronde van het seizoen, na de zoveelste overwinning,
zaten veel mensen met de mobiel in de hand. Tal van
mensen waren Livescore en Teletekst aan het ‘refreshen’.
Inmiddels breekt minuut 90+4 aan in Utrecht, laatste kans
voor Utrecht, ANASTATSIOS DOUVIKAS!! Het was net een
kortstondige aardbeving. In enkele tellen werd iedereen
he-le-maal gek! Sterkhouders Van Wolfswinkel en Sadilek
beginnen als een gek over het veld te rennen, spelers en
supporters vallen elkaar in de armen en rennen als een
kip zonder kop rond. Uit het niets werd het één grote
chaos in de Grolsch Veste. Onze zinderende tempel.
Met een ouderwetse ‘pitch invasion’ werd het behalen
van Europees voetbal gevierd. Een érg goed feestje wat
nog tot in de late uurtjes door zou gaan. De koppijn en
de vermoeidheid werd de dag later bij iedereen voor lief
genomen.

Wat komen we van ver.
We waren al dood en begraven,
na de degradatie in Arnhem eind
april 2018. Amper vier jaar later,
na tal van tikken geïncasseerd
te hebben in de laatste jaren,
staan we weer fier overeind.
Het chagrijn was af en toe groot,
maar aan Trots hebben we nooit
ingeboet. In voor- en tegenspoed
blijft FC Twente onze club. Al
spelen we bij de amateurs...
Binnenkort weten we waar we de eerste voorronde gaan
spelen. Het is te hopen dat er een tegenstander uit de
bus komt die ‘te doen is’. Bij voorkeur een tegenwoordig
op rijdbare afstand. Dat zou toch fantastisch zijn? Het
is een droomscenario. In alle vroegste, met onze eigen
Noaberbus, de stad in rijden om op zoek te gaan naar
een mooi cafeetje om alvast de kelen te smeren voor de
wedstrijd.
Daarnaast durf ik stiekem te dromen over een groepsfase.
Al zijn we er nog vier wedstrijden van verwijderd.
Het mooiste wat er is! De passe-partout voor de drie
thuiswedstrijden zit denkbeeldig al in het winkelmandje.
Als je ziet aan welke clubs FC Twente gekoppeld kan
worden, dan heb ik wel enkele voorkeuren. Ik hoop op
een poulefase in de Conference League met een mooie
diversiteit aan tegenstander. West Ham United als mooie
club om heen te gaan met Londen als érg mooie stad.

"Het afgelopen
seizoen hebben we
geweldige awaydays
mee mogen maken."
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De harde kern
Gastcolumn - Thijs Kemperink

"In de loop
van jaren
werd ik
alsmaar
fanatieker."
Slavia Praag als mooi tripje met de Noaberbus op pakweg
7/8 uur rijden van het Nicolaasplein. Tot slot Vitoria
Guimaráes als mooi tripje richting een wat warmer oord,
want met de zon op het bolletje smaakt het gerstenat
toch nog nét wat beter. Met deze teams en dezelfde
instelling als afgelopen seizoen zit er misschien zelfs nog
wel meer in.
Voor een hele ‘generatie’ is dit tevens de eerste échte
keer dat Europees voetbal bewust wordt meegemaakt.
Bij de laatste Europese wedstrijden tegen FK Qarabag
uit Azerbeidzjan was ik nét een maand 16 jaar. Op dat
moment ging ik al wel een aantal jaren tweewekelijks
met de bussen van onze Supportersvereniging mee, o.a.
met mijn Pa, Opa en Oom. De bekerfinale tegen Ajax, de
historische wedstrijden in de Champions League en de tal
van andere Europese potjes. Ik vergeet ze nooit weer!
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In de loop van jaren werd ik alsmaar fanatieker, de vaste
groep (waar ik inmiddels onderdeel van uitmaakte) van
de Supportersvereniging die geregeld uitwedstrijden
bezocht bleef maar groeien en daarnaast zit ik inmiddels
enkele jaren bij het bestuur van de vereniging. Inmiddels
hebben we tal van mooie initiatieven bedacht, mooie
evenementen georganiseerd en zijn we met gave
merchandise (zoals bierglazen, hoodies en diverse
stickers) gekomen. De ontwikkeling van de vereniging
maakt me net zo trots als de eerder beschreven
wederopstanding van onze club.
Tot in Europa!

BUCK DUURSMA

Al worden we laatste en degraderen we.
Al spelen we bij de amateurs.
Onze club blijft FC Twente en onze liefde verandert nooit!
Telkens als ik de harde kern van FC Twente dit lied hoor
zingen in onze Veste krijg ik kippenvel. Met mijn maatje
Adri zit ik aan de korte zijde, recht tegenover Vak-P.
Daar staan ze. De harde kern. Dé supporters die, wat mij
betreft, de club de meeste kleur geven.
De harde kern van een voetbalclub is een groep
supporters die met hun club opstaan en er mee naar bed
gaan. De harde kern leeft voor de club. Er zijn supporters
die tegen hun vrouw liegen als zij vraagt of hij vrij kan
krijgen voor een weekendje Parijs. De waarheid is dat
ze die vrije uren willen bewaren voor doordeweekse
wedstrijden en eventuele Europese potten. Die kan hun
club namelijk niet spelen zonder hun steun. Als de vrouw
zou zeggen: ‘De club eruit, of ik eruit’, dan heeft ze niet
eens tijd om de koffers te pakken.
Veel mensen begrijpen dat niet. Die onvoorwaardelijke
clubliefde. De harde kern wordt mede daardoor ook
geregeld verward met een groep hooligans. Die horen
namelijk ook bij een club, of we dat nu willen of niet.
Ik sprak er ooit eentje
-geen Twente supporter
overigens- en probeerde
hem te begrijpen. Het
ging heel slecht met
zijn club en ze hadden
rondom het stadion even
huisgehouden. Ik vroeg:
‘Waarom het slopen?’
Antwoord: ‘Omdat onze
club naar de kloten gaat.’
Ik neem aan dat ik hier
niets aan hoef toe te
voegen. Natuurlijk, binnen
een harde kern is er ook
wel eens sprake van
woede en agressie. Zoals
dat bij elke fanatieke groep
het geval is. Maar de harde
kern laat de club nooit
vallen. Nooit!

Bestuurders komen en gaan. Net als spelers, trainers en
staf. De meesten kijken altijd of ze nog een stap kunnen
maken. Supporters maken ook wel eens een stap. Alleen
niet naar een andere club. Soms kiezen ze er bijvoorbeeld
voor om hun jaarkaart in te leveren. Overigens niet altijd
een keuze uit luxe. Maar bij de harde kern zal dit nooit
gebeuren. Dan maar geen winterbanden op de auto.
En de zomervakantie kan ook wel een jaartje wachten.
De jaarkaart is ooit aangeschaft en zal tot de dood in de
portemonnee blijven zitten.
Bij ons cluppie hebben we hele zware tijden gekend.
Dat het aantal verkochte jaarkaarten steeg nadat we
gedegradeerd waren was uiterst opvallend. Alsof we
houden van leed. Nee hoor. Maar onvoorwaardelijke
steun uiten in slechte tijden kan een Tukker best aardig.
Die gasten van de harde kern kunnen dat zelfs tot in de
puntjes. Die eerste thuiswedstrijd in de eerste divisie,
tegen Sparta. Het had de start van de Eredivisie kunnen
zijn. Met een raar gevoel gingen we de bus in, richting
De Veste. Bij binnenkomst kreeg ik nog net geen veren,
zoveel kippenvel. De harde
kern scandeerde zoals
alleen zij dat kan. Welkom
in de hel van Enschede.
Bij de opkomst van de
spelers kwam, tijdens het
You’ll never walk alone,
het gigantische spandoek
uit Vak P tevoorschijn.
Een grote superman met
de tekst: ‘Vak P presents:
The Adventures of FC
Twente’. Met daaronder
de tekst. ‘Welke helden
maken dit seizoen tot een
succesverhaal?’
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Voorbeschouwing
FC twente Fandag

"Maar de
harde kern
laat de club
nooit vallen.
Nooit!"

De FC Twente supporter kan terug kijken op een geslaagd
voetbalseizoen. Met een vierde plaats in de Eredivisie
presteerden de Enschedeërs boven ieders verwachting.
Ook de lokale Supportersvereniging FC Twente Denekamp
kijkt vol tevredenheid terug op het seizoen 2021-2022.
Tweewekelijks trokken ze met gemiddeld 275-300
personen richting de Grolsch Veste en ter afsluiting
van het seizoen organiseren ze samen met SDC'12 een
heuse FC Twente Fandag. De kans bestaat dat deze
voorbeschouwing ietwat te laat gaat komen. Op het
moment dat dit magazine in jouw brievenbus of op de
deurmat valt is de FC Twente Fandag mogelijk reeds
geweest. In het volgende magazine komen we daar zeker
op terug!

Nou, het antwoord is simpel: de supporters. Aan de
hand genomen door de helden van de harde kern. Elke
wedstrijd waren ze erbij. Thuis en uit!
Afgelopen seizoen zagen we dat ook op een fantastische
manier uitpakken. Supporters, jong en oud, die samen
met het team Europa in gaan. De woensdag dat we
hoorden dat we het hadden gehaald was het feest op het
veld na de pot tegen Groningen. Spelers en supporters.
Jong en oud. Geen rotzooi, pure trots!
Precies zoals we ruim 12 jaar geleden zo ontzettend trots
waren op de hoogst haalbare prijs in dit land. Kampioen
van Nederland! Prachtig!
Er zullen vast ooit weer wolken boven de Veste
verschijnen. Mensen die hun jaarkaart inleveren omdat
het niet loopt zoals gehoopt. Sponsoren die hun heil
ergens anders zoeken.
Maar voor de harde kern zal altijd blijven gelden:

Al worden we laatste en
degraderen we.
Al spelen we bij de amateurs.
Onze club blijft FC Twente en
onze liefde verandert nooit!
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Thijs Kemperink is een 40- jarige bourgondische
Tukker die standup comedian, cabaretier en
presentator is. Hij is afkomstig uit Albergen en zit bij
iedere thuiswedstrijd standaard in ‘de Veste’. Thijs
was één van onze gasten bij het Tukker Event van
2012, samen met Bert van Losser en Wout Brama.
Thijs is dit jaar 40 jaar geworden. Hij hoopt op
de levensroute van luiers tot luiers ongeveer
halverwege te zijn. Voordat hij aan de volgende
40 jaar begint wil hij eerst de afgelopen 40 jaar
evalueren. Er zijn genoeg mensen die ongevraagd
hun ongezouten mening geven over hem.
Maar dat doet Thijs liever zelf. Wat is dan de
conclusie? Gaat hij verder op dezelfde manier of
moet het toch anders? Heeft hij nog dromen of
is hij tevreden met wie hij is en zoals het gaat?
Je ziet en hoort het in zijn nieuwe voorstelling
‘Halverwege’. Hier moet je bij zijn!
Kijk op thijskemperink.nl voor de actuele
speellijst.

Sportpark de Molendijk in Denekamp staat op zaterdag
25 juni even niet in het teken van de lokale trots SDC'12.
Dan staat namelijk de uitgebreide FC Twente Fandag
op het programma. Een dag vol activiteiten, voor jong
en oud. Hier moet je als FC Twente supporter zeker een
kijkje komen nemen!
Supportersvereniging FC Twente Denekamp organiseert
deze dag ten bate van de FC Twente/Heracles Academie.
De jeugdopleiding kent vele talenten afkomstig uit
het eigen Twentse voetballandschap en telt meerdere
talentvolle voetballers die hun jonge jeugd bij de club uit
Denekamp genoten. Enkele maanden geleden werden we
bekend met een mooi initiatief: De Talentenmuur. Dit is
een belangrijk project binnen de gezamenlijke Academie,
waarbij persoonlijke of team supporters kunnen bijdragen
in de groei en ontwikkeling van een jonge speler. De jonge
talenten kunnen zichzelf op deze manier presenteren
en daarbij de Academie promoten. Dit vindt men een
belangrijk onderdeel bij de persoonlijke ontwikkeling.
De inkomsten van de Talentenmuur geeft de academie
de mogelijkheid om verder te professionaliseren. Denk
hierbij aan het realiseren van nog betere faciliteiten en
begeleiding.

Op de dag zelf zijn er een tweetal voetbaltoernooitjes,
geschikt voor alle leeftijdscategorieën. Verder zijn er
diverse spelletjes (met medewerking van de FC Twente
Kidsclub), is er een penaltybokaal, een voetbalclinic
en staat er een échte wedstrijd op het programma.
Een gelegenheidsselectie van Supportersvereniging
FC Twente Denekamp treedt aan tegen FC Twente All
Stars. Na afloop zal er een feestavond zijn, met muzikale
ondersteuning door DJ Othmar.
De gelegenheidsselectie van Supportersvereniging FC
Twente Denekamp herbergt een gezelschap vol met
allerlei onontdekte talenten. Wat te denken van ‘good
old’ Dennis Brunink of voormalig goalgetter Roy Steggink.
Is hij nog altijd zo doeltreffend als in zijn jeugdjaren bij
DOS’19? Is het fanatisme van Jesse Holsbeek binnen de
lijnen net zo groot als op de tribune? Strooit Thijmen
Olde Rikkert net zo makkelijk met fluwelen passes als dat
hij voorheen bier uitdeelde bij de Musketier? Beschikt
Buck Duursma daadwerkelijk over de longinhoud van een
paard of maakt een goede ruiter nog geen goed paard?
Ja ja.. Een goed paard is nog geen goede ruiter. We weten
hoe de officiële uitdrukking luidt!
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FC Twente All Stars treedt aan met een selectie vol oudspelers van FC Twente. De ene naam roept bijzondere
herinneringen op door prestaties, band met supporters of
omdat ze onderdeel waren van een succesvol team.
De ander is nét niet doorgebroken in de hoofdmacht
van de Enschedeërs en is eigenlijk altijd onderbelicht of
anoniem gebleven. Enkele namen die hun opwachting
zullen maken zijn: Simon Cziommer, Spira Grujic, Arjan
van der Laan, Patrick Gerritsen, Douglas, Ellery Cairo en
André Karnebeek.
Om een mooi bedrag op te halen voor de FC Twente/
Heracles Academie organiseert men een ware loterij.
De verkoop van loten is inmiddels begonnen. Met deze
loterij kun je o.a. een ballonvaart (voor twee personen)
en gesigneerde shirts van FC Twente winnen. Deze loten
kosten € 2,50 per stuk en € 10,00 voor 5 loten. En dat is
niet alles.. Er zijn ruim 125 prijzen te winnen! Er zijn heel
veel (lokale) ondernemers die een prijs ter beschikking
hebben gesteld voor deze mooie dag. Van vleespakketten
tot kledingbonnen en van schilderattributen tot prachtige
waardebonnen. Kortom, voldoende reden om (minimaal)
één van de ruim 2.000 loten te bemachtigen!
Hierbij willen we een speciaal woord van dank uitspreken
richting de vrijwilligers van het bestuur én SDC’12 die
deze dag mogelijk gaan maken.
Kortom, genoeg reden om zaterdagmiddag 25 juni op
de fiets naar Sportpark de Molendijk te komen voor
een middag/avond vol vertier. Noteer dit alvast in jouw
(digitale) agenda, want dit wil je niet missen!
Zoals bekend zijn we als Supportersvereniging FC Twente
Denekamp erg actief. Niet alleen op wedstrijddagen van
FC Twente. Naast het vervoer naar de diverse wedstrijden
vanuit de Dinkellandse kernen, willen we ons jaarlijks
inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Dit is weer
mogelijk dankzij de steun van vele lokale sponsoren.
‘Noaberschap’ in optima forma.

42

43

Hoop voor daan rots
Column - Iwan Bult
In 2009 kwam er een slungelige spits over van
De Graafschap naar FC Twente. Hij was net 19 jaar
geworden en kwam onder de hoede van de toen nieuwe
assistent trainer Alfred Schreuder. Met zijn Bieberkapsel viel hij voor het plan dat FC Twente voor hem had
uitgestippeld. Alfred zou de jonge speler onder zijn hoede
nemen en hem voetballend beter maken. Wilskracht was
er al wel, maar deze groeibriljant moest zachtere voeten
krijgen. Andere woorden voor een betere techniek aan de
bal. In zijn eerste seizoen werd hij gelijk landskampioen
en viel hij dus met zijn neus in de boter. Of in het geval
van FC Twente: in het klatergoud. Spelen en trainen met
spelers als Ruiz, Theo, Blaise en Peréz. De jonge speler
moet zijn ogen hebben uitgekeken.

"Ik gun Luuk
de Jong alle
voetbalgeluk van
de wereld"
Ik heb het natuurlijk over Luuk de Jong, die na zijn
tijd bij FC Twente vooral furore maakte bij PSV. Al zijn
buitenlandse avonturen stokten. Na drie seizoenen FC
Twente, maakte hij een grote transfer. Van FC Twente
ging hij naar het Ruhrgebied in Duitsland. Van de
textielstad Enschede, naar het sterk geïndustrialiseerde
Mönchengladbach. FC Twente ontving ongeveer € 15
miljoen euro, de grootste transfer in de geschiedenis van
onze club. Bij Borussia kwam het maar niet op gang. Hij
vertrok naar het Engelse Newcastle United, ook een stad
die bekend staat om zijn zware industrie. Steden en clubs
die passen bij zijn statuur. Hard werken en d'ran! Dat
had hij immers geleerd bij De Graafschap. De Bundesliga
en Premier League zijn competities die hem eigenlijk op
het lijf geschreven zijn. Maar het werd niks. Newcastle
United lichtte niet eens de optie tot koop en stuurde hem
terug naar het Ruhrgebied. Toen PSV zich aandiende was
het een logisch vervolg van zijn loopbaan. Luuk de Jong
voelde zich kennelijk aangetrokken tot 'boerenclubs'. De
club van de lampen, van de fabriek Philips, paste volledig
in het rijtje clubs die hij had gehad. Maar altijd waren er
weer twijfels. Te houterig, te slungelig, voetballend te
beperkt. Nooit verdwenen de twijfels echt, al roemde
iedereen zijn inzet. De zachte voeten zijn er nooit
gekomen.

44

Vanuit zijn volgende station Sevilla kwam afgelopen
zomer het bericht binnen: Luuk de Jong naar FC
Barcelona. Nogmaals: Luuk de Jong naar FC Barcelona.
Die speler die weliswaar hard werkte, maar vooral
te houterig, te slungelig, te beperkt was ging naar FC
Barcelona. De club met spitsen als Cruijff, Romario,
Ronaldo, Kluivert, Henry, Ronaldinho, Eto'o en Messi
had nu Luuk de Jong als spits. En wederom was Alfred
Schreuder de assistent trainer. Luuk de Jong bij FC
Barcelona. Dat is net zoiets als een caravan achter een
Porsche Cayenne. Een gele trui op een paarse broek met
blauwe schoenen. Schultenbräu bier in blik. Het klopt
niet, het staat niet en het smaakt niet.
Ik gun Luuk de Jong alle voetbalgeluk van de wereld,
maar ook hij zal de voetbalgod op zijn blote knieën
danken dat hij een speler van blau-grana is. Een sterk
verhaal later voor de kleinkinderen als hij in de tuin van
zijn Achterhoekse boerderij zit: 'Weten jullie wel dat opa
ooit spits van FC Barcelona is geweest?' De kleinkinderen
kijken hem aan en denken: 'Joa, joa'.
Maar met deze transfer was er ineens hoop voor alle
beperkte voetballers die hard werken. Je kunt ooit,
zomaar ineens, spits van FC Barcelona worden. Er is dus
nog alle hoop voor Daan Rots.
Iwan Bult

FC Voetbalkennis
Antwoorden editie 16

1. Rob McKinnon speelde tussen
1996 en 1998 voor FC Twente. Hij
kwam destijds over van het Schotse
Motherwell, maar werd als jonge
twintiger ook al eens verhuurd aan een
absolute topclub. Aan welke club werd
hij verhuurd door zijn toenmalige club
Hartlepool United?

In 1990 werd hij kortstondig
verhuurd aan Manchester United.
Een officieel duel heeft hij nooit
gespeeld voor ‘The Mancunians’.

2. Van wie is onderstaand
spelerspaspoort?

Sharbel Touma
1994

Syrianska FC

1995-1999

Djurgårdens IF

1999-2001

AIK Fotboll

2005-2007

FC Twente

2007-2009

Borussia
Mönchengladbach

2009-2010

Iraklis FC

2010-2011

Djurgårdens IF

2011-2014

Syrianska FV

3. Joey Pelupessy maakte in februari
2013 zijn debuut voor FC Twente,
maar brak door bij de buren in
Almelo. Momenteel is hij actief in het
buitenland. Bij welke club?

Op het moment van de vraag was
hij actief bij Sheffield Wednesday.
Afgelopen seizoen speelde hij voor
het Turkse Giresunspor.
Aankomend seizoen speelt hij voor
FC Groningen.

4. Douglas deed de afgelopen jaren
meermaals een open sollicitatie bij FC
Twente, trainde kortstondig mee bij
FC Emmen en Go Ahead Eagles, maar
tekende in augustus bij een andere
club. Waar is de Nederlandse Braziliaan
momenteel actief?

In het seizoen 2020-2021 was hij voor
het laatst actief bij het Duitse Würzburger
Kickers. Het afgelopen seizoen had
Douglas geen club. Hij overweegt op dit
moment of hij gaat stoppen.

5. FC Twente won op 24 mei 2001 de bekerfinale van
PSV. Welke drie spelers ontbreken er hieronder in de
basisopstelling van deze historische wedstrijd?
Sander Boschker; Dennis Hulshoff - …....?..….. – Spira Grujic –
Sjaak Polak; …....?..…..; Erik ten Hag – Tom van der Leegte;
Chris de Witte – Jan Vennegoor of Hesselink – …....?..…..

Patrick Pothuizen - Arjan van der Laan - Scott Booth
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6. Bryan Ruiz werd in 2011 voor €12.000.000 verkocht aan
Fulham FC en is daarmee één van de duurste uitgaande transfers
in de clubgeschiedenis. Slechts één speler ging voor meer geld
weg uit Enschede. Wie was dat en waar ging hij heen?

Dusan Tadic vertrok in 2014 voor €14.000.000
naar het Engelse Southhampton.

7. Jan Vennegoor of Hesselink
maakte, na afloop van het seizoen
2000/2001, voor ruim acht miljoen
de overstap naar PSV. In hoeveel
landen was hij gedurende zijn
spelersloopbaan actief?

4 > Nederland (FC Twente en PSV),
Schotland (Celtic),
Engeland (Hull City) en
Oostenrijk (Rapid Wien).

9. Welke vier (oud-) spelers van
FC Twente scoorden ooit in een
Europese finale?

………………………….……………….……

Jan Wouters

Mikko Rahkamaa
Hij was enkele seizoenen reservedoelman bij Twente en kwam maar
tot 2 officiële duels voor de Tukkers.
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1. Gijs Smal werd twee jaar geleden
over genomen van FC Volendam.
Wie was voor de linksback de laatste
speler die van Volendam naar
FC Twente verhuisde?

Luuk de Jong (FC Sevilla) - Frans Thijssen (Ipswich Town)
Epy Drost (FC Twente) - Dick van Dijk (Ajax)

10. FC Twente speelde in het
seizoen 1993-1994 een historische
tweeluik tegen Bayern München.
Welke Nederlander stond er bij
deze twee wedstrijden in de basis
bij ‘Der Rekordmeister’?

8. Wie is deze speler die in december 2001
door FC Twente werd aangetrokken en
voornamelijk de bank heeft warm gehouden
in Enschede?

FC Voetbalkennis
Een elftal voetbalvragen

11. Wout Brama maakte in oktober een geweldige
treffer in het met 5-1 gewonnen duel met PEC
Zwolle. Met zijn 34 jaar is hij echter niet de oudste
doelpuntenmaker in de historie van FC Twente.
Wie is dat wel?

Orlando Engelaar scoorde op 17 mei 2015
tegen SC Heerenveen de
1:3 voor FC Twente.
Op dat moment was hij 35 jaar,
8 maanden en 23 dagen oud.

2. Kick van der Vall was in 1968 met zijn
verhuizing naar het Amsterdamse DWS
(Door Wilskracht Sterk) onderdeel van
inkomende transfer bij FC Twente. Wie
kwam er destijds voor van der Vall plus
nog een bedrag naar Enschede?

4. In 1977 wint FC Twente haar eerste
hoofdprijs door PEC Zwolle met 3-0 te
verslaan in de KNVB Bekerfinale. Wie
scoorde het derde doelpunt?
………………………….……………….……

………………………….……………….……

5. Welke clublegende maakte de
meeste eigen goals in het shirt van
FC Twente?
3. Welke speler in de huidige FC Twente-selectie heeft
de meeste landstitels op zijn naam staan?

………………………….……………….……

………………………….……………….……
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6. In hoeveel verschillende landen
was Ricky van Wolfswinkel als
profvoetballer actief?
………………………….……………….……

9. Wout Brama speelde 3 interlands.
Tegen welk land maakte hij in 2009 zijn debuut?
7. Er zijn 9 Marokkaanse
voetballers die ooit voor FC Twente
uitkwamen. Wie was ooit de
eerste?

………………………….……………….……

………………………….……………….……
10. Huidige assistent-trainer
Ivar van Dinteren was bij één
andere Nederlandse profclub ook
assistent-trainer. Welke?
8. Wie speelde er tussen 1997 en 2001
achtereenvolgens voor FC Twente, FC
Zwolle en het Finse FC Jokerit?

………………………….……………….……

………………………….……………….……

2. Kick van der Vall was in 1968 met zijn
verhuizing naar het Amsterdamse DWS
(Door Wilskracht Sterk) onderdeel van
inkomende transfer bij FC Twente. Wie
kwam er destijds voor van der Vall plus
nog een bedrag naar Enschede?
………………………….……………….……
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