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Van de Voorzitter

Nieuws vanuit het bestuur

Beste leden/sponsoren,

Ledenfeest
Zaterdag 15 december staat er weer een ledenfeest op het programma!
De avond heeft als thema 90’s party! Deze avond zullen we met name muziek uit de jaren
‘90 draaien en daarnaast zullen we een voetbalkennistestje doen waarbij de jaren ‘90 van FC
Twente een hoofdrol gaat spelen, en waarmee er leuke prijzen te winnen vallen. Daarnaast
zal Supportersvereniging Bagpipe uit Enschede acte de présence geven, en staat er nog een
verrassingact gepland. Gedurende het ledenfeest zullen de munten slechts €10 per 7 munten
kosten. Kortom: Een avondje lekker dramm’n en zeur’n over FC Twente. Noteer 15 december
dus rap in je agenda!

Voor je ligt de derde editie van de FC Twente Denekamp Magazine; een hoogstaand stukje literatuur
om de aanstaande winterstop door te komen.
Het voetbalseizoen 2012/13 begon voor FC Twente al op 18 juni. Alvorens het hoofdtoernooi van de
Europa League was bereikt, moesten alle voorrondes eerst worden doorstaan. De hordes UE Santa
Coloma, Inter Turku en FK Mladá Boleslav werden vrij eenvoudig genomen, maar het Turkse Bursaspor
boog pas na ruim 210 minuten voetbal. In de thuiswedstrijd tegen de Turken zagen we met vlagen
oogstrelend veldspel, net als in de eerste poulewedstrijd tegen Hannover ’96. In poule L van de Europa
League is FC Twente na 5 poulewedstrijden reeds uitgeschakeld en FC Den Bosch zorgde ervoor dat we
dit jaar ook niet naar Kuip afreizen voor de finale van de KNVB Beker. We kunnen ons dus volledig gaan
richten op de competitie.
De laatste tijd zijn er veel kritische geluiden te horen, over met name het veldspel van FC Twente. De
passie, beleving, inzet en hartstocht lijkt, met name de laatste weken, te ontbreken. Daarnaast wordt
er geklaagd dat de amusementswaarde van de wedstrijden onder het nulpunt ligt. Toch moeten we
met z’n allen niet vergeten dat we nog steeds bovenin meedraaien, en we nog steeds mee doen om het
landskampioenschap. Het spel is inderdaad niet oogstrelend, maar de laatste jaren zijn we met z’n allen
wel erg verwend geworden. Succes went snel!
Als vereniging verloopt het huidige seizoen naar tevredenheid verlopen. Iedere thuiswedstrijd gaan
we weer met drie bussen richting de Grolsch Veste, en daarnaast zijn we tegen Feyenoord zelfs voor
het eerst met een vierde bus gereden. Daarnaast zijn we op 22 november nog met een dubbeldekker
naar Hannover geweest. Daarnaast zijn er inmiddels nieuwe fansjaals en autosjaaltjes van de supportersvereniging te verkrijgen en hebben we twee weken geleden voor het eerst een digitale nieuwsbrief
gelanceerd voor onze leden. Positieve ontwikkelingen!
Nog twee wedstrijden te gaan, en dan kunnen we bijna een maand uitblazen van de eerste 34 officiële
wedstrijden van het seizoen. Op zaterdag 19 januari komt RKC Waalwijk op bezoek in Enschede. Vorig
seizoen hervatte FC Twente de competitie ook thuis tegen de Waalwijkers met een 5-0 overwinning.
Steve McClaren zat toen voor het eerst weer op de bank bij Twente, en maar liefst 4 doelpunten
werden die avond gescoord door spelers die nu elders hun brood verdienen. Sinds 21 januari 2011
vertrokken er maar liefst 13 spelers bij Twente, hiervoor kwam er 10 spelers terug.
Rest mij nog om iedereen langs deze weg alvast prettige feestdagen en een goede
jaarwisseling te wensen! Wij hopen jullie weer te zien als we vanuit Denekamp
naar de Grolsch Veste zullen gaan voor de wedstrijd FC Twente – RKC Waalwijk op
19 januari.
Met een sportieve groet,
Mathijs Vollenbroek
Voorzitter FC Twente Denekamp
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Merchandising
Bij Supportersvereniging FC Twente Denekamp zijn binnenkort (nieuwe) fansjaals en autosjaals te verkrijgen. De
fansjaals zullen €10,- gaan kosten en de autosjaals slechts
€7,50,-. Interesse? Neem dan contact op met één van de
bestuursleden. Daarnaast is het op korte termijn ook mogelijk om jassen te bestellen van FC Twente Denekamp.
Nieuwe sponsoren
Bij aanvang van het seizoen 2012/2013 hebben wij Belderink Autospuiterij, Blaauw
Stucadoorsbedrijf, Poelier/Grillwinkel ter Brake, Boekhandel Brummelhuis, Pizzeria & Grill
Donado en Werktuig en Bouwdienst als nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Wij zijn al
onze sponsoren enorm dankbaar voor hun steun aan onze supportersvereniging.
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 bestuursleden Niels Vollenbroek en Jordy Morsink al langer versterkt door Elmir
Gobeljic en Roy Steggink. Bij de activiteitencommissie wordt bestuurslid René Vollenbroek
sinds het begin van dit seizoen bijgestaan door Roy Steggink en Erik Vollenbroek. Wanneer jij
iets voor de supportersvereniging wil betekenen, dan horen we dat natuurlijk graag.
Nieuwsbrief
Onlangs hebben al onze leden de eerste digitale nieuwsbrief ontvangen. Een dergelijke
nieuwsbrief zullen we 6 á 8 maal per seizoen gaan rondsturen. In de nieuwsbrief zal onder
meer het nieuws, de komende thuis- en uitwedstrijden, vertrektijden, activiteiten e.d.
vermeld worden.
Nieuwe website
Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een compleet nieuwe
website voor Supportersvereniging FC Twente Denekamp. De nieuwe website zal overzichtelijker zijn en nog meer informatie bieden als de huidige site. De introductie van de nieuwe
website laat nog even op zich wachten.
Lidmaatschap
Ben je geen vast buslid bent van FC Twente Denekamp, maar wil je wel graag betrokken
zijn bij deze mooie supportersvereniging? Voor slechts €10,- per seizoen ben je al verzekerd
van een lidmaatschap. Hiervoor ontvang je 2/3 keer per seizoen het FC Twente Denekamp
Magazine.
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Doelstelling supportersvereniging FC Twente Denekamp

Even voorstellen

De officiële doelstelling van supportersvereniging FC Twente Denekamp luidt: het verzorgen van uit- en

Naam: Mathijs Vollenbroek
Woonplaats: Denekamp
Functie: Voorzitter

thuiswedstrijd van en naar FC Twente, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De supportersvereniging werd in 2008 opgericht met als voornaamste doel het verzorgen van busvervoer naar thuis- en uitwedstrijden van FC Twente. FC Twente Denekamp maakt het voor FC Twente fans
uit Denekamp e.o. mogelijk om op een comfortabele manier een wedstrijd bij te wonen.
De bussen van de supportersvereniging vertrekken al ruim voor aanvang van de wedstrijd, zodat er
genoeg gelegenheid is om nog even gezellig in de gracht, op de promenade in de tweede ring, in het
Home van Vak-P of de Vriendenkring of simpelweg bij de bus een biertje te drinken.
De bussen zullen bij elke thuiswedstrijd vertrekken vanaf het Nicolaasplein in Denekamp. Alvorens de
bussen naar Denekamp komen is het mogelijk om al in Tilligte of Noord Deurningen op te stappen. Het
tarief voor de bus is voorlopig vastgesteld op €8,00 per wedstrijd. Wie een vaste buskaart aanschaft geniet een leuke korting, bovendien bent u dan verzekerd van een plaats in één van de bussen! De vereniging vindt het belangrijk voor iedere supporter toegankelijk te zijn en streeft er dan ook naar om steeds
meer ‘passieve’ supporters uit Denekamp e.o. mee te krijgen naar De Grolsch Veste en uitwedstrijden.
Daarnaast is het verzorgen van busvervoer naar uitwedstrijden elders in het land of Europa één van de
doelstellingen. In de afgelopen jaren is de vereniging onder meer al met een eigen bus naar Bremen,
Odense, Gelsenkirchen en Hannover afgereisd. Voor competitiewedstrijden elders in het land tracht
men altijd met een eigen bus te rijden, maar dat is afhankelijk van de animo die er is. In het recente verleden hebben we ook al eens samen met supportersverenigingen Bagpipe Enschede en Vjenne-Rednex
een bus laten rijden naar een uitwedstrijd.
Naast het busvervoer naar thuis- en uitwedstrijden brengt de vereniging drie keer per seizoen het
clubblad ‘FC Twente Denekamp Magazine’ uit en organiseert de vereniging elk seizoen verschillende
feesten/activiteiten. Daarnaast heeft men sinds maart 2012 een eigen supportershome bij Bar/Café
Maddog, in het centrum van Denekamp.
Verder proberen de supportersvereniging altijd om extra kaarten te regelen bij aparte wedstrijden,
bijvoorbeeld bij wedstrijden in de KNVB- beker of in Europees verband.
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Onder meer verantwoordelijk voor:
-Het coördineren van het bestuursbeleid
-Het initiëren van/zorgen voor een goed
verloop van de, in het belang van de
vereniging noodzakelijke werkzaamheden.
- 2e bus(Denekamp
Naaam: Rene Vollenbroek
Woonplaats: Denekamp
Functie: Secretaris
Onder meer verantwoordelijk voor:
-Busvervoer, aanmeldingen- en afmeldingen
-Activiteitencommissie
Naam: Thomas Koopman
Woonplaats: Tilligte
Functie: Penningmeester
Onder meer verantwoordelijk voor:
-Financiele huishouding
-1e bus (vanuit Tilligte)
-Inkoop, opslag etc. van bier/frisdrank
Naam: Niels Vollenbroek
Woonplaats: Denekamp
Functie: Bestuurslid
Onder meer verantwoordelijk voor:
-Ledenadmnisitratie
-KvK, notariële, juridsche zaken
-3e bus (vanuit Noord-Deurningen)
-Sponsorcommissie
Naam: Jordy Morsink
Woonplaats: Denekamp
Functie: Bestuurslid

Voor verdere info kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden/commissieleden of via mail@

Onder meer verantwoordelijk voor:
-PR, marketing en merchandising

fctwente-denekamp.nl.

-Sponsorcommissie
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Een supporter uit Denekamp
Naam Marleen Hermsen
Woonplaats Denekamp

Meest onderschatte voetballer Wout Brama. Hij verricht erg veel nuttig verdedigend werk
voor de rest van het elftal. Je hoort de mensen alleen wanneer hij wat fout doet..

Opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs aan de Saxion in Deventer

Meest overschatte voetballer Daley Blind, de linksback van Ajax.

Werk Als barmedewerkster bij bar/café Maddog en in de bediening bij Restaurant Centropa

Meest irritante voetballer Ola Toivonen, zonder enige twijfel. Hij deelt altijd smerige tikken
uit, en speelt dan altijd de vermoorde onschuld. De blessure waarmee hij nou kampt is hem
dan ook van harte gegund!

Partner Mike oude Nijhuis
Zelf gevoetbald In mijn dromen heb ik al in meerdere mooie voetbalstadions gespeeld. In
werkelijkheid heb ik nooit bij een vereniging gespeeld. Verder dan een potje voetballen
vroeger met de buurtkinderen ben ik niet gegaan.

Nederlands Elftal Met de eindtoernooien heb je altijd een goede reden om het café in te
gaan voor een borrel. Voor de rest interesseert me het Nederland Elftal vrij weinig.
Favoriete stadion De Grolsch Veste / Camp Nou

Speler Nederland Dušan Tadić. Met zijn versnelling, techniek en creativiteit heeft hij in
amper een half seizoen al laten zien een absolute versterking te zijn voor FC Twente.

Trainer Steve McClaren.

Club buitenland Schalke ’04. Het buitenlandse voetbal volg ik eerlijk gezegd niet op de voet.
De sfeer in de wedstrijden tegen Schalke hebben wel een aardige indruk op me gemaakt.

Seizoen 2012/2013 Dit wordt een sick seizoen. Heb vertrouwen in een tweede
kampioenschap.

Speler buitenland Andrés Iniesta

Ideale basiself FC Twente 2012/2013 Mihaylov; Rosales, Douglas, Bjelland, Schilder; Brama,
Gutiérrez, Fer; Tadić, Castaignos, Chadli

Mooiste doelpunt ooit Het doelpunt van Bryan Ruiz in de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. FC
Twente speelde met 10 man door een rode kaart van Steven Berghuis. Ruiz kreeg de bal op
de rechtsbuiten positie en had erg veel tijd om te draaien en Daley Blind op te zoeken. Vervolgens schoot hij de bal vol in de kruising. Een erg mooi doelpunt! Twee weken later maakte
hij thuis tegen AZ wederom een fantastisch doelpunt. De keeper stond iets te ver voor zijn
doel waarna Ruiz met een schitterend stiftje wist te scoren.
Mooiste wedstrijd ooit De historische 2-6 overwinning in Eindhoven op PSV vorig seizoen.
De busreis, de wedstrijd, de sfeer in het uitvak; fantastisch!
Mooiste ´FC Twente – herinnering’ De kampioenswedstrijd tegen NAC Breda. In de stromende regen stonden we met duizenden fans op de Oude Markt. Onvergetelijk!
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De vergeten voetballer - Edwin Vurens
In deze serie ‘De vergeten voetballer’ gaan we terug naar het jaar 1997. Dat seizoen klonk
er vanuit Vak P regelmatig Sumialalalala.. In deze rubriek aandacht voor een markante
speler: Antti Markus Sumiala. Hij was geliefd bij het publiek, maar verguisd door zijn
trainer Hans Meyer.
Sumiala vertrok op 15-jarige leeftijd naar het Belgische RSC Anderlecht. In Brussel wist hij
niet door te breken, maar nadat hij in 1993 in zijn geboortestad Pori, met FC Jazz kampioen
werd én topscorer van de Veikkausliiga (de Finse eredivisie) met 20 goals, keerde hij terug
naar België, bij SC Lokeren. Lokeren was net uit de Eerste Klasse gedegradeerd. Ondanks de
14 doelpunten van Sumiala werd Lokeren geen kampioen en na één seizoen keerde Sumiala
terug naar zijn vaderland waar hij ging spelen voor Ikast.
Sumiala stapte voorafgaand aan het seizoen 1997/98 over van NEC naar FC Twente . In Nijmegen was hij twee seizoenen op rij clubtopscorer (met respectievelijk 9 en 8 doelpunten),
daarnaast was hij de topscorer in de WK- kwalificatie voor Finland. De Fin die opviel met zijn
lange blonde manen, moest in Enschede Arnold Bruggink doen vergeten, die zijn heil was
gaan zoeken in Eindhoven bij PSV.
FC Twente
Een groot succes werd het tijdperk Sumiala in Enschede
niet. Toch werd de Fin in zijn eerste seizoen bij Twente
clubtopscorer (ondanks een voetbreuk), samen met John
Bosman. In 28 gespeelde wedstrijden liet hij het net 6 keer
bollen.

Vervolg carrière
Zijn carrière na zijn tijd in Enschede was een carrière met wisselend succes. Hij keerde
terug naar zijn vaderland om te gaan spelen voor FC Jokerit. Met deze club wist hij
beslag te leggen op de Finse beker. Na één jaar verruilde hij de clubkleuren van het
huidige Klubi-04 Helsinki voor dat van het Duitse SSV Reutlingen. Een club wat destijds
nog actief was in de 2. Bundesliga, maar tegenwoordig acteert in de Oberliga BadenWürttemberg.
Sumiala ontwikkelde zich tot een ware ‘clubhopper’. Via zijn voormalige club FC Jazz en
het Turkse Yimpaş Yozgatspor dook hij in 2002 op bij het Zweedse IFK Norrköping. Dat
seizoen degradeerde Snoka, zoals de bijnaam van de Zweedse club luidt, naar de tweede
divisie. De op dat moment 28- jarige Sumiala besloot zijn biezen te pakken en zocht
zijn heil bij Akçaabat Sebatspor. Zijn tweede Turkse avontuur hield hij wederom slechts
een jaar vol, want na een jaar verdedigde hij alweer de eer van een andere club. Na
een mislukte proefperiode bij ADO Den Haag tekende hij voorafgaand aan het seizoen
2004-2005 een contract bij FC Vaduz uit Liechtenstein. Met de club uit het ministaatje
boekte hij de allereerste overwinning van een Liechtensteinse club in Europees verband.
In het seizoen 2004/05 versloegen ze het Ierse Longford Town twee maal: thuis met 1-0
en uit met 3-2. Daarnaast won hij met de club de beker van Liechtenstein, de zogeheten
Challenge League.

Dit zouden ook zijn enige zes competitiedoelpunten zijn
in dienst van FC Twente, want het seizoen erop kwam
Sumiala nog maar tot vier optredens, na onenigheid met
toenmalig trainer Hans Meyer. De Duitse trainer vond het
karakter van de Fin te open en te wispelturig, waarna het
contract in de loop van het seizoen werd ontbonden.
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Na afloop van dat seizoen was Sumiala’s zwerftocht door Europa ten einde. Na een korte
tussenstop in de Verenigde Staten keerde de oud-international terug naar zijn vaderland,
waar hij als speler/eigenaar probeerde zijn jeugdclub club Porin Palloilijat van de Finse derde
divisie (Kakkonen) naar de Veikkausliiga te krijgen. In 2009 promoveerde zijn club naar de
Ykkönen, het tweede niveau van Finland. Een jaar later besloot hij te stopen met actief te
voetballen. Sumiala speelde in zijn carrière 36 interlands hierin wist hij negen keer te scoren.
Na de carrière
In 2010 ging Sumiala verder als eigenaar van de club Porin Palloiljjat, maar een groot succes
zal dit niet worden. De club wordt verdacht van ‘match-fixing’, omkoping en het
witwassen van zwartgeld. Sumiala en een andere leidinggevende worden gezien als de
breinen achter deze wanorde, en worden verdacht van strafbare feiten waar boetes of
celstraffen tot twee jaar op staan. In januari van dit jaar werd de holding waar FC PoPa onder
valt failliet verklaard. Sumiala houdt tot op de dag van vandaag vol dat hij een volledig zuiver
geweten heeft.
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Het ‘angsthanzenvoetbal’ van FC Twente
Bovengenoemde term is een veelgebruikte metafoor voor onze trots waar veel supporters
blijkbaar niet meer zo trots op zijn. Verwend door de goede resultaten uit het verleden gaan
ze er achteloos vanuit dat elke tegenstander wel eventjes de oortjes wordt gewassen. Zo
niet, dan is het de schuld van McClaren, Brama, Janssen of Castaignos. Lekker makkelijk
allemaal. Het heeft te maken met de diepe drang van “de Nederlander” die geheel in de stijl
van de schuldencrisis altijd wel iets te zeiken heeft. Positivisme is “not done”. Er worden
resultaten geëist. Een lelijke 1-0 overwinning wordt niet meer gewaardeerd (behalve op
Ajax).
FC Twente is nu een topclub. Daarbij horen hoge verwachten en een hoop geleuter als het
eventjes niet loopt. Toegegeven, het voetbal is zeker niet sprankelend en we hebben wel
eens wat beters voorgeschoteld gekregen maar slecht zijn de resultaten zeker niet te
noemen. Waar gaat het dan mis?
FC Twente heeft de beste defensie van de Eredivisie. Met Douglas in het centrum en een in
bloedvorm verkerende Rasmus Bengtsson is het centrum hermetisch afgegrendeld. Op de
linkerflank is Edson Braafheid amper te passeren en op rechts hebben we onze “loco”
Rosales die zijn onvolkomenheden compenseert door zijn ijver en aanvalsdrift. Het is niet
raar dat FC Twente hierom de minst gepasseerde verdediging heeft en tegen tal van clubs
de nul hield. In deze linie zit de kritiek van de “supporters” dan ook niet verscholen. Al kiest
onze trainer met Braafheid voor meer defensieve zekerheid dan opbouwend vermogen.
Robbert Schilder heeft in het begin van het seizoen op deze positie gespeeld en dit kwam het
tempo van de opbouw ten goede.
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Op het middenveld is er “bakken” kritiek op Wout Brama, nota bene het exponent van de regio. Het kind van FC Twente. “Traag”, “tikkie breed”, “nooit opendraaiend” zijn veel gehoorde
vormen van kritiek aan zijn adres. Als je het mij vraagt is Wout Brama zo verschrikkelijk nuttig
voor de ploeg. Levert strijd, pakt ballen af en heeft “drie” longen dat het ook volkomen
logisch is dat hij de aanvoerdersband mag dragen. Wout Brama is de ideale “sitter” of in
Duitsland “Sechser” genoemd. Maar beste critici, het probleem van FC Twente is dat de
gebreken van Wout Brama aan het licht komen zo gauw hij teveel aan de bal komt. Naast
Wout heb je voetballende spelers nodig. In het verleden Kenneth Pérez en Theo Janssen.
Nu staat er een andere Janssen naast, die luistert naar de naam Willem. Willem is juist geen
begaafde technicus maar een “loper” en een karaktervoetballer. Dat is al iets teveel van het
goede omdat al het voetbalvermogen dan van de derde middenvelder moet komen. Momenteel doet Robbert Schilder dat, maar hij kan dat karretje alleen niet trekken. Het gevolg is dat
het baltempo te laag is en er niet of nauwelijks naar voren wordt ingespeeld. Straks, als Leroy
Fer terugkomt van zijn blessure zal dit ongetwijfeld ten koste gaan van Willem Janssen. Maar
of dit het probleem oplost ? Er komt wel iets meer scorend vermogen op het veld, en iets
meer power maar het echte voetbalvernuft ontbreekt dan nog steeds.
Dan de veel geprezen aanval die mijns inziens toch niet in balans is. Dušan Tadić en Nacer
Chadli zijn geweldenaars. Maar dit zijn ze vooral als ze in de één tegen één worden gebracht.
Iets wat met de trage aanvoer vanuit het middenveld amper gebeurt. Het hele elftal “wacht”
tijdens de wedstrijd op de ene opleving van deze spelers met wat extra’s. Tadić mag zich van
mij overigens wat meer laten gelden. De periodes van onzichtbaarheid duren steeds langer.
Dan onze Luc die nog lang geen Luuk (de Jong) is en het nooit zal gaan worden. Castaignos is
een lopende spits die graag de diepte in duikt. Juist die diepte is er niet wanneer de tegenstander zich massaal terugtrekt op eigen helft. Iets wat de tegenstanders van FC Twente
veelvuldig doen. Dit geeft McClaren het nodig puzzelwerk. Hoe ga je met een diepgaande
Castaignos spelen als er geen diepte is ? Steve probeert het momenteel door iets verder in
te zakken. Dit wordt nogal eens uitgelegd als “laf” en de term “angsthazenvoetbal” wordt er
maar al te graag aangehangen door de mensen die niets met FC Twente hebben.
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De herinnering
‘t Diekman - Doarpers
Het is een voetbalprobleem dat niet zo eenvoudig is op te lossen. Met straks Chadli en Tadić
en Castaignos weer herenigd in de voorhoede zijn de problemen nog niet opgelost. In het
verleden had FC Twente echte reuzen in het vijandelijke zestienmeter gebied. Blaise N’Kufo,
Marc Janko en Luuk de Jong zijn de vertegenwoordigers van dit type spits. “Runner”
Castaignos vraagt echter om een hele andere benadering. FC Twente heeft daarin de afstemming nog niet gevonden. Het is overigens ook niet raar de Castaignos doorbrak in een counterend Feyenoord. Daar kon hij wel de ruimte bespelen die voor het hem lag. Speelt Twente
lekker hoog op, dan legt Luc keer op keer het loodje tegen de fysiek sterke centrale verdedigers. Speelt Twente ingezakt, dan speelt Twente ineens weer “angsthazenvoetbal”. Kort door
de bocht als je het mij vraagt.
Tot slot de woorden “Passie en strijd”. Hoe herken je die? Door het onnodig maken van
overtredingen? Of het strooien met overbodige slidings, die de tegenstander kan gebruiken
om de meeste smerige aanslagen te veinzen? Het jagen als een kip zonder kop? Nee, het is
een populistische term die past bij wanhopig degradatievoetbal en bij mensen die niet tevreden zijn over het vertoonde spel, maar niet weten hoe het anders kan. De speler met het
vieste broekje is na afloop de speler die de credits ontvangt ook al is zijn effect nul geweest.
Als Twente meer voetbalvermogen op het middenveld krijgt en een oplossing vindt over
hoe Luc Castaignos te gebruiken, zijn er grote stappen gezet in de richting van een tweede
landskampioenschap. Met Gutiérrez heeft FC Twente al een hele aardige creatieve oplossing
in huis. Echter deze potentiële topper moet nog wat wennen aan de Nederlandse manier van
spelen. Wennen doe je vooral door (veel) te spelen. Dat doe je niet door Danny Landzaat in
te laten vallen. In dat opzicht mag Steve wel wat meer lef tonen.
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Fritz Korbach moet de trainer zijn geweest toen ik voor het eerst een wedstrijd in ‘t
Diekman bezocht. Althans voor zover ik mij kan herinneren. Waarschijnlijk is het in het
seizoen 1985-1986 geweest en het enige nadeel daarvan is, dat ik daardoor de mooiste goal
die ooit ergens op de wereld gescoord is (Willy Carbo in de laatste minuut van de wedstrijd
tegen Go Ahead Eagles in 1984 - voor de jongere lezer: zie youtube) ‘op een haar na’ gemist
heb. Volgens mij was ik een jaar of 9 toen ik met mijn voetbalmaffe vader voor de eerste keer
mee mocht naar FC Twente. Ik ben de man er eeuwig dankbaar voor. Zelfs ‘t Diekman kon
kennelijk voor een tien jarige overweldigend zijn.
Briljant, zoiets. We gingen de seizoenen erop vaker en vaker en uiteindelijk was er de
jaarkaart! Fred Rutten, Piet Keur, Marcel Peper en Pieter Huistra kende ik tot dat moment
voornamelijk van de Panini voetbalplaatjes, maar werden geleidelijk mijn helden.
Wedstrijden werden gewoon op zondagmiddag gespeeld, uitsluitend op zondagmiddag
welteverstaan. Doarpers waren er nauwelijks. Een enkeling bezocht de wedstrijden in vergelijking met nu. Zo kan ik me herinneren dat de gebroeders Meinders bij iedere thuiswedstrijd
(in mijn beleving althans) een ander spandoek aan het hek hingen, een karikatuur van één
van de spelers. Later kwamen daar de heren Ottink, Hadderingh, Blokhuis en Nijland als
vaste bezoekers bij. Hoefnagels en de zijnen zaten destijds ongetwijfeld ook al jaren in de
betonnen ‘parel’ met het ‘fantastische’ uitzicht.
Het mooist waren de bezoeken aan wedstrijden die uitverkocht waren. Het woord uitverkocht kwam in onze vocabulaire namelijk helemaal niet voor. We hadden immers buurman
Sjakie P. Drie kaartjes waren dankzij hem doorgaans genoeg om met z’n tienen binnen te
komen. “Loop maar door, jongens” riep Sjakie als we bij de oude suppoost met de grote pet
(Jan Bouwmeester red.) kwamen. “Ik heb de kaartjes!”. En zodra hij zelf bij de arme
stakker aankwam, en deze zich vervolgens zichtbaar geïrriteerd afvroeg waar de andere
zeven kaartjes waren, antwoordde Sjakie steevast met: “Hoezo? We zijn maar met z’n
drieën...”, “...de rest? Die ken ik niet.” En zo was de middag al bij binnenkomst en ongeacht
het resultaat gegarandeerd geslaagd.

15

Maar ook de niet uitverkochte wedstrijden konden hilarisch zijn. Voorafgaand aan de wedstrijd zelfs. Na aankomst bij het stadion moest namelijk de beruchte keuze gemaakt worden
in welk vak we gingen staan. Onoverdekt O, PP of P of overdekt (dus duurder), Q. Een blik
omhoog en de soms gewaagde keuze was een feit. Het afbreukrisico ervan werd in de loop
van de middag af en toe pijnlijk duidelijk. Met als resultaat zeiknat ‘op hoes an’ te moeten.
Het was niet anders. Maar ook de bij tijd en wijle verrassende en zeer plotselinge ‘stijlvolle’
verschijningen van de vaak enigszins vechtlustige aanhang van de tegenstander uit diverse
hoeken en gaten staan nog op mijn netvlies. Hoewel hun komst ook geregeld al vooraf werd
aangekondigd door enkele lieden van het latere Vak-P die in de kantine van de naburige voetbalclub zetelden. Waarschijnlijk getipt door wat telefoontjes uit de buurt. Als gevolg was de
Van Deinselaan het toneel van rondvliegende bakstenen. Zeker in de tijden dat de gemeente
weer eens een deel van de weg had opgebroken. Maar rennen tot je veilig in het stadion was
had ook wel iets spanningverhogends natuurlijk.
Eenmaal in het stadion snel kijken naar het grote sponsor-scorebord aan de overkant om
de overige wedstrijden in de gaten te houden. Leferink computersystemen tegen Leferink
kantoorinstallaties, Hartman tuinmeubelen tegen Hatrans transport, etc. En maar om je heen
vragen wie wie was... Mocht je denken dat FC Groningen verloren had, bleek het eenmaal
thuisgekomen toch anders te zijn. Grrrr.
In de rust het absolute alltime hoogtepunt
van ‘t Diekman; de winnende nummers van
de verkochte programmaboekjes, welke op
een bord door een meneer die zich er
zorgvuldig achter verschool over de
sintelbaan werden gedragen.

WAT een legendarisch onderdeel! Direct weer invoeren, zou ik zeggen. Ik heb overigens nog
tot op de dag van vandaag te doen met degene die het bord vast moest houden. Het was
namelijk een soort van darten voor gevorderden geworden om het bord te voorzien van
allerlei fruit, met daarbij een voorkeur voor de oranjekleurige Zuid-Europese citrusvrucht.
De bananen waren eens per jaar al gereserveerd voor de doelman van de tegenstander uit
Amsterdam, een ene Stanley Menzo. Na de rust begon steevast het ergeren aan het feit dat
(bij bewolkte weersomstandigheden) de lichtmasten nog steeds niet aan werden gezet. Onze
conclusie: “Weej wa wat dat wa nig kost?”. Over bewolking gesproken, bij regen hebben mijn
broer Bob en ik het eens gepresteerd om tijdens een dra-ma-ti-sche wedstrijd bij een 0-2
achterstand de wedstrijd vanuit de kever van mijn moeder via NOS Langs de lijn verder te
volgen, om vervolgens bij een 2-2 stand na de regen terug te keren. Gewoon omdat het kon.
Een van de hoogte- en tegelijkertijd dieptepunten in ‘t Diekman was het wegsturen van
de stadionspeaker Frederik Klomp nadat hij aan het eind van de wedstrijd meldde dat het
“boerenkoolvoetbal” was die dag. De komst van de blauwe stoeltjes na de legendarische 3-4
tegen Bayern en de bijbehorende sfeer in vak-U, de gemetselde ‘pismuur’ (heiliger dan heilig
vergeleken met de huidige sanitaire voorzieningen in P), de papieren toegangskaartjes op
een grote rol, sigarenmagazijn Schepers, dhr. Jeroen O. die onderweg naar de auto met zijn
achterwerk in de stekelige begroeiing valt en vervolgens een knuppel van een vrouwelijke
ME-ster op zijn derrière krijgt, jaarkaarten die met een knip werden gemarkeerd, etc., etc.
Ik kan er volgens mij wel een boek over schrijven... Inmiddels zijn dit gelukkig vervlogen
tijden en zijn we ten opzichte van wijlen Fritz Korbach 15 trainers verder. En ondanks dat het
Arke stadion pas in 1998 geopend is lijkt bovenstaande niet alleen iets van de vorige eeuw
maar lijkt het daadwerkelijk een eeuw geleden. Hoewel ik me eigenlijk niet zo oud voel,
besef ik me dat ik zelf als een papa klink. Ik kan dan ook niet wachten tot mijn eenjarige zoon
Wout 10 wordt... Hoewel, 10...
Bas Leferink
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Danish Dynamite

Over 3 memorabele Deense TukKer
In november 2011 slaagde FC Twente erin haar eerste nieuwe
speler voor het seizoen 2012/2013 te contracteren. De 23-jarige
Deense linksbenige verdediger Andreas Bjelland en FC Twente
kwamen een vierjarig contract overeen met een optie voor nog een
seizoen.
Vrij rimpelloos wist hij zich aan te passen aan zijn nieuwe club en
veel eerder dan iedereen verwachtte had hij een plaats in de basis
veroverd, ten koste van aanvoerder Peter Wisgerhof. Andreas
Bjelland kende dus een uitermate goede start bij FC Twente, maar
liep eind augustus een breuk in zijn middenvoetsbeentje op in het
duel met NEC. Inmiddels is hij op de weg terug en hoopt de Deen in
januari weer belangrijk te kunnen zijn voor de Enschedeërs.
In de 47- jarige historie van FC Twente heeft de club diverse Deense spelers onder contract
gehad. De één groeide uit tot held, en leeft voor altijd voort in der herinneringen van de
Twente supporters, maar er zijn er ook enkele spelers waarvan men het bestaan niet eens
meer wist. FC Twente Denekamp dook de geschiedenisboeken in en stuitte op namen als
Hans Aabech, Søren Lindsted, Michael Birkedal, Per Steffensen en Kim Christensen, maar dat
waren ze nog niet allemaal. Hieronder presenteren we je de drie meest memorabele Denen
die in het verleden het shirt van FC Twente droegen.
Jan Sørensen
Jan Sørensen (14-04-1955) debuteerde op 27 februari 1983 tegen
Helmond Sport voor het in degradatienood verkerende FC Twente.
Zijn oud- trainer Spitz Kohn was inmiddels teruggekeerd in Enschede en had de 27- jarige Deen al eens onder zijn hoede gehad
bij Club Brugge. In zes seizoenen Club kwam hij tot 156 competitiewedstrijden en vijftig doelpunten. De ploeg werd tweemaal
nationaal kampioen en verloor in 1978 de finale van de Europa Cup
I tegen Liverpool. In de winter van 1983.
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De Deen was al snel de dirigent op het Twentse middenveld. Hij kon als geen ander het
spel lezen en verdelen. Sørensen was zo’n klasbak waarvoor de liefhebbers met plezier
naar het stadion gaan. Ondanks dat hij FC Twente niet kon behoeden voor degradatie naar de eerste divisie. Ondanks dat bleef hij Twente trouw. Vervolgens had hij een
belangrijk aandeel in de snelle rentree op het hoogste niveau. Zijn sterke spel wekte de
interesse van Liverpool, maar een mogelijke transfer ketste af en uiteindelijk verlengde
hij zijn contract bij Twente.
Jan Sørensen was geen diplomaat, nam dus geen blad voor de mond. Sørensen hield van
alcoholische versnaperingen. Liefst dagelijks. Trainer Fritz Korbach trof hem ooit eens
voor de training aan in het spelershome, terwijl hij een koffiebekertje vulde met cognac.
Een conflict met ‘vriend’ Korbach zorgde ervoor dat Enschede verruilde voor Rotterdam.
Na zijn tijd bij Feyenoord (1985-1986) speelde hij nog voor Excelsior (1986-1987), Ajax
(1987) en het Portugese Portimonense SC (1987-1989). In 1989 beëindigde Sørensen
zijn voetballoopbaan. Hij kwam tijdens zijn carrière elfmaal uit voor het nationale team
van Denemarken, waarin hij drie doelpunten maakte.
Hij was vervolgens onder andere manager van Portimonense en Walsall FC en technisch
directeur van Hvidovre IF in Denemarken. Tegenwoordig is hij werkzaam in de tegelhandel en woonachtig in de buurt van Birmingham in Engeland.
Claus Nielsen
De Deen (31-01-1964) maakte op 12 augustus 1989 tegen Roda
JC (1-1) zijn debuut voor FC Twente, nadat hij kort daarvoor
gekocht was van Panathinaikos. In de twee seizoenen die Claus
Nielsen voor de Enschedeërs speelde haalde hij het abnormale
gemiddelde van twee doelpunt per drie competitiewedstrijden.
In zijn tweede seizoen was hij een half jaar uit de roulatie vanwege een kuitbeenbreuk en een kruisbandblessure. Zijn rentree
was vervolgens glorieus. In de Rotterdamse Kuip scoorde hij
direct twee keer tegen Feyenoord, de enige twee doelpunten
aan Twentse zijde. Een tweetal weken later vermorzelde hij FC
Groningen met drie doelpunten (in één helft) in een wedstrijd
wat met 4-2 gewonnen werd.
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Zijn gezinssituatie (dochter Louise kampte met hartproblemen) zorgde voor een vervroegde terugkeer naar Denemarken. Hij speelde nog één seizoen voor Brøndby IF,
totdat knieproblemen voor een vervroegd einde van zijn loopbaan zorgde. Uiteindelijk
zou hij slechts in 45 competitiewedstrijden strijden voor FC Twente, hierin wist hij 30
keer te scoren.
Nielsen kwam tijdens zijn carrière veertien maal uit voor het nationale team van Denemarken, waarin hij acht keer uit net liet bollen. Na zijn carrière sloot hij zich aan bij het
familiebedrijf en tegenwoordig heeft hij er de leiding over vier supermarkten.
Kenneth Pérez
Kenneth Perez (29-08-1974) is een Deense voetballer met Spaans
bloed. De Deen werd door Sef Vergoossen naar Nederland gehaald
om bij MVV te gaan voetballen. Hier viel hij zó op, dat hij in 2000
naar AZ vertrok. Na 6,5 jaar vertrok de stijlvolle voetballer naar
Ajax, maar raakte hier in de clinch met de trainer: op naar PSV.
Ook daar verliep de carrière van de rasnummer 10 niet naar wens
en na een half jaar keerde hij weer terug naar Ajax. Omdat de
nieuwe trainer Marco van Basten het niet in hem zag zitten, vertrok
hij aan het begin van het seizoen 2008-2009 naar FC Twente.
Bij de opening van de Grolsch Veste maakte hij zijn debuut voor de Enschedeërs (13
september 2008 tegen NEC). Zijn tijd bij FC Twente werd afgesloten met het landskampioenschap op 2 mei 2010 in Breda. De voetballer Kenneth Pérez was een lust voor het
oog, maar er waren ook regelmatig wedstrijden dat je hem niet zag. Dan kwam hij zelfs
niet in de buurt van de vorm die hij kon hebben en waarmee hij eredivisieduels met
speels gemak wist te beslissen. Maar even zo vaak, en dat zijn juist de wedstrijden om te
koesteren, zag je Kenneth Pérez overal. Dan was hij betrokken bij elke intelligente aanvalsopzet. Dan was elke steekpass er een van dodelijke precisie; steekpasses waarmee
hij de frontlinie meerdere malen per wedstrijd in kansrijke positie wist te zetten.
Iedereen herinnert zich nog wel zijn doelpunt tegen Schalke ’04 in de UEFA Cup, of zijn
rake vrije trap in de thuiswedstrijd tegen AZ. In de wedstrijd tegen de landskampioen uit
Alkmaar wist FC Twente een plaats in de voorronde van Champions League veilig wist te
stellen.
In twee seizoenen FC Twente speelde hij 82 officiële wedstrijden. Daarin wist hij 14 maal
doel te treffen en 22 assists te verzorgen. Pérez kwam in zijn carrière 24 keer uit voor
het nationale elftal van Denemarken (2 doelpunten).
Tegenwoordig werkt Pérez als analyticus bij Eredivisie Live en geeft hij in voor- en nabeschouwingen en in de rust analyses over de twee voetballende ploegen en de wedstrijd.
Daarnaast is hij assistent trainer van Ajax A1.
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Het beste elftal volgens - Harold Wolbert
Voor de derde editie van dit magazine hebben we Harold Wolbert bereid gevonden om zijn
favoriete elftal op papier te zetten. Harold stelde een selectie samen met spelers die tussen
1980 en 2012 de clubkleuren van FC Twente verdedig(d)en. Spelers die succesvolle, maar
ook minder succesvolle periodes met de club hebben gekend. In zijn achttienkoppige selectie
heeft hij een vijftal spelers die het landskampioenschap hebben mogen meemaken, maar
ook meerdere spelers die de tijd hebben meegemaakt dat Twente nog in de middenmoot
van de Nederlands eredivisie speelde.
Doelman: Sander Boschker
Hij heeft een grote staat van dienst voor FC Twente, vandaar dat ik daar naar mijn idee niet
omheen kan. Hij heeft erg veel betekend voor de club. Daarnaast heb ik hem gekozen, omdat
hij kon pieken op moment dat het moest, zoals tijdens de fantastische bekerfinale tegen PSV
in 2001.
Rechtsback: Luke Wilkshire
Werd 2006 door Twente gekocht en hij heeft in de 2 seizoenen dat hij voor Twente heeft
gespeeld een weergaloze indruk gemaakt. De Australiër had een geweldige inzet, en stond
verdedigend zijn mannetje en was aanvallend ook van toegevoegde waarde.
Rechter centrale verdediger: Spira Grujić
Hij moest de naar HSV vertrekkende Nico- Jan Hoogma doen vergeten. Uiteindelijk heeft hij
5,5 jaar bij Twente gespeeld en dat deed hij met veel succes.
Ondanks zijn houterige uitstraling, zorgde hij er toch voor dat
de verdediging altijd goed stond. Hij was een leider en immens
populair bij de achterban.
Linker centrale verdediger: Douglas Franco Teixeira
Via een stage is hij bij Twente terechtgekomen, daarna is hij,
stapje voor stapje, uitgegroeid tot een moderne verdediger.
Met zijn manier van voetballen bezorgd hij iedere aanvaller
een lastige wedstrijd.
Linksback: Jeroen Heubach
Deze Enschedeër heeft in 1994 de eerste wedstrijd voor de
Tukkers gespeeld.
Na een klein uitstapje van 2 seizoenen bij MVV en 5 wedstrijden bij NEC heeft hij 13 seizoenen voor FC Twente gespeeld.
Dus hier is wel sprake van een clubicoon. Hij was weliswaar
geen hoogvlieger, maar voor FC Twente was hij erg waardevol.
Daarnaast is hij Twente supporter in hart en nieren!
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Rechtshalf: Frédéric Peiremans
Ondanks zijn korte verblijf bij Twente was het een fantastische, creatieve speler. Jammer dat
dit talent al op 28-jarige leeftijd zijn loopbaan moest beëindigen vanwege een dijbeen blessure.
Centrale middenvelder: Rico Steinmann
Deutsche Gründlichkeit, dat was op hem wel van toepassing. Door zijn enthousiasme, wist
hij het publiek als 12e man te laten fungeren. Geweldige speler om naar te kijken. Door een
achillespeesblessure kwam hij helaas niet meer aan het spelen, en moest hij noodgedwongen zijn loopbaan bij Twente afsluiten.
Linkshalf: Theo Janssen
Scoorde belangrijke doelpunten, zoals tegen Internazionale, Werder Bremen, meerdere malen tegen Ajax en PSV. Hij heeft een bijzondere uitstraling en met zijn fluwelen traptechniek
zet hij de aanvallers op een ideale scoringspositie. Ondanks zijn ruwe levensstijl is hij één van
de beste middenvelders welke Twente gehad heeft.
Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
Bij deze speler is eigenlijk verdere uitleg overbodig! Hij heeft een belangrijk aandeel gehad
in het kampioenschap van FC Twente. In mijn beleving is dit de beste speler die Twente ook
gehad heeft.
Spits: John Bosman
Een echte topspits voor Twente, in die tijd. Hij speelde 3 seizoenen in Enschede en maakte
34 doelpunten. Vooral het koppen was zijn specialiteit, vandaar ook de bijnaam ‘De giraffe’.
Linksbuiten: Eljero Elia
Hij groeide van wisselspeler bij ADO Den Haag uit tot uitblinker bij FC Twente.
Met zijn geweldige acties was hij een genot om naar te kijken en maakte hij zijn tegenstander
helemaal dol. Voor zo’n speler ga je naar het stadion.
Wisselspelers:
Theo Snelders, Daniel Majstorović, Kurt van de Paar, Jason Čulina, Kennedy Bakırcıoğlu ,
Nacer Chadli en Blaise N’Kufo
Trainer: Michel Preud’homme
Onder deze trainer heeft Twente het mooiste voetbal gespeeld. Jammer dat hij voor het
grote geld heeft gekozen en vertrok naar Al Shabab. Ik had hem graag nog een paar seizoenen bij Twente zien trainen.
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Topsport is geen democratie
Hij werkte als marketingstrateeg bij grote merken als Coca-Cola en Heineken, was commercieel directeur van Feyenoord en Sunderland en stond als lid van de mediacommissie
Eredivisie NV aan de wieg van de eerste betaalvoetbalzender. Hij werkt nu onder meer
voor Talpa, de Postcode Loterij en de voetbalclub Liverpool. Rotterdammer Chris Woerts
heeft een indrukwekkend netwerk en hoopt (mede) op grond daarvan FC Twente aan een
nieuwe hoofdsponsor te helpen. “Daar geloof ik heilig in, want FC Twente is een vijf sterrenclub geworden,” stelt hij.
Na acht jaar met de regionale reisgigant Arke op de borst te hebben gelopen, moet FC
Twente op zoek naar een nieuwe hoofd- en shirtsponsor. De speurtocht naar een lucratieve
opvolger is geen sinecure, zeker niet in een markt van economische krimp. Kenners hebben
becijferd dat het shirt van FC Twente op jaarbasis vijf miljoen euro waard is, maar de sponsor
die een dergelijk bedrag neertelt, is vooralsnog met geen mogelijkheid te vinden. Vandaar
dat FC Twente onder meer zijn licht heeft opgestoken bij Chris Woerts, die op projectbasis de
jacht op een geschikte kandidaat heeft geopend.
“Op het moment dat ik in 2009 bij Feyenoord vertrok, was Joop Munsterman letterlijk de
eerste die me belde. Of ik iets voor FC Twente kon betekenen. Ik kende hem goed, onder
meer van de vergaderingen van de Eredivisie NV. Ik had voor mezelf echter al besloten naar
Engelse Premier League te gaan, waar ik bij Sunderland kon gaan werken, maar heb FC
Twente altijd in mijn achterhoofd gehad en gehouden. Bij veel clubs zou ik bedankt hebben,
wegens een
gebrek aan kansen en vooruitzichten, bij FC Twente niet. FC Twente is de nieuwste topclub
van Nederland, FC Twente is een winnaar en daar sluit ik me graag bij aan.”
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Sterk leiderschap. Wat spreekt u aan in Joop Munsterman?
“Zijn lef, zijn innoverende kwaliteiten. Hij denkt in kansen, nooit in beperkingen en kan een
boodschap goed overbrengen bij het grote publiek. Ik heb vaak een enorme hekel aan het
kleinburgerlijke van Nederland. Nederlanders vinden altijd wel een reden om iets niet te
doen.
Maar je moet juist groots durven denken en die ene reden vinden het juist wel te doen,
zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Dat zie ik bij Joop Munsterman, maar ook bij Aldo
van
der Laan. Het zijn echte leiders. En dat is maar goed ook, want in topsport bestaat geen
democratie. Toen ik in de Verenigde Staten ooit bij Coca Cola in dienst trad, zei de chef
marketing: ‘Dit bedrijf is geen democratie.’ In de top van de het bedrijfsleven en de topsport
werkt democratie niet. Er kan er maar eentje de baas zijn. Anders krijg je teveel meningen
hebt en daarmee kweek je grijze muizen. Bedrijven en voetbalclubs zijn duidelijk gebaat bij
sterk leiderschap, dat is wel gebleken.”
Onderscheidende propositie. Hoe zet u FC Twente in de markt?
“In principe zet FC Twente zichzelf in de markt want alles valt of staat met de sportieve
prestaties op het veld. Maar belangrijk is om een propositie te maken waarmee de club zich
onderscheidt van andere clubs. Iedereen kan een logo op een shirt plakken, maar bedrijven kijken vooral in deze tijden naar wat ze terugkrijgen voor het bedrag dat ze investeren.
Waarom wil een bedrijf zich identificeren met FC Twente?”
Indrukwekkende optelsom. Wat is de commerciële kracht van FC Twente?
“Dat is een bundeling van kwaliteiten en kernwaarden. FC Twente is een neutrale club die
niet gelijk een vijandbeeld oproept. De club is al jaren achtereen de meest fascinerende van
het land met
een zeer positief imago. Ze is financieel gezond, heeft ambitie en straalt dat uit. Ze is in
sociaal-maatschappelijke zin verankerd in de regio, door middel van diverse aansprekende
projecten. Ze heeft een bloeiende vrouwentak en een succesvolle jeugdopleiding. Kortom,
een indrukwekkende optelsom die door bedrijven als onderscheidend kan worden ervaren.”

Vijf miljoen. FC Twente had en heeft met Arke een erg trouwe sponsor, maar ook eentje die
weinig opleverde, minder dan twee miljoen euro op jaarbasis. Daarmee ontstijgt de club de
subtoppers
niet. Volgens kenners is het shirt vijf miljoen euro waard.
“Dat noem ik ambitieus. Zeker in deze tijd, maar niet onrealistisch. Ajax en PSV toucheren
veel meer, en wil je dat gat verkleinen, dan zal er toch meer moeten worden betaald.”
Vertrouwen in het plan. Waar zoekt u de nieuwe sponsor?
“Overal. In de regio zijn bedrijven die in aanmerking komen, in het westen van het land, maar
ook in het buitenland moet er interesse zijn. De wereld is groter dan Nederland. In Duitsland
zullen ook bedrijven zitten die voor FC Twente interessant zijn. In Engeland idem dito. Ik
heb erg veel contacten, ben bovendien aangesloten bij het grote marketingbureau House of
Sports, kortom: ik heb alle vertrouwen in het succes van het plan.”
On-Nederlands. Chris Woerts komt over als een enorm positief ingesteld mens, maar wordt
vaak ook als een opportunist afgeschilderd. “Zoals gezegd denk ik altijd in kansen. Ik bruis
van de ideeën. En natuurlijk ga ik weleens op mijn bek, niet alles lukt. Dat kan ook niet, maar
het hoort bij ondernemen, bij durven. Maar ik houd nu eenmaal niet van polderen, ben onNederlands. Ik wil winnen en doelen bereiken, een mentaliteit die ook bij multinationals als
Heineken of Coca-Cola heerst. En wat je uitstraalt, krijg je uiteindelijk ook.”
Betaal-tv. Er is ook een tijd geweest dat Chris Woerts werd weggehoond om de introductie
van betaal-tv, eerst via Talpa, later via Eredivisie live.
“Toen de markt dood was, kwamen we samen met de collega’s van de mediacommissie met
het idee een voetbalbetaalzender in te voeren. Er was erg veel scepsis, omdat de opstartfase
moeizaam verliep. De prognoses waren dat niet meer dan 250.000 mensen een abonnement
zouden nemen. En zie nu: het zijn er 600.000. Toen Endemol erin stapte, hadden de tv-rechten een waarde van 100 miljoen euro, nu met Fox een veelvoud. Als je ergens in gelooft, lukt
het gewoon.”
Mede mogelijk gemaakt door Twentevisie, het onafhankelijke magazine voor ondernemend Twente

Vijfsterenclub. Hoe staat FC Twente er internationaal op?
“Ik kom in veel stadions en in veel landen, maar qua faciliteiten een hospitality behoort FC
Twente tot de top van Europa, het is een vijfsterrenclub. Als je dat toch vergelijkt met pakweg Italië, daar is het echt een drama: oude stadions, slechte service, ongelooflijk eigenlijk.”
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Helsingborgs IF away - Joris oude Hendriksman
De afgelopen drie seizoenen bezoeken we steevast één of meerdere wedstrijden van FC
Twente in Europees verband. In het seizoen 2010/2011 bezochten we de Champions League
wedstrijden in Bremen en Milaan, om datzelfde seizoen ook aanwezig te zijn Estadio El
Madrigal, waar FC Twente in de kwartfinale van de Europa League van het veld geveegd werd
door Villarreal CF (5-1). Vorig seizoen hebben we onze Trots met 1-4 zien winnen, maar ook
met 4-1 zien verliezen in een Europese uitwedstrijd, toen we de wedstrijden bij Odense BK
en Schalke ’04 bijwoonden. Dit seizoen hebben we ook alweer 2 Europese uitwedstrijden
bezocht, en daarbij zal het helaas blijven. De vervroegde uitschakeling in de Europa League
zorgt ervoor dat we langer dan verwacht moeten uitkijken naar het volgende avontuur in
Europa.
Voor onze eerste Europese trip van dit seizoen neem ik jullie mee naar het begin van oktober. Begin oktober, toen azijnzeikers, zeurzakken en zwartkijkers als Johan Derksen, Jack van
Gelder en dergelijke nog niet continue zaten te janken over FC Twente. Het tripje naar het
zuiden van Zweden leek vooraf de uitgelezen mogelijkheid om de negatieve uitbalans (doelsaldo 8-11) om te buigen naar een positieve. Iets wat niet zou gaan gebeuren.
Woensdag 3 oktober.
Nadat op dinsdag het nodig bier was ingeslagen en alle tassen waren gepakt, vertrokken we
om 04:00 uur in de ochtend met de witte bolide van ES voor een tocht van ca. 725 km naar
Helsingborg. In Duitsland was het ‘Tag der Deutschen Einheit’ waardoor we om 09:00 uur al
bij de veerboot in Puttgarden waren.
Wachtend op dat wat komen gaat, komt er een zwarte Volkswagen T5 achter ons staan
met geblindeerde ramen. Die Schwule jungs stapten uit, de één nog groter en breder dan
de ander, vol tatoeages en oorbellen. “SIND SIE VONN ENSCHEDE?! FREUNDSCHAFT MIT
SCHALKE?!” vroegen ze op een toon, zoals
ik zelfs een leraar nog nooit heb horen
bulderen. Op deze vraag antwoordden we
bevestigend. Wat bleek? Diese Jungs waren
onderdeel van de harde kern van VFB Stuttgart, en waren op doortocht naar Molde in
Noorwegen, een tocht van pakweg 2000
kilometer. Na dat wij hun duidelijk konden
maken dat we geen hooligans waren en
alleen voor de wedstrijd en de dames
kwamen, schudden we elkaar de hand en
was het goed. Nadat we met de veerboot
veilig in Rødby (reistijd ca. 45 minuten) waren aangekomen moesten we nog ca. 200
kilometer naar Helsingør. Daar maakten we
gebruik van de Ferry Dienstregeling naar de
eindbestemming Helsingborg (reistijd ca. 20 minuten).
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Aangekomen bij ons hotel, werden we direct met de neus op de feiten gedrukt.
Links van het hotel zat een plakplaatjeswinkel gevestigd en aan de rechterkant
The Bandidos Motorcycle Club, grote vrienden van de Satudarah MC. Enigszins
onder de indruk zeiden we nog tegen elkaar: “Nou ja.. We zijn hier alleen maar
om te slapen, dus laten we ons hotel maar eens gaan bekijken.” Dus we halen
de tassen uit de auto, stappen het hotel binnen en lopen tegen een figuur à la
Harry Kamphuis aan. We zagen dat deze
vent zijn best deed om de plinten op
maat te zagen met een dikkeperenzaag,
wat er overigens levensgevaarlijk uit
zag. Voor de rest troffen we één grote
bouwput aan! “No reservation today”,
mompelde dat geval in z’n beste Engels
nog. Lichtelijk overdonderd vroegen we
ons toch af wat we nu moesten doen?
De als een dorpsgek ogende man begon
te lachen, en bromde “I am joking guys,
the hotel is the next door”. Het hotel
was net nieuw, dus alles was prima in
orde. Nadat we het pils in de koelkast
hadden gepakt, besloten we dat we na
alle consternatie wel in biertje hadden
verdiend, dus werd de eerste losgetrokken. Het, overigens overheerlijk
smakende, bier ging voorbij aan E.T. uit
Beuningen. Hij moest nog ‘eventjes’
voor z’n werk door naar Göteborg (zo’n
225 kilometer vanaf Helsingborg). Nadat
we hem hadden uitgezwaaid, besloten
we om met z’n tweeën, met een aantal
koude blikken Grolsch voor het raam te
gaan zitten. We wouden toch weten of
de verhalen nou werkelijk op waarheid
berust waren. dromen over de wonderlijke schoonheden van het Zweedse
land.
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Heeft Zweden echt de mooiste vrouwen van de wereld? Nou, niets is minder waar! We hebben ons maar liefst 8x verslikt in het bier. Wat een mooi spul heb je daar rond lopen, drie op
de vier vrouwen zijn lekker. Een aantal blikken verder en enigszins bijgekomen kwam ik er
zelf achter dat ik geen extra broek had meegenomen. De zoektocht naar ‘een broekie voor
weinig’ was geslaagd nadat we bij een outletstore een prachtige design jeans op de kop
wisten te tikken voor €6,-. Onderhand was het wel tijd geworden om koers te zetten richting
de stad, om daar onze knorrige magen te stillen. En waar kom je terecht als je met M.T. uit
Beuningen op pad bent? Juist, bij de eerste de beste McDonald’s. Nadat we onze buiken
rond hadden gegeven, zijn we de pub ingedoken. En of dat tijd werd! Na 3-4 extreem dure
biertjes, hielden we het voor gezien. Dit om onze portemonnee de dag er na ook nog een
kans te geven. Om 23:00 uur waren we terug in ons hotel en sloten de dag af met een koud,
vertrouwd blik Grolsch alvorens we gingen dromen over de wonderlijke schoonheden van
het Zweedse land.
‘Matchday’ - Donderdag 4 oktober
Rond de klok van 10.00 uur werden we wakker en startten we de dag waar hij mee geindigd
was, bier drinken. Na enkele inkopen te hebben gedaan in de supermarkt. Met wat eieren
en broodjes rijker, zijn we op de kamer aan het bakken gegaan om een goede bodem te
leggen voor de intensieve middag. Rond 13:00 uur kwam E.T. weer aangereden. Meneer zag
nog strakker uit dan George Clooney, het moest ook wel wat lijken.. Vervolgens besloten we
rap een taxi te bestellen en naar Pub Harrys te gaan, daar waar alle Twente supporters zich
zouden verzamelen. Nadat we eerst even contact hadden gezocht met de enkele andere Denekampse mafkezen. Nadat ik had gevraagd waar ze waren kreeg ik het even verrassende als
voorspelbare antwoord, de McDonald’s! Het is dus wel duidelijk dat ik zo juist gesproken had
met B.W. uit Beuningen. Verrassend genoeg was hij alleen nog samen met D.V. uit Nordhorn,
want L.K uit Denekamp had het al vroegtijdig af moeten leggen tegen de alcohol, en lag al bij
Harrys onder de tafel.
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Eenmaal bij Harrys binnen was het al gezellig, alleen vroegen wij ons één ding af. Zit je in het
land met de mooiste vrouwen te wereld, nemen 2 broers uit Denekamp hun eigen speelgoed mee. Is toch niet te begrijpen? Nadat er een paar biertjes gedronken waren begon de
spanning toch aardig op te lopen. Supporters verzamelden zich buiten tot een groep van ±
40 man. We besloten buiten een kijkje te nemen, daar waar er een opgefokte sfeer heerste.
In het park, nabij het stadion moest het om 18:15 moest het gebeuren, althans dat hoorden we. Rond 18:05 liepen we weg richting het park, het was rustig, iedereen was muisstil,
je voelde aan de spanning dat er wat ging gebeuren. De politie vergezelde ons al snel en
eenmaal bij het stadion aangekomen haastte de politie te paard zich terug naar het park. Een
groep van Helsingborg was er met ± 100 man. Hun waren net te laat, waardoor het niet tot
een confrontatie uitdraaide. We gingen het stadion binnen. Het was een ongelofelijk kutpot,
met weinig sfeer vanuit het sfeervak en een 2-2 als eindstand. Enkele Twente supporters
waren er in de 85e minuut alweer klaar voor, dit keer met ± 80 man. Bij het laatste fluitsignaal vertrokken ze ook direct. Dit keer bleven we achter deze groep. Wij waren voornemens
om richting de stad te gaan, en vooral richting de vrouwen. We liepen richting het park, pikkedonker en geen lamp te zien. We zagen een groep met Twente supporters ongeveer 100
meter voor ons lopen. Achter ons kwamen er één keer 10 Zweedse jongens aangerend. We
zeiden nog tegen elkaar: “Jongs, gewoon doorlopen er gebeurt niks.” Toen kwam er iemand
langs met een sporttas vol tools om de boel wakker te houden. Het ging dus wel gebeuren!
HELSINGBORGHOOLIGANS!! We konden elkaar nog enkel succes wensen en hopen op een
goede afloop! De Zweedse mafklappers kwamen van alle kanten, van links, van rechts, van
voor, van achter en zelf uit de boom! We konden het niet af knipogen, bewapend met van
alles en nog wat, renden ze naar de groep met Twente supporters die voor ons liepen. Hierbij
lieten ze ons (gelukkig) links liggen. Wat volgde was alleen maar geschreeuw en rennende
mensen, er vielen mensen op de grond, en de politie was al snel ter plaatse. Het was één
grote chaos! Tot aan de dag van
vandaag weet ik niet hoe het is afgelopen, maar ik heb wel respect voor
de jongens die eerst overdonderd
werden en vervolgens het gevecht
‘noodgedwongen’ zijn aangegaan! De
stad hebben we uiteindelijk niet meer
gezien. Wij hebben de taxi genomen
naar het hotel om er daar nog wat te
drinken en even na te praten. Op tijd
naar bed en op de volgende dag op
tijd naar huis.
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Sponsor aan het woord - John Wigger
Voor de derde editie van de rubriek ‘Sponsor aan het woord’ spraken we John Wigger,
eigenaar van het gelijknamige Wigger Uitvaartzorg.
John is sinds 1985 actief in de uitvaartbranche. In maart 2010 besloot Wigger voor zichzelf te
beginnen. Voor Wigger Uitvaartzorg is het belangrijk dat iedereen die dicht bij de
overledene staat, op zijn of haar eigen manier afscheid kan nemen en daarvoor de ruimte
en de tijd krijgt. John Wigger tracht altijd om de nabestaanden zoveel mogelijk zelf te laten
doen, denk hierbij aan het helpen bij het verzorgen van een overledene, het dragen van de
kist, het uitzoeken van de bloemen, de tekst op de rouwkaart en het samenstellen van het
bidprentje etc.
Als ervaringsdeskundige weet John precies wat er door de mensen heengaat als een dierbaar
iemand sterft. Dan is hulp van een deskundige, waarbij je de ruimte krijgt om dat te doen
wat je wilt doen, uitermate belangrijk. Het uit handen nemen van deze zorg is de zorg van
Wigger Uitvaartzorg.
Wanneer u denkt dat de uitvaartbranche een sombere branche is komt u bekocht uit. “Dat
heb je in dit vak wel nodig, je moet goed kunnen relatieveren. Het is een mooi vak en heus er
valt hier genoeg te lachen,” zegt John Wigger lachend om dit te onderstrepen.

De eerste keer dat John FC Twente bezocht was aan het eind van de jaren ´70. Het was de
wedstrijd FC Twente – PSV op 19 april 1979. “Twente wist die wedstrijd met 4-2 te winnen.
Voor FC Twente scoorden Hallvar Thoresen, Jaap Bos en Kick van der Vall,” aldus John Wigger.
“Die wedstrijd bezochten we nadat we kaarten hadden gekregen van Kapper Meijer. Hij had
altijd aanplakbiljetten aan het raam hangen waarop de wedstrijden aangekondigd werden.”
“Vroeger verzamelde ik elk seizoen de Panini voetbalstickers. Het was in de tijd dat clubs als
HFC Haarlem, Telstar en FC Amsterdam nog in de Eredivisie uitkwamen. Daarnaast voetbalde
ik zelf in de jeugd bij Dos’19. Vervolgens heb ik als A- junior sportpark de Molendijk verruild
voor sportpark de Bögelscamp. Nadien heb ik jaren in het tweede en derde elftal van SC Denekamp gespeeld en de laatste jaren tot mijn 27e in het vierde elftal. Daarna ben ik gestopt
met voetballen.”
Na een lange tijd niet bij een wedstrijd van FC Twente te zijn geweest was het in het seizoen
2003/2004 toen John Wigger voor het eerst het Arke Stadion bezocht. In de halve finale van
de Amstel Cup was NAC Breda de tegenstander. “De spannende wedstrijd was in de reguliere
speeltijd in 2-2 geëindigd. Blaise N’Kufo leek de winnende treffer voor FC Twente al gemaakt
te hebben, maar in de blessuretijd maakte NAC alsnog de 2-2. In de verlenging werd niet
gescoord, waarna Twente in de noodzakelijke strafschoppenserie beter was: 4-3.” De finale
tegen FC Utrecht ging uiteindelijk met
0-1 verloren.
“In 2005 had mijn vader een seizoenskaart gekregen voor zijn verjaardag waardoor ik en Rob
(Duursma red.) uit ‘nood’ maar mee moesten. Inmiddels bezoeken ze al acht seizoenen alle
competitiewedstrijden in Enschede.” Daarnaast is het trio ook steevast aanwezig bij
Europese- en bekerwedstrijden.
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HET winterraport
De winterstop staat weer voor de deur, een goed moment om het één en ander te
evalueren. FC Twente kan met redelijke tevredenheid terugkijken op de eerste helft van het
seizoen 2012/2013.
Voor het team van trainer/coach Steve McClaren begon het seizoen al erg vroeg. In de eerste
week van juli stond het eerste officiële duel al op het programma in de eerste voorronde
van de Europa League, met als tegenstander het Andorrese UE Santa Coloma. De eerste drie
voorrondes werden zonder enige moeite doorstaan, tot dat het Turkse Bursaspor uit de bus
kwam als tegenstander. In het Bursa Atatürk Stadion werd een 3-1 nederlaag geleden, maar
de Tukkers wisten in een kolkende Grolsch Veste de Turken toch op de knieën te krijgen; 4-1.
In een poule met Hannover ’96, Helsingborgs IF en Levante vielen de resultaten tegen, en
slaagde FC Twente er niet in om overwintering veilig te stellen. Op het moment dat november zijn intrede deed werd de club door nota bene FC Den Bosch uitgeschakeld in de KNVB
Beker, maar in de vaderlandse Eredivisie voerde de club wel de eerste tien speelronden de
ranglijst aan.
Kortom, er valt voldoende te beoordelen. In deze rubriek komt Iwan Blaauwgeers op de
proppen met een tiental beoordelingen van tien verschillende spelers. Hierbij maakt hij
onderscheid tussen vijf spelers die ten positieve zijn opgevallen in het voorbije half jaar, en
een vijftal spelers die volgens hem ondermaats hebben gepresteerd en over wie de nodige
kritische noten zijn gekraakt de afgelopen periode.
Iwan start met de vijf spelers die hem het meest konden bekoren de afgelopen periode.
Nacer Chadli 				
Beoordeling:
8
De jonge Belg is bij FC Twente weer uitgegroeid tot een spelbepalende speler.
Als een ware kunstenaar weet Chadli zijn tegenstanders te passeren, daarnaast gaat er altijd
dreiging van hem uit. Op dit moment neemt hij het voortouw.
Leroy Fer 				
Beoordeling:
7.8
Leroy Fer wordt een sensatie! Die man heeft enorm veel power en wint bijna alle duels. Fer
is een speler die met zijn dynamiek, kracht en loopvermogen een verdediging kan
opensplijten en daarnaast weet hij vanuit de tweede lijn goed de diepte te vinden.
Douglas Franco Teixeira 			
Beoordeling:
7.2
Een meedogenloze mandekker met killersmentaliteit. Hij is soms nog wat onzeker, maar als
iedereen zo’n instelling heeft als Douglas komt het zeker goed met FC Twente.

“Ik begrijp werkelijk niet waarom die visstick van een McClaren steeds voor Edson Braafheid
op linksback kiest. In zijn vorige periode bij FC Twente maakte hij een stabiele indruk, maar
nou brengt hij vooral onrust en daarmee laat hij de hele achterhoede wankelen. Daarnaast
stoort het me dat Wout Brama altijd kiest voor het tikje breed en nooit opendraait. In
sommige wedstrijden is hij als stofzuiger nuttig, maar mijn voorkeur gaat uit naar een
middenveld met Janssen, Gutiérrez en Fer. Met dat middenveld, wat vooruit durft te
voetballen en durf aan te vallen, kun je kampioen worden.”
Vervolgens somt Iwan een quintet spelers op die hem de afgelopen periode niet konden
bekoren.
Roberto Rosales 			
Beoordeling:
5,8
In aanvallend opzicht is hij regelmatig een meerwaarde, maar verdedigend presteert hij vaak
ondermaats. De Venezolaan wisselt goede met slechte wedstrijden af.
Nikolay Mihaylov			
Beoordeling:
5,5
De Bulgaar kan best goed keepen, maar is meer met z’n uiterlijk bezig dan met voetballen.
Hij gedraagt zich soms net als een clown. Daarnaast pakt hij geen punten meer voor ons,
zoals hij dat wel deed in het seizoen 2010/2011.
Luc Castaignos			
Beoordeling:
5,2
Hij heeft een goede mentaliteit en lijkt me een harde werker. Echter is zijn rendement veel te
laag. Hij loopt erg veel, maar is tot nog toe erg ongelukkig in de afronding. In de zestien mist
hij de overtuiging en kracht om toe te slaan. Daarnaast krijgt hij de steekpass veel te laat van
z’n medespelers. Toch heb en houd ik wel vertrouwen in hem.
Edson Braafheid			
Beoordeling:
4,5
Edson Braafheid is een bron van onrust. In zijn vorige periode presteerde hij zowel in defensief als aanvallend opzicht constant, maar juist in offensieve zin voegt hij weinig toe aan
het spel van Twente. Daarnaast lijdt hij veelvuldig balverlies, komen passes te vaak niet aan
en lijken zijn voorzetten nergens op! Dwight Tiendalli functioneerde niet slechter als Edson
Braafheid op dit moment.
Dedryck Boyata 			
Beoordeling:
4
Waarom hebben ze hem gehuurd? Wanneer hij mee speelt zakt hij telkens door het ijs. Hij
presteert tot op heden dramatisch. Volgens mij doet m’n hondje Chelsea het beter op een
voetbalveld.

Dušan Tadić 				
Beoordeling:
7.2
Qua rendement voldoet hij aan de hoge verwachtingen die men van hem had. Met zijn as
sists, zijn treffers, maar toch vooral met zijn flair is hij al snel een publiekslieveling geworden.
Robbert Schilder				
Beoordeling:
7
Als linkermiddenvelder komt hij naar mijn idee minder goed tot zijn recht. Als linksback
presteerde hij boven verwachting en op die positie zou hij het Nederlands Elftal kunnen
halen. Met hem op links in de verdediging heb je in balbezit een man meer op het
middenveld. Heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug.
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Uit de oude doos

20 jaar geleden - FC Twente boekt historische overwinning in Amsterdam
Het is inmiddels bijna gemeengoed dat selecties van profclubs vlak voor de competitiestart
of zelfs nog erna flink worden uitgehold dan wel aangevuld. Twintig jaar geleden gebeurde
dat ook al bij FC Twente. Onderstaande foto werd voorafgaand aan het seizoen 1992/1993
genomen. Op de foto schitteren latere sterkhouders Nico-Jan Hoogma, Prince Polley en Arno
Arts echter door afwezigheid. Allen werden zij nog voor het sluiten van de transfermarkt
aangetrokken door trainer/coach Rob Baan. In datzelfde seizoen werd Ronald de Boer
teruggekocht door Ajax en kwamen Michael Mols en Edwin Vurens de Enschedese gelederen
in de winterstop versterken.
FC Twente kende dat seizoen een prima seizoen (42 punten uit 34 wedstrijden) met een
vijfde plaats in de Eredivisie. Hiermee had Twente zich geplaatst voor de eerste ronde van de
UEFA Cup. Uiteindelijk speelde men het seizoen erop slechts 2 wedstrijden in het befaamde
toernooi, nadat het gekoppeld werd aan het Bayern München van
Erich Ribbeck (3-4 / 3-0).
Tot op de dag van vandaag kent elk seizoen wel één of meerdere
wedstrijden die bij de supporters lang blijft hangen. In het seizoen
1992/1993 was dit niet anders. Op 4 december 1992 boekte FC
Twente een historische zege in Amsterdam. In het Olympisch Stadion
was het Prince Polley die tegen UEFA-cup houder Ajax met zijn winnende treffer een cultstatus onder het Enschedese publiek verwierf.
Door het doelpunt van de Ghanees wist FC Twente voor het eerst in
zijn geschiedenis te winnen in Amsterdam.
Op de bewuste vrijdagavond stuurde trainer/coach Rob Baan de volgende spelers het veld
op:
Hans de Koning; Nico- Jan Hoogma, André Paus, Erik ten Hag, Ruud Kool; Arno Arts (89’
Edwin Hilgerink), Jan van Halst, Jan Gaasbeek; Boudewijn Pahlplatz (61’ Marcel Peeper),
Youri Mulder, Prince Polley.
Inmiddels is het 20 jaar geleden dat FC Twente voor het eerste zegevierde op bezoek bij
Ajax. FC Twente Denekamp zocht uit wat er van de spelers, die destijds in de basis startten, is
geworden.
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Hans de Koning kwam in 1988 over van AZ en was vijf jaar lang een vaste waarde voor de
Enschedeërs, totdat een bekkenbreuk in 1993 zijn carrière abrupt beëindigde. Hij was op dat
moment al keeperstrainer in Enschede en vervulde die functie later ook bij AZ, waarna hij
hoofdtrainer werd van Fortuna Sittard, FC Dordrecht, TOP Oss, AGOVV Apeldoorn, Helmond
Sport en nu FC Volendam.
Nico- Jan Hoogma speelde 187 wedstrijden voor FC Twente, verdeeld over iets meer dan zes
seizoenen. In 1998 verhuisde Hoogma naar het Duitse Hamburger SV. Ook voor deze ploeg
speelde hij zes seizoenen, waarin hij het in 2001 tot aanvoerder schopte en in de Champions
League uitkomt. In 2003 won hij met HSV de Duitse Beker. In 2004 vertrok de dan 35-jarige
Hoogma terug naar Nederland, om uit te komen voor Heracles Almelo in de Eerste divisie.
Heracles werd met Hoogma in 2005 kampioen van de Eerste divisie. Na nog een jaar Eredivisie sloot Hoogma in 2006 zijn loopbaan als profvoetballer af. Op 1 januari 2007 trad hij bij
Heracles in dienst als algemeen directeur, deze functie vervult hij tot op de dag van vandaag.
André Paus speelde negen seizoenen voor FC Twente. Hij kwam uit in 216
competitiewedstrijden en scoorde daarin acht doelpunten. In januari 1994 verkaste Paus
voor 1,1 miljoen gulden naar het Japanse Júbilo Iwata. In januari 1997 keerde hij terug naar
Nederland, waar hij een contract had getekende bij Heracles Almelo. Door een blessure aan
zijn knie kwam Paus er nauwelijks tot spelen, waarna hij besloot te stoppen.
Na zijn carrière was hij onder meer trainer het Duitse VfB Alstätte, STEVO en De Tubanters.
Vanaf 2006 trainde hij hoofdklasser WKE uit Emmen. Met deze ploeg werd hij in 2007 en
2009 kampioen van de zondag hoofdklasse. Ook werd de algehele landstitel bij de amateurs
in 2009 veroverd. Na een periode van drie seizoen bij SV Spakenburg is hij tegenwoordig de
trainer van FC Lienden.
Buiten het voetbal is Paus initiatiefnemer en bestuurslid van Gofoot, een instelling die
golftoernooien organiseert ten behoeve van goede doelen. André Paus woont in Deurningen.
Erik ten Hag zette na afloop van het seizoen 2001/2002 een punt achter zijn actieve carrière.
Na 257 officiële wedstrijden voor FC Twente ging hij in Enschede werken in de functie van
hoofd opleidingen. Later was hij onder Jan van Staa, Fred Rutten en Steve McClaren als assistent betrokken bij het eerste elftal. Aan het begin van het seizoen 2009/2010 stapte hij over
naar PSV, alwaar hij herenigd werd met hoofdtrainer Fred Rutten. Dit seizoen staat hij voor
het eerst op eigen benen als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Hij woont in Oldenzaal.
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Ruud Kool kwam vier seizoenen uit voor Twente (124 wedstrijden, 10 doelpunten). In zijn
laatste seizoen bij Twente belandde Kool regelmatig op de reservebank. Hij vertrok naar
Fortuna Sittard, waar hij zes seizoenen speelde. Toen hij bij deze club in 2001 geen nieuw
contract aangeboden kreeg, tekende hij een eenjarig contract bij VVV Venlo.
In 2002 beëindigde hij zijn loopbaan. Tegenwoordig is de 45- jarige Kool financieel manager
bij een bedrijf in zijn Belgische woonplaats Maaseik.
Arno Arts kwam voor aanvang van het seizoen 1992/1993 over van het Zwitserse FC Luzern
en speelde prompt als enige alle 34 Eredivisieduels. Na afloop van het seizoen 1993/1994
vertrok hij naar Cambuur Leeuwarden. Tegenwoordig is hij trainer van het A1-elftal van de
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss.
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. 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. Van Halst is al
jarenlang voetbalanalyticus op tv, tegenwoordig bij de NOS. Bovendien is hij een vaste
tafelgast bij Studio Voetbal. Daarnaast is hij sinds januari 2012 actief bij het internationale
marketingbureau SportFive. Met dit bedrijf werkt hij onder meer aan de commerciële groei
van FC Utrecht. Van Halst woont nog altijd in Hengelo.
Jan Gaasbeek kwam tussen 1989 en 1994 in 150 officiële wedstrijden binnen de lijnen
voor FC Twente. In de zomer van 1994 tekende hij een tweejarig contract bij NAC Breda. Bij
NAC stond hij uiteindelijk zes seizoenen onder contract, hoewel hij in zijn laatste twee jaar
nauwelijks meer speelde. In 2000 stopte hij zijn carrière als betaald voetballer en liet hij zich
overschrijven naar GVVV in zijn geboorteplaats Veenendaal. Gaasbeek was later als coach
werkzaam in de jeugd en bij het tweede elftal van DOVO en het eerste elftal van Advendo’57.
Tegenwoordig is hij trainer van SVL uit Langbroek. Daarnaast is Jan Gaasbeek logistiek medewerker bij een bedrijf in automaterialen.

Youri Mulder werd in het seizoen 1990/91 opgenomen in de selectie van FC Twente, aanvankelijk als speler voor de breedte. Hij veroverde niettemin een plek in de basis. In het eerste
seizoen speelde Mulder 28 wedstrijden waarin hij zes keer scoorde. In zijn tweede seizoen bij
Twente vormde Mulder voorin een duo met Ronald de Boer. Hij speelde dat jaar 33
wedstrijden en scoorde achttien keer. Het seizoen 1992/93 werd het laatste seizoen bij FC
Twente. Door een blessure speelde hij niet meer dan elf wedstrijden en maakte hij daarin
drie goals. In de zomerstop die volgde maakte Mulder een transfer naar Schalke 04. Daarvoor speelde hij vervolgens negen seizoenen en scoorde hij 33 doelpunten. In die tijd was hij
regelmatig geblesseerd. In zijn carrière kwam Mulder kwam negen keer (drie doelpunten) uit
voor het Nederlands elftal.
In 2002 stopte Mulder met betaald voetbal. Hij was daarna nog een jaar actief voor De
Tubanters. In 2008 werd hij voetbalanalist bij Studio Sport en vaste gast bij Studio Voetbal. In
het seizoen 2008/09 was Mulder de assistent-trainer van Fred Rutten bij Schalke 04. Na Ruttens vertrek nam Mulder diens taken waar, tot de komst van de nieuwe trainer Felix Magath.
Tegenwoordig is hij assistent-trainer van FC Twente en woonachtig in Enschede.
Prince Polley kwam aan het begin van het seizoen 1992/1993 aanwaaien bij FC Twente.
Trainer/coach Rob Baan kende hem nog van zijn tijd bij Sparta Rotterdam. Na twee seizoenen gevoetbald te hebben in Enschede kwam hij nog uit voor SC Heerenveen en Excelsior.
Na een jaar amateurvoetbal bij VV Heerjansdam, rondde hij zijn carrière af bij het Zwitserse
FC Aarau. Hij kwam voor het Ghanees elftal uit op de Afrika Cup van 1992 en 1994. In de
halve finale van de Afrika Cup van 1992 maakte hij de winnende treffer in de wedstrijd tegen
Nigeria. In 1994 maakte hij in de groepsfase in de 87e minuut de winnende treffer tegen
Senegal. Tegenwoordig heeft Polley een eigen constructiebedrijf in wegen- en huizenbouw in
zijn vaderland Ghana.

Boudewijn Pahlplatz speelde hij als aanvaller voor FC Twente, PSV en SC Heerenveen. Zijn
loopbaan als profvoetballer moest hij beëindigen in verband met een hernia. In het seizoen
2007/08 is hij als techniektrainer aangesteld bij FC Twente. In het seizoen 2010/2011 was hij
assistent trainer naast hoofdcoach Michel Preud’homme, een functie die hij bleef vervullen
onder diens opvolgers Co Adriaanse en Steve McClaren. Hij woont in de Lutte.
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FC Voetbalkennis - Een elftal voetbalvragen
1. Wie is deze speler die slechts één seizoen uitkwam voor FC Twente?
Arco Jochemsen. Hij debuteerde in het seizoen 1994/1995 in het betaald voetbal bij
Vitesse en speelde daarna voor Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en FC Zwolle. In 2006
stopte hij als betaald voetballer. Jochemsen was middenvelder; hij speelde in totaal 268
wedstrijden in het betaald voetbal en trof 28 keer doel.
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?
Fila, de van oorsprong Italiaanse sportkledingfabrikant.
3. Welke speler voetbalde naast FC Twente en PSV ook voor Ajax, AZ, KV Mechelen en
Anderlecht?
John Bosman. In dienst voor FC Twente speelde hij 104 officiele wedstrijden (44 doelpunten).
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?
Borussia Dortmund. Tussen 1997 en 1999 stond hij onder contract bij Die Borussen. In
die tijd werd hij overigens ook verhuurd aan FC Utrecht en Vitesse.
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?
MVV. Tussen 1997 en 1999 speelde hij 56 competitiewedstrijden voor de club uit Maastricht.
6. Welke club knikkerde FC Twente in het seizoen 1997/1998 uit de UEFA Cup?
AJ Auxerre. De Enschedeërs schakelden eerst Lillestrøm SK en AGF Aarhus uit, maar
verloren de tweestrijd van de Fransen (0-1/0-2). Bernard Diomède (2x) en Stéphane
Guivarc’h waren verantwoordelijk voor de uitschakeling van FC Twente.
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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?
Dennis Hulshoff, toch erkende enkelkraker. Gedurende de hele avond had hij het met Brutil
Hosé aan de stok. Vlak voor rust ontspoort de tweekamp. Hosé duwt Hulshoff, waarop de
Twente-speler de bal tegen de Ajacied aan schiet. Hosé reageert met een bodycheck, Hulshoff neemt wraak met een geplaatste kopstoot. Vervolgens velt Brutil Hosé Dennis Hulshoff
met een directe rechtse. Beide heren kunnen gaan douchen..
8. Wie was tussen 1994 en 1999 de voorzitter van FC Twente?
Cees Anker. In zijn regeerperiode van vijf jaar als voorzitter van FC Twente verhuisde de club
onder meer van Stadion Het Diekman naar het Arke Stadion.
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?
Theo Pahlplatz (13 interlands), Orlande Engelaar (10 interlands) en Epy Drost (9 interlands).
Luuk de Jong speelde uiteindelijk 7 interlands voor Oranje als contractspeler van FC Twente.
10. Wat is de overeenkomst tussen Jan Vennegoor of Hesselink en Sharbel Touma?
Beide heren kregen Ajax in de 21e eeuw in de eigen Amsterdam ArenA op de knieën. FC
Twente won in de 21e eeuw op bezoek bij Ajax slechts 2 keer in competitieverband. Op 6
februari 2005 was het Sharbel Touma die tekende voor zijn eerste doelpunt voor FC Twente.
Die middag wonnen de Enschedeërs uiteindelijk met 1-2. Hiermee trad hij in de voetsporen
van Jan Vennegoor of Hesselink. In 2000 deed Jan Vennegoor of Hesselink het bij het honderdjarig bestaan van de Amsterdamse club. Destijds werd het in Amsterdam 0-1.
11. De Belg Frédéric Peiremans vertrok in 2000 al na één seizoen uit Enschede. Voor welke
club verruilde hij FC Twente?
Real Sociedad de Fútbol. Echter kreeg Peiremans vlak na zijn aankomst in Spanje last van een
stevige dijblessure. Hierdoor werd hij gedwongen om reeds op 28-jarige leeftijd te stoppen
met voetballen. Peiremans kon speelde uiteindelijk nooit voor Real Sociedad, hierdoor was
FC Twente-Ajax zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal.
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FC Voetbalkennis - Een elftal voetbalvragen
1. In 1997 kwam de Belg Chris de Witte naar FC Twente. Een seizoen later werd er een
andere speler van Anderlecht aangetrokken. Naar welke naam luistert hij?

7. André Karnebeek vertrok in maart 2002 na ruim 300 competitiewedstrijden bij FC Twente.
Voor welke twee clubs kwam hij vervolgens nog uit?

2. In de winterstop van het seizoen 2006/2007 vertrok Peter Niemeyer bij FC Twente. Bij
welke Duitse club tekende hij destijds een meerjarig contract?

8. PSV en FC Twente hebben een lang handelsverleden. Voorafgaand aan het seizoen
2003/2004 kwamen er drie spelers vanuit Eindhoven naar Enschede. Om welke drie spelers
ging het hier?

3. Wie is deze oud- speler van FC Twente?

9. Martin Jol speelde in zijn carrière 2,5 jaar voor FC Twente. Van welke club namen de
Tukkers hem voorafgaand aan het seizoen 1979/1980 over? En naar welke club verkaste hij
halverwege het seizoen 1981-1982?
10. Welke speler voetbalde naast FC Twente en Ajax ook voor FC Barcelona en Glasgow
Rangers?
11. Op 12 november 2006 won Twente thuis met 7-1 van FC Groningen. Een drietal spelers
scoorden die middag 2 maal. Wie waren dat?

4. In het seizoen 1977/1978 wist FC Twente in de Europa Cup II Glasgow Rangers, SK
Brann Bergen en Vejle Bk uit te schakelen. Welke club was in de halve finale een maatje
te groot voor de Tukkers?
5. In de jaren ’70 werd het Twentse middenveld met Frans Thijssen, Arnold Mühren en
Kick van der Vall zowel nationaal als internationaal als befaamd en roemrucht bestempeld. Zij hadden er een kunst van gemaakt om tegenstanders dol te spelen door de bal
minutenlang op het middenveld in hun bezit te houden om daarna de spitsen in stelling
te brengen en dan genadeloos toe te staan. In 1978 vertrokken Thijssen en Mühren naar
Engeland. Voor welke club gingen zij spelen?
6. Uit welk land is Rahim Ouédraogo afkomstig?
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Clubiconen
In juli 2008 stond ik langs het veld in De Lutte. Nu sta ik als
amateurtrainer wel vaker langs een veld in de omgeving,
maar dit was anders. Sv De Lutte geldt al jaren als uitvalsbasis voor verschillende clubs in de voorbereiding. Een club
uit Amsterdam is daarvan natuurlijk het bekendst, maar dit
keer was Glasgow Rangers te gast. De roemruchte Schotse
club werd aan het begin van het seizoen failliet verklaard en
teruggezet naar de vierde klasse. Daar vestigde het gelijk een
record door bij de eerste thuiswedstrijd het toeschouwerrecord te verbreken. In totaal kwamen er 49.118 toeschouwers
opdagen voor de wedstrijd tegen East Stirling. Wie wil dat nu
niet missen?
Glasgow Rangers was dus te gast in De Lutte. De spelers stonden een beetje een balletje
te trappen en van veel structuur in de training was geen sprake. De spelers stonden
onder leiding van trainer Walter Smith en assistent en icoon van de club Alistair (Ally)
McCoist.
Pal naast me zat een lange man. Al snel herkende ik hem als Theo Snelders, oud keeper van FC Twente van 1980-1988 en later vele seizoenen in Schotland actief. Ook bij
Glasgow Rangers. Theo Snelders is een rustige man. De huidige keeperstrainer van FC
Twente hoeft niet zozeer op de voorgrond te staan. Zo is er nog steeds het verhaal dat
hij in overleg met de bondscoach afzag van de interland met Duitsland, hij zou onzeker
zijn geweest. Hierdoor bleef hij uiteindelijk steken op één wedstrijd in Oranje. Deze
keeper zat met zijn dochter rustig langs de kant te kijken naar de training van zijn voormalige club. Hij keepte in totaal drie seizoenen bij Glasgow Rangers. De training liep al
aardig op zijn einde en de trainers Smith en McCoist maakten zich op voor de eindpartij.
De spelersgroep liep een grote ronde uit en toen McCoist naar de kant kwam om wat te
pakken zag ik dat hij Snelders ontwaarde langs de kant. McCoist groef in zijn geheugen
en zei toen in onvervalst Schots: ‘Theo!!’ Snelders stond op en de voormalige teammakkers omhelsden elkaar. Ook hoofdtrainer Smith kwam om de voormalig keeper van zijn
club de hand te schudden. Tot mijn verbazing werd vervolgens de training stilgelegd.
Alle spelers moesten zich verzamelen rondom Theo Snelders. Ally McCoist gaf in het kort
aan wie de tot dan toe onbekende toeschouwer was en wat hij voor de club Glasgow
Rangers had gedaan. Een minutenlang applaus was het gevolg. In totaal keepte Theo
Snelders maar dertien wedstrijden voor Glasgow Rangers, maar daar op het veld in het
onbeduidende De Lutte leek het alsof de grootste clubicoon uit de historie langs was
gekomen.
Het respect wat men heeft op het Britse eiland voor oud-spelers van de club, vind ik
geweldig om te zien en daar kunnen we volgens mij in Nederland nog heel wat van
leren. Hier worden spelers uitgefloten als ze weer terugkomen bij hun club waar ze ooit
furore maakten. Laten we daar vanaf nu mee stoppen en hen net zoveel applaus geven
als Theo Snelders kreeg op een veld in De Lutte.
Iwan Bult
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