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Van de Voorzitter

Beste leden/sponsoren, 

Op het moment dat ik het voorwoord 
voor deze uitgave van het FC Twente 
Denekamp Magazine schrijf bevind de 
competitie zich in de eindfase en zijn we 
op een punt aangekomen dat er prijzen 
verdeeld worden. 
 
Momenteel zitten we niet kwijlend in 
het stadion of voor de televisie, in extase 
door het prachtige spel en de enorme 
efficiency voor het doel. Op dit moment 
zijn de momenten, dat we genieten 
van de wijze waarop het voetballend 
overwicht wordt vertaald in doelpunten, 
vrij schaars. Is dat echter allemaal 
belangrijk te nomeen in de eindfase van 
de competitie? Draait het op dit moment 
niet vooral om de punten? Hoe die 
gehaald worden is op dit moment van 
ondergeschikt belang. 
 
Dit seizoen hadden we wederom een 
kans om kampioen te worden, we 
hadden de tweede plaats al veilig kunnen 
stellen, we hadden het ons zo makkelijk 
kunnen maken door 30% van de gemiste 
kansen ‘gewoon’ te benuttten. Je koopt 
er echter niets meer voor. Qua veldspel 
zit het doorgaans wel snor met deze 
jonge ploeg. Als we echter tot ons 
door laten dringen dat er in de eerste 
competitiehelft 40 keer werd gescoord 
werd in 17 wedstrijden en we nu op 22 
doelpunten in 14 wedstrijden staan geeft 
dat wel iets aan omtrent de ‘scherpte’ 
voor de goal, of beter gezegd, 

het gebrek daaraan in de periode na de 
winterpauze.   
 
Alles is nu wel zo’n beetje gezegd en 
herhaald als het gaat om onze Trots 
dit seizoen. Veelvuldig is het gegaan 
over Castaignos, over Marsman en 
over de Technische Staf. Duizenden 
meningen en oordelen over het centrale 
verdedingsduo, het missen van de 
talloze kansen, het terugtrekken na een 
voorsprong, het soms leuke en frivole 
aanvallende spel, het onbevangen 
spel aan het begin van dit seizoen. Er 
is voldoende gesproken. De komende 
weken draait het om de laatste drie 
wedstrijden van het seizoen. Drie 
wedstrijden die bepalen of we tweede, 
derde, vierde of vijfde worden. 
 
Iedere supporter zal met spanning deze 
laatste fase tegemoet zien. Een fase 
waarin het de laatste twee seizoenen 
zo jammerlijk misging. We treffen op 
papier niet al te sterke tegenstanders, 
maar wel tegenstanders waarvan er een 
aantal tot op het bot gemotiveerd aan 
de aftrap zullen staan om degradatie te 
voorkomen. Met wedstrijden tegen Roda 
JC, NEC en PEC Zwolle in het vooruitzicht 
lijkt de volle buit toch mogelijk te zijn. 
Persoonlijk denk ik dat deze groep 
in staat is om tweede te worden en 
Europees voetbal te halen. Als de club 
er vervolgens in slaagt om deze groep bij 
elkaar te houden kunnen we op termijn 
weer om de prijzen spelen. 
 

Voor wat betreft de Supporters-
vereniging kunnen we dit seizoen enkel 
tevreden zijn. Zaterdag 8 februari heeft 
Denekamp een mooi visitekaartje 
afgegeven door met 145 man de 
wedstrijd PSV – FC Twente te bezoeken. 
Als bestuur kijken we positief terug 
op deze trip. Het was zeer gezellig! 
Daarnaast hebben we dit seizoen het 
ledenaantal zien groeien tot over de 300 
leden. Positieve ontwikkelingen, waar we 
erg trots op zijn! 
 
Dinsdag 20 mei gaan we met vier 
bussen naar de afscheidswedstrijd van 
Sander Boschker. Deze avond zal het 
clubicoon zijn indrukwekkendecarrière 
bij FC Twente afsluiten in De Grolsch 
Veste. Een groot aantal spelers dat de 
afgelopen 25 jaar samen met Sander 
Boschker kleur gaf aan FC Twente, zal 
tijdens deze wedstrijd in actie komen. 
Onder andere Chris de Witte, Andy van 
der Meyde, Blaise N’Kufo, Luke Wilkshire 
en Theo Janssen zullen nog een keer in 
De Grolsch Veste te bewonderen zijn.  
 

Sv FC Twente Denekamp heeft 150 
kaarten weten te bemachtigen voor 
Vak 311. Is het niet mooi om voor 
één keer met tal van Denekampers bij 
elkaar te zitten? Een ticket voor deze 
legendarische avond incl. busvervoer 
kost €22,50 per persoon. Dit wil je toch 
niet missen? Meld je snel aan via: 
www.fctwente-denekamp.nl/aanmelden. 
 
Ik wens iedereen veel plezier bij de 
afsluitende wedstrijden van het seizoen 
2013/2014. 
 
Met een sportieve groet, 
  
Mathijs Vollenbroek 
Voorzitter FC Twente Denekamp
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Nieuws vanuit het bestuur
 
 
Afscheidswedstrijd Sander Boschker 
Op dinsdag 20 mei komt er dan officieel 
een einde aan de indrukwekkende 
voetballoopbaan van Sander Boschker. 
Die avond doet de 43-jarige goalie nog 
één keer zijn keepershandschoenen 
aan en sluit hij in stijl af: met een 
afscheidswedstrijd in De Grolsch Veste. 
Voetballers uit verschillende generaties 
FC Twente zullen hun opwachting maken 
en vanaf 18.45 uur wordt er stilgestaan 
bij een kwart eeuw clubhistorie met 
Sander Boschker. Kortom, een avond 
die de echte FC Twente-supporter 
niet mag missen! Om 19.30 uur 
klinkt het beginsignaal van Sanders 
afscheidswedstrijd. Een historisch 
duel tussen een delegatie van het 
kampioensteam van 2010 en FC Twente 
Legends, een team dat bestaat uit spelers 
waarmee Sander tijdens zijn loopbaan 
heeft samengespeeld. 
 
Sv FC Twente Denekamp heeft voor 
deze wedstrijd 150 kaarten (Vak 311) 
gereserveerd bij FC Twente. Dit zodat er 
een grote groep supporters uit Denekamp 
eenmalig bij elkaar kunnen zitten! 
Voor €22,50 verzeker je jezelf van een 
ticket en busvervoer. Jij gaat toch ook 
mee? Meld je nu aan: www.fctwente-
denekamp.nl/aanmelden 

FC Twente supporterstoernooi 
Op 31 mei organiseert 
Supportersvereninging FCT Riessen het 
jaarlijkse FC Twente supporterstoernooi. 
Al bijna een decennia lang strijden FC 

Twente supporters uit de hele regio 
aan het einde van het seizoen om een 
mega grote wisselbeker. Traditioneel 
zal deze worden uitgereikt door een 
bekend gezicht van FC Twente. Of het 
dit jaar een selectiespeler, oud-speler of 
voorzitter Munsterman zelf is blijft nog 
een verrassing.  
 
Tijdens het 6x6 toernooi zijn er tevens 
activiteiten voor de jeugd en er is een 
grote feesttent opgebouwd op het 
terrein van Sportclub Rijssen. Dat bij 
het FC Twente supporterstoernooi 
gezelligheid voorop staat moge duidelijk 
zijn. Het is de bedoeling dat Sv FC Twente 
Denekamp voor de vierde keer achtereen 
acte de présence zal gaan geven.  
 
Degenen die aan dit toernooi willen 
deelnemen kunnen zich opgeven bij 
Jordy Morsink of via mail@fctwente-
denekamp.nl.  
 
Busvervoer 2014/2015 
Besluit jij om je seizoenskaart te 
verlengen of om op te zeggen? Indien dit 
laatste het geval is dient de opzegging 
van uw buskaart uiterlijk 30 juni in 
het bezit van Supportersvereniging FC 
Twente Denekamp te zijn. Opzeggen 
kan schriftelijk/per e-mail. Ontvangen 
we geen bericht, dan gaan we er 
automatsich van uit dat u volgend 
jaar ook weer gebruik maakt van onze 
busritten richting de Grolsch Veste. Bij 
tussentijdse opzegging is de volledige 

seizoenscontributie verschuldigd. U kunt 
uw eventuele opzegging richten aan: 

Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp 
T.a.v. Niels Vollenbroek 
De Kerkuil 186 
7591 KJ Denekamp 
of aan:  mail@fctwente-denekamp.nl 
 
Bezoeken uitwedstrijden 
Gemiddeld gaan er ca. 30 personen 
uit Denekamp e.o. mee met 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp naar uitwedstrijden in de 
Eredivisie. Wil jij een keer mee naar een 
wedstrijd elders in het land? Meld je 
dan aan via www.fctwente-denekamp.
nl/aanmelden, onder vermelding 
van je naam en (s)cc nummer. Hierbij 
dient echter gezegd te worden dat 
je lid dient te zijn/te worden van de 
Supportersvereniging. Daarnaast moet 
je in bezit zijn van een geldige (S)CC 
op eigen naam, deze dient overeen 
te komen met de naam op het losse 
wedstrijdticket en het identiteitsbewijs. 
 
Voorspellingscompetitie 
Dit seizoen organiseren we in 
samenwerking met Bar/Café Maddog 
een leuke voetbalpoule! Voorspel de 
eerste doelpuntenmaker (5 punten), de 
ruststand (10 punten) en de eindstand 
(15 punten) bij iedere thuiswedstrijd en 
maak kans op mooie prijzen!  
 

Wat kun je winnen? 
Na afloop van iedere thuiswedstrijd zal 
er een weekwinnaar bekend worden 
gemaakt in het supportershome. Als 
weekwinnaar ontvang je een meter pijpjes 
(13 stuks)! Deze prijs is tot 3 uur na de 
‘prijsuitreiking’ af te halen aan de bar bij 
Bar/Café Maddog. 
 

Daarnaast wordt er een Algemeen 
Klassement bijgehouden. De drie mensen 
die aan het eind van de rit op een 
podiumplaats staan ontvangen naast een 
mooie bokaal: 
      
     
Tussenstand tot 20/04  
Nr 1: André/Evelien Morsink 90 pnt. 
Nr 2:  Jelte Nijhuis 85 pnt.
Nr 3: Paul Ottenhof/Martin Roelofs 80 pnt. 

Prijs
Nr. 1: 50 consumptiemunten of €85  
Nr. 2: 35 munten of €60   
Nr. 3: 25 munten of €40
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Een lid van de Supportersvereniging

In deze terugkerende rubriek wordt 
er telkens een willekeurig lid onder 
vuur genomen met allerlei vragen en 
stellingen waar ze naar eer en geweten 
op moeten antwoorden. Dit keer is het 
de beurt aan een lid uit Rossum. Het 
afgelopen jaar hebben 25 supporters 
uit Rossum zich aangesloten bij de 
supportersvereniging en sindsdien 
bezoeken deze heren regelmatig de 
uitwedstrijden.

Wat is je naam en/of bijnaam?
Twan Kemerink (bij bekenden, 
‘’De Keamper”)

Wat doe je zoal voor de kost/in het 
dagelijks leven? 
Als Timmerman ben ik werkzaam 
bij S.W. bv in Almelo. Het 
bedrijf is gespecialiseerd in de 
vastgoedonderhoud.

Verder nog hobby’s? 
Voetbal, FC Twente, Snowboarden en op 
vakantie gaan.

 
Verliefd, verloofd, getrouwd, vrijgezel? 
Vrijgezel 

Zijn er nog andere sporten die je leuk 
vindt?
Darten, wielrennen en schaatsen volg ik 
ook nog wel is af en toe.

 
Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub 
sta je langs de lijn? 
Ja, bij de Toppers van RSC 2! Als 
linksbenige middenvelder.
Toen ik dit schreef voerden we de 
ranglijst aan! :-) 

Wanneer/wat was je eerste wedstrijd 
van FC Twente? 
FC Twente – Sparta Rotterdam op 31 
augustus 1997. We bezochten deze 
wedstrijd met ons pupillenteam. In 
de rust mochten we allen nog een 
strafschop nemen op het heilige gras 
van het Diekman Stadion. De wedstrijd 
eindigde in 2-1. Theo ten Caat werd 
met twee doelpunten ‘The Man of the 
Match’.   

Wie is je favoriete speler bij FC Twente 
(nu/aller tijden)?
Bryan Ruiz. Hij kon net dat kleine beetje 
extra geven aan het team! Momenteel 
voetbalt Felipe Gutiérrez er lekker op los; 
een topper in de dop! 

Welke speler moet er zo snel mogelijk 
terug keren in het rood van FC Twente? 
Nacer Chadli. Een sierlijke, fysiek sterke 
vleugelspeler kunnen ze op dit moment 
wel gebruiken! 

Wie mag er vandaag nog weg? 
Luka Djordjevic. Het is goed dat deze 
speler gehuurd is. Komt kwaliteit tekort 
en heeft totaal geen uitstraling! 

Waar eindigt Twente dit seizoen? 
Als ze de lijn zo door zetten, en de 
punten zien te blijven halen worden we 
tweede!  

Welke prijzen/prestaties behaalt FC 
Twente de komende 10 jaar?
Lastige vraag! In de(ze) jeugdige spelers 
zit de toekomst. Ik verwacht dat er nog 
wel een landstitel bij kan! 

Je meest memorabele wedstrijd van FC 
Twente?
FC Twente – Ajax; de bekerfinale van 
2011. 

Wat is je favoriete buitenlandse club? 
Schalke ‘04 en Liverpool 

Wie is je favoriete buitenlandse speler 
(nu/aller tijden)?
Lionel Messi, behoefte geen verdere 
uitleg.

 
Wie is volgens jou de meest irritante 
voetballer?
Anthony Lurling; een akelig rot ventje! 

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt 
ooit?
De goal van Miroslav Stoch tijdens de 
wedstrijd Fenerbahce – Genclerbirligi.
Vanuit een corner komt de bal op 20 
meter van het doel. "Die kleine" neemt 
hem in één keer vol op de wreef, om 
de bal vervolgens vol in de kruising te 
schieten. 

Nog een aardig stadion ontdekt bij 
de uitwedstrijden/wat is je favoriete 
stadion?
- White Hart Lane, bij Tottenham hotspur 
- FC Twente
- Veltins Arena, 
  bij Schalke ‘04 - FC Twente

Welke tegenstander hoop je dat ooit 
nog eens Europees uit de bus rolt?
FC Barcelona! 
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Welke club hoop je dat promoveert uit 
de Jupiler League en welke club hoop je 
dat degradeert? 
De Graafschap! Roda JC mag van mij 
volgend jaar in de Belgische competitie 
gaan acteren!  

Nog een mening over het Nederlands 
Elftal?
Niet echt. Met de grote toernooien is de 
sfeer altijd wel gezellig, maar meer heb ik 
er niet over te melden. 

Wat is je favoriete trainer? 
Fred Rutten. Hij heeft de club omhoog 
getild in de afgelopen jaren. 

Wat is je ideale basiself FC Twente op 
dit moment? 
Marsman; Rosales, Bengtsson, Bjelland, 
Koppers; Gutiérrez, Ebecilio, Tadic; 
Promes, Castaignos, Børven
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Hoe gaat het met? - Sander Westerveld

In deze serie van ‘De vergeten 
voetballer’ gaan we terug naar het 
begin van de jaren negentig. Deze speler 
gold van jongs af aan als een zeer groot 
talent. Gedurende zijn actieve loopbaan 
heeft hij wegens uiteenlopende 
omstandigen de nodige clubs versleten, 

en wist hij zijn 
potentieel niet 
ten volle te 
verzilveren. In 
deze rubriek 
aandacht 
voor Sander 
Westerveld. 
 

Sander Westerveld (23 oktober 
1974) begon als jonge jongen bij de 
jeugd van de Tubanters in Enschede. 
Hij viel als snel op waardoor FC Twente 
hem bij te jeugdopleiding haalde. Na 
vele elftallen doorlopen te hebben, 
maakte hij in het seizoen 1994/95 zijn 
debuut onder de lat in het eerste elftal. 
Uiteindelijk wist hij nooit een vaste 
waarde te worden in de hoofdmacht van 
de Enschedeërs. Later in zijn carrière 
wist hij echter wel van waarde te zijn 
voor onder meer Liverpool en het 
Nederlands Elftal.
 

FC Twente
Bij de Enschedese eredivisionist wist het 
keeperstalent uit eigen jeugd nooit écht 
door te breken. Na 14 wedstrijden in 
twee seizoenen vertrok Westerveld bij FC 
Twente. Vanwege de grote concurrentie 
met Sander Boschker vertrok hij 
transfervrij naar Vitesse.  
 
Weg uit Enschede 
In Arnhem ontplooide hij zijn talent 
steeds meer en was meteen een 
vaste waarde. Westerveld bleek een 
uitstekende keeper met een geweldige 
reflex. Ook buiten de Nederlandse 
grenzen viel zijn talent op. Hij 
debuteerde voor het Nederlands Elftal 
en verdiende een droomtransfer naar 
Liverpool. Daar beleefde hij één van de 
mooiste periode’s uit zijn loopbaan. Hij 
keepte in zijn eerste twee seizoenen 
alle wedstrijden voor de ’Reds’.   
 
Memorabel seizoen  
Seizoen 2000/01 was een zeer 
memorabel seizoen voor Sander 
Westerveld. Met een derde plaats in 
de competitie, winst van de FA Cup, 
de League Cup en de UEFA Cup wist 
Liverpool beslag te leggen op het 
nodige eremetaal. Later dat jaar werden 
ook de Charity Shield en de Europese 
Supercup gewonnen. 
 
Westerveld maakt samen met collega-
verdedigers Markus Babbel, Stephane 
Henchoz, Jamie Carragher en Sami 

Hyypiä van Liverpool een schier 
onneembare vesting. Niemand die het 
dan ook verwachtte dat de Nederlandse 
doelman enkele maanden later tot 
derde doelman zou degraderen. 
Manager Gerard Houllier besloot de 
Pool Jerzy Dudek en de 20-jarige Chris 
Kirkland voor een totaal bedrag van 
12,5 miljoen pond sterling (45 miljoen 
gulden) te contracteren. Het maakte de 
Nederlandse international overbodig. 
De Franse trainer/coach bekende dat 
hij Westerveld een fout tegen Bolton 
Wanderers (1-2) zeer kwalijk nam. “Wat 
tegen Bolton gebeurde, speelde een 
belangrijke rol in mijn overwegingen”, 
aldus Houllier. “Sander is een fijne vent. 
Mijn hart is bij hem, maar mijn hoofd 
is een andere kant opgegaan. Hij heeft 
zich geweldig opgesteld, hij is een ware 
prof. Hij zal zelf beslissen wat hij wil ten 
aanzien van Liverpool.”
 
Vervolg carrière
Gedurende het seizoen 2001/2002 
werd hij verkocht aan het Spaanse Real 
Sociedad. Hij zou twee en half seizoen 
in Baskenland spelen. Na nog enkele 
omzwervingen langs Real Mallorca, 
Portsmouth. Everton en UD Almería, 
keerde hij in 2008 terug naar Nederland 
waar hij op het ‘Kasteel’ ging keepen. 
Bij Sparta Rotterdam keepte hij één 
seizoen waarna hij alweer naar het 
buitenland vertrok. Hij vertrok naar AC 
Monza, de club van Clarence Seedorf. 
Hier keepte hij twee seizoen alle 

wedstrijden. In augustus 2011 tekende 
de toen 36-jarige doelman een contract 
voor twee jaar bij Ajax Cape Town.  
 
Na de carrière 
Na dat zijn contract in 2013 afliep 
bleef hij bij de club betrokken in de 
rol als keeperstrainer. “Het seizoen 
2013/2014 is een mogelijkheid om te 
kijken of het vak van keeperstrainer 
mij iets lijkt. Maar met mijn ervaring 
denk ik andere keepers wel te kunnen 
helpen. Al geloof ik dat mijn ambitie 
uiteindelijk meer op het makelaarsvlak 
ligt. Door de jaren heen is mijn netwerk 
behoorlijk gegroeid. Dit jaar zal ik, zij het 
op afstand, al wat voor World Soccer 
Consult doen. Na dit seizoen zal dit nóg 
intensiever worden.”



12 13

Het lijkt inmiddels een eeuwigheid 
geleden dat McClaren de Grolsch 
Veste voor de tweede keer verliet. 
In werkelijkheid gebeurde dat op 26 
februari 2013. Daarna nam Alfred 
Schreuder het over van “the Wally 
with the Brolly”. Na een hoop gedram 
over het ontbreken van een papiertje 
besloot de KNVB (waar is uw fatsoen?) 
dat Schreuder het seizoen 2013-2014 
niet zelfstandig voor de groep mocht 
staan en werd het papiertje van Michel 
Jansen daarvoor misbruikt. Geheel 
voetbalkennend Nederland was het 
erover eens: Twente zou geen rol 
van betekenis spelen in dit seizoen. J. 
John, Plet, Bajrami, Braafheid, Cabral, 
Cornelisse, Fernandes, Gyasi, Janssen, 
Landzaat, Michajlov, Douglas, Fer en 
Chadli vertrokken en met name het 
vertrek van de laatste vier kon niet zo 
maar even worden opgevangen was 
de conclusie. De voorspellingen van 
de “kenners” voor de eindklassering 
varieerden vrijwel zonder uitzondering 
van plek tien tot zeven (in het meest 
positieve geval). 
 
Tot het moment dat Ebicillio, Promes, 
Eghan, Marsman, Mokhtar en Corona 
kwamen. Jonge, technisch begaafde 
gassies die voor de broodnodige 
verfrissing zorgden. In de goal bleek 
die pipo al snel vergeten en niemand 
weet meer wie Leroy Fer was. Ook 
missen slechts weinigen ene Chadli, 
die uiteindelijk werd verkocht terwijl 
ie een jaar daarvoor bijna met pek en 

Winnen is CLEAN SHIT!

veren het stadion uit werd geknikkerd 
vanwege zijn dra-ma-tische spel. 
Twente bereikte met vaak goed voetbal 
de top van de eredivisie en stond in 
de winterstop derde met slechts drie 
punten achterstand op de koploper. 
Bovenal: het negativisme van vorig jaar 
was verdwenen.  
 
Er is zelfs afgerekend met de term 
“Tweede ring supporter”. En dat terwijl 
het broodje warm vlees nog steeds 
verkocht wordt. Okee, het bier is 
onbetaalbaar aan het worden, dat dan 
wel. Zelfs een rechtszaak kon Grolsch niet 
weerhouden van het te duur verkopen 
van ons bier. Hoewel? Ons bier? Wat is er 
eigenlijk nog Twents aan Grolsch? Okee, 
de fabriek staat nog in Enschede en er 
werken voornamelijk Tukkers, maar de 
ziel is al lang verkocht. Er is verder weinig 
Twents meer aan Grolsch. Ik stel dan 
ook voor om zodra het contract met de 
koninklijke afloopt gauw massaal over te 
stappen op Rolinck, Veltins, Krombacher 
of een ander bier dat gemaakt is conform 
het Reinheidsgebot. (NB: Opgesteld in 
1516, de oudste warenwet ter wereld, 
welke zijn oorsprong vindt in het 
hertogdom Beieren.) Maar misschien 
kan iemand in de tussentijd aangifte 
doen van de exorbitante bierprijzen. 
Want laten we eerlijk zijn, het biertje 
dat in de bus één euro kost voor vier 
euro verkopen in het stadion? Waar 
ben je dan mee bezig?! Het lijkt op... 
stelen? Juist, het zou strafrechtelijk 
vervolgt moeten worden. Oh ja, als we 

dan toch overgaan op Duits bier dan 
kunnen we het sta-vak ook direct weer 
invoeren. Want ondanks het feit dat ik 
alles behalve Dortmund supporter ben, 
moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat 
“Die Gelbe Walle” echt adembenemend 
is. Ik begrijp dat er al plannen worden 
uitgewerkt om van Vak-P weer een 
sta-vak te maken. Bitte Joop, liever 
vandaag dan morgen! Maar goed, ik 
dwaal af. Ik zei dat met het negativisme 
van afgelopen seizoen is afgerekend en 
FCT in de winterstop drie luttele puntjes 
achterstond op de koploper. 
 
Maar tóen begon het wéér.  Net als in 
voorgaande jaren mag het K-woord 
blijkbaar niet vallen bij FC Twente. What 
the FUCK? Topsport in het algemeen en 
voetbal in het bijzonder gaat nu eenmaal 
om winnen en om KAMPIOEN worden! 
Je staat verdomme op de helft van een 
competitie waar iedereen van iedereen 
kan winnen op drie luttele puntjes van 
de nummer één positie. En dát is het 
probleem van de staf van het vernieuwde 
Twente. Tuurlijk, het is een jong team 
dat wisselend presteert. En tuurlijk wil je 
daarom de druk niet te veel opvoeren. 
Maar het is wel erg makkelijk om je 
ambities binnenskamers te houden. Dan 
kun je er namelijk ook niet op worden 
‘afgerekend’.  De spreekwoordelijke 
gebroken klomp ontstond nadat ik na 
de gewonnen wedstrijd tegen AZ las dat 
Schreuder van mening is dat de publieke 
opinie niet moet verwachten  dat Twente 
zo maar even wint. Heren Schreuder, 

Jansen en Munsterman: er MOET in de 
topsport gewonnen worden. Winnen 
moet normaal zijn. Winnen moet op 
het voorhoofd staan. Winnen moet het 
eerste woordje zijn van iedere baby 
die later speler van Twente wordt. 
Winnen moet met koeienletters in 
het spelershome staan geschreven. 
“Winnen” moeten de heerlijke 
spelersvrouwen hun partners iedere dag 
influisteren als ze richting de training 
gaan. Winnen moet in de hoofden van 
de Tukkers gaan zitten. Winnen betekent 
iedere week met passie spelen. Winnen 
is dus GAS D’R OP. Winnen is elkaar de 
waarheid zeggen als het een keer niet 
gelukt is. Winnen is pionieren. Winnen 
betekent niet bang zijn voor een sterkere 
tegenstander. Winnen moet verankerd 
zijn in alles dat de club is. Winnen is het 
K-woord. Winnen is clean shit (!) mét 
goals door passie, durf en lef. 
 
Bas Leferink
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Doelman:  Hans de Koning 
Hans de Koning was naast een 
man met uitstraling en humor ook 
een uitzonderlijke keeper. Met 
soms onnavolgbare showduiken 
en zijn katachtige reflexen heeft hij 
menigmaal wedstrijden beslist. De 
afscheidswedstrijd van Fred Rutten tegen 
FC Barcelona betekende het abrupte 
einde van zijn carrière. De schreeuw die 
uitkrijste toen zijn bekken brak hoorde 
ik als mannetje vanuit Vak P en als ik er 
aan terug denk gaat hij nog door merg 
en been.

Rechtsback:  Luke Wilkshire
In Enschede maakt Wilkshire indruk met 
zijn fanatieke vleugelspel en zijn nimmer 
aflatende mentaliteit, een eigenschap 
waar Aussies patent op lijken te hebben.
 
Rechter centrale verdediger: Nico Jan 
Hoogma
Rots in de branding van de jaren 
negentig. Fries van geboorte, maar 
Tukker geworden door de jaren heen. 
Nico Jan was de grote leider op het veld, 
veel meer dan alleen maar een goede 
verdediger. Praktisch onverslaanbaar 
in de duels en heerser in de lucht, niet 
alleen verdedigend maar ook aanvallend. 
 
Linker centrale verdediger: Spira Grujic
In Nederland werd Grujić een 
gewaardeerde en populaire speler die 
het heeft geschopt als clubicoon van 
FC Twente. Vijfenhalf jaar speelde hij 
uiteindelijk in Enschede en won met de 

Het beste elftal volgens - Patrick Aveskamp 

club in 2001 zijn enige prijs: De KNVB-
beker. De laatste twee seizoenen als 
Twentenaar was Grujić aanvoerder. 
 
Linksback: Edson Braafheid
Edson Braafheid is een moderne 
linksback. Aanvallend is hij sterker dan 
verdedigend. Hij heeft een uitstekende 
conditie en is in staat lange rushes 
te maken over de hele linkerflank. 
Technisch is Braafheid erg sterk en hij 
heeft een goede traptechniek. Hij kan 
een mannetje passeren en hij is redelijk 
snel maar noem nu maar eens een top 
linksback. 

Rechtshalf: Paul Bosvelt
In 1994 vertrok Bosvelt naar FC Twente 
waar hij drie seizoenen zou spelen totdat 
Feyenoord de speler transfervrij naar 
Rotterdam haalde. FC Twente probeerde 
de middenvelder, die drie seizoenen 
lang basisspeler was, nog tevergeefs te 
overtuigen om in Enschede te blijven 
wat missen we nu zo’n speler wat een 
karakter, een prima spelverdeler met een 
goede pass.

Centrale middenvelder: Theo Janssen
Theo Janssen heeft onlangs zijn afscheid 
aangekondigd als profvoetballer. 
Tussen 2008 en 2011 speelde hij voor 
FC Twente. In die periode werd hij 
landskampioen, won hij de beker en 
tweemaal de Johan Cruijff Schaal. 
Janssen is een levensgenieter, maar 
wist dat op het veld te koppelen aan 
prestaties. Met dank aan zijn fluwelen 

linkerbeen, waarmee hij de bal als een 
kunstenaar in de kruising kon schilderen. 
Mede door zijn linkerbeen werd Theo 
Janssen in 2011 verkozen tot de beste 
speler van de Eredivisie. Een geweldige 
speler! 
  
Linkshalf: Jan van Halst
De speelstijl van Van Halst was te 
typeren als die van een kuitenbijter. Jan 
Van Halst pakte ballen af, hij schoffelde, 
toonde altijd inzet en was meestal actief 
als middenvelder. Hij zorgde voor inzet 
en agressie als anderen het hoofd lieten 
hangen. Na zijn actieve carrière was hij 
werkzaam bij FC Twente. Na zijn actieve 
carrière was hij onder meer Commercieel 
Manager en Manager Algemene Zaken 
bij FC Twente. Van Halst zijn vertrok 
in december 2011 bij FC Twente. 
Persoonlijk vind ik het zeer spijtig dat ze 
hem niet meer ruimte hebben gegeven 
om zichzelf te ontwikkelen.

Rechtsbuiten: Bryan Ruiz
Ruiz is een beweeglijke, sierlijke aanvaller 
die op vrijwel alle aanvallende posities 
kan spelen. Meestal speelt hij vanaf 
rechts, maar hij duikt regelmatig op voor 
het doel van de tegenstander. Ruiz is 
een echte goaltjesdief die veel scoort, 
meestal doet hij dit in één van de laatste 
minuten en hij toont hier mee aan een 
grote instelling te hebben om te knokken 
tot het laatste fluitsignaal klinkt. Ruiz is 
snel en wendbaar en kan een mannetje 
passeren. Tevens is hij niet zelfzuchtig en 
heeft hij goed oog voor de combinatie, 

hij is niet erg zelfzuchtig voor een 
aanvaller voor hem kwam je naar het 
stadion. Toch jammer dat ie sinds enkele 
maanden in het shirt van PSV speelt.. 

Spits: Blaise N’Kufo  
N’Kufo heeft echt meegewerkt aan 
de opmars van Twente richting 
de nationale top en is daarnaast 
clubtopscorer aller tijden.  Verdere uitleg 
lijkt me eigenlijk overbodig..

Linksbuiten: Eljero Elia
Elia speelde twee seizoenen bij FC 
Twente waarin hij bijna altijd een 
basisplaats had. Hij speelde 64 
wedstrijden en maakte hierin 16 
doelpunten. In zijn periode bij FC Twente 
werden de Tukkers tweemaal tweede in 
de Eredivisie en werd Elia verkozen tot 
talent van het jaar. Eveneens een speler 
waarvoor je naar het stadion kwam. Hij 
had een geweldige individuele actie in 
huis, kon een mannetje passeren en wist 
dit te koppelen aan rendement.

Wisselspelers:  
Nikolay Mihaylov, Daniel Majstorović, 
Douglas, Cheick Tioté,  Dusan Tadić,  
Marc Janko en Ola John
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Trainer: Fred Rutten
Na zijn voetballoopbaan als speler gaat 
Rutten bij FC Twente aan de slag als 
teambegeleider. Daarna wordt hij bij 
dezelfde club trainer van onder andere 
de A- en B jeugd. In het seizoen 1999-
2000 wordt Rutten hoofdtrainer van FC 
Twente waar hij in zijn tweede seizoen 

al de KNVB Beker wint. Rutten bezorgde 
de Tukkers zo de eerste hoofdprijs in 24 
jaar. In 2006 werd hij weer als trainer 
aangesteld en introduceerde hij de 
topsportmentaliteit bij FC Twente. Onder 
zijn leiding heb ik het meest genoten van 
het spel en de sfeer in het stadion.  
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Het is alweer 5 ½ jaar geleden dat ons 
vereniging het levenslicht zag. In die 
jaren is er veel veranderd en zijn we 
doorgegroeid naar een stabiele en grote 
vereniging. Memorabel waren natuurlijk 
de allereerst busreizen. De vaste club in 
het eerste jaar bestond uit 25 man. Veel 
dank gaat ook uit naar de oprichting 
die de stap hebben durven nemen om 
de vereniging op poten te zetten. Al 
snel kwam de 'Tilligte-club' binnen de 
vereniging. Roy Kienhuis en ik werden 
2/3 maanden na de oprichting van de 
vereniging betrokken bij de organisatie. 
Roy is na vier jaar uit het bestuur gestapt 
en na meer dan vijf jaar zit het er voor 
mij ook op, althans de bestuurlijke 
functies. Natuurlijk blijven wij vanaf 
Tilligte nog wel het bier verzorgen en 
zullen Roy en ik op wedstrijddagen nog 
gewoon actief zijn. 
 
Met dit stukje wil ik ook even 
terug gaan in de tijd. Bijzondere 
tripjes, bekerfinales, feestjes, 
uitzwaaimomenten en huldigingen, zo 
kwamen de afgelopen jaren allemaal 
voorbij. Vele uitwedstrijden hebben we 
met Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp al mogen organiseren. 
Mensen die geregeld mee gaan weten 
hoe mooi en gezellig deze uitwedstrijden 
zijn. Het is altijd één groot feest! Ergens 
bovenaan het lijstje staan toch wel 
de uitwedstrijden naar PSV. De 0-1 
overwinning in het seizoen 2010/2011 
(doelpunt Nacer Chadli red.) was mooi, 
maar de 2-6 overwinning dat jaar erop 

was het hoogtepunt! Dit seizoen gingen 
we met drie bussen richting het uitvak in 
Eindhoven! Fantastisch! 
 
Bijzonder waren de wedstrijden 
tegen onze vrienden uit Duitsland, 
Die Königsblauen of te wel Schalke 
'04. De wedstrijd in de UEFA Cup, met 
een rood/blauw gekleurd uitvak, de 
uitwedstrijd in de Europa League en het 
feest in het supportershome van Schalke 
zijn onvergetelijke herinneringen. 
De mooiste wedstrijd blijft voor mij 
de oefenwedstrijd in Meppen. De 
gezelligheid en het spontane feest 
maakten het tot een fantastische dag!  
 
Europese tripjes staan ook nog goed in 
het geheugen gegrift. De uitwedstrijd 
tegen Odense BK bijvoorbeeld. Midden 
in de nacht vertrokken we met 70 leden 
van de supportersvereniging richting 
Denemarken.  Om 03.00 begonnen we 
met het inladen van de bus, om een 
uur later vanuit Tilligte naar Denekamp 
te gaan. Vanaf het Nicolaasplein zijn 
we rond de klok van 04.30 vertrokken 
richting Scandinavië. De hele dag was 
het een fantastische sfeer, en daarnaast 
werd er een erg goed resultaat geboekt. 
Exact 26 uur na het vertrek vanuit 
Tilligte waren we weer terug en kon 
het uitpakken van de bus beginnen. 
Het was 06.30 in de ochtend toen we 
moe, maar voldaan ons bed op konden 
zoeken. Net zo speciaal was de trip naar 
Milaan, de wedstrijd tegen regerend 
Europees kampioen Internazionale. 

Een grote groep mensen van de 
Supportersvereniging zijn voor deze 
wedstrijd richting Italië afgereisd. De 
één ging met het vliegtuig, de ander 
met een taxibusje. De dagen daar waren 
super. Het mooie weer en de veertig 
man uit Denekamp maakten het plaatje 
compleet. Het resultaat was een klein 
smetje op deze dag. Ook nederlagen 
horen echter bij het supporten van je 
club. Zo zijn er nog tal van wedstrijden 
meer die onvergetelijke belevenissen 
hebben opgeleverd, maar die komen 
later nog wel een keer ter sprake... 
 
Nou kan ik ook nog een heel stuk gaan 
schrijven over de dag 02-05-2010, maar 
dat ga ik niet doen. Iedereen weet hoe 
bijzonder dat was. Ik wil graag afsluiten 
om iedereen te bedanken die ooit wat 
voor de vereniging heeft betekend en/of 
dat in de toekomst nog zal doen. 

Ik denk dat we met z'n allen heel trots 
mogen zijn hoe we het nu voor elkaar 
hebben bij de thuis- en uitwedstrijden 
van onze FC. 

Trots da'w veur Twente bint! 
 
Thomas Koopman

Na een vijftal bestuursjaren... - Thomas KoopmanS 
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Mijn jeugdidool - Han Snoeijink

Toen het Arke Stadion opgeleverd werd 
en onze favoriete club er zijn intrede 
deed, zat ik ergens schuin naast het 
uitvak in een hoekje te genieten. De 
vader van een van mijn beste vrienden 
had drie seizoenskaarten en, lucky 
me, die vriend en ik waren meestal de 
belangrijkste gegadigden voor de plekken 
naast de kaarthouder in kwestie. Samen 
genoten we van de grootsheid die het 
13.000 plaatsen tellende stadion ons 
bood. We moedigden de helden in het 
rood zo hard aan als we konden. Echt 
een specifiek jeugdidool heb ik nooit 
gekend. Ik was niet zo van de adoratie 
voor één persoon. Toch is mij een speler 
behoorlijk bijgebleven. Een speler die 
enorm grillig was en lang niet altijd de 
handen van de supporters op elkaar wist 
te krijgen, maar hij had een bepaalde 
flair waar ik vol bewondering naar kon 
kijken.

Ik herinner me nog vlagen van de 
bezoekjes aan het Arke Stadion zo’n 
vijftien jaar geleden. De ‘buzz’ die er 
hing, de geur van de broodjes met warm 
vlees, dat overweldigende gezang vanaf 
vak P.. dat gevoel zal me altijd bijblijven. 
In de openingswedstrijd, 10 mei 1998 
weet Wikipedia te melden, scoorde Chris 
de Witte de eerste goal. Een historisch 
doelpunt, want hij ging de boeken in 
als de eerste doelpuntenmaker die het 
Arke Stadion kende. De Witte was een 
bijzondere buitenspeler waarvan je nooit 
wist of hij nu precies in de gaten had wat 
hij aan het doen was. Misschien dat ik 
hem daarom wel ‘begreep’.. ik wist ook 
nooit precies wat ik op het voetbalveld 
aan het doen. Ik stond weliswaar meestal 
al back opgesteld, dus een vergelijking 
tussen ons gaat niet helemaal op, maar 
ik knoeide me er soms ook gewoon een 
weg langs. Chris was zo’n voetballer die 

je het ene moment bij Barcelona zag 
spelen en een ander moment leek de 
vierde klasse nog te hoog gegrepen. Dat 
was zowel frustrerend als intrigerend en 
dat vond ik ergens wel mooi.

Zo rond de eeuwwisseling heb ik 
mijn eerste rode Twente shirt ooit 
gehaald. Spaarpot op de kop en met 
moeders naar Oldenzaal om daar in 
de lokale sportwinkel het pronkstuk 
te bemachtigen. Ik wilde het shirt 
graag met de naam van de Witte laten 
bedrukken. Mijn ouders raadden 
me echter sterk af dat daadwerkelijk 
te doen. Wellicht voorzagen zij de 
neerwaartse spiraal in de carrière van 
de blonde buitenspeler, want pijntjes 
en bank-/tribuneplaatsen kenmerkten 
zijn laatste periode in het Arke Stadion. 
De Witte speelde een aantal seizoenen 
bij Twente in het eerste, alvorens hij 
medio 2003 naar Groningen trok. Ook 
daar was hij geen onverdeeld succes, 
heb ik begrepen. Bij mij op zolder ligt, 
misschien wel gelukkig, een naamloos FC 
Twente shirt..

Tijdens de jubileumwedstrijd van FC 
Twente Denekamp, in mei van het 
vorige jaar, stond ik in alle vrolijkheid 
kaartjes te verkopen bij de ingang van 
het sportpark toen ik weer terug werd 
gehaald naar mijn eerste wedstrijden 
van onze club. Semi-jeugdidool Chris 
de Witte, met zijn entourage (hij had 
een aanzienlijke groep Belgische maten 
meegebracht), kwam zich melden aan 
de Bögelskamp. De geur van de broodjes 
warm vlees, het gevoel van het zonnetje 
dat straalde in mei ‘98 en de euforie van 
de gewonnen 3 – 0 openingswedstrijd 
van het Arke Stadion kwamen weer bij 
me naar boven. Een van de helden die ik 
jaren heb toegejuicht, soms tegen beter 
weten in, gaf me de hand en wachtte op 
instructies.. van mij. 
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Denekamp massaal naar Eindhoven

Op wedstrijddagen brengen meerdere 
bussen van Supportersvereniging 
FC Twente Denekamp zo’n 180 
supporters naar de Grolsch Veste. Een 
geweldige happening, voor velen een 
onmisbaar onderdeel van de pak ‘m 
beet tweewekelijkse voetbalpotjes. We 
hebben het over de thuiswedstrijden, 
een relatief kort ritje van Denekamp naar 
Enschede. Op zaterdag 8 maart van dit 
kalenderjaar stonden er ook drie bussen 
klaar om 145 mensen naar FC Twente te 
brengen. Het bijzondere hier aan was dat 
de reis niet naar Enschede, maar naar 
Eindhoven zou gaan…

Bij uitwedstrijden wordt onze 
Supportersvereniging normaliter 
vertegenwoordigd door een busje, 
gevuld met een man of dertig. Het 
initiatief “Denekamp massaal naar 
Eindhoven!” bracht maar liefst 145 
enthousiaste supporters op de been. 
U kunt zich voorstellen dat dit logistiek 
wat meer voeten in de aarde heeft 
gehad dan een doorsnee uitwedstrijd. 
De KNVB is daarnaast nogal voorstander 
van het tot in detail in kaart brengen 
van de meereizende ‘hooligans’ (in de 
hyperbolische zin van het woord). Zo’n 
combiregeling vergt dus best wat 
administratieve inspanningen. 
Daarentegen is het verplicht 
samen reizen ook een prachtige 
aangelegenheid, vooral met de 
uitermate goed verzorgde catering 
zoals immer door FC Twente 
Denekamp. Enorme schalen met 

hapjes van Rob’s Vers Shop (Rob, het 
smaakte uiteraard weer heerlijk), een 
beetje frisdrank en liefst 1800 blikken 
ijskoud bier zijn tot het laatste hapje/
druppeltje met smaak verorberd. Aan 
die hoeveelheid vloeibare middelen 
hebben we ons uiteraard alleen op de 
toegestane momenten tegoed gedaan. 
Zoals het een correcte vereniging 
betaamt houden wij ons keurig aan alle 
van hogerhand opgelegde gedragsregels.

Bij de start van het avontuur, verzameld 
op het centrale plein te Denekamp, was 
de stemming uitgelaten en overwegend 
positief. Ondanks de strakke planning 
en een helder vooraf gecommuniceerde 
busindeling, waardoor er niets mis 
leek te kunnen gaan, ijsbeerde Thomas 
K. uit Tilligte onrustig heen en weer 
van bus naar bus. De steun van zijn 
dorpsgenoten, tevens grootafnemers 
van de vochtige consumpties, heeft 
hem er gelukkig doorheen weten te 
slepen. Door de initiatiefnemers was 
er sfeerverhogend vuurwerk geregeld, 
wat altijd zorgt voor prachtige plaatjes. 
Geheel in stijl is de groep supporters, 
inclusief bussen, daarom vastgelegd op 

de gevoelige plaat. 

De Facebook- en Twitter-gebruikers 
onder u zullen deze kiekjes waarschijnlijk 
veelvuldig voorbij hebben zien komen. 
De tijd om een plekje in de bussen in te 
nemen was gekomen.

Zoals vrijwel iedere uitwedstrijd werd de 
busreis van een element van spanning 
voorzien door een goed georganiseerde 
verloting. Over Bus 2 en Bus 3 kan ik u 
geen informatie verschaffen, maar in de 
eerste bus vlogen de lootjes als warme 
broodjes over de spreekwoordelijke 
toonbank. De organisatie liet, slim als 
ze zijn, de supporters watertanden door 
vooraf de droomprijzen aan te kondigen. 
Een verkooptruc die waarschijnlijk in 
de bestuursvergadering tot in detail 
besproken en uitgewerkt is. Naast de 
standaard flessen met ‘medicinale’ drank 
vielen er gloeilampen en ander bruikbaar 
spul uit Eindhoven te verdienen. De 
hoofdprijs werd mede mogelijk gemaakt 
door Niel Wenneger, die naast zijn liefde 
voor FC Twente een warm plekje in zijn 
voetbalhart schijnt te hebben voor Bayer 
Leverkusen. Twee toegangsbewijzen 
gingen zonder pardon mee in de hysterie 
die de busverloting heette. Om eerlijk te 
zijn heb ik geen idee meer wie er met de 
prijzen aan de haal is gegaan, maar ze 
zijn vast in goede handen gekomen.

De chauffeurs van dienst brachten ons, zij 
het ietwat aan de late kant, bij het Philips 
Stadion. Zo snel als de fouillerende 
stewards het toelieten haastten we 
ons naar binnen om ons in het uitvak 

(met het bekende paal-uitzicht) bij de 
al aanwezige Tukkers te voegen. Het 
wedstrijdverloop was op z’n zachtst 
gezegd niet ideaal te noemen en een 
vrij ongelukkige wedstrijd werd helaas 
puntloos afgesloten. Ik wil u dan ook 
een volledige analyse bij deze besparen. 
Enkele minuten was het afzien, spelers 
bedanken, onze kampioensheld Bryan 
Ruiz ondanks zijn ‘verkeerde’ shirtje 
luid toezingen en vervolgens de trappen 
en loopbrug weer trotseren om in de 
bussen plaats te nemen. Natuurlijk was 
de stemming even bedrukt, maar het 
zingende volk uit Tilligte (die zich met 
name vermaakten door tijdens een vaak 
terugkerende hit met hun schoenen 
boven het hoofd te zwaaien) bracht er 
desondanks een weer een prima sfeer 
in. Nog voor we in Overijssel waren leek 
er een chronisch tekort aan vocht te 
ontstaan. Een probleem dat zich pas in 
Denekamp écht voor ging doen en daar 
waren de plaatselijke kroegen, inclusief 
supportershome, gelukkig heel dichtbij.

“Denekamp massaal naar Eindhoven!” 
was, wat mij betreft, een prachtig 
initiatief van de s
upportersvereniging. Zonder gedoe 
vanuit je eigen woonplaats in een bus (of 
drie in dit geval) vol eensgezinde mensen 
feestend naar je voetbalclub. Zeker voor 
herhaling vatbaar en toegankelijk voor 
iedere geregistreerde clubcard-houder. 
Op naar de volgende editie!

Van uw reporter ter plaatse,
Han Snoeijink
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Het voorjaarsrapport - René Oortman

Het einde van de competitie nadert 
met rasse schreden. Een goed moment 
om het één en ander te evalueren. FC 
Twente kan met redelijke tevredenheid 
terugkijken op het seizoen 2013/2014.  
 
In deze rubriek komt René Oortman 
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 seizoen, 
en een vijftal spelers die volgens hem 
ondermaats hebben gepresteerd en 
over wie de nodige kritische noten zijn 
gekraakt de afgelopen jaargang. 
 
René start met de vijf spelers die 
hem het meest konden bekoren in dit 
knotsgekke Eredivisie jaar. 
 
Dusan Tadic     
Beoordeling:  8,2 
Dusan Tadic begon het seizoen 
wisselvallig maar is de laatste 
wedstrijden goed op dreef. Met zijn 
assists, acties en doelpunten is hij de 
spelmaker van Twente. Door zijn goede 
spel en manier van juichen, is hij de 
publiekslieveling. Voor mij de beste 
speler van de Eredivisie! 
 
Felipe Gutiérrez    
Beoordeling: 8 
Naar een moeizaam eerste seizoen is hij 
nu een vaste waarde in de basisopstelling 
van Twente. Hij is bijna altijd aanspeelbaar 
en verlegt het spel prima. Daarnaast is 

hij altijd rustig en voetbalt hij, door zijn 
aanvalsdrang, altijd naar voren.  

Quincy Promes                               
Beoordeling: 7.5 
Vorig seizoen promoveerde hij als 
huurling met Go Ahead Eagles naar de 
Eredivisie en verdiende met zijn goede 
spel een terugkeer bij Twente. Ook 
dit seizoen speelt Promes goed en is 
hij belangrijk geworden voor Twente. 
Door zijn goals, acties en assists heeft 
hij een uitnodiging van Louis van Gaal 
afgedwongen voor het grote oranje. Zo 
zit je vorig seizoen nog bij Go Ahead 
Eagles en speel je nu in oranje in het 
Stade de France stadion voor 80.000 
supporters.  

Rasmus Bengtsson   
Beoordeling: 7.3 
De vorige seizoenen was hij vooral 
bankzitter en moest hij het doen met 
invalbeurten. Bengtsson heeft de plek 
die Douglas achterliet, goed opgepakt. 
Hij straalt veel vertrouwen uit en grijpt 
op de juiste momenten in.  Daarnaast is 
hij kopsterk en heeft hij als verdediger al 
vier keer gescoord (in de competitie) dit 
seizoen. 
 
Kyle Ebecilio               
Beoordeling: 7 
Heeft een goede keuze gemaakt om bij 
Arsenal weg te gaan en te gaan spelen bij 
Twente. Heeft een groot loopvermogen 
en staat zijn mannetje. Daarnaast komt 
hij als middenvelder ook voor de goal 
wat hem af een toe een treffer oplevert. 
 
“Twente is ook dit seizoen te wisselvallig. 
Het lijkt alsof Twente een aantal 
wedstrijden te makkelijk in is gegaan. 
Hierdoor spelen ze te vaak gelijk en 
worden er teveel punten verloren in de 
strijd om het kampioenschap. Ze geven 
in het begin 80% van het kunnen, komen 
achter en gaan dan pas voetballen. Het 
trainersduo Jansen/Schreuder is geen 
gezicht voor de buitenwereld. Laat 
Schreuder snel zijn papieren halen zodat 
deze trainingsconstructie opgeheven kan 
worden.”  
 
Vervolgens somt René een quintet 
spelers op die hem het afgelopen seizoen 
minder konden bekoren.  

Nick Marsman                    
beoordeling: 6,0 
Met het aantrekken van Sonny Stevens 
en het terughalen van Nick Marsman 
heeft Twente twee goede keepers in 
huis. Door de blessure van Stevens 
mocht Marsman het seizoen starten 
als eerste doelman. Tot op heden is hij 
nog eerste keus, maar hoe lang duurt 
dat nog? De eerste wedstrijden speelde 
Marsman goed, maar na de winterstop 
gaat het steeds minder en laat hij ballen 
gaan/door die hij moet hebben. Hierdoor 
ontstaat er steeds meer twijfel over de 
keeperskwaliteiten van Marsman.
 
Jesús Manuel Corona Ruiz  
Beoordeling: 5,5  
De grote aankoop van het seizoen 
is Corona geweest. Waar hij ook in 
belangstelling stond van topclubs als 
Dortmund en Barcelona, koos hij voor 
Twente. Je kunt zien dat hij veel kwaliteit 
en talent heeft, maar het komt er 
vooralsnog niet uit. We geven hem een 
jaar waarin hij zich kan aanpassen en 
dan moet hij volgend seizoen zien uit te 
groeien tot een vaste waarde.  

Youness Mokhtar   
Beoordeling: 5,5
Twente nam Mokhtar over van Zwolle 
en leek hiermee een goede speler 
gecontracteerd te hebben. Het spel wat 
Mokhtar liet zien bij Zwolle heeft hij 
in Enschedese dienst nog niet kunnen 
tonen. Af en toe zie je dat het een hele 
goede speler is, maar hij moet zien dat 



26 27

hij meer gaat laten zien en belangrijker 
gaat worden voor dit team. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat hij hierin gaat slagen. 
 
Andreas Bjelland
Beoordeling: 5,3 
Andreas Bjelland is erg wisselvallig. De 
ene keer speelt hij een goede wedstrijd 
en de andere keer maakt hij veel 
(kinderlijke) fouten. Dit kost Twente zo 
nu en dan punten. Hij moet op bepaalde 
momenten  beter ingrijpen waardoor 
hij tegendoelpunten zal voorkomen. 
Overigens verwacht ik dat hij verkocht 
gaat worden en dat Lachman zijn plek 
overneemt in de basiself. 

Luka Djordjevic
Beoordeling: 4,5 
Wordt gezien als een groot talent, maar 
heeft mij nog niet overtuigd van zijn 
kwaliteiten. Hij werkt hard voor het team 
maar creëert te weinig en scoort niet/
nauwelijks. Hopelijk komt het nog goed 
met hem bij Twente.

Tadic en Djordjevic; de best- en minst 
presterende speler in het afgelopen 
seizoen
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Beschamend...

Vliegensvlug spurt ik naar huis. Ik heb 
zojuist eerder vrij genomen om op tijd 
te komen bij het stadion. Nog een snelle 
hap naar binnen werken en hoppatee, 
richting de Veste. Het belooft een mooie 
avond te worden. De vermoedelijke 
opstelling laat zien wat de intenties 
vanavond zijn. Logisch natuurlijk, 
aangezien we thuis spelen en ook 
nog tegen een ploeg die de accenten 
meer op de verdediging heeft gelegd. 
Kwamen we daar toch even van een 
koude kermis thuis zeg..  
 
Maar goed, hoe hectisch het ook was 
om op tijd te komen, zo een deken van 
serene rust en vrijblijvendheid daalde 
er over de ploeg heen toen de arbiter 
floot voor het beginsignaal. Alsof ik op 
een warme zomeravond zat te kijken 
naar een stel rood-wit getemde paarden 
die tevergeefs naar een klavertje vier 
zaten te zoeken, zo waande ik mij in een 
bedorven Punica-oase. Langzaam gaat de 
bal van rechts naar links en ik voel mijn 
oogleden zwaarden worden. Even veer 
ik op bij de 1-0, maar al snel neemt mijn 
onderbewustzijn het weer over.  

Heel even nemen mijn gedachten me 
mee naar Het Diekman, waar talent 
minder maar de gedrevenheid des te 
meer was. Maar al snel word ik ruw 
verstoord door mijn buurman, die even 
wil overleggen of het logistiek mogelijk is 
om een klaverjas tafeltje te positioneren 
tussen onze stoeltjes. Dan is het rust en 
ik ga even een biertje halen. De broodjes 
beenham vliegen massaal over de 
toonbank. Niet gek, veel mensen komen 
immers rechtstreeks van het werk of 
hebben eerder vrij genomen om op tijd 
te kunnen zijn. En terwijl de spelers drie 
kwartier lang geld verdienen met een 
wanprestatie, betaalt de supporter zich 
scheel aan de beenham. Het is helaas 
een oneerlijk contrast. 
 
Dan begint de tweede helft. Er is niets, 
maar dan ook niet veranderd. Luc mag 
opnieuw blijven staan. Het moet ook 
gezegd worden; de nul houden doet 
hij in ieder geval beter dan Marsman. 
Letterlijk en figuurlijk zie ik Alfred 
Schreuder langs de zijlijn meekijken. Oh, 
wat verlang ik op dat moment naar een 
persoonlijkheid zoals Diego Simeone van 
Atletico Madrid. Een trainer die je als 
speler bijna opvreet als je verzaakt. Het 
ooit zo geroemde tactische vernuft als 
voetballer, laat Schreuder als beginnende 
trainer regelmatig in de steek. Want 
hoe kun je in een thuiswedstrijd tegen 
een laag geklasseerd team met drie 
controlerende middenvelders gaan 
spelen. 
 

Ik snap het gewoon echt niet! Juist dan 
ga je toch druk vooruit zetten? Juist 
dan ga je toch proberen het publiek te 
vermaken? Hebben ze nu nog steeds niet 
in de gaten dat een kolkende Veste toche 
cht van twee kanten moet komen? Ik 
voel me haast bedrogen als ik Castaignos 
wederom zie falen en ik weet dat hij 
alleen mag blijven staan omdat, wanneer 
hij op de bank zit, voor minder geld 
verkocht zal worden. Dan slaag alsnog de 
vlam in de pan. De bedroevend fluitende 
arbiter doet wat Schreuder en consorten 
allang hadden moeten doen; hij stuurt 
quasi-Viking Bengtsson en Castaignos 
naar de kant. De bezoekers scoren ook 
nog de 1-1, maar de ergerenis die ik 
had is allang en breed vervangen door 
schaamte.  
 
Als ik langs de trappen naar beneden 
loop, zie ik vlak voor mij een wat 
oudere man die zichtbaar aangeslagen 
is door het vertoonde spel. Op dat 
moment besef ik weer dat FC Twente 
voor sommige supporters een manier 
van leven is en ik merk dat het van 
binnen aan me vreet. Waar ik normaal 
stoïcijns richting de bus loop, valt me 
nu plotseling bewust pas op hoeveel 
mensen er eigenlijk speciaal voor hun 
club zijn gekomen. Ik zie alle bussen, 
alle fietsers, alle voetgangers en de 
files die worden veroorzaakt door 
automobilisten met een rood sjaaltje 
om. En overal bespeur ik dezelfde 
gelaatsuitdrukkingen; boos, verdrietig en 
teleurgesteld. 

Nog meer dan net gaat mijn ergernis uit 
naar het team dat inmiddels al een tijdje 
in het heerlijk bad vertoeft. Zouden de 
spelers en technische staf überhaupt 
beseffen dat voor sommige mensen een 
seizoenkaart een godvermogen kost? 
Weten ze wel dat de supporters de hele 
week toeleven naar die ene negentig 
minuten? Het enige wat we er voor terug 
willen krijgen is een climax die uitspat 
in een negentig minutenlange explosie 
van concentratie, agressie en toewijding. 
Meer niet, echt niet! 
 
Om mij heen hoor ik sommige mensen 
zeggen dat ze de kaart niet gaan 
verlengen. Maar k doe daar niet aan 
mee. Ik laat me niet wegjaren door een 
"op een paar uitzondereingen na" paar 
passanten die drie ton per jaar verdienen 
met het lakse uitoefenen van hun hobby. 
Misschien naïef om te geloven, maar FC 
Twente is en blijft van de supporters, 
tegen beter weten in. Volgende 
thuiswedstrijd zit ik er weer. Come on 
Twente! 
 
Deze column is geschreven door ‘Rick’, 
columnist voor twentefans.nl, na afloop 
van het gelijke spel in eigen huis tegen 
ADO Den Haag. 
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Het Twentse Ros

Martin Peters, clubarchivaris bij FC 
Twente, heeft een boek uitgebracht 
over zijn ervaringen en belevenissen 
bij FC Twente. Peters, die sinds de 
oprichting in 1965 betrokken is bij de 
club, zette de verhalen ‘van vroeger’ 
op papier en deze zijn nu gebundeld 
in ‘Zijlijnen’. In het boek beschrijft hij 
onder meer hoe het Twentese Ros in 
het clubwapen kwam.  
 
Mijn eerste kennismaking met FC 
Twente dateert van 13 april 1965. Op 
die avond vinden de uiterst belangrijke 
ledenvergaderingen van Enschedese 
Boys en van Sportclub Enschede plaats. 
Al lang van tevoren is er gediscussieerd 
over het samengaan van beide 
verenigingen of beter gezegd het 
afstoten van de betaalde tak. Op die 13e 
april in 1965 wordt dat laatste een feit. 
Vooraf is al besloten dat de naam van 
de nieuwe club FC Twente '65 wordt. 
In de betreffende vergaderingen gaat 
het er heet aan toe, maar uiteindelijk 

is een meerderheid van de leden van De 
Boys en Sportclub vóór de nieuwe club 
FC Twente. 
 
Op die avond (ik ben als lid van 
Sportclub Enschede aanwezig in Het 
Parkhotel) komt meteen na de beslissing 
Sportclub-secretaris Henny Walhof 
naar me toe en vraagt me te regelen 
dat er op het eind van die week nog 
briefpapier en enveloppen klaar zijn om 
correspondentie te kunnen voeren voor 
de nieuwe voetbalcub. 's Nachts om 
01.00 uur ga ik naar huis, zet me achter 
het bureau en ga uitdenken hoe een 
lcubwapen voor FC Twente er uit moet 
gaan zien. En zo ontstaat FC Twente's 
eerste clubembleem: de rode bal met 
daarin het Twentse Ros en de naam FC 
Twente '65. 
 
Waarom het Twentse Ros? Omdat dat 
staat voor strijdvaardigheid, trots en 
onverzettelijkheid. Er zijn nogal wat 
imitaties gemaakt van het Twentse Ros, 
maar er is maar één goede uitvoering, 
zoals dat nu al jaren in het clubembleem 
staat afgebeeld: een wit steigerend ros 
op een rode achtergrond, naar links 
kijkend en met een 'vlammende' staart.  
 
Nadat het ontwerp op papier staat wordt 
de volgende morgen de werktekening 
uitgewerkt en dezelfde week wordt 
met trots het eerste briefpapier van 
FC Twente gepresenteerd. Niemand 
heeft zich er mee bemoeid en met trots 

vervuld kan ik zeggen dat het Twentse 
Ros in het clubwapen van FC Twente 
mijn idee en mijn eerste werk als 
vrijwilliger voor de club is geweest. Had 
ik er destijds een ijsbeer of een pinguïn 
in gezet dan was dat misschien de FC 
Twente-uiting geworden! 
 
Het clubembleem wordt vastgelegd via 
het merkenbureau en dienst tot 1998 
(dus 33 jaar) als het officiële clubwapen. 
In dat jaar wordt een nieuw ontwerp 
gepresenteerd (ontworpen door het 
bureau Ace van Cor Schipper), in 2006 
gevolgd door het huidige embleem, 
waarin opnieuw de rode bal, de naam 
FC Twente '65 en het Twentse Ros de 
hoofdmoten vormen (gemaakt door 
Elroy Klee).  
 

In al die jaren heeft FC Twente dus 
in totaal drie officiële clubwapens 
gehad. Er zijn ooit wel meer 
'merchandisingontwerpen' geweest, 
maar er hebben tot nu toe slechts drie 
officiële clubemblemen dienst gedaan. 
 
Het boek “Zijlijnen” is voor €9,95 
verkrijgbaar in de FC Twente Fanstore 
bij De Grolsch Veste en is een absolute 
aanrader voor de échte supporter! 
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Sponsor aan het woord – Peter Molenaar 

Voor de zesde uitgave van het FC Twente 
Denekamp Magazine hebben we voor 
de rubriek ‘Sponsor aan het woord’ 
een vragenvuur afgevuurd op Peter 
Molenaar, sinds februari 2011 de trotse 
mede-eigenaar van Veldscholten & 
Molenaar hoveniers.  
 
In de periode van 1998 tot 2006 heeft 
Peter met veel plezier gewerkt als 
hovenier bij Tuincentrum Oosterik. Na 
acht jaar maakte hij de overstap naar 
TuincentrumTubbergen. Bij dit bedrijf 
heeft Peter het altijd goed naar zijn 
zin gehad. Nadat de eigenaar van het 
tuincentrum op zeer tragische wijze 
verongelukte in zijn eigen tuincentrum 
besloot zijn vrouw om te stoppen met de 
hoveniersafdeling en later besloot ze ook 
het tuincentrum te sluiten. 

Martijn Veldscholten en ik besloten 
vervolgens om de hoveniersafdeling 
van het tuincentrum over te nemen. 
We kregen de mogelijkheid om veel 
klanten en het overgrote deel van 
het gereedschap en materiaal over te 
nemen. Op deze manier kenden we 
een vliegende start. Nog steeds komen 
er veel nieuwe klanten bij. Wij prijzen 
ons gelukkig met deze ontwikkeling. 
Inmiddels hebben we één werknemer 
in vaste dienst en daarnaast maken we 
doorgaans gebruik van de diensten van 
één of twee stagiaires. Ook kunnen we 
terugvallen op een aantal zeer goede 
ZZP’ers.  
 
Ons bedrijf heeft de meeste opdrachten 
in Tubbergen, maar ook in Almelo, 
Ootmarsum, Denekamp en veel 
andere plaatsen in de regio kom je ons 
tegen! Het werk van Veldscholten & 
Molenaar bestaat uit het aanleggen 
en onderhouden van particuliere en 
bedrijfstuinen. Voor originele tuinideeën, 
tuinaanleg en bestrating, tuinonderhoud 
en een goed tuinontwerp bent u bij ons 
aan het juiste adres. We doen eigenlijk 
alles zelf, zoals schuttingen plaatsen, 
bestratingswerk, vijvers et cetera.
 
De liefde voor FC Twente is er al erg 
lang. Gezegd moet echter wel worden 
dat deze liefde sinds de gewonnen 
bekerfinale in de Kuip op 24 mei 2001 
en het daaropvolgende gigantische 
volksfeest wel is toegenomen! Een 

SeizoensClubCard heb ik niet, maar als de 
gelegenheid zich voordoet ben ik zeker 
van de partij in het stadion, uiteraard 
vervoert door de perfect georganiseerde 
bussen van Supportersvereniging FC 
Twente Denekamp! 

De bekerfinale in de Kuip is ook één 
van de wedstrijden die me het meest 
zijn bijgebleven. Menigeen kan zich de 
zomerse Hemelvaartsdag van 2001 nog 
goed voor de geest halen denk ik. Het 
was voor FC Twente een bijzondere dag. 
Meer dan 35.000 supporters reisden 
vanuit Twente af naar Rotterdam om 
de ploeg te ondersteunen. Met een 
strafschoppenserie die een ongelooflijk 
verloop kende, wisten we de beker te 
winnen. Sander Boschker was de held 
van FC Twente en hij zorgde er met drie 
gestopte strafschoppen voor dat het 
een paar dagen lang volksfeest was in 
Enschede en omstreken. Het feest van de 
volgende dag op de grote zandvlakte bij 
het toenmalige Arke Stadion kan ik me 
nog goed herinneren. Wat een geweldig 
mooi feest! 

Uiteraard is het kampioenschap in 2010 
ook een geweldig hoogtepunt geweest 
voor mij en alle andere supporters van 
FC Twente. Het  tot dan toe onmogelijk 
geachte werd waar gemaakt. Het 
kampioenschap van Nederland werd 
veroverd!  Een zinderend slot van de 
competitie wordt door FC Twente enorm 
knap afgesloten met de bevrijdende 2-0 
overwinning in Breda. Volgens mij heeft 
Twente nog nooit zo’n groot voetbalfeest 
gekend! In de regio vierden duizenden 
mensen feest en er stonden erg veel 
blije supporters op de snelwegen om 
de spelers te onthalen. Een dag later 
stonden er 70.000 mensen bij het 
stadion om de ploeg te huldigen! Een 
herinnering om nooit te vergeten! 

Dit seizoen mogen we als supporter 
rustig weer trots zijn op ons FC Twente! 
Wie had verwacht dat er zo lang mee 
gestreden zou worden om de bovenste 
plaatsen? Het gaat vast en zeker goed 
komen met deze fantastische club!
Come on Twente!!
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Clubliefde – Thomas Lubben

Spelers gaan, trainers 
gaan, maar als 
supporter ga je 
een levenslange 
verbintenis aan 
met je club. Je 
viert de successen 
en treurt om het 
verlies. Clubliefde, 
de emotionele 

binding met je club, is 
de brandstof waar elke voetbalclub op 
draait.  Maar weet jij nog hoe het voor 
jou ooit begon? Wij vroegen het aan 
Thomas Lubben. Hoe is zijn liefde voor 
FC Twente ontstaan? 

Mij werd gevraagd om een artikel 
te schrijven over mijn liefde voor FC 
Twente. Enkele jaren geleden had ik 
nooit verwacht dat elf mensen op het 
veld zoveel emotie in een mens los 
kunnen maken, van kippenvel en euforie 
tot frustratie en diepe droevenis. Het 
hele weekend draait om die 90 minuten, 
90 minuten vol passie. Al zie je dit op het 
veld niet altijd terug, op de tribune is er 
altijd sprake van beleving. 
Het is slechts vijf jaar geleden toen 
het voor mij begon. Via kameraden 
met een jaarkaart kon ik af en toe een 
wedstrijdje meepikken. Af en toe een 
competitie- of bekerwedstrijd, maar 
ook de vele Europese duels. Vrijwel 
iedereen herinnert zich de wedstrijd 
tegen Schalke 04 in de UEFA Cup nog 
wel. De wedstrijd in de poulefase van het 
seizoen 2008/2009 zal ik niet snel meer 
vergeten. De fantastische sfeer in het 
stadion, de sublieme goal van Kenneth 

Perez, de wijze waarop Theo Jansen 
een verdediger (Fabian Ernst red.) zit te 
dollen bij de hoekvlag, Schalke fans die 
de spelers van FC Twente toe zongen. 
Het was in één woord GEWELDIG! 

Die incidentele bezoeken aan de Grolsch 
Veste heeft ertoe geleid dat ik nu elke 
thuiswedstrijd en zoveel mogelijk 
(combi-vrije) uitwedstrijden 'mijn 
cluppie' sta aan te moedigen. Samen met 
de vaste groep 'zingen' en analyseren 
we de 90 minuten van ons FC Twente. 
Het begint in de bus met het bekijken 
van de opstelling en het invullen van 
de voorspelling, onder het genot van 
een hapje en een lekker blikje bier. De 
wedstrijd eindigt wanneer de bus weer 
terug is op het Nicolaasplein. Die 'paar' 
minuten maken mijn weekend.
Het seizoen 2013/2014 zit er inmiddels 
bijna op. Gisteren is er een belangrijke 
overwinning geboekt op NAC Breda; 
0-2. De laatste weken dondert het een 
beetje, de inzet, beleving, het lijkt te 
ontbreken. Toch heb ik nog goede hoop 
dat we rechtstreeks Europees voetbal 
zullen behalen. Zelfs een plekje in de 
voorronde van de Champions League 
acht ik niet onmogelijk. Ook dit seizoen 
zat weer vol positieve en negatieve 
gevoelens. De flitstende start van 
het seizoen en de matige tot slechte 
voortzetting na de winterstop. Het golft 
een beetje op en neer. Maar goed dit 
hoort ook een beetje bij een jonge, 
grillige groep die voor het eerste seizoen 
in deze samenstelling speelt. Echter mag 
je als supporter wel verwachten dat de 
spelers iedere wedstrijd vol strijd, passie 

en beleving in gaan. Dat het voetbal 
een keer wat minder is kan gebeuren, 
maar aan je inzet en wilskracht mag 
het nóóit ontbreken. Helaas heeft het 
tekort hieraan geregeld tot puntenverlies 
geleid. De mooiste belevenissen zijn toch 
wel de uitwedstrijden die ik tot nog toe 
heb meegemaakt. Het zijn er niet eens 
zoveel, maar de uitwedstrijden die ik heb 
meegemaakt hebben toch weer iets in 
me bijzonders in me los gemaakt. Het 
lijkt wel of er dan nog meer beleving is, 
nog meer fanatisme. Het op pad gaan 
met een groep ‘Doarpers’ die allemaal 
hetzelfde doel voor ogen hebben; een 
gezellige dag en hopen op drie punten.  

Mooie belevenissen kennen helaas soms 
ook zwarte bladzijdes. Afgelopen zomer 
togen we met de Beatbuzz naar Münster, 
voor de oefenwedstrijd Preussen 
Münster - FC Twente. Een geweldige 
dag bij onze Oosterburen werd echter in 
mineur afgesloten. Iets dat ik nooit weer 
hoop mee te maken. Drie Enschedeërs 
vonden het na terugkomst nodig om 
stennis te schoppen op- en rondom het 
terras van De Musketier. Hier wou ik het 
ook graag bij laten. Want dit moment 
heeft al genoeg aandacht gehad.  
 
Liever kijk ik terug naar de mooiere 
momenten. Zelfs wanneer Twente 
een belabberde pot op de mat heeft 
gelegd is er iets in mij dat me op zo’n 
moment toch trots maakt. Eerst is er 
dan de frustratie, maar deze frustratie 
maakt doorgaans toch plaats voor trots. 
Trots, dat we als supporters altijd achter 
onze club blijven staan! Het gevoel van 

samenhorigheid maakt me trots dat ik 
ook één van de supporters ben van de 
mooiste club van Nederland. 
En dan heb je nog die momenten dat 
je met kippenvel en een brok in je keel 
in het stadion staat. Elke wedstrijd bij 
het You’ll never walk alone of als er een 
minuut stilte is voor iemand van wie het 
hart in de Grolsch Veste lag. Hoe mooi is 
het dan dat een heel stadion een minuut 
lang muisstil is en dat na die minuut het 
YNWA uit volle borst wordt ingezet. Of 
de saamhorigheid bij herdenking van het 
dakdrama, een inktzwarte pagina in de 
geschiedenis van de club. Dat iedereen, 
die een band heeft met FC Twente, zich 
ook emotioneel verbonden voelt met 
de slachtoffers en nabestaanden. Dat 
zijn momenten die me altijd bij zullen 
blijven! Met een brok in m’n keel en het 
kippenvel op mijn armen maak ik deze 
momenten mee.
 
Waar ik ook nog even bij stil wil staan is 
de Supportersvereniging van Denekamp. 
Veel mensen die met de bus mee gaan 
onderschatten waarschijnlijk de energie 
die erin zit om dit alles elke wedstrijd 
van FC Twente weer vlekkeloos te 
laten verlopen. Niet alleen de bus, 
maar ook kaarten voor uitwedstrijden, 
afscheidswedstrijd van Boschker, het 
vijf jarig jubileum jaar en nog diverse 
andere activiteiten, altijd is alles tot in de 
puntjes geregeld. Chapeau voor de heren 
van het bestuur!
Ik wens iedereen een goed seizoenseinde 
en hoop dat we volgend jaar als 
‘Doarpers’ weer in grote getale naar de 
Veste zullen gaan!
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Uit de oude doos - Stadion Het Diekman 

KAARTJE + BUSVERVOER 
VOOR € 22,50 P.P.

AFSCHEIDSWEDSTRIJD 
SANDER BOSCHKER

DINSDAG 20 MEI 
OM 18.45 UUR

MELD JE NU AAN! 
WWW.FCTWENTE-DENEKAMP.NL/AANMELDEN

DE KAMPIOENEN - THE LEGENDS
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‘Bekende’ Denekampers aan het woord – Rick Bos

In de eerste versie van deze rubriek 
lezen we hoe de liefde tussen de Jonker 
van J.C.V. De Greune Köttelpeerkes 
van 2014, Rick Bos, en FC Twente is 
ontstaan.
 
Beste Denekamper en FC  Twente-fan,
Mij is gevraagd om een stuk te 
schrijven voor het clubblad van 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp. Daarom zal ik me eerst 
eens even voorstellen. Mijn naam is 
Rick Bos en ik ben 23 jaar. Enigszins 
vanzelfsprekend ben ik woonachtig in 
Denekamp en ben al bijna mijn hele 
leven hartstochtelijk fan van FC Twente. 
 

Toen ik een jaar of acht was heeft mijn 
vader mij voor het eerst meegenomen 
naar een wedstrijd van FC Twente. Dat 
was voor mij een hele gebeurtenis! 
Uiteraard vond ik het helemaal geweldig 
en na afloop van die eerste bewuste 
wedstrijd kon ik niet wachten om nog 
eens naar te gaan. Mijn vader besloot 
daarom om een tweetal seizoenskaarten 
aan te schaffen. Het begin van een erg 
mooie tijd! 
 
Met mijn vader naar FC Twente was toch 
altijd het hoogtepunt van het weekend! 
We hadden onze seizoenskaarten in 
een vak, wat tegenwoordig Vak 110 is. 
Als ik vanuit onze plekken naar rechts 
keek viel mij altijd iets opmerkelijks op. 
Helemaal bovenin het stadion stond 
een klein hokje. Mijn vader wist mij te 
vertellen dat het hokje een camerahokje 
was. Nieuwsgierig als ik was, wilde ik 
daar wel eens iets meer over weten. Een 
brief naar F.C. Twente sturen leek mij 
een goed idee! Niet veel later voegde 
ik de daad bij het woord en een aantal 
weken later werden wij thuis gebeld 
door de Politie. Ze nodigden ons uit om 
eens een kijkje te komen nemen in dat 
bewuste hokje. Voor aanvang van de 
volgende thuiswedstrijd mocht ik komen 
kijken wat ze daar precies uitvoerden. 
Het was interessant om te zien hoeveel 
camera’s er langs het veld en op de 
tribune hingen die alles goed wisten vast 
te leggen. Het was zelfs mogelijk om met 
een camera in te zoomen op een tribune 
er tegenover en daar de tekst van de pet 

van een supporter te lezen! Voor mij als 
klein jochie natuurlijk erg mooi om mee 
te maken! Na de tijd werd er een foto 
gemaakt van mij achter de knoppen in 
dit camerahokje. Deze foto, samen met 
mijn ingezonden brief werden in het 
eerstvolgende clubblad van FC Twente 
gepubliceerd.

Zo ben ik een aantal jaren met mijn 
vader naar alle thuiswedstrijden van 
Twente geweest.  Een geweldige tijd! 
Tot ik op een dag bericht kreeg dat mijn 
nieuwe Twente-shirtje klaar lag in de 
fanshop. Samen met mijn vader ben ik 
naar Enschede gegaan om dit nieuwe 
shirt op te halen. Natuurlijk voorzien met 
de naam van mijn idool: Chris De Witte! 
Het was de dag voor Moederdag en we 
moesten toch nog een cadeautje kopen 
voor mijn lieftallige moeder. Mijn vader 
en ik togen dus naar Enschede voor de 
zoektocht naar een leuk cadeau. Net op 
het moment dat we een winkel binnen 
wouden lopen zagen we ‘iets verderop’ 
vuurwerk in de lucht. Mijn vader ging de 
winkel in en ik bleef in de deuropening 
staan om te kijken naar dit vuurwerk. 
Het leek in eerste oogopslag 

erg mooi om te zien, tot er op eens erg 
veel rook zichtbaar werd. Bijna direct 
daarna volgden een aantal explosies. De 
Vuurwerkramp.  Om mij heen begonnen 
mensen alle kanten op te rennen, de 
plafondplaten van de winkel kwamen 
naar beneden en het regende as en 
stofdeeltjes. Mijn vader heeft me zo snel 
als mogelijk was meegenomen en we 
zijn, met een grote boog om Enschede 
heen, terug naar huis gereden. Door 
deze gebeurtenis was ik een aantal 
jaar erg bang voor vuurwerk en harde 
knallen. Bij Twente werden nog wel eens 
vuurwerkbommen op het veld gegooid 
en daardoor durfde ik niet meer naar de 
wedstrijden. Het was daarom beter om 
mijn seizoenskaart op te zeggen. 
Tegenwoordig ben ik gelukkig niet meer 
bang voor vuurwerk en harde knallen en 
bezoek ik heel af en toe een wedstrijd. 
Natuurlijk ben ik supporter gebleven, 
maar nu kijk ik de wedstrijden via Fox 
Sports of via welke andere mogelijkheid 
dan ook. Want supporter van FC Twente 
blijft een Tukker altijd! En wie weet 
neem ik ooit mijn kinderen mee naar het 
stadion, natuurlijk in één van de bussen 
van Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp! 
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Column – Iwan Bult

Beste KNVB,

Onze geliefde voetbalsport is een 
ernstig zieke patiënt aan het worden. 
En uw bond, ooit opgericht om 
de belangen van meer dan een 
miljoen actieve voetballiefhebbers te 
behartigen, lijkt de andere kant op te 
kijken. En dat frustreert. 
 
Op laag niveau is er wekelijks wel een 
calamiteit op een voetbalveld. Het 
project ‘Respect’ moest dit oplossen. 
Wellicht had meer investeren in 
een goede scheidsrechtersopleiding 
meer effect gesorteerd. Wekelijks 
worden vele wedstrijden geleid door 
goedwillende scheidsrechters, die 
met een fooi worden afgescheept en 
na een korte cursus al direct voor de 
spreekwoordelijke leeuw (toevallig ook 
uw logo – hoe toepasselijk…) worden 
gegooid. U roept al jaren dat het 
niveau van de scheidsrechters omhoog 
moet; met een ‘Respect’-project gaat 
dit echt niet lukken. De Nederlandse 
scheidsrechters zijn gebaat bij meer 
ondersteuning.
 
Of wat te denken van de ultrakorte 
winterstop. Voetballers worden met 
temperaturen waar men in Siberië 
jaloers op is het veld opgejaagd. Iedere 
amateursporter klaagt hierover, maar 
al jaren doet u niets aan dit fenomeen. 
In een jaar van het WK wordt dit 

toernooi als argument gebruikt. Maar 
ik veronderstel maar even dat niemand 
van het zesde van Manderveen 
zal worden opgeroepen door onze 
almachtige bondscoach.
 
Over de bondscoach gesproken: 
waarom werd niet direct bekend 
gemaakt dat Guus Hiddink de 
nieuwe voorman is van uw bond? De 
geheimzinnigheid druipt er van af. 
Volgens mij is de regering in Noord 
Korea nog meer transparant dan uw 
bond als het gaat om communicatie. 
Inmiddels heeft Guus Hiddink zelf al op 
de radio aangegeven dat hij bezig is om 
een staf te formeren, maar vanuit de 
Zeister bossen blijft het angstvallig stil.
 
Ook in het betaalde voetbal is er 
geen lijn meer te ontdekken. Een niet 
nader te noemen spits van Feyenoord 
sloopt zowat de gehele inventaris 
in de Grolsch Veste. Er komt geen 
vooronderzoek naar de speler. Even 
later steekt een niet nader te noemen 
keeper van een betaald voetbalclub 
uit Breda een keer zijn middelvinger 
op: vooronderzoek! Of wat te denken 
van het feit dat uw bond bedacht dat 
wedstrijden, die moesten worden 
verplaatst voor de nucleaire top, wel 
even om 15:45 uur gespeeld konden 
worden. Er was die avond immers 

Champions Leaugue op televisie.  
Dat de gemiddelde voetbalsupporter 
nog gewoon aan het werk is midden 
op de middag, werd maar even voor 
lief genomen. Onder druk van de 
voetbalclubs werd contact gezocht 
met uw Europese vrienden. Gelukkig 
mochten de wedstrijden worden 
verplaatst naar 18:45 uur 
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FC Voetbalkennis - Een elftal voetbalvragen

1. Ola John verruilde in de winterstop 
Benfica (tijdelijk) voor HSV. Welke twee 
Nederlanders en oud- spelers van FC 
Twente verdedigden ook de kleuren van 
de club uit Hamburg?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
 
2. Rahim Ouédraogo speelde tussen 
1998 en 2007 160 wedstrijden voor 
FC Twente. Voor welke drie andere 
Nederlandse clubs kwam ‘het lachende 
scheermes’ uit?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3. Begin februari maakte Sander 
Boschker bekend dat hij een punt gaat 
zetten achter zijn carriere.  
In zijn 25- jaar durende loopbaan kwam 
hij één keer uit voor het Nederlands 
Elftal, en wel op 01-06-2010. Tegen welk 
land was dat?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

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

 

_________________________________
_________________________________

5. FC Twente speelde op 6 november 
2008 in het Etihad Stadion tegen 
Manchester City. De ploeg van Steve 
McClaren verloor nipt van de Citizens 
(3-2). Wie scoorden de twee doelpunten 
voor de Enschedeërs? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

6. Welke speler speelde voor Ajax, NAC 
Breda, NEC, SC Heerenveen en Vitesse 
alvorens hij zijn handtekening zette 
onder een contract bij FC Twente? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

7. In het seizoen 2008/2009 moest 
FC Twente in de UEFA Cup drie 
keer aantreden tegen een Franse 
tegenstander. Welke club was ooit de 
eerste Franse tegenstander van de 
Tukkers?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

8. Thijs Houwing kende op 26 maart 
2000 een droomdebuut in het eerste 
elftal van FC Twente. Als vervanger 
van Dennis Hulshoff scoorde hij de 
gelijkmaker tegen FC Utrecht. In amper 
een kwartier wist FC Twente een 0-2 
achterstand om te buigen in een 4-2 
overwinning. Wie waren de andere 
doelpuntenmakers? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

9. Het talent uit Vasse wist zijn potentie 
uiteindelijk niet te verzilveren. In 2006 
verliet hij het betaalde voetbal voor 
de amateurs. Na zijn dienstverband bij 
FC Twente kwam hij nog uit voor twee 
BVO’s. Welke clubs waren dat?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

10. Een ander veelbelovend talent wist 
ook nooit te voldoen aan de torenhoge 
verwachtingen. Jeffrey de Visscher 
zag zijn carriere als een nachtkaars 
uit gaan na een apart incident. In 
november 2012 besloot FC Emmen 
de samenwerking met dit voormalige 
talent van FC Twente (per direct) te 
beëindigen. Waarom?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

11. Op 2 februari 1998 ontsloeg FC 
Twente Youri Petrov. Waarom nam de 
club dit besluit?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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FC Voetbalkennis – Antwoorden editie 5

1.  Op 8 november 1973 won FC Twente 
met 7-0 van het Griekse Panachaiki 
Patras. 

2. Jan Vennegoor of Hesselink

3.  Kick van der Vall, Frans Thijssen, 
Arnold Mühren 

 
4. Kim Christensen

5.  Arnold Bruggink (16 jaar, 8 maanden 
en 24 dagen) en Collins John (17 jaar 
en 16 dagen) 

6.  Patrick Pothuizen, Jeroen Heubach, 
Niels Wellenberg, Bas Sibum en 
Ramon Zomer 

7. Feyenoord

8. Marcel Peeper 

 
9. Philip Cocu 

10. Chris de Witte en Martijn Abbenhues. 
 
11.  Toen nog Dwight Tiendalli, op dit 

moment is dat Quincy Promes.


