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Van de Voorzitter
Beste leden/sponsoren,
Nu het voetbalseizoen voor clubteams ten einde is komen wij op de proppen met de tweede editie van
het FC Twente Denekamp Magazine.
Door de uitschakeling in de play-offs tegen RKC Waalwijk is het voetbalseizoen 2011/2012 voor FC
Twente in mineur geëindigd. Op het moment dat ik dit stuk schreef voor de eerste editie van dit blad,
had FC Twente reeds 48 punten verzameld. In de resterende 10 duels wist Twente dus slechts 12 punten
bij elkaar te sprokkelen. Wie had hier rekening mee gehouden? Toch zullen we dankzij de tweede eindnotering in het Fair Play-klassement ook volgend seizoen ‘gewoon’ actief zijn in de Europa League.
Toch waren er ook positieve momenten het afgelopen seizoen. Hierbij denk ik aan de mooie Europese
wedstrijden tegen Schalke ‘04 en de 2-6 overwinning in Eindhoven tegen PSV. Daarnaast veroverde FC
Twente aan het begin van het seizoen nog wel de Johan Cruijff Schaal.
Als vereniging is het seizoen, in mijn ogen, naar tevredenheid verlopen. Iedere thuiswedstrijd togen we
met drie bussen richting de Grolsch Veste. Daarnaast zijn we met een volle bus afgereisd naar Groningen, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Den Haag. Het afgelopen seizoen maakten er gemiddeld 30
supporters gebruik van de door ons georganiseerde busreis bij uitwedstrijden. Op dergelijke aantallen
mogen we best trots zijn!
Persoonlijk vond ik de twee Europese uitwedstrijden tegen Odense BK en Schalke ‘04 een hoogtepunt!
Daar waar we naar Denemarken afreisden met 65 supporters uit Denekamp e.o. gingen we met een
volle dubbeldekker richting Gelsenkirchen! Super!
Het EK in Polen en Oekraïne is nog maar net afgelopen, maar voor FC Twente is de voorbereiding op
het seizoen 2012/2013 reeds begonnen. Dit aangezien men donderdag 5 juli al mag aantreden voor de
eerste officiële wedstrijd van het seizoen, en wel het eerste duel in de eerste voorronde van de Europa
League. FC Twente zal zich zonder EK-gangers
Andreas Bjelland, Luuk de Jong en Emir Bajrami moeten zien te plaatsen voor de 2e voorronde.
Rest mij nog om iedereen langs deze weg alvast een prettige vakantie toe te
wensen! Wij hopen jullie weer te zien als we vanuit Denekamp naar de Grolsch
Veste zullen gaan voor de wedstrijd in de eerste voorronde van de Europa League.
Zo niet, dan zien we elkaar in het tweede weekend van augustus. Dan speelt FC
Twente haar eerste competitiewedstrijd in de Grolsch Veste tegen FC Groningen.
Mathijs Vollenbroek
Voorzitter FC Twente Denekamp
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Nieuws vanuit het bestuur
Algemene ledenvergadering - Jaarfeest
De algemene ledenvergadering van de supportersvereniging is op vrijdag 17 augustus. Daarna zal het
jaarfeest plaats vinden in het supportershome bij Bar Maddog.

Wijziging bestuurssamenstelling
Roy Kienhuis heeft aan het eind van het seizoen het bestuur verlaten. Roy wordt voorzitter van de KPJ
Tilligte. Via deze weg willen we Roy bedanken voor het vele werk van de afgelopen jaren. Als vervanger
is Jordy Morsink toegetreden tot het bestuur. Hij is al vanaf december betrokken bij het bestuur, maar is
nu vanaf het seizoen 2012/2013 officieel bestuurslid.

Commissies
Na afloop van het seizoen 2011/2012 is er besloten om een tweetal commissies in het leven te roepen,
en wel de sponsorcommissie en de activiteitencommissie. Bij de sponsorcommissie worden twee
bestuursleden (Jordy Morsink en Niels Vollenbroek) versterkt door Roy Steggink en Elmir Gobeljic.
Voor de activiteitencommissie zijn wij nog op zoek naar 1 à 2 enthousiaste vrijwilligers.

Ledenpassen/buskaarten
De ledenpassen/buskaarten voor het seizoen 2012/2013 kan men één uur voorafgaand aan de eerste
competitiewedstrijd in de Grolsch Veste ophalen in het supportershome. Zorg ervoor dus dat je deze
iedere wedstrijd bij je hebt!

Stijging busprijzen
Zoals in het vorige magazine aangekondigd zijn wij door stijgende brandstofprijzen en stijgende
salarissen genoodzaakt de busprijs te verhogen naar €100,- per seizoen.

Grotere bussen
Volgend seizoen zullen we met grotere bussen richting de Grolsch Veste rijden, dit om aan de grote
vraag van busvervoer naar de Grolsch Veste te kunnen voldoen.

Wall of Fame
Zoals jullie wel weten is FC Twente bezig met de verplaatsing van de Wall of Fame bij de hoofdingang
van De Grolsch Veste. Men heeft 75 stenen gereserveerd rondom ons verenigingslogo. Een unieke steen
in de FC Twente Wall of Fame kost je slechts € 15,-. Heb je nog geen steen? Geef dan snel je tekst door
via mail@fctwente-denekamp.nl! Houd er wel rekening mee dat je slechts gebruik kunt maken van 35
leestekens!

Merchandising
Bij Supportersvereniging FC Twente Denekamp zijn nog altijd poloshirts en sjaals te koop. De poloshirts
kosten €30,- en de sjaals €10,-. Interesse? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.
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In Memoriam – Patrick Bosch
In de nacht van 10 op 11 mei 2012 is onverwacht op 47-jarige leeftijd ex- FC Twentespeler en
Denekamper Patrick Bosch overleden aan de gevolgen van een eenzijdig auto-ongeval. Bosch
speelde van 1984 tot 1989 voor de Enschedese club en kwam tot 121 competitiewedstrijden.
Patrick Bosch (Rossum, 30 oktober 1964) kwam tussen 1985 en 1993 uit voor FC Twente en
FC Emmen. Bosch maakte als jeugdspeler de overstap van amateurvereniging RSC uit Rossum
naar de jeugd van FC Twente. Zijn eredivisiedebuut maakte hij op 24 maart 1985 in een uitwedstrijd van FC Twente tegen FC Utrecht. Vanaf zijn tweede seizoen had hij een basisplaats,
meestal rechts op het middenveld of rechts in de verdediging.
Op 15 november 1986 maakte hij zijn enige officiële doelpunt voor FC Twente, in een met
7-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen SVV. In vijf seizoenen kwam hij uit in 127 officiële
wedstrijden voor Twente. Mede door de opkomst van jongere spelers als Andy Scharmin en
Wilfried Elzinga was Bosch in seizoen 1988/89 regelmatig bankzitter. In de zomer van 1989
vertrok hij naar FC Emmen. Voor deze ploeg kwam hij nog vier seizoenen uit in de Eerste
divisie.
In 1993 beëindigde Bosch zijn loopbaan als profvoetballer. Hij hing zijn voetbalschoenen
echter nog niet definitief aan de wilgen. Hij besloot zich aan te sluiten bij STEVO in
Geesteren. Onder leiding van trainer Epi Drost en met onder andere ex-Twentespeler Evert
Bleuming werd Bosch met STEVO in seizoen 1993/94 kampioen van de zondag hoofdklasse C
en vervolgens kampioen van de zondagamateurs. De strijd om het landelijk kampioenschap
ging verloren tegen vv Katwijk.
De afgelopen jaren heeft Patrick Bosch zich vol enthousiasme ingezet voor de jeugd van
Dos’19 in het algemeen en de E-selectie in het bijzonder.
Supportersvereniging FC Twente Denekamp wenst de familie, naasten en vrienden van
Patrick Bosch veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
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Een supporter uit Denekamp
Naam Jaap Borgerink
Woonplaats Tilligte
Beroep Werkvoorbereider Holterman
Partner Geen. Interesse? Je kunt je aanmelden via jaapborgerink@hotmail.com.
Zelf gevoetbald Normaal gesproken maak ik deel uit van het eerste elftal van DTC’07. Op
wedstrijddagen van FC Twente speel ik mijn wedstrijdjes in het tweede elftal. Keurig geregeld
toch?
Speler Nederland Luuk de Jong. Een kopsterke spits, die ook nog redelijk technisch is.
Hopelijk is hij volgend seizoen ook nog te bewonderen in de Grolsch Veste.
Club buitenland Real Madrid. De arrogantie die de club uitstraalt heeft ook wel weer zijn
charme.

Speler buitenland Christiano Ronaldo. Een voetballer die het niet alleen moet hebben van
aangeboren talent! Door keihard te werken/trainen is hij erin geslaagd om op een vergelijkbaar niveau te komen met het een natuurtalent als Lionel Messi.
Trainer Steve McClaren. Hij is en blijft toch de trainer die ons kampioen heeft gemaakt!
Ondanks dat het dit seizoen wat minder is gegaan blijft hij mijns inziens de beste trainer.
Of de teleurstellende tweede seizoenshelft aan hem ligt of aan de spelers zal pas volgend
seizoen duidelijk worden.
Voorzitter Joop Munsterman. Hij heeft van een failliete club een kampioensclub gemaakt!
Hulde!

Mooiste doelpunt ooit De 2 – 0 van Theo Janssen tegen PSV vorig seizoen was een absolute
wereldgoal! In de slotfase brak Twente uit en ging Janssen een sprintduel aan met een PSV´er
vanaf eigen helft. Janssen gooide er een versnelling uit om vervolgens met een stiftbal de bal
in de verre hoek te laten verdwijnen.

6

Mooiste wedstrijd ooit De historische 2-6 overwinning tegen PSV in Eindhoven eerder dit
jaar. Het begon al met een mooi feestje in de bus op de heenweg (zie hiervoor het filmpje op
YouTube), waarna we met een 4-0 voorsprong de rust in gingen. De sfeer in het uitvak was de
gehele wedstrijd super!
Favoriete stadion De Grolsch Veste en de Kuip.
Meest onderschatte voetballer Roy Kienhuis is een ‘moderne’ rechtsback. Hij komt vaak
mee op, en met zijn snelheid en loopvermogen weet hij het menig verdediging in de de 6de
klasse bijzonder moeilijk te maken. Dit alles, gecombineerd met zijn scherpe voorzetten,
maakt hem een zeer complete voetballer.
Meest overschatte voetballer Jeroen Lohuis. ‘Mansi’ is de spits van DTC’07 en doet zich
voorkomen als DE vedette, maar bakt er eigenlijk maar weinig van. Hij loopt vooral naast z’n
schoenen, waardoor zijn snelheid een stuk minder is.
Seizoen 2011/2012 Dit seizoen zijn we weer naar alle thuiswedstrijden geweest. Daarnaast
hebben we het merendeel van de competitie-uitwedstrijden en de Europese duels in Odense
en Gelsenkirchen bezocht. Het is een mooi seizoen geweest, waarin we veel mooie wedstrijden hebben gezien. Het is wel erg jammer dat het einde dan zo teleurstellend is verlopen. Er
was meer mogelijk geweest!
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De vergeten voetballer - Edwin Vurens
Edwin Vurens kwam in de winterstop van het seizoen 92/93 over van Sparta Rotterdam,
waar de in Stompwijk geboren aanvaller zes seizoenen heeft gespeeld. In dienst van FC
Twente speelde Edwin Vurens in tweeënhalf jaar 80 competitiewedstrijden,
hierin was hij 21 maal trefzeker.
In zijn tweede volledige seizoen bij FC Twente kwam Vurens minder aan spelen toe, nadat
Issy Ten Donkelaar het roer had over genomen van Rob Baan. Op 22 Februari 1995 speelde
Vurens in dienst van FC Twente nog wel zijn eerste en enige interland voor het Nederlands
elftal. In Eindhoven speelde hij als basiskracht met Oranje tegen Portugal (0-1 verlies).
Na het seizoen 1994/1995 vertrok Edwin Vurens voor 900.000 gulden naar Roda JC.

Memorabele wedstrijd
Op 15 september 1993 kruiste FC Twente in de eerste ronde van het toenmalige Europa Cup
3 toernooi (huidige Europa League) de degens met Bayern München.
Binnen een halfuur stond er 0-2 op het scorebord in het voordeel van de Duitsers. Het waren
Christian Nerlinger en Christian Ziege die doelman Sander Boschker wisten te verschalken.
Na de aansluitingstreffer van Michel Boerebach in de 65e minuut werd de marge al snel weer
2 doelpunten door een doelpunt van Mehmet Scholl.
Na de goal van Prince Polley volgde er iets wat niemand in
het Diekman nog voor mogelijk had gehouden.
Na een voorzet van Ruud Kool wist Edwin Vurens met een
geweldige volley voor de gelijkmaker te tekenen.
Het was het mooiste moment van Edwin Vurens in dienst
van FC Twente.
Door een doelpunt in de blessuretijd (van wederom
Christian Ziege) verloor FC Twente de wedstrijd
overigens nog wel met 3-4.
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Vervolg carrière
Na FC Twente speelde Vurens twee seizoenen voor Roda JC, wat in die jaren een subtopper
in de Eredivisie was. In Kerkrade speelde hij twee seizoenen om vervolgens zijn carrière te
vervolgen in Zwitersland. De vleugelspits ging er spelen voor Sankt Gallen. Na een tweetal
seizoenen trok hij naar Genève waar hij voor Servette FC ging spelen. Met laatstgenoemde
club werd hij nog kampioen van het Alpenland, zijn grootste succes als betaald voetballer.
In 2002 beëindigde Edwin Vurens zijn professionele voetbalcarrière.
Na de carrière
Edwin Vurens was op het moment van stoppen 34 jaar oud. Alvorens Vurens zich is gaan
toeleggen op een trainerscarrière speelde hij nog één seizoen bij de amateurs van RKAVV
uit Leidschendam. Als trainer is hij enkel actief geweest in het amateurvoetbal,
achtereenvolgens in de jeugdafdeling van Sparta Rotterdam, bij FC Zoetermeer en bij VUC
uit Den Haag. Dit seizoen was hij de eindverantwoordelijke bij topklasser ARC uit Alphen aan
den Rijn. Vanaf aankomend seizoen is hij hoofdtrainer van BVCB, een eerste klasse club uit
Bergschenhoek.
Naast het werk als trainer is Vurens actief bij de KNVB om jeugdtrainers op te leiden en is
hij bij de gemeente Den Haag werkzaam als jeugdsportcoördinator.
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Sponsor aan het woord – Nico Wiefferink
Voor de tweede editie van de rubriek ‘Sponsor aan het woord’ spraken we met de huidige
uitbater van Bar/Café Maddog; Nico Wiefferink.
Nico zag in 1992 een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Als 40- jarige kreeg hij de
kans om zijn eigen café te gaan beheren. Hij nam een gedeelte van hotel de Werft over van
de familie Schothuis en gaf zijn eigen etablissement een toepasselijke naam, Nico’s. Het andere deel van het hotel werd overgenomen door Patrick Heinink die er zijn boekenzaak Pat’s
Sounds (tegenwoordig boekwinkel Heinink) startte.
Wat volgde was een ingrijpende verbouwing, zowel aan de binnen- als buitenkant. Nico’s
groeide voor velen uit tot stamkroeg, vrijwel iedere Denekamper heeft er wel eens een hapje
of drankje genuttigd. Kenmerkend voor het café waren onder meer de jukebox en de motor
aan het plafond.
In 2001 kocht Nico het iets verderop gelegen Bar/Café Maddog. Maddog ging voorheen door
het leven als de Hiel en bestaat inmiddels al meer dan 30 jaar. “De gezelligheid is nooit veranderd. Er komt een zeer gevarieerd publiek die allemaal van een feestje houd. Of dat nou
is op de dansvloer of gezellig aan de bar en praattafels. Iedere week weer zien we nieuwe
gezichten, dat is vrij uniek”.
Een vijftal jaren was hij eigenaar van twee horecagelegenheden in het centrum van Denekamp tot dat hij in 2006 besloot zijn café aan de Eurowerft te verkopen aan Maaike Bruns.
Nog datzelfde jaar ontving Nico een bod op het gehele perceel ( ca. 3000 m²)
waar Maddog op staat. Het bod was afkomstig van woningstichting St. Joseph uit Almelo, die de intentie had
de gehele zichtlocatie te herontwikkelen tot circa 30
appartementen met op de begane grond commerciële
ruimtes. Nico Wiefferink besloot het bod te accepteren.
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In 2010 werd bekend dat de monumentenraad van de gemeente Dinkelland van plan is een
groot gedeelte van het project aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Op dit moment wordt er nog altijd horeca bedreven in het karakteristieke pand, en de
verwachting is dat dit op korte termijn niet zal veranderen.
Omstreeks het WK van 1974 kwam Nico voor het eerst echt in aanraking met FC Twente.
Het was in de tijd dat spelers als Piet Schrijvers, Kees van Ierssel, Theo Pahlplatz geregeld
deel uitmaakten van het Nederlands Elftal.
Nico Wiefferink was onder meer aanwezig toen FC Twente de eerste wedstrijd van de UEFA
Cup finale tegen Borussia Mönchengladbach speelde. “Wat vrienden hadden losse kaarten
weten te bemachtigen dus besloten we met een bus vanuit Oldenzaal naar Düsseldorf af te
reizen. Het doelpuntloze gelijkspel zorgde voor een groot feest! We waren er vast van
overtuigd dat Twente het twee weken later in het Diekman wel af zou maken.
Helaas verloor FC Twente de tweede wedstrijd met 1-5.”
Hij volgt FC Twente sindsdien op de voet, maar
heeft nooit de behoefte gehad om een
seizoenskaart te nemen. Daarnaast is het
bezoeken van wedstrijden lastig te combineren
met het leven als uitbater van een café.
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Ootmarsumsestraat 13, 7591 EM, Denekamp
0541 - 351260, www.robsversshop.nl

Eurowerft 1, 7591 DE, Denekamp
0541 - 352955, www.cafeeigenwijs.nl
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B OUW- EN METSELBEDRIJF
Van der Heijdenstraat 42, 7591 VK, Denekamp
06 - 27173574, www.wolbertenhulsmeijers.nl

Hakselaar 13, 7591 SE, Denekamp
0541 - 355688, www.wiggeruitvaartzorg.nl
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Speler uitgelicht – Luuk de Jong
In deze editie van de rubriek ‘Speler uitgelicht’ aandacht voor onze aanvalsleider en
topscorer: Luuk de Jong.
Coach Steve McClaren was bij zijn terugkeer bij FC Twente uiterst verbaasd over de ontwikkeling van Luuk de Jong. Hij prees de centrumspits voor zijn positiespel, duelkracht en doelgerichtheid. Of de complimenten deugd deden?
Luuk de Jong blijft voorzichtig. “Ik ben pas 21 jaar en dus nog lang niet uitgeleerd. Maar het
is wel prettig als een coach je inspanningen waardeert. Ik ben de hele dag met voetbal bezig
en heb de afgelopen jaren veel tijd doorgebracht in het krachthonk. Dan word je vanzelf
sterker.”
Onder McClarens voorganger Co Adriaanse scoorde hij het acceptabele aantal van tien doelpunten, maar hij moest de positie van aanvalsleider delen met Marc Janko. Adriaanse werd
tijdens de winterstop ontslagen en Janko werd verkocht aan FC Porto. Sindsdien is Luuk de
Jong de vaste centrumspits.
Rancune kent hij niet. “Ik vond het niet prettig dat ik onder Adriaanse niet meer vaste centrumspits was. Maar dat is de keuze van de trainer. En ik ben niet het rebelse jongetje van de
klas. Je moet je als voetballer ook niet te snel achter de rug van de trainer verschuilen. Wat
je op het veld doet, doe je voor jezelf. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit wie trainer is.”
“Ik heb altijd graag mijn goals willen meepikken, en dat gebeurde dit seizoen. Maar ik wil
vooral elke wedstrijd winnen. Ik ben een teamspeler. Van spitsen wordt vaak gezegd dat het
individualisten zijn, al dan niet met een slecht karakter. Ik zal de bal altijd breed leggen als we
met zijn tweeën op de keeper afstormen. Zo is mijn karakter.”
“Een spits moet op de juiste plek staan. Hoe je daar komt, is niet uit te leggen. Ik heb er
althans geen woorden voor. Je hebt het of je hebt het niet – al is het wel bij te schaven. Een
spits is belangrijk voor het team, niet alleen voor het scoren, ook voor het meevoetballen.
Het is vooral een mentale kwestie. Tot aan de B-jeugd heb ik altijd op 10 gespeeld. Was ook
leuk, maar toch liever midvoor zoals ze vroeger zeiden, op 9.”
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Harde werker in het veld. “Bij De Graafschap werd me al gezegd dat ik te veel zwoegde en
dat ik mijn inspanningen beter moest doseren om scherp voor de goal te komen. Dat hoor
ik nu bij Twente soms ook nog. “Denk aan het rendement, Luuk. Maak niet te veel nutteloze
meters in een sprint.” Het is ook een kwestie van temperament. De ambitie om in het veld te
bewijzen dat niemand mij een gebrek aan arbeid kan verwijten. Ik wil niet de spits zijn die de
kantjes ervan afloopt. Ik ben me er altijd bewust van dat ik maar één van de elf ben.”
“Die nuchterheid is er van huis uit. We zijn een sportgezin. Mijn ouders hebben op hoog
niveau gevolleybald. Interlands zelfs, mijn moeder nog meer dan mijn vader. Mijn broer Siem
en ik zijn helemaal niet naar het voetbal gepusht. Het was niet zo dat er thuis vanaf het begin
aan carrièreplanning werd gedaan. Andere sporten waren ook goed geweest. Zowel voor
Siem als voor mij is het toch voetbal geworden.” Ik droom er nog steeds van om samen met
Siem in een ploeg te kunnen spelen, zoals een aantal weken geleden tegen Bayern München.
Dat was toch heel apart en moeilijk. Toch weet ik zeker dat we elkaar perfect zouden aanvullen wanneer we vaker in één elftal zouden spelen.”
Na acht jaar De Graafschap heeft hij net zijn derde jaar bij FC Twente achter de rug. De
cultuurverschillen tussen Twente en De Graafschap zijn klein. Ja, hier in Enschede is het allemaal wat grootser, daarnaast is de mediadruk is flink toegenomen. Ik heb er geen moeite
mee, al wordt het wel een beetje eentonig om altijd hetzelfde verhaal te vertellen. Over mijn
ouders, over onze jeugd, over Siem…”
“De laatste tijd gaat het vooral over het Nederlands elftal. Ik hoor nu bij de selectie, mocht al
zeven keer invallen. Het is een eer om voor het Nederlands elftal te mogen spelen. Dat voel
je aan alle jongens, ook aan de ouderen. Interlands zijn een belangrijk uithangbord. Misschien nog belangrijker dan de Champions League.”
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Insiders voorspellen dat Luuk de Jong over een jaar of vijf de vaste spits van Oranje zal zijn.
Dan zijn Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar wellicht over hun hoogtepunt heen. Zo
ver wil hij niet vooruit denken. “Voetballevens kunnen grillig zijn, je weet nooit wat er kan
gebeuren. Ik ben tot nu toe niet echt een blessuregevoelige speler, maar een halve seconde
pech en je kunt maanden aan de kant staan. Zo realistisch ben ik wel. Ik ga niet op een wolk
leven.” Bang voor een doodschop is hij niet. “Daar moet je niet aan denken. Ik heb wel leren
incasseren. In Nederland valt het trouwens nog wel mee. In de Champions League wordt veel
vuiler gespeeld. Armen in de nek, een Italiaan die nog even op mijn been gaat staan – dat
soort geniepigheden. In het buitenland gaat het puur om verdedigen. In Nederland moeten
verdedigers ook kunnen voetballen.”
“Mijn selectie voor het Nederlands elftal heeft ook buiten het voetbal het een en ander
losgemaakt. Vroeger zag ik een carrière als profvoetballer gewoon als: leuke wedstrijdjes
spelen in binnen- en buitenland. Meer hoefde het niet te zijn. Inmiddels weet ik dat het
niet blijft bij deze naïeve droom. Ik weet nu dat voetbal ook een marketingproduct is. De
aanbiedingen die binnenkomen worden wel zorgvuldig gescreend. Ze mogen mijn spel niet
in de weg staan. En ik leen mijn kop alleen voor producten die bij me passen. Precies, op de
website van een supermarkt was ik te zien als een soort kruidenier die kip teriyaki aanprijst.
Dat paste bij mij, want ik ben verzot op de Japanse keuken. Ik kook voor mijn vriendin en
vrienden ook weleens zo’n kippetje.”
“Vaak word ik samen met Siem gevraagd voor een reclamespot. We denken er zorgvuldig
over na en overleggen eerst met een sportmarketingbureau. Ik blijf een gewone Hollandse
jongen. Dat is het beeld dat mensen van mij hebben en dat wil ik graag zo houden. Mijn
vader kijkt ook mee bij mogelijke aanbiedingen. Hij is mijn vertrouwensman en bewaakt het
financiële plaatje. Als het ooit tot een transfer komt, zal hij mede de onderhandelingen voeren. Of ik weet hoeveel er nu op mijn bankrekening staat? Nee, dat weet ik niet. Ik kijk alleen
of mijn salaris maandelijks op tijd binnen is. Dat is bij FC Twente geen probleem.”
“Toen Guus Hiddink in februari coach werd van het Russische Anzhi, begonnen mijn ouders,
Siem en ik een beetje te fantaseren over de Russische gekte. Samuel Eto’o die 20 miljoen
euro per jaar verdient, anderen 5 miljoen, en nu weer Hiddink, op slag 10 miljoen rijker –
het is wel een hoop geld. Maar daar doe je het
als voetballer niet voor, zeker niet op deze leeftijd. Ik wil in een mooie competitie spelen, voor
een betrouwbare club.”
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In het buitenland weten ze al wie Luuk de Jong is. Er staat zelfs een cirkeltje om zijn naam. De
dag komt onherroepelijk dat de spits naar een buitenlandse club vertrekt. De vraag is alleen:
wanneer?
“Ik laat het rustig op me afkomen, ben absoluut niet gehaast. Tijdens de winterstop ging
het gerucht dat het Italiaanse Fiorentina interesse had. Dat hoorde ik via via. Maar tot een
concreet gesprek is het niet gekomen.” Daarnaast werd hij de afgelopen periode met onder
meer Benfica, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bayern
München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Schalke ‘04 in verband gebracht.
“Concreet is er nog niets. Als er een mooie club komt, zou die stap voor mij heel goed zijn
denk ik, want ik ben iemand die zich graag wil ontwikkelen en beter wil worden. Een stap
naar een hoger niveau, daar leer je alleen maar meer van. Dat zou heel mooi zijn voor mij.”
“Veel clubs kunnen een voorbeeld nemen aan FC Twente. Over mijn toekomst kan ik eigenlijk nog geen zinnig woord zeggen. Ik vind de Engelse competitie best leuk, maar ook de
Bundesliga trekt me. Beide competities zouden bij me passen. Al zou ik als diepe spits ook in
Spanje uit de voeten kunnen. Speculeren heeft geen zin. Het voetbal is een wereldje dat van
verrassingen aan elkaar hangt. In de laatste uren van de transferperiode kan zomaar ineens
een buitenlandse club aan de lijn hangen. Je weet het nooit.”
“Mijn voornaamste drijfveer is nu om me door te ontwikkelen bij het Nederlands elftal. Voorlopig ben ik de derde spits achter Van Persie en Klaas-Jan Huntelaar. De invalbeurten hebben
me een goed gevoel gegeven en bondscoach Bert van Marwijk liet doorschemeren dat ik de
laatste tijd goed bezig ben. Hij waarschuwde me ook dat mensen nu anders tegen me aan
zullen kijken. Dat heb ik intussen wel gemerkt.”
“Aan alle jongens zie je dat ze blij zijn dat ze weer eens naar Noordwijk mogen komen voor
een wedstrijd met Oranje. Die blijheid werkt aanstekelijk. Je krijgt er ook zelfvertrouwen
door. Ik ben emotioneel redelijk stabiel, maar het is toch prettig als je voelt dat je welkom
bent in de nieuwe wereld. In mijn eerste jaar bij FC Twente speelde ik lang niet alle wedstrijden. Maar het gevoel dat je erbij hoorde, was er wel. En dan ga je vanzelf nog harder werken
aan je conditie en aan minpuntjes die nog moeten worden verbeterd.”
Bondscoach Bert van Marwijk heeft Luuk de
Jong opgenomen in zijn 23-koppige selectie
voor het aanstaande EK in Polen en Oekraïne.
De aanvaller van FC Twente kreeg het rugnummer 18 toebedeeld.
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Het beste elftal volgens – Sander Nijhuis
Voor de tweede editie van dit magazine hebben we Sander Nijhuis
bereid gevonden om zijn favoriete elftal op papier te zetten. Het
elftal bevat louter spelers die tussen 2008 en 2012 actief zijn
geweest in het rood van FC Twente. Spelers die de Enschedeërs in
de tussentijd maar liefst 4 hoofdprijzen bezorgde. Op de bank heeft
Sander onder meer nog een tweetal spelers zitten die FC Twente
hielpen bij het binnenhalen van de eerste hoofdprijs sinds 1977,
namelijk de Amstel Cup in 2001.
De winnaar van de FC Twente Denekamp Voetbalquiz (Café Eigenwijs, 13 mei 2011) is erin geslaagd om een zeer respectabel elftal
op te stellen. Daarover bestaat geen twijfel.

1. Doelman: Sander Boschker
Een clubicoon. Sander Bosckher is altijd degelijk en beschikt over een goede mentaliteit. De
bekerfinale van 2001 tegen PSV zal ik nooit vergeten! Een held, die nog weet wat clubliefde
inhoudt!
2. Rechtsback: Luke Wilkshire
Altijd de volle 100% inzet, hij verzaakte nooit. Aanvallend droeg hij ook vaak zijn steentje bij.
3. Rechter centrale verdediger: Daniel Majstorović
Een echte killer! Majstorović was een verdediger met een geweldige uitstraling. Elke directe
tegenstander van hem scheet zich in de catacomben al 7 kleuren in de broek. Ik denk dat
Martin Drent ’s nachts nog regelmatig badend in het zweet wakker wordt als hij terug denkt
aan (de ellebogen van) dit blok graniet!
4. Linker centrale verdediger: Douglas Franco Teixeira
Douglas is een beresterke verdediger, nergens bang voor en daarnaast kan hij ook nog eens
redelijk voetballen.
5. Linksback: Edson Braafheid
Edson Braafheid vond ik altijd een goede verdediger met veel drang naar voren. Ging op een
zeer mooie manier weg, nadat FC Twente als tweede was geëindigd
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6. Rechtshalf: Cheick Tioté
Een echte ijzervreter en voor de dood niet bang. Tioté werd bij Twente helaas niet helemaal op
waarde geschat. Als je hem nou ziet schitteren bij Newcastle United is dat natuurlijk doodzonde.
10. Centrale middenvelder: Bryan Ruiz
Voor mij is Ruiz de beste speler die ik ooit in een Twenteshirt heb mogen zien spelen. Sierlijk
en ontzettend sympathiek. Jammer dat hij naar Fulham ging, had hem een betere club
gegund.
8. Linkshalf: Theo Janssen
Theo Janssen heeft een heerlijke trap in de benen, beschikt over een super mentaliteit en
wist altijd wel wat leven in de brouwerij te brengen. Dit seizoen hadden we alleen maar
koorknaapjes in de selectie.
7. Rechtsbuiten: Marko Arnautović
Marko Arnautović is een speler waarvoor je naar het stadion komt. Elegante voetballer, overtuigt van zichzelf en heerlijk arrogant. Mag van mij direct terugkomen!
9. Spits: Blaise N’Kufo
Topscorer aller tijden, wonderschone doelpunten en voor mij staat hij symbool voor de groei
die FC Twente in de loop van de jaren heeft gemaakt.
11. Linksbuiten: Eljero Elia
Flanckengott! Net als Arnautović is Elia een speler waarvoor je naar het stadion komt. Snel,
mooie acties, dribbelkoning en daarnaast pikt hij zijn doelpuntjes mee. Jammer dat er bij
Juventus nooit een beroep op hem wordt gedaan.
Wisselspelers:
Nikolay Mihaylov, Ronnie Stam, Spira Grujić, Wout Brama, Kenneth Pérez, Miroslav Stoch,
Jan Vennegoor of Hesselink
Trainer: Fred Rutten
Bij Fred Rutten (en Joop Munsterman) is alles begonnen! Bij hem werd er een professionaliseringsslag gemaakt, zowel op als buiten het veld. Normale vent, weinig poespas en maakte
spelers aantoonbaar beter. Geen bezwaar mocht hij ooit terug komen.
Ik zou het zelfs toejuichen!
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Balkan-strijders
Over 3 gedenkwaardige Balkanese Tukkers
10 april was de kogel dan eindelijk door de kerk. Op het digitale huis van de club meldde FC
Twente dat het haar selectie voor komend seizoen versterkt met Dušan Tadić.
Tadić, vijfvoudig Servisch international, heeft in Enschede een contract voor drie seizoenen
(met de optie voor nog twee jaar) getekend. Zijn naam werd al een behoorlijke tijd in verband gebracht met FC Twente. Daar waar de
Enschedeërs er in de winterstop nog niet in slaagde zich te versterken met de 23- jarige
Serviër, lukte dat nu dus wel.
Voordat Tadić in de zomer van 2010 naar FC Groningen kwam, speelde hij vier seizoenen
voor FK Vojvodina. Bij deze club debuteerde Tadić in 2006. Hij speelde in totaal 107 wedstrijden op het hoogste niveau in Servië en scoorde 29 doelpunten. In zijn eerste seizoen bij
FC Groningen speelde Tadić 34 wedstrijden en wist zeven keer te scoren. Afgelopen seizoen
speelde Dusan Tadić wederom alle competitiewedstrijden voor de Groningers en was daarin
zes keer trefzeker. Daarnaast verzorgde hij in deze twee seizoenen maarliefst 32 assists!
Ned Bulatović was in het eerste levensjaar van FC Twente de eerste speler die afkomstig was
uit de Balkan, en recentelijk stond Dario Vujičević nog onder contract bij de Enschedeërs.
Daarnaast speelden onder meer Zvonko Bego, Zoran Mišić, Husref Musemić en Slobodan
Rajković één of meerdere wedstrijden in het rood van FC Twente.
In de 47- jarige historie van FC Twente heeft de club diverse
spelers onder contract gehad die afkomstig waren van de
Balkan. Daar waar de één uitgroeide tot een clubheld, leidde
de ander een volstrekt anoniem leven. FC Twente Denekamp
dook de geschiedenisboeken in en presenteert je hieronder
drie memorabele Balkan-strijders die in het verleden het shirt
van FC Twente droegen.

Paja Samardžić
Paja Samardžić (20-05-1941) is één van de eerste Joegoslavische voetballers bij FC Twente.
Samardžić trok in december 1966 naar Enschede. Als spelbepalende aanvaller van OFK Belgrado moest hij bij FC Twente voor meer ervaring in het jonge team zorgen. In eerste instantie komt de international van Joegoslavië op huurbasis naar Enschede, maar manager Henk
Olijve laat hem in mei 1967 een contract tekenen op een servetje. Na een hoop juridisch
gedoe vertrekt Paja Samardžić uiteindelijk al na een half jaar uit Enschede.
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Twente spande een arbitragezaak aan en werd door de rechter in het gelijk gesteld. Uiteindelijk kon Feyenoord voor een half miljoen gulden en de overgang van het talent Kick van
der Vall naar Twente Samardžić toch inlijven. Het geld werd onder meer geïnvesteerd in de
aankoop van Dick van Dijk van SVV en Eddy Achterberg van DOS. Halverwege het seizoen
werd tevens Zvonko Bego van Bayern München aangetrokken. Uiteindelijk kwam Samardžić
slechts in zeventien competitiewedstrijden voor FC Twente binnen de lijnen, hierin scoorde
hij zeven maal.
Samardžić was in zijn eerste seizoen in Rotterdam goed voor
elf doelpunten in 31 wedstrijden. Toch kon hij niet aan de hoge
verwachtingen voldoen. In zijn tweede seizoen raakte hij op een
zijspoor en na dat seizoen vertrok hij naar het Franse AS SaintÉtienne. Hij speelde er onder meer samen met Aimé Jacquet
en Jacques Santini, beide later eindverantwoordelijke voor het
Franse nationale elftal. Na twee seizoenen bij Les Verts beëindigde Samardžić zijn actieve voetbalcarrière en besloot hij terug
te keren naar Joegoslavië. Hij zou in zijn carrière in totaal 26 keer
uitkomen voor het nationale elftal van Joegoslavië. Hierin wist hij
drie keer te scoren.

Mitar Mrkela
Mitar Mrkela (10-07-1965) kwam aan de vooravond van het seizoen 1990-1991 de gelederen
van FC Twente versterken. Het aantrekken van de 25- jarige linksbuiten, die overkwam van
Rode Ster Belgrado, bleek een schot in de roos. Vooral in zijn eerste jaar bij FC Twente was
Mitar Mrkela een belangrijke kracht in het elftal van trainer Theo Vonk. De voetballiefhebbers in het Diekman verkneukelden zich als de Serviër zijn techniek en snelheid showde, die
meestal eindigde in een afgemeten voorzet. Daarnaast beschikte
Mrkela over een voortreffelijke vrije schop. Hij had al snel een
bijzondere band met de supporters, en regelmatig zong VAK Q
hem toe met het liedje: Say oeh ah Mrkela, say oeh ah Mrkela.
Na afloop van het seizoen 1990-1991 werd hij door Voetbal
International opgenomen in het beste elftal van het seizoen. In
zijn tweede seizoen was hij enkele keren geblesseerd doordat hij
met regelmaat hard aangepakt werd door de rechtsbacks van de
opponent.
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Toen FC Twente na afloop van het seizoen 1991/1992 een toernooi speelde in Istanbul
tekende Mrkela bij het Turkse Beşiktaş. Uiteindelijk zou hij 61 competitiewedstrijden
(9 doelpunten) voor FC Twente spelen. Na een jaar keerde hij terug naar Nederland. Hij was
op proef bij Ajax, maar verkaste uiteindelijk naar Cambuur Leeuwarden, daar waar hij in
1994 zijn carrière beëindigde. In zijn loopbaan kwam hij vijfmaal uit voor de nationale ploeg
van Joegoslavië. Zijn eerste en enige interlandtreffer maakte hij op woensdag 16 oktober
1995 in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk (0-3).
Tegenwoordig is Mrkela Technisch Directeur bij de Servische voetbalbond. Daarvoor is hij vier
jaar technisch directeur geweest bij Rode Ster Belgrado en OFK Belgrado.

Spira Grujić
Spira Grujić (07-12-1961) verruilde in december 1998 Anderlecht voor FC Twente. De Enschedeërs zochten een opvolger voor de naar Hamburger SV vertrokken Nico-Jan Hoogma en
kocht Grujić voor ongeveer €350.000. Daar waar hij in Brussel niet veel aan spelen toekwam
in het eerste elftal wist hij zich in Enschede al snel te ontwikkelen als onbetwiste basiskracht,
die zelfs een aantal jaren aanvoerder zou zijn.
Grujić was kopsterk, positioneel sterk, beschikte over veel duelkracht en had een bijzondere
band met de supporters van FC Twente. Om de verbondenheid met Vak P kenbaar te maken,
droeg hij als aanvoerder een aanvoerdersband met het logo van de supportersvereniging.
Met FC Twente won hij op 24 mei 2001 de Amstel Cup ten koste van PSV. De verloren finale
van datzelfde toernooi was in het seizoen 2003/04 de laatste wedstrijd van Grujić bij FC
Twente. De dan 32- jarige Serviër vertrok transfervrij naar ADO Den Haag. Na twee seizoen lang met succes tegen degradatie te hebben gevochten met de club uit de Hofstad,
besloot Grujić na afloop van het seizoen 2005-2006 terug te keren naar zijn geboorteland.
Hij speelde nog kortstondig voor FK Rad Belgrado, alvorens hij
besloot zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. In zijn
carrière kwam hij slechts eenmaal uit voor de Joegoslavische
nationale ploeg.
Nadat Grujić was gestopt met voetballen, was hij nog even
technisch directeur bij FK Rad Belgrado. Wat hij tegenwoordig
doet, is niet bekend.
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De herinnering
‘Uitwedstrijden’ door Dennis Voppen
Iedereen die dit stukje leest weet vast hoe het is om de thuiswedstrijden in onze eigen
Grolsch Veste bij te wonen. Tijdens de busreis van Denekamp naar Enschede lekker een pilsje
nuttigen om vervolgens in de sfeervolle Veste onze Trots aan te moedigen!
Nadat ik een aantal jaren alle thuiswedstrijden van Twente heb bezocht wilde ik ook graag
eens een uitwedstrijd bijwonen.
Mijn eerste uitwedstrijd (op beide bekerfinales in 2001 en 2004 na) was de halve finale om
de KNVB beker in Rotterdam tegen Feyenoord op 24 maart 2010. Deze treincombi was tot op
het moment dat we in Rotterdam uit de trein stapten eigenlijk behoorlijk saai. Echter wat er
in Rotterdam gebeurde toen we eenmaal uit de trein stapten en op de brug over het spoor
liepen zal mij nog lang bijblijven. Vanaf de brug zag ik dat achter het hek duizenden Feyenoord supporters slaags waren geraakt met de ME. Het was één grote rode vuurzee door de
vele fakkels en rookbommen die afgestoken werden door de Feyenoord aanhang. De spanning die er heerste en het beeld dat ik vanaf de brug had zullen mij wel lang bijblijven. Helaas
ging deze wedstrijd, na een 0-1 voorsprong (doelpunt Bryan Ruiz) alsnog met 2-1 verloren,
door een erg zwakke tweede helft. Het beeld van die menigte mensen op het voorplein en
die rode vuurzee is me tot op heden bijgebleven.
Vanaf dat moment was ik helemaal verkocht en wist ik zeker dat dit niet de laatste uitwedstrijd voor mij was geweest. Vaak hoor je dat supporters niet tevreden zijn met de combi
regeling en dat je als vee behandeld wordt. In feite zit daar wel een kern van waarheid in, dit
alles weegt voor mij echter niet op tegen de sfeer en de
spanning die er bij de uitwedstrijden heerst. Inmiddels
gaat er vanaf Denekamp een vaste groep regelmatig
met de bus naar uitwedstrijden. Dit is altijd erg gezellig!
Onder het genot van een pilsje gaat het over van alles en
nog wat. Het is altijd een gezellige bende. Voor mij zijn
de uitwedstrijden vanaf het moment dat ik opstap tot
het moment dat ik weer uitstap één groot feest.
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Minstens net zo gedenkwaardig was de uitwedstrijd vorig seizoen in Eindhoven tegen PSV.
Met de vaste jongens in de bus moesten we eerst langs het omwisselpunt bij Oss. Voordat
we daar kwamen waren de nodige biertjes reeds meester gemaakt. Eenmaal in Eindhoven
liepen we door de straten, langs alle PSV cafés richting het stadion. Omdat we redelijk aan
de late kant waren, werden de irritante stewards (die weer eens in de weg stonden) door de
hele meute aan de kant gezet en kunnen we het stadion in. Uiteindelijk wint FC Twente deze
wedstrijd met 0-1 door een doelpunt van Nacer Chadli. Wat een geweldig feest in het goed
gevulde uitvak! Ook de terugweg is één groot feest. Als er dan tussen Arnhem en Apeldoorn
nog een keer gestopt wordt moet het bijliggende tankstation er aan geloven. Er stoppen
meerdere bussen en zodoende lopen er honderden supporters tegelijk naar het tankstation.
De dame die aan de kassa zit kan de drukte niet aan en zodoende ontstaat er een grote
chaos binnen bij het tankstation waar honderden supporters staan te zingen en schreeuwen.
Werkelijk de gehele voorraad van het tankstation gaat in de verkoop. Volgens mij waren na
afloop alle schappen leeg.
Ook dit seizoen was het in Eindhoven weer een ongelofelijk feest na de 2-6 overwinning
van FC Twente op PSV. Het door PSV ingestudeerde liedje en de bijbehorende sfeeractie die
na 19.13 minuten ingezet zou worden viel door de 0-2 (die vlak daarvoor gemaakt werd)
helemaal in het water. Het hele uitvak begon zelfs te zingen ‘Waar blijft dat liedje nou?’. De
enige smet op deze onvergetelijke dag was dat we na de wedstrijd ruim een uur vast werden
gehouden in het stadion. In de omloop was het snikheet omdat er bijna 1.000 supporters
stonden te wachten totdat de roldeuren open zouden gaan. Deze bleven echter dicht vanwege de ongeregeldheden buiten het stadion.
Ook een hoogtepunt zijn de Europese uitwedstrijden. De veelal overweldigende stadions,
de grote groepen Twente supporters die in de grote en mindergrote Europese steden op bepaalde plekken in de stad bijeenkomen en daar een geweldig feestje bouwen, de geweldige
sfeer en de vele biertjes/baco’s. Dit alles maakt iedere Europese uitwedstrijd weer bijzonder!
De meest geweldige Europese uitwedstrijd voor mij was de uitwedstrijd van dit seizoen in
Gelsenkirchen. Rond de klok van 10.00 uur vertrokken we met de bus vanuit Denekamp richting Gelsenkirchen. De Malibu ging er goed in, vandaar dat mijn horloge niet meer precies
aangaf hoe laat het was toen we aankwamen bij de Veltins Arena. Het zal ergens rond het
middaguur geweest zijn..
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Eenmaal aangekomen in Gelsenkirchen zijn we met de hele groep op de tram gestapt
richting binnenstad. Ik moet eerlijk bekennen dat ik alleen nog weet dat we ergens op een
terras gingen zitten en dat ik tegen 16.00 uur wakker werd met een halve liter bier voor me
en allemaal onbekende mensen om me heen. Maar ja, ik was weer goed te pas en na een
belletje met Luuk Knippers had ik de groep uit Denekamp weer snel gevonden. Even rap een
lekkere bratwurst naar binnen gewerkt en toen maakten we ons op om naar het stadion te
gaan. We hebben de tram gepakt en stapten bij een ‘Schalke-Kneipe’ uit. Hier was het één
groot feest. Het bier vloeide rijkelijk uit de tap en de muziek stond zo hard dat je elkaar bijna
niet kon verstaan. Al bier drinkend keek ik naar de muren en het plafond van dit café. Er was
geen enkel stukje behang te zien door alle sjaaltjes en shirts van Schalke’04, die van boven
tot beneden alle muren en het plafond bedekten.

Nadat we ook in deze ‘Kneipe’ een aantal biertjes hadden gedronken besloten we om richting het stadion te gaan voor de wedstrijd. Voordat ik naar binnen ging moest ik uiteraard
ook nog een bratwurst proberen, deze was heerlijk maar ook ontzettend scherp zodat ik
alweer dorst kreeg.
De sfeer in het stadion was echt geweldig! Het ging tegen elkaar in, maar als de Schalke supporters even aanzetten kwamen we er met de zo’n 3000 aanwezige Tukkers niet tegenaan!
Wat een kabaal, echt niet normaal! Het hele stadion zingt en schreeuwt er mee.. Helaas was
het resultaat niet bijster goed. Ondanks de 4-1 nederlaag was dit echt een onvergetelijk dag.
Er zijn ook uitwedstrijden die me wel bij zijn gebleven, maar dan in minder positieve zin. De
uitwedstrijd op de laatste speeldag van afgelopen seizoen tegen Ajax is er daar één van. Wat
een fantastische dag had moeten worden (met het 2e kampioenschap op rij voor onze FC)
liep het uit op één grote teleurstelling. De meest teleurstellende wedstrijd die ik
ooit bezocht heb.
Aan de Amsterdam ArenA bewaar ik sowieso geen goede herinneringen. Eerder dit seizoen
speelde FC Twente, door een laat doelpunt van Luuk de Jong, met 1-1 gelijk tegen Ajax. Die
dag heb ik letterlijk mijn gal gespuwd in het lelijkste stadion van Nederland.
Waarschijnlijk lag dat aan die verloren wedstrijd op 15-05-2011. Aan het bier en de wodka
die ik op de heenweg heb gedronken lag het volgens mij niet zo zeer. Overigens zijn de
meningen hierover verdeeld. Via deze weg wil ik van de gelegenheid gebruik maken en de
jongens bedanken die mij het stadion in hebben gedragen.
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Al met al kan ik echt iedereen aanraden om gewoon een uitkaart aan te schaffen en met de
supportersvereniging Denekamp zo nu en dan eens mee te gaan naar uitwedstrijden. Vanuit
Denekamp is er in vergelijking met andere supportersverenigingen al veel animo voor de
uitwedstrijden, maar de bussen kunnen altijd voller! De sfeer tijdens de uitwedstrijden is niet
te vergelijken met de sfeer bij thuiswedstrijden. Veel mooier gewoon. Het zijn niet alleen die
90 minuten voetbal, maar ook de heen en terugreis met de vaste groep die de uitwedstrijd
zo bijzonder mooi maken. Je maakt echt iedere uitwedstrijd wel iets mee waarover nog lang
nagepraat wordt.
Het is helemaal niet mogelijk om hier te beschrijven hoe de sfeer bij een uitwedstrijd is. Je
moet het gewoon meemaken. Pas dan kun je er over meepraten! Ik zou iedereen dus op willen roepen om het gewoon eens te doen. Ik zie je bij de volgende uitwedstrijd!
Groet’n,
Dennis Voppen

28

Hanzeweg 30, 7591 BK, Denekamp
0541 - 353955, www.hebetex.nl

HIMEX LOGISTICS BV
The Netherlands
Forwarding - Chain Logistics
West- Central & East Europe

Marconistraat 23, 7575 AR, Oldenzaal
0541 - 551113, www.himexlogistics.nl

29

Supporterstoernooi Riessen
Zaterdag 26 mei was het weer zover, het jaarlijks terugkerende supporterstoernooi van FCT
Riessen. Gezien de teleurstellende prestaties van vorig jaar, werd er dit jaar besloten om
met twee teams deel te nemen. Dit om zo een grotere kans te maken op de felbegeerde
wisselbokaal. Trainer/coach, materiaalverzorger, supporter en levensgenieter Luuk Knippers was belast met de zware taak om actieve voetballers (van respectievelijk Dos’19,
DTC’07 en SC Denekamp) bijeen te brengen en te laten functioneren met een aantal coryfeeën, die de voetbalschoenen eenmalig uit de wilgen hadden gehaald om deel te nemen
aan dit prestigieuze toernooi.
Even leek het erop dat de droom van de Arjan Baas wisselbokaal al snel in duigen zou vallen.
Het gereserveerde taxibusje van Taxi Brookhuis kwam niet opdagen, waardoor er in allerijl
nog vervangend vervoer geregeld moest worden. Uiteindelijk was het Taxi Ootmarsum die
met een tweetal busjes ervoor wist te zorgen dat we überhaupt nog in Rijssen kwamen.
Met ruim anderhalf uur vertraging bereikten we alsnog Sportpark ‘de Koerbelt’. Helaas was
dat voor SV Denekamp 1 te laat voor de aftrap van de eerste wedstrijd, waardoor de eerste
(reglementaire) nederlaag een feit was; 0-3.
SV Denekamp 2 wist nog net op tijd te verschijnen voor haar eerste wedstrijd, en wel tegen
STP 1. In een kwartier tijd moest doelman Thomas Koopman maar liefst 7x de bal uit het net
vissen. De goalie uit Tilligte was volgens menigeen dan ook de hoofdschuldige aan de uiteindelijke 2-7 nederlaag.
Enkele velden verderop wist SV Denekamp 1 kort daarna wel tot winst te komen. Tegen FCT
Winterswijk kwam men al snel op 2-0 door Bas Riekhoff en een eigen doelpunt. Uiteindelijk
wist men een 2-1 overwinning te boeken op de Achterhoekers.
SV Denekamp 2 herstelde zich in de tweede wedstrijd goed van de oorwassing eerder die
middag. Tegen SV 4Ever Red uit Weerselo werd een eclatante overwinning geboekt. ‘Pinchhitter’ Bob Westerhof liet zich met een tweetal doelpunten kronen tot ‘matchwinner’.
Voor SV Denekamp 1 draaiden de resterende duels, tegen respectievelijk Hulsen 4 en FC
Skef lou zuiver, uit op een sof. Beide wedstrijden gingen jammerlijk verloren. De bij elkaar
gesprokkelde 3 punten waren bij lange na niet voldoende om door te bekeren, waardoor er
vroegtijdig gedoucht kon worden.
Alle hoop uit het Denekampse kamp was dus gevestigd op SV Denekamp 2. Uit de laatste
twee wedstrijden, tegen achtereenvolgens RSN zuid en FCT Hengelo, moesten 4 punten
behaald worden om door te stoten naar de kwartfinale.
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Alle hoop uit het Denekampse kamp was dus gevestigd op SV Denekamp 2. Uit de laatste
twee wedstrijden, tegen achtereenvolgens RSN zuid en FCT Hengelo, moesten 4 punten
behaald worden om door te stoten naar de kwartfinale.
Hoewel men in de derde wedstrijd de winst nog over de streep wist te trekken, ging de wedstrijd tegen de Hengeloërs verloren. Dit betekende eveneens een vroegtijdige aftocht.
Om 15:30 hadden beide teams hun laatste wedstrijd van het supporterstoernooi reeds g
espeeld. En wat doe je dan als je klaar bent en je hebt een taxibusje gereserveerd om 19:30?
Dat laat zich raden.
Onder het genot van de stralende zon en ‘enkele’ biertjes werd er gediscussieerd over FC
Twente, het aanstaande EK in Polen en Oekraïne en over het eigen eerder vertoonde spel
op het toernooi. Met name Wouter Rikkink was overtuigd van zijn eigen voetbaltechnische
kwaliteiten. Hij beweerde de ene goede actie afgewisseld te hebben met de ander, waarbij
gezegd moet worden dat verder niemand dit heeft waargenomen.
Voordat we het wisten was het 19:30, en was de tijd gekomen om huiswaarts te gaan. Gehavend, uitgeput, maar voldaan zetten we koers richting Oldenzaal en Denekamp. Enkele spelers hadden toen al een robbertje uitgevochten met de welbekende “man-met-de-hamer” en
lagen vredig te slapen in het busje. Het overgrote deel moest noodgedwongen passen voor
het uitgaan van ’s avonds, doordat het bed te vroeg wachtte.
Overigens wist FC Skef lou zuiver uit Oldenzaal (Tegenstander van SV Denekamp I) uiteindelijk met de Arjan Baas wissel bokaal aan de haal te gaan. De imposante trofee werd dit jaar
voor het eerst vernoemd naar de onlangs overleden oud-voorzitter van Supportersvereniging
FCT Riessen.
Selectie SV Denekamp I
Jordy Morsink, Bas Riekhoff, Wouter Rikkink,
Erik Vollenbroek, Rene Vollenbroek en Wouter Vollenbroek
Selectie SV Denekamp 2:
Jaap Borgerink, Thomas Koopman, Roy Steggink,
Mitxel Timmerman, Niek Westerhof en Bob Westerhof
Topscorer SV Denekamp:
Bob Westerhof – 3 doelpunten
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Uit de oude doos

15 jaar geleden - Over de basisspelers van toen en
hoe het verder met hun verging.
In het seizoen 1996/1997 speelde FC Twente haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen
tegen NAC.
Het was 25 mei 1997 toen de Bredanaars afreisden naar Enschede voor de wedstrijd tegen
de manschappen van trainer/coach Hans Meyer.
De Enschedeërs kenden dat seizoen een prima seizoen (65 punten uit 34 wedstrijden) met
een derde plaats in de Eredivisie. Hiermee dwong het directe plaatsing voor de UEFA Cup af.
FC Twente had in het eigen Diekman totaal geen last van de middenmoter uit Breda en won
de wedstrijd met 4-0 door doelpunten van Youri Petrov, Erik ten Hag en John Bosman (2x).
Erik ten Hag scoorde die middag niet alleen de tweede treffer voor de Tukkers, maar ook
het 1750e competitiedoelpunt uit de historie van FC Twente. Aan Twentse zijde kwamen de
volgende spelers binnen de lijnen: Sander Boschker, Niels oude Kamphuis, André Karnebeek
(67. Wilfried Elzinga), Erik ten Hag, Rob McKinnon (72. Jeroen Heubach), Ansar Ajoupov, Jan
van Halst, Berthil ter Avest, Theo Ten Caat, John Bosman, Youri Petrov (53. Arnold Bruggink).
Sander Boschker staat aan de vooravond van zijn 23e seizoen in Twentse dienst. Het contract
met de 41- jarige sluitpost zal op korte termijn met één seizoen verlengd worden. Als standin voor de blessuregevoelige Nikolay Mihailov kwam Boschker in het afgelopen seizoen tot 8
competitiewedstrijden. Ondertussen verdedigde hij al in 555 eredivisiewedstrijden het doel
van de Enschedeërs.
Niels oude Kamphuis speelde in zijn carrière voor FC Twente, FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach en opnieuw voor FC Twente. Hij kwam in zijn carrière één keer uit voor Oranje.
Het Nederlands Elftal speelde op 15 augustus 2001 op White Hart Lane tegen Engeland. Bij
een 0-2 voorsprong mocht hij in de 80e minuut invallen voor Phillip Cocu.
Op 29-jarige leeftijd moest hij noodgedwongen stoppen met betaald voetbal als gevolg van
een slepende achillespeesblessure. Tegenwoordig heeft hij een eigen onderneming waarmee
hij gespecialiseerd is in het produceren van aparte decor- en interieurstukken.
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André Karnebeek behoorde dertien achtereenvolgende seizoenen (tussen 1989 en 2002)
tot de eerste selectie van FC Twente. Hij kwam in 366 officiële wedstrijden binnen de lijnen
en wist hierin zes keer te scoren. In maart 2002 vertrok hij naar het Schotse Dunfermline
Athletic. In de laatste jaren van zijn carrière kampte Karnebeek veelvuldig met blessures.
Nadat hij nog twee seizoen onder contract stond bij de Graafschap besloot hij na afloop van
het seizoen 2004/2005 zijn carrière te beëindigen. Hedendaags is André Karnebeek assistent
trainer van FC Twente D1. Daarnaast komt hij af en toe uit voor een gelegenheidsteam van
oud-spelers van FC Twente.
Erik ten Hag zette na afloop van het seizoen 2001/2002 een punt achter zijn actieve carrière,
om bij FC Twente verder te gaan als hoofd opleidingen. Na het ontslag van Rini Coolen werd
hij op 1 februari 2006 aan de trainersstaf toegevoegd toen Jan van Staa tijdelijk hoofdtrainer
werd. Ten Hag bleef in dezelfde functie onder Fred Rutten en Steve McClaren. Aan het begin
van het seizoen 2009/2010 stapte hij over naar PSV, alwaar hij herenigd werd met hoofdtrainer Fred Rutten. Volgend seizoen staat hij voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer van
Go Ahead Eagles.
Rob McKinnon werd in de zomer van 1996 door Hans Meyer naar FC Twente gehaald. De
rossige Schot debuteerde in een bekerwedstrijd tegen het tweede elftal van Ajax op 14 augustus 1996, en wist direct doel te treffen. Hij was immens populair bij de supporters, maar
vertrok desondanks in de zomer van 1998 wegens privéomstandigheden terug naar Schotland, waar hij tekende voor Heart of Midlothian FC. In 2002 stopte hij met professioneel
voetbal. Op dit moment heeft hij samen met zijn vader en broer een autoreparatiebedrijf,
genaamd McKinnon and Forbes.
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Ansar Ajoupov kwam aan het begin van het seizoen 1995/1996 over van Lokomotiv Moskou.
Gedurende 3,5 seizoen was hij een gewaardeerde kracht bij de Enschedeërs. In de winterstop van het seizoen 1998/1999 keerde de Rus terug naar zijn vaderland, waar hij ging spelen
voor Dynamo Moskou. Hij speelde uiteindelijk 110 officiële wedstrijden in Twentse dienst. In
2009 sloot de inmiddels 40- jarige Ajoupov zijn carrière af bij FC MVD Rossii Moscow.
Jan van Halst sloot zich in de voorbereiding op het seizoen 1990/1991 bij FC Twente. ‘Bijtertje van Halst’ bleef tot en met het seizoen 1998/1999 in Enschede. Hij speelde 223 competitiewedstrijden voor de club, waarin hij achttien maal doel trof. In 1999 stapte van Halst
over naar Ajax. Het jaar erop keerde hij terug in Amsterdam, en won zowel de competitie als
de beker. Hij sloot zijn carrière, na afloop van het seizoen 2002/2003, af bij Vitesse. Na zijn
carrière is hij achtereenvolgens werkzaam geweest als commercieel medewerker, manager
commerciële zaken en manager algemene zaken bij FC Twente. Hij combineerde het werk
met dat van analist bij onder meer Eredivisie Live. Tegenwoordig is hij een vaste tafelgast
bij Studio Voetbal en is hij bij Champions Leaguewedstrijden en EK-duels van Oranje analist.
Daarnaast is hij sinds januari 2012 actief bij het internationale marketingbureau SportFive.
Berthil ter Avest maakte 24 december 1989 maakte Berthil als invaller zijn eredivisiedebuut
in een wedstrijd bij Willem II in Tilburg. In totaal zou Berthil ter Avest 223 competitiewedstrijden spelen voor FC Twente. Tussendoor en naderhand droeg hij ook het shirt van onder
meer Roda JC (58 duels), FC Groningen (27 duels), het Duitse Borussia Mönchengladbach
(21 duels) en De Graafschap (17 duels) om zijn schouders. Een achillespeesblessure deed Ter
Avest na afloop van het seizoen 2002/2003 te stoppen als professioneel voetballer. Samen
met zijn echtgenote is hij destijds een bedrijf begonnen dat zich specialiseerde in bloemkaartjes. Daarnaast is de ex-prof aankomend seizoen assistent-trainer bij hoofdklaar SVZW.
Theo ten Caat speelde in zijn actieve voetbalcarrière 205 officiële wedstrijden voor FC Twente, verdeeld over twee periodes. In 1984/1985 maakte hij de stap vanuit de jeugd naar het
eerste elftal van de Enschedeërs. Na drie seizoenen stapte hij over naar BV Veendam, om
vervolgens uit te komen voor FC Groningen, Aberdeen en Vitesse. In 1995/1996 keerde hij
terug op het vertrouwde nest, waar hij vervolgens nog 4 jaar actief als speler van FC Twente.
Na exact 100 competitiewedstrijden besloot hij na afloop van het seizoen 1998/1999 af
te gaan bouwen bij BV Veendam. Na zijn actieve carrière was de Drent in Enschede een
zevental jaren werkzaam als oefenmeester van diverse jeugdelftallen. Na afloop van seizoen
2010/2011 werd duidelijk dat zijn contract als trainer van FC Twente A1 niet zou worden
verlengd. Sindsdien zit Theo ten Caat zonder club.
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John Bosman kende een succesvolle carrière (bij Ajax, KV Mechelen, PSV, Anderlecht en
Oranje) voordat hij in de zomer van 1996 neerstreek in Enschede. In zijn eerste seizoen werd
hij direct clubtopscorer met 20 competitiedoelpunten. Uiteindelijk zou hij drie seizoenen aan
FC Twente verbonden blijven, voordat hij in 1999 transfereerde naar AZ. Voor de Enschedeërs liet hij in 104 officiële wedstrijden 44 doelpunten aantekenen. In Alkmaar sloot hij in
2002 zijn carrière af om vervolgens verder te gaan als scout voor diezelfde club. Sinds het
afgelopen seizoen is hij assistent-trainer van Jong Ajax.
Youri Petrov kwam in 1995 met hoge verwachtingen naar FC Twente. Hij zou uiteindelijk
‘slechts’ 2,5 seizoen het shirt van de Tukkers dragen. In februari 1998 werd Petrov namelijk
ontslagen door het bestuur van FC Twente. Na meerdere misdragingen ging hij tijdens een
trainingskamp in Kroatië over de schreef, en niet voor de eerste keer. De aanvaller maakte
zich meerdere malen schuldig aan drankmisbruik. De Oekraïner keerde terug bij RKC. Later
kwam hij nog uit voor ADO Den Haag, Alania Vladikavkaz, Volyn Loetsk en Metalist Charkov
en FC Volendam. Na zijn professionele carrière voetbalde hij nog kortstondig bij de amateurs
van ASWH en Haaglandia.
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sponsor

Bosch
Wensink

C a te ring s e rvic e

www. b o s c h-we ns ink . nl
E urowerft 18A

7591 DG Denekamp

T: 0 5 4 1 -3 5 2 0 7 7 F: 0 5 4 1 -3 5 6 0 5 2

Vledderstraat 4, 7591 DJ, Denekamp
0541 - 352077, www.bosch-wensink.nl

Ootmarsumsestraat 12, 7591 EP, Denekamp
0541 - 352082
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Sacharovstraat 4, 7575 EA Oldenzaal
0541 - 573030, www.novicon.nl

Brandlichterweg 16, 7591 DJ, Denekamp
0541 - 354250, www.meinders-schilderwerken.nl

Hanzeweg 20, 7591 BK, Denekamp
0541 - 354444, www.sleiderink.nl
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Wat geet d’r (nog) gebeur’n
‘n Doarp löp Oet! - 2012
Zoals ieder jaar staat ook dit jaar het eerste weekend van juli geheel in het teken van ‘N
Doarp löp Oet!
Supportersvereniging FC Twente Denekamp en DZVV Voicedata organiseren dit jaar het altijd
legendarische “Gras Boarding Toernooi”. Dit 4 tegen 4 toernooi zal plaatsvinden op zaterdag
7 juli aanstaande tijdens het dorpsfeest weekend op het terrein bij het Wubbenhof. Het is
verstandig om minimaal 6 spelers per teams te hebben i.v.m. het wisselen. Minimale leeftijd
is 16 jaar en het inschrijfgeld bedraagt € 35,00 per team.
Tijdens het toernooi zullen ook een aantal prominenten van FC Twente aanwezig zijn.
Gezelligheid en sportiviteit zijn het belangrijkst op deze dag. Na een aantal uren intensief te
hebben gesport, wacht een geweldig optreden van onze lokale band “Orginaal Denekamper
Spatzen” buiten bij de Ski-hut.

Programma Eredivisie 2012/2013
Inmiddels is het definitieve speelprogramma voor het seizoen 2012/2013 bekend gemaakt.
FC Twente speelt haar eerste competitiewedstrijd op zondag 12 augustus in De Grolsch Veste
tegen FC Groningen.
Daarna volgen twee uitwedstrijden tegen NAC Breda (zaterdag 18 augustus) en NEC (zondag
26 augustus). De eerste thuiswedstrijd is daarna op zondag 2 september tegen VVV-Venlo.
De eerste topper staat gepland op 29 september, als FC Twente op bezoek gaat bij Ajax. FC
Twente sluit de competitie af met een thuiswedstrijd tegen PSV op 12 mei. Drie dagen daarvoor, op Hemelvaartsdag, staat de bekerfinale op het programma.
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Eerste 3 thuiswedstrijden
Datum		
Tegenstander
Aanvang		
Vertrek 		

Zondag 12 augustus
FC Groningen
14.30
12.45 - Nicolaasplein

Datum		
Tegenstander
Aanvang		
Vertrek 		

Zondag 2 september
VVV - Venlo
14.30
12.45 – Nicolaasplein

Datum		
Tegenstander
Aanvang		
Vertrek 		

Zondag 23 september
SC Heerenveen
14.30
12.45 - Nicolaasplein

Eerste 3 uitwedstrijden
Datum		
Tegenstander
Aanvang		
Vertrek 		

Zaterdag 18 augustus
NAC Breda
19.45
Nog niet bekend

Datum		
Tegenstander
Aanvang		
Vertrek 		

Zondag 26 augustus
NEC
14.30
Nog niet bekend

Datum		
Tegenstander
Aanvang		
Vertrek 		

Zaterdag 15 september
Willem II
19.45
Nog niet bekend
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Antwoorden editie 1 van FC Voetbalkennis
1. In het seizoen 2001/2002 speelde FC Twente in de tweede ronde van de UEFA Cup
tegen: Grasshoppers Club Zürich
Op Zwitserse bodem verloor FC Twente op 18 oktober 2001 met 4-1 van Grasshoppers door
drie doelpunten van Uruguayaan Richard Núñez en één doelpunt van Kroaat Mladen Petrić.
In de return leek FC Twente voor een regelrechte stunt te gaan zorgen. Na 80 minuten stonden de Enschedeërs met 4-1 voor door doelpunten van Arjan van der Laan (2x), Ellery Cairo
en Faouzi El Brazi. Het was Stéphane Chapuisat die de 4-2 liet aantekenen, en verantwoordelijk was voor de uitschakeling van FC Twente in de UEFA Cup.

2. In Amerika heeft FC Twente een samenwerkingsverband met:
Dayton Dutch Lions FC
The Dutch Lions werden in 2009 opgericht door Mike Mossel en Erik Tammer. De twee willen
jonge spelers ontwikkelen op een breed regionaal vlak. Dit doen ze volgens het model van FC
Twente. In de samenwerkingsovereenkomst is onder meer opgenomen dat jeugdspelers die
bij Dayton worden opgeleid de mogelijkheid krijgen om bij FC Twente een stage af te werken.

3. Niels oude Kamphuis kwam in de Duitse 1. Bundesliga uit voor:
Schalke ’04 en Borussia Mönchengladbach
Niels oude Kamphuis maakte in de zomer van 1999 een transfer naar FC Schalke 04.
Met Die Knappen won hij tweemaal de DFB-Pokal. In het seizoen 2005/06 maakte hij de
overstap naar Borussia Mönchengladbach waar hij zijn positie als rechtsback inwisselde voor
een positie als rechtermiddenvelder. Na één seizoen werd zijn contract bij Borussia Mönchengladbach ontbonden. In het seizoen 2006/07 kwam hij slechts enkele keren voor Twente
in actie. In mei 2007 maakte hij bekend te stoppen met betaald voetbal.
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4. De Griekse verdediger luisterde naar de naam:
Konstantinos Loumpoutis
Loumpoutis speelde vanaf het seizoen 1995/1996 bij Aris Saloniki uit zijn geboorteplaats
Thessaloniki. In 2002 vertrok hij naar het Italiaanse AC Perugia. Hij bleef 3 jaar in Italië voetballen, waarvan een half seizoen voor Siena.
In 2005 trok FC Twente hem aan, maar in Enschede wist hij nooit door te breken. Vervolgens
kwam hij nog uit voor ADO Den Haag, Anorthosis Famagusta, Levadiakos, PAS Giannina.
Vanaf de zomer van 2010 zit hij zonder club.

5. De club die FC Twente in 1975 wist uit te schakelen in de halve finale van de
UEFA Cup was:
Juventus
Op 3 april 1975 won FC Twente met 3-1 van De oude Dame door doelpunten van Jan Jeuring
en Johan Zuidema (2x). In Turijn zegevierden de mannen van Spitz Kohn twee weken later
met 0-1, door
wederom een doelpunt van Johan Zuidema.

6. Chris de Witte verruilde FC Twente in 2003 voor:
FC Groningen
Chris de Witte kwam in de winter van het seizoen 1997/1998 naar Twente. In totaal speelde
De Witte 128 wedstrijden voor FC Twente, waarin hij 22 keer scoorde. Onderdeel van de
transfer van de Witte was de overgang van Mohammed Allach van FC Groningen naar
Twente.
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7. Op 28 november 2001 scoorde er één speler tweemaal voor FC Twente, en dat was:
Jack de Gier
Na een kwartier spelen kwam FC Twente in de Amsterdam ArenA op een comfortabele 0-2
voorsprong. In de tweede helft waren het Andy van der Meyde, Rafael van der Vaart en
Wamberto die ervoor zorgden dat de 3 punten in Amsterdam bleven.

8. De overeenkomst tussen deze drie spelers is dat ze:
Allen FC Twente verruilden voor Schalke 04
Youri Mulder, Simon Cziommer en Orlando Engelaar verruilden allemaal FC Twente voor
Schalke’04. Daar waar Mulder tot een cultheld uitgroeide in Gelsenkirchen wisten Cziommer
en Engelaar nooit te overtuigen.

FC Voetbalkennis – Een elftal voetbalvragen
1. Wie is deze speler die slechts één
seizoen uitkwam voor FC Twente?

2. Door de jaren heen heeft FC Twente verschillende kledingsponsoren gehad. Welk merk
hoort in dit rijtje op de stippellijn te staan: Hummel, Adidas, ………, Umbro, Diadora,
Burdda, Nike?
3. Welke speler voetbalde naast FC Twente en PSV ook voor Ajax, AZ, KV Mechelen en
Anderlecht?
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4. Scott Booth speelde tussen 1999 en 2003 voor FC Twente.
In zijn carrière kwam hij anderhalf seizoen uit
voor een Duitse club. Welke was dat?

5. In het seizoen 1994/1995 tekende Jeroen Heubach bij FC Twente waar 15 in dienst zou
zijn. Wel speelde de verdediger een tweetal seizoenen op contractbasis bij een andere
club. Welke was dat?
6. Welke club knikkerde FC Twente in het seizoen 1997/1998 uit de UEFA Cup?
7. In de kwartfinale van de Amstel Cup in het seizoen 2001/2002 FC Twente – Jong Ajax
kregen van elke partij één speler de rode kaart. Welke speler van FC Twente kon, net als
Brutil Hosé van Jong Ajax, voortijdig gaan douchen?
8. Wie was tussen 1994 en 1999 de voorzitter van FC Twente?
9. Luuk de Jong is op dit moment met Oranje actief op het EK in Polen en Oekraïne. Welke
3 spelers hebben, in dienst van FC Twente, de meeste interlands voor het Nederlands Elftal
gespeeld?
10. De Belg Frédéric Peiremans vertrok in 2000 al na één seizoen uit Enschede. Voor welke
club verruilde hij FC Twente?
11. Wat is de overeenkomst tussen
Jan Vennegoor of Hesselink en
Sharbel Touma?

De goede antwoorden op dit elftal
vragen staan in de volgende editie.
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Het Korbach-effect
Aan het begin van dit seizoen overleed voormalig FC Twente-trainer
Fritz Korbach. Hij nam FC Twente onder zijn hoede nadat het in het
seizoen 1982/1983 degradeerde naar de eerste divisie, nog steeds
een zwak moment in de historie van de club. Maar het seizoen na
de degradatie promoveerde FC Twente onder leiding van Korbach
gelijk weer naar de eredivisie. FC Twente werd overigens geen
kampioen van de eerste divisie, dat werd MVV, maar de tweede
plaats volstond om weer te promoveren naar de eliteklasse van het
Nederlands voetbal. Een van de vele hoogtepunten van Korbach.
De markante oefenmeester is natuurlijk niet alleen bekend als trainer, maar hij heeft ook
een effect op zijn naam staan. Namelijk het ‘Fritz Korbach-effect’. Korbach stond er om
bekend dat hij een ploeg die niet meer in staat was om te presteren, tot grote hoogten
kon stuwen. Sigaartje op de lip, lange jas en de bril nonchalant op de neus. Dat was
Korbach. Hij relativeerde het spelletje en met een flinke dosis humor bracht hij nieuw
elan. De prestaties verbeterden zienderogen en vandaar dat dit effect naar hem is
vernoemd.En zo nu en dan komt het ‘Korbach-effect’ weer bovendrijven. Wanneer de
prestaties van een ploeg tegenvallen, wordt de trainer vaak geslachtofferd. Tegenwoordig kan dit ook als de prestaties van een ploeg op zich best meevallen, maar wanneer
een club zich heeft vergist in de persoon achter de trainer of een andere onzinreden. Dit
seizoen maakten we dat mee bij FC Twente. Co Adriaanse moest, ondanks best redelijke
resultaten, plaatsmaken voor Steve McClaren. Co Adriaanse is op dit gebied overigens
ervaringsdeskundige, want hij werd ook bij Ajax ontslagen terwijl hij nog in de race was
om het kampioenschap en zelfs de dans om de schaal leidde.
Joop Munsterman riep in zijn toespraak nog net niet dat hij hoopte op het ‘Fritz Korbach-effect’ met het aanstellen van McClaren. Ook in de hoofden van de besturen van
PSV en De Graafschap (op de Vijverberg werkte Korbach ook enige seizoenen), zal men
nog een keer aan Fritz hebben gedacht. Maar het effect kwam er niet. Twente is lager
geëindigd dan het stond bij het ontslag van Co Adriaanse en PSV was verplicht om dit
seizoen de landstitel te pakken, maar kreeg alleen de lullige KNVB-beker mee naar huis.
En De Graafschap? U weet genoeg. Met het overlijden van Fritz Korbach is ook het effect
verdwenen, want het hoorde en paste alleen maar bij hem.
Iwan Bult
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