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Van de voorzitter

Beste leden/sponsoren,

Zondagmiddag 30 augustus, via 
WhatsApp krijg ik het bericht dat Alfred 
Schreuder dan toch zijn congé heeft 
gekregen. Hoewel het eigenlijk niet als 
verrassing kwam, moest ik toch even aan 
Joop Munsterman denken. Wat zou Joop 
gedaan hebben? Hij, die jarenlang naar 
Schreuder geluisterd had. Die Adriaanse 
eruit schopte op voorspraak van Alfred. 
Die heel veel vertrouwen en geloof had 
in Alfred en hem veel vertelde van zijn 
plannen en handelwijze. Hij die Alfred 
een vorstelijk (bijna hilarisch) contract 
met bespottelijk lange looptijd in het 
vooruitzicht had gesteld. Daar zal Joop 
best zijn redenen voor hebben gehad.. 

Voor Schreuder was het al tijden te laat. 
Hij verloor het broze krediet van de 
fans nog voor het goed en wel verstrekt 
was. De strijd viel niet te winnen, daar 
won hij te weinig voor en verloor hij 
te vaak met saai spel. Het spel was 
onherkenbaar, de manier van spelen was 
angstig en verkrampt, de tegenstander 
werd laf bejegend, er was voortdurend 
aanhoudende tactische chaos, spelers 
werden niet beter gemaakt, het gebrek 
aan ‘vreugde’, het gebrek aan passie, 
bezieling en trots, et cetera. Schreuder is 
als onvervaren trainer te licht gebleken 
voor het runnen van een club van het 
kaliber FC Twente. Hij had geen zicht 
en grip op het team en lag te vaak met 
spelers overhoop. Alfred was niet de 
juiste man op deze plek. 

Overigens ben ik van mening dat 
Schreuder wel veel te veel stront over 
zich heen gekregen heeft. Op sommige 
momenten leek het wel alsof hij de 
veroorzaker was voor alle ellende binnen 
de club. Op social media heb ik mensen 
bewoordingen zien gebruiken, waarbij 
je als supporter van FC Twente je ogen 
uit de kop moet schamen. En dat alleen 
om de hoofdtrainer te beschimpen. Toch 
triest.

Het jaar 2015, een jubileumjaar voor 
onze mooie club, gaat de boeken in 
als een inktzwart jaar. Een jaar die we 
misschien wel heel erg snel willen en 
moeten vergeten. De blik moet vooruit. 
Ook wij supporters zullen nu weer 
massaal en met alle steun die we kunnen 
bieden de club aan moete moedigen. 
Geen negatieve energie meer. Allemaal 
weer achter het team! Een nieuwe 
trainer, interim of niet, verdient krediet. 
Het is tijd dat de club, het bestuur, de 
supporters en de spelers weer een 
eenheid gaan vormen! Want dat is al veel 
te lang geleden!

Nog steeds lijkt het chaos te zijn bij onze 
club. En hoewel de club al veel vaker 
voor hete vuren heeft gestaan, maak ik 
me toch wel zorgen. Een behoorlijke tijd 
vroeg ik me af waar de wisselwerking 
tussen supporters en de spelers op 
het veld was gebleven, die ene rode, 
trotse familie. De onrust onder de 
supportersschare heeft langzaamaan 
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plaats gemaakt voor berusting. Berusting 
dat we momenteel niet beter kunnen. 
Berusting dat we een nog een jaartje 
door de zure appel heen moeten. 
Berusting dat..

Net als andere jaren hebben we weer 
een ontzettend jong team, met een 
samengeraapt groepje nieuwelingen 
erbij. Het is nu tijd dat FC Twente weer 
een ploeg gaat worden waarbij iedereen 
zijn stinkende best doet voor het geheel, 
waarbij er weer uitgegaan wordt van de 
eigen kracht en de vreugde in het spel 
weer overspringt op de tribunes. Indien 
de discipline goed wordt aangehaald, 
trainer René Hake er voor zorgt dat het 
lef weer teruggebracht gaat worden en 
er weer structuur kan aangebracht in de 
chaos, kan het ook nog wel wat worden 
dit seizoen. 

We worden nu uitgelachen, laat ze maar 
lekker doen. Ik, wij, zijn nog steeds 
Trots en dat zullen we ook altijd blijven. 
Twente komt wel weer boven, en ik 
denk dat het sneller gebeurt dan ‘onze 
vrienden’ van de media voor mogelijk 
houden.

Wij gaan als supporter door een heel 
diep dal waarbij het elke dag weer 
afwachten is wat er nu weer naar buiten 
komt. Echter blijven wij achter de club 
staan. De bestuurders zijn niet de club, 
WIJ ZIJN de club! En wij staan als één 
blok achter de club!

Zaterdag 7 november hebben we, 
ondanks de zware nederlaag in huis 
huis tegen Heerenveen, een erg gezellig 
ledenfeest gehad bij het Podium. 
Goed om te zien dat er zoveel mensen 
waren. In de loop van 2016 zullen we 
ongetwijfeld nog eens een dergelijk 
ledenfeest organiseren.

Wij als Supportersvereniging hopen jullie 
allemaal ‘gewoon’ weer te verwelkomen 
in de bus. Wij hopen dat alle negativiteit 
snel plaats gaat maken voor het 
positiviteit. Dat we snel weer instappen 
met het positieve gevoel waarmee je 
naar een voetbalwedstrijd wil gaan. 

Dat je ’s avonds laat in huis komt en je 
een mooie, spannende wedstrijd hebt 
gezien vol passie, beleving en strijd. Een 
wedstrijd die past in een gezellige avond 
of middag, samen met vrienden en/of 
familie.
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Nieuws vanuit het bestuur
 
 
Samenstelling bestuur
Medio mei heeft Rene Vollenbroek 
besloten om te stoppen als bestuurslid 
van de vereniging. Rene is vlak na de 
oprichting betrokken geraakt bij het reilen 
en zeilen binnen de supportersvereniging 
en heeft een belangrijke rol gehad in de 
groei van de vereniging.
 
Rene vond het tijd om zijn 
werkzaamheden geleidelijk over te 
dragen aan iemand anders. Iemand 
anders met een verfrissende blik/kijk op 
zaken, met nieuwe impulsen/inzichten. 
Rene wordt bedankt voor zijn jarenlang 
inzet voor de vereniging!

Marc olde Scholtenhuis is medio 
juni door het bestuur benaderd om 
René op te volgen. Op de Algemene 
Ledenvergadering van 25-09-2015 is 
Marc officieel benoemd tot bestuurslid. 
Hiermee is hij dus de opvolger van René.

Bustrip Gelsenkirchen - Augustus 2015
Op zondag 2 augustus hebben 
we de wedstrijd Schalke ’04 – FC 
Twente bezocht. In totaal zijn er 142 
aanmeldingen binnen gekomen, we dus 
voor 142 mensen een wedstrijdkaart 
hebben geregeld, maar er slechts 106 
zijn op komen dagen. In de laatste dagen 
hebben we van 19 mensen een afmelding 
ontvangen, en er waren 17 mensen die 
de moeite niet hebben genomen om dit 
te doen.

Uiteraard kun je altijd een goede 
reden hebben om je af te melden. 
Dit zullen wij altijd respecteren als 
bestuur. Maar zonder geldige reden 
afmelden, kunnen wij dit niet meer 
accepteren! Wij moeten ook de bussen 
en de kaarten van FC Twente betalen! 
Even voor de duidelijkheid, deze 
afmeldingen hebben ons die dag veel 
geld gekost. Dit omdat er 36 kaarten 
geregeld en betaald zijn, maar geen 
enkele euro hebben opgeleverd. De 
namen van desbetreffende personen 
genoteerd en bij herhaling zullen wij als 
supportersvereniging geen kaarten meer 
gaan regelen voor deze personen. 

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie wordt ook 
het komend seizoen gevormd door 
Jordy Morsink, Elmir Gobeljic, Bob 
Westerhof en Paul Ottenhof. Daarnaast 
zal Marc olde Scholtenhuis ook zijn 
steentje bij proberen te dragen door 
het gebied Oldenzaal te bewerken. De 
Sponsorcommissie heeft ervoor gezorgd 
dat er drie nieuwe sponsoren zijn 
‘binnengesleept’. Te weten: Duurzaam & 
Technisch Installatiebedrijf Schulte, HOH 
Schilderwerken en Gerwers AV Techniek. 
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Benoeming ‘controle-commissie’ voor 
het seizoen 2015/2016
De controlecommissie of kascommissie 
van de supportersvereniging is een 
speciale commissie die de boekhouding 
van de vereniging controleert. De 
belangrijkste taak van de commissie 
is het controleren van jaarrekening, 
gemaakt door de penningmeester. 
Daarnaast kan de kascommissie een 
oordeel uitspreken over het gevoerde 
financiële beleid. 

Het afgelopen seizoen waren Dirk 
Sieben en John Wigger lid voor de 
kascommissie. Aankomend seizoen 
zullen John Wigger en Wouter Hoonberg 
de controle-commissie gaan vormen. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is 
men akkoord gegaan met de benoeming 
van bovengenoemde heren.

Ontwikkeling ledenbestand 
Supportersvereniging
Dit seizoen hebben we wederom enkele 
nieuwe leden mogen verwelkomen, maar 
er zijn ook de nodige leden die door de 
financiële en sportieve malaise van de 
club hebben opgezegd. Vorig jaar gingen 
we met 144 leden tweewekelijks in de 
bus naar de Grolsch Veste, dit seizoen 
zal dat met 129 leden zijn. Daarnaast 
hebben we nog meerdere leden die ons 
met €10 per seizoen ondersteunen. Dit 
zijn er momenteel 145, waardoor het 
totale ledenaantal op 274 komt.

Nieuwe merchandise
Onlangs zijn er nieuwe autoshawls van 
de supportersvereniging op de markt 
verschenen. De laatste tijd hoorden we nog 
wel eens dat de oude autoshawl verkleurd 
was tot een 'vies' oranje kleurtje en/of de 
zuignapjes niet meer blijven zitten. Het 
ontwerp is ietwat veranderd, de prijs blijft 
hetzelfde. Voor €7,50 verzeker jij jezelf 
van deze mooie autosjaal! Wil jij er één 
hebben? Neem dan contact op met één van 
de bestuursleden.

Vitesse away
Vrijdag 18 december speelt FC Twente in 
het GelreDome tegen Vitesse. Wij zouden 
graag met een volle bus afreizen richting 
Arnhem. Een busretour en wedstrijdkaartje 
zal €25,- per persoon kosten. Daarnaast 
zorgen wij wederom voor een even 
befaamde als beruchte loterij. Aanmelden 
kan via mail@fctwente-denekamp.nl o.v.v. 
je volledige naam en (s)cc relatienummer.
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Een lid van de Supportersvereniging.. Harm Kleisman

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 Harm Kleisman uit 
Beuningen.

Wat is je naam en/of bijnaam? 
Harm Kleisman

Wat doe je zoal voor de kost/in het 
dagelijks leven?
Ik ben werkzaam als Monteur bij ITW 
Installatiebedrijven

Verder nog hobby's? 
Teveel om op te noemen; voetbal, 
carnaval, kameraden et cetera.  

Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Vrijgezellig.

Zijn er nog andere sporten die je leuk 
vindt?
Volg veel sporten een beetje, maar er 
gaat niets boven voetbal.

Voetbal je zelf? Bij welke amateurclub 
sta je langs de lijn? 
Jazeker, onderdeel van SDC’12 - Zaterdag 
5. In dit vriendenteam ben ik de 
technisch zeer begaafde linkshalf! :-P

Wanneer/wat was je eerste wedstrijd 
van FC Twente? 
Seizoen 1997-1998, Twente – Feyenoord 
in het Diekmanstadion. Uitslag 0-0. 
Jan van Halst miste in de slotfase een 
penalty. 

Seizoenskaart sinds?
Seizoen 2008-2009

Waar en met wie zit je in het stadion?
Vak 310 Samen met Luuk Keizer en Tim 
Grimberg

Wie is je favoriete speler bij FC Twente 
(nu/aller tijden)?
Op dit moment zie ik Hidde Ter Avest 
graag spelen, Jeroen Heubach Hooligan 
en Brian Ruiz zijn mijn favoriete spelers 
aller tijden.   

Welke speler moet er zo snel mogelijk 
terug keren in het rood van FC Twente? 
Bryan Ruiz!!!!

Wie mag er vandaag nog weg? 
Jerson Cabral.

Waar eindigt Twente dit seizoen? 
Top 5, we blijven positief.
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Welke prijzen/prestaties behaalt FC 
Twente de komende 10 jaar?
Moeilijk te zeggen, laten we hopen 
zoveel mogelijk

Je meest memorabele wedstrijd van FC 
Twente?
FC Twente- FC Utrecht 4-2 seizoen 1999-
2000 kwartier voor tijd stond het nog 
0-2. 

Wat is je favoriete buitenlandse club? 
Niet echt een favoriet, maar ik kijk graag 
Engels voetbal.

Wie is je favoriete buitenlandse speler 
(nu/aller tijden)?
Eden Hazard vind ik erg goed, maar 
Lionel Messi is buitenaards.

Wie is volgens jou de meest irritante 
voetballer?
Anthony Lurling zou ik graag zelf een 
keer onder het gras trappen.

Wat is volgens jou het mooiste doelpunt 
ooit?
Dennis Bergkamp, in zijn Arsenal tijd, 
met zijn pirouette tegen Newcastle. 
Magistraal!! 

Wat is je favoriete stadion?
De Grolsch Veste.

Welke tegenstander hoop je dat ooit 
nog eens Europees uit de bus rolt?
Manchester United of Chelsea, want dan 
spelen we zelf ook Champions League 
waarschijnlijk! :-P

Welke club hoop je dat promoveert uit 
de Jupiler League en welke club hoop je 
dat degradeert?
De Eagles mogen wel weer promoveren 
en het zou mooi zijn dat Heracles eens 
degradeert. Al lijkt me dat niet meer 
mogelijk.. 

Nog een mening over het Nederlands 
Elftal?
Op dit moment dramatisch.

Wat is je favoriete trainer?
Fred Rutten

Wat zijn je verwachtingen van het 
seizoen 2015/2016? 
Voor 2015/2016 verwacht ik toch dat 
Europees voetbal halen.

Wat is je ideale basiself FC Twente op 
dit moment? 
Drommel, Ter Avest, Uvini, Katsikas, 
Schilder, Gutierrez, Ziyech, van de 
Heyden, Da Cruz, Olaitan, Agyepong.

 



8



9



10

Hoe gaat het met.. - Sjaak Polak

Een garantie voor de drie punten was 
het niet per se, maar met Sjaak Polak 
(18 februari 1976) in de gelederen 
had je in ieder geval wel een mooie 
wedstrijdanalyse te pakken. De speler 
stak zijn mening nooit onder stoelen of 
banken. 
 

Sjaak groeide op in 
het mooie Den Haag. Veel wil hij daar 
niet over kwijt, maar die jaren verliepen 
zeker niet zonder slag of stoot: ''Mijn 
jeugd gun je je ergste vijand niet''. Na 
het verwerkte trauma komt Polak in 
1995 bij SVV Scheveningen terecht, 
waar hij algeheel kampioen wordt bij 
de amateurs. Sjaak wordt vervolgens 
door Excelsior opgepikt en hier is hij een 
aantal jaren vooral als linkerverdediger 
een zekerheidje achterin.

Een transfer naar FC Twente volgt in 
2001 en hier doet hij de eerste ervaring 
op op het hoogste niveau. In datzelfde 
seizoen was het Polak die FC Twente 
naar de finale van de Amstel Cup én 

naar de UEFA Cup. De ploeg uit Enschede 
versloeg Vitesse na 120 minuten voetbal 
en vijf strafschoppen. 

Hemelvaartsdag 2001 staat nog in het 
geheugen van vele FC Twente-supporters 
gegrift. Op 24 mei van dat jaar pakte 
FC Twente voor het eerst sinds lange 
tijd weer een prijs. In Rotterdam werd 
PSV in de bekerfinale na strafschoppen 
verslagen. Het werd de finale van 
Sander Boschker. De doelman stopte 
in de strafschoppenserie maar liefst 
drie penalty’s. Een nederlaag leek nabij 
na de missers van Jan Vennegoor of 
Hesselink en Jeroen Heubach, maar 
toen stond Boschker op door een drietal 
strafschoppen te stoppen. Tussendoor 
schoten André Karnebeek, Sjaak Polak en 
Dennis Hulshoff wel raak. Het volksfeest 
barstte los in Twente en bij de 35.000 
meegereisde Tukkers. Sjaak Polak blijft 
tot 2004 bij FC Twente. In 111 officiële 
duels is hij goed voor 15 doelpunten. 

Dan breekt de periode aan waar elke 
Hagenees van droomt: Sjaak mag naar 
ADO in 2004/05. De periode duurt 
slechts een jaar en het seizoen erop is hij 
bij Sparta te vinden. Hier ontdekt Sjaak 
het harde bestaan van het voetballen 
op Spangen. ''Dit was met de broek 
op de knieën en de volle hand erop'', 
is eigenlijk meer dan eens een prima 
samenvatting van het wedstrijdverloop 
voor de Rotterdammers. 
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Moeilijk kan de nuchtere Polak af en toe 
tegenslagen verkroppen. ''Ik sta hier te 
lachen, maar ik kan eigenlijk wel janken'', 
zei hij dan in het nababbeltje met een 
reporter.

Gaandeweg leert de Hagenees meer met 
tegenslagen om te gaan, maar vooral 
meer te relativeren. ''Gewoon je helm 
opzetten en je motor starten, da's het 
enige wat je kan tegen die gasten'', is 
bijvoorbeeld zijn advies, wanneer je in 
een wedstrijd tegenover Andwele Slory 
komt te staan. Ook een keer een penalty 
missen, daar moet je niet wakker van 
liggen. Volgens Sjaak is dat een ''kwestie 
van beide kanten'' en de keeper ''zal wel 
gokken''.

Voor een verdediger is Polak aardig 
trefzeker. In 2007 is hij zelfs even 
clubtopscorer, maar dit doet de nuchtere 
Hagenees vrij weinig: ''Of ik het nou 
ben, of Haris of Pietje Puk, of dat de 

materiaalman hem nou binnen 
schiet, het 

belangrijkste is, wie hem ook maakt, dat 
we de punten halen''. En zo is het ook 
eigenlijk. In maart dat jaar moet Sparta 
aantreden tegen oude liefde ADO en 
Polak neemt daarom voor niet te scoren. 
Dit plan mislukt jammerlijk: ''Ik mikte op 
het reclamebord, maar hij ging er aardig 
in''.

In 2008 loopt het contract af van Polak 
en hij komt dan voor een stage terecht 
bij Maccabi Tel Aviv. Als buitenlander 
mag hij er eigenlijk niet spelen, maar 
omdat Sjaak Joodse familie heeft, maken 
ze graag een uitzondering. Dan moet hij 
wel een Israëlisch paspoort aannemen 
en dat gaat de nuchtere Sjaak een tikkie 
te ver.

Polak gaat dan een stapje lager, terug 
naar de Eerste Divisie bij BV Veendam. 
Die zijn dolblij met de routinier, maar 
echt een droomstart wordt het niet. Na 
rust in zijn eerste duel tegen Cambuur 
moet Polak er met rood af na een 
overtreding op Ruud Ter Heide en de 
wedstrijd kantelt. Sjaak is de schlemiel, 

maar heeft eigenlijk helemaal 
niemand aangeraakt: ''Dan ken 
ik net zo goed wachten tot vijf 
minuten erna. Tot ie in de hoek 
komt en dan trap ik hem finaal 
in elkaar, maar wat schiet je daar 
nou mee op?'' Het seizoen is 
nog maar kort, maar hij heeft de 
afgelopen maanden als een film 
aan zich voorbij zien komen en 
hij heeft even ''tijd nodig om het 
allemaal te verwerken''.
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Nog twee jaar zou Polak voor Veendam 
spelen, om zich in de tussentijk ook nog 
aan RBC te laten verhuren. Dat Polak 
in eigen woonplaats nog gewaardeerd 
wordt, wordt duidelijk wanneer iemand 
de volledige voorzijde van het huis van 
Polak groen/geel verft. Eind 2009 rijdt 
de dan even clubloze Polak opgewekt 
naar het stadion van AZ, wanneer hij net 
door Jan Joost van Gangelen gebeld is 
om samen verslag te komen doen van 
AZ-ADO. Wanneer hij bij het stadion 
komt, weet niemand van iets en blijkt 
Ricky van den Berg achter het telefoontje 
te zitten. Sjakie weer onverrichte zaken 
naar huis.
In 2012 bouwt hij af op het vierde niveau 
in de Verenigde Staten, bij de Dayton 
Dutch Lions. 

Na het voetbal valt Polak in een zwart 
gat en hij weet het even allemaal niet 
meer. Wanneer hij in de wachtkamer 
van het UWV wordt herkent door een 
supporter, is dit erg confronterend voor 
hem: ''Ik kon wel janken''. Polak heeft het 
financieel gezien niet breed. “Mensen 
denken dat je als ex-voetballer miljonair 
bent, maar ik juist altijd de goedkoopste 
speler van de selectie geweest. Als ik 
wat beter had onderhandeld, had ik 
nu rustig op een stoeltje kunnen gaan 
zitten wachten of er iets leuks voorbij 
zou komen. Dat is niet het geval”, aldus 
Polak.

Gelukkig kan de verdediger en 
middenvelder van weleer later wel zijn ei 
kwijt met het geven van voetbalclinics en 
het verzorgen van kinderfeestjes. In 2012 
wordt hij trainer van RSV Hoekpolderder, 
een team uit de derde/vierde klasse. 
Later wordt hij coach van Quickboys 
2, clubs waar hij op handen gedragen 
wordt. En terecht. Polak is een volkse 
jongen die geen blad voor de mond 
neemt en honderd procent meeleeft. 

En niet alleen dat. Sjaak Polak is naast 
een fanatiekeling en een goudeerlijke 
sportman, ook altijd een liefhebber 
van het spelletje gebleven. Zo draaft hij 
geregeld nog op bij de FC Twente All 
Stars. Zo was hij één van de aanwezigen 
bij het 5-jarig jubileum van onze 
supportersvereniging. Deze middag, 
zaterdag 11 mei 2013, is nog altijd 
één van de hoogtepunten van onze 
vereniging.
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Kanker... Zouden ze niet weten wat het 
woord betekent?

Zo! De kop is eraf. Van het seizoen en 
van de trainer in ieder geval. Van alles 
dat ik in de laatste 30 jaar bij FCT heb 
meegemaakt is mijn all time dieptepunt 
bereikt na de wedstrijd tegen Heracles.  
Honderden eencelligen die de social 
media overspoelden met de meest 
verschrikkelijke teksten en kreten tegen 
Schreuder. "Schreuder rot op" getuigt 
niet van heel veel respect maar is er 
daarvan in ieder geval nog eentje die 
binnen de perken geacht wordt. Maar 
kanker-verwensingen aan het adres van 
de trainer bezorgen mij gevoelens van 
plaatsvervangende schaamte. Waar zijn 
"we" in he-mels-naam mee bezig vraag 
ik me dan af. Zoals ik me die avond nog 
veel meer afvroeg. Hoe kan het zijn 
dat mensen in de beleving van sport zo 
ver kunnen gaan? Hoe is het mogelijk 
dat deze mensen zichzelf 'supporter' 
noemen? Zouden ze niet weten wat het 
woord betekent? Moet de KNVB (waar is 
uw fatsoen?) misschien in ieder stadion 
de definitie van het begrip 'supporter' 
met koeienletters aan de dakrand van 
het stadion laten hangen?

Brengt het eerste elftal van FC Twente 
jou ook het enige geluk en trots in 
de week? Ga dan maar eens bij jezelf 
te rade dat er meer is in het leven! 
Ik bedoel, ik begrijp dat het leven in 
bepaalde gevallen erg zwaar is. 

Column - Bas Leferink
September 2015

Ik begrijp dat je wanneer je 24/7 
met sores geconfronteerd wordt wat 
lichtpuntjes nodig hebt. Ik begrijp dat 
je dan je momenten van trots moet 
houden. Ik begrijp dat je, wanneer je 
net ontslagen bent en je vrouw je zojuist 
definitief gedag heeft gezegd nadat ze 
vertelde dat ze er met je beste kameraad 
vandoor gaat, jezelf verre van goed 
voelt. Helemaal als ze er ook nog eens bij 
vertelde dat hij een veel langere plasser 
heeft dan jij en dat ie er ook nog eens 
meer mee doet. Maar ga daar als een 
kerel mee om en niet als een kuiken. 

Je bent verantwoordelijk voor je eigen 
geluk. Zoek het niet bij iemand anders 
dat jij je om die reden zo gedraagt. En 
als je het niet zelf kunt verzinnen wil ik 
het wel vertellen. Dit onder het motto: 
"Verbeter de wereld begin bij jezelf". 
Kankerverwensingen kunnen NIET. Nu 
niet, dan niet en nooit niet. Laat staan 
om het verliezen van een potje VOETBAL. 
Aylan Kurdi, het 3 jarige jongetje dat 
na een geslaagde vluchtpoging uit de 
misère van Syrië alsnog aanspoelde 
op een verlaten strand in het Turkse 
toeristenoord Bodrum, had in plaats 
van te sterven ongetwijfeld graag op 
jouw plekje in de Grolsch Veste gestaan 
in zijn rode shirtje. Het kereltje zou 
dan misschien ook soms flink gevloekt 
hebben na een mislukt schot, een 
gemiste kans of een achterlijke beslissing 
van de scheidsrechter. 
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Maar de levensles die hij op jonge 
leeftijd geleerd zou hebben als de vlucht 
wel geslaagd was zou er in zijn verdere 
leven -no matter what- voor gezorgd 
hebben dat hij nooit mensen de kanker 
zou wensen.
  
Gelukkig zijn er onder de leden van 
Twente Denekamp geen mensen die 
zich om bovenstaande aangesproken 
hoeven te voelen. Ik ben trots op het 
feit dat de Doarper supporters met recht 
supporters te noemen zijn. Ik ben trots 
op het feit dat ik in Gelsenkirchen enkele 
leden van onze vereniging beschonken 
Twente"supporters" hoorde aanspreken 
op het feit dat ze iemand de kanker 
wensten. Daar haal IK een deel van 
MIJN geluk vandaan. Voetbal is een 
spelletje, wij Doarpers zijn ons daar 
altijd van bewust, de rest helaas soms 
iets minder. Laten wij daar trots op zijn 
en dat vooral zo houden. What goes 
around, comes around. Dus laten we er 
gezamenlijk voor zorgen dat wij in ieder 
geval niet verantwoordelijk zijn voor de 
negativiteit in het stadion. Wanneer wij 
er vervolgens in slagen om dat een klein 
beetje over te brengen op de andere 
supporters(verenigingen) dan kunnen 
we trots zijn. De Zun kump immers toch 
weer op...

Bas Leferink
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In de nacht van 13 april van dit ‘vierde’ 
FC Twente haar 50- jarig jubileum. Deze 
bijzondere mijlpaal was voor de Grolsch 
en TC Tubantia de aanleiding om de 
supportersverenigingen van FC Twente 
uit te dagen om tegen elkaar te gaan 
strijden voor de titel:
FC Twente kenner van de Halve Eeuw!

De sportredactie van De Twentsche 
Courant Tubantia heeft met FC Twente 
en de Koninklijke Grolsch een uitdagende 
supportersquiz georganiseerd. De 
voorrondes van deze quiz werden in 
april/mei op verschillende locaties in de 
regio gehouden. 

Het programma tijdens deze avond 
bestond uit twee quiz-rondes waarmee 
de voetbalkennis van 50 jaar clubhistorie 
getest werd. De aanvangstijd is om 20.00 
uur en zal c a. 2,5 uur in beslag nemen. 
Uiteraard was er tijdens de avond 
gelegenheid voor een goed glas Grolsch!  
Welke supportersvereniging mag zich 
uiteindelijk de beste noemen als het 
gaat over kennis over het jubilerende FC 
Twente? Woensdagavond 29 april was 
in Weerselo de eerste van in totaal vier 
voorrondes. In deze eerste voorronde 
moesten wij het opnemen tegen de 
supportersverenigingen uit Borne, 
Tubbergen en Weerselo.

Supportersquiz - FC Twente kenner van de 
Halve Eeuw

Op het eerste oog waren de heren 
van Supporters Vereniging Gemeente 
Tubbergen (SVGT) torenhoog favoriet, 
dit door de aanwezigheid van Martin 
Hemmer uit Vasse. De winnaar van 
meerdere voetbalkennistesten, 
waaronder het programma ‘Binnen de 
Zestien’ van RTV Oost.
 
Tijdens de avond bij Cafe De Troll, 
thuishaven van Supportersvereniging 4 
EVER RED kregen de vier teams de meest 
uiteenlopende vragen voorgeschoteld 
uit de vijftigjarige clubhistorie. 
Videofragmenten, spelerspaspoorten, 
ABC’tjes, benaderingsvragen, van alles 
kwam voorbij.

Al vrij vroeg op de avond werd zichtbaar 
dat ‘we’ met SVGT gingen strijden om de 
finaleplaats van 18 mei bij de Koninklijke 
Grolsch. Lange tijd stonden volgden we 
de heren van Tubbergen in het kielzog, 
maar tijdens de laatste ronde wisten 
we ze te achterhalen en zelfs in te 
halen. De laatste vraag van de avond gaf 
uiteindelijk de doorslag: 
Wie was in het seizoen 1987/1988 de 
enige buitenlandse speler in de selectie 
van FC Twente? Daar waar wij aan Claus 
Nielsen dachten, schreef ‘Tubbig’ de 
naam van Antti Sumiala op het bordje.
Beiden hadden we de vraag foutief 
beantwoord, want het enige juiste 
antwoord was Mika Lipponen. 
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De Vriendenkring van FC Twente had 
woensdag 13 mei aan 26 punten 
voldoende voor de zege en een 
finaleplek.

Maandag 18 mei stond de grote finale 
op het programma bij de Grolsch fabriek 
in Enschede. Op dezelfde avond was 
het ook weer tijd voor het jaarlijkse 
voetbalgala van De Twentsche Courant 
Tubantia. Hakim Ziyech  won de Man 
of the Match verkiezingen voor FC 
Twente, Wout Weghorst won deze 
prijs voor Heracles. Hakim Ezafzafi 
werd maandagavond gekroond tot 
amateurvoetballer van het jaar. Quinten 
Wiggers van FC Winterswijk is topscorer 
van het regionale amateurvoetbal. Ook 
werd het sportpark van FC Winterswijk 
uitgeroepen tot mooiste sportpark in de 
regio.

Als Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp scoorden we uiteindelijk 30 
punten. Op plaats twee kwam Tubbergen 
met 29 punten, gevolgd door Borne met 
18 punten. Gastheer Weerselo moest 
uiteindelijk met 16 punten genoegen 
nemen.

In de twee daaropvolgende weken  
waren er nog een drie voorrondes. 
Na13 mei zaten de vier voorrondes er 
op. Supportersvereniging FCT Eibergen 
scoorde uiteindelijk de meeste punten. 
Eibergen kwam donderdag 30 april 
tijdens de tweede voorronde in het eigen 
café Tijink tot een score van 35 punten. 
De derde voorronde werd woensdag 6 
mei in cafe Buddy's in Goor gewonnen 
door het thuisteam. Goor plaatste zich 
met een score van 30 punten voor de 
finale. 

Supportersvereniging Aantal punten Supportersvereniging Aantal punten

Eibergen 35 punten Reggestreek 22 punten

Denekamp 30 punten Enter 20 punten

Goor 30 punten Rietmolen/Neede 19 punten

Tubbergen 29 punten Borne 18 punten

Vriendenkring FC 
Twente

26 punten Vak P 16 punten

Markelo 25 punten FCT Hoksebarge 16 punten

RedSaints 23 punten Weerselo 16 punten

                                                                                Alstatte 11 punten

Dit was de stand na alle voorrondes:
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Tussen deze prestigieuze prijsuitreiking 
door was het tijd voor de finale van de 
supportersquiz. De vragen waren van 
een heel ander niveau dan tijdens de 
voorrondes. Om een beeld te geven van 
de vragen:
- Hoeveel interlands speelde 
Michael Birkedal voor zijn vaderland 
Denemarken? 
- Welke speler werd er betrokken in de 
overgang van Epy Drost van Heracles 
naar FC Twente in 1966?
- Hoeveel treffers maakte Rik Platvoet in 
het shirt van FC Twente? 
- Welke spelers brak nooit door bij FC 
Twente, maar heeft inmiddels meer dan 
100 wedstrijden gespeeld voor Chievo 
Verona?

Uiteindelijk deden een tweetal vragen 
ons de das om. Zo werd ons tijdens de 
versnelde ronde gevraagd hoe vaak Jan 
Vennegoor of Hesselink landskampioen 
is geworden in zijn actieve loopbaan. 
Door de snelheid riepen we zeven keer. 
Het juiste antwoord bleek echter vijf te 
zijn. In 2003, 2005 en 2006 met PSV, in 
2007 en 2008 met Celtic. In plaats van 
twee punten erbij, moesten we twee 
punten inleveren. 

Uiteindelijk was het team van 
Supportersvereniging Goor dat 
zegevierde. De afvaardiging uit 
Goor pakte de overwinning met 21 
punten. Wij, met als afvaardiging René 
Vollenbroek, André Morsink en Jordy 
Morsink, eindigden met 20 punten als 
tweede, gevolgd door Eibergen en De 
Vriendenkring (beiden 15 punten). 

Het Goorse drietal - Ronnie Boers, 
Ronald Schutte en Bjorn Huistede - 
had zich zeer goed voorbereid op de 
eindstrijd van de jubileumquiz. Zo 
bezochten ze het afgelopen weekeinde 
nog het FC Twente-museum in De 
Grolsch Veste. ,,Dat is voor een FC 
Twente-supporter natuurlijk sowieso 
een mooie plek om te bezoeken'', legde 
Boers maandagavond direct na de 
triomf uit. ,,En we hebben zijn er ook 
nog wel wat te weten gekomen wat ons 
vanavond in de finale van pas kwam. 
Er is een flinke schare supporters met 
ons meegereisd, dat wordt straks nog 
een mooi feestje in de bruine kroeg van 
Grolsch.''

De bittere nasmaak van het nipte verlies 
werd overigens goed gemaakt met de 
nodige biertjes in het etablissement van 
de brouwerij. Niet voor de eerste keer 
deden de heren uit Denekamp de deur 
op slot, en werd de volgende ochtend 
ingeluid met de nodige hoofdpijn. Alles 
bij elkaar een geslaagde avond! 
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Gastcolumn  - A match made in Twente
December 2015

Zondagavond 15 november wilde 
Arno Vermeulen in de blessuretijd 
van Studio Voetbal nog snel iets kwijt. 
Hij was in Enschede geweest en hij 
vermoedde dat ze in Twente idolaat 
waren van Gertjan Verbeek. Het 
kon niet anders of Verbeek zou met 
ingang van volgend seizoen de nieuwe 
hoofdcoach worden van FC Twente. 
Aan tafel bleef het stil. Waar het twee 
jaar geleden nog boeiend was om over 
FC Twente te praten, reageerden de 
tafelgasten nu alsof Arno een recept 
voorlas uit de Allerhande. Met grote 
verwachtingsvolle ogen wachtte hij 
op een reactie, maar wat volgde was 
niet meer dan een onuitgesproken 
‘waarvan akte’.

Wat Arno Vermeulen waarschijnlijk niet 
wist, is dat er na zijn opmerking over 
Verbeek duizenden Grolsch-beugels in 
Twente openplopten van opluchting. 
Voor veel Tukkers is Gertjan Verbeek al 
jarenlang het dekseltje dat op het potje 
van De Grolsch Veste hoort. De laatste 
jaren zijn de Twente-supporters door de 
landelijke praatprogramma’s weggezet 
als een stel verwende en onredelijke 
jochies, die uit waren op het ontslaan 
van trainers als Steve McClaren en Alfred 
Schreuder.

De reputatie van de Twente-fan heeft 
hierdoor misschien nog wel een grotere 
vrije val gemaakt dan de club zelf. Dat 
is jammer en misschien wel een beetje 
onterecht. Een Tukker heeft een eigen 
mening, en dat is er eentje die vaak niet 

strookt met die van de mensen aan tafel 
van de bekende praatprogramma’s. 
Je hoeft maar naar de laatste twee 
populaire Twente-trainers te kijken – 
Michel Preud’homme en Michel Jansen 
– en je weet genoeg. De een werd bij 
VI en Studio Voetbal weggezet als een 
doorgeslagen dorpsidioot en de ander 
als een lachwekkende stroman; terwijl 
het Twente-publiek met hen wegliep. 
Ze stonden voor strijd en zeiden voor de 
camera’s eerlijk of het voetbal die dag 
wel of niet goed was. Vooral dat laatste 
is iets wat vrij normaal klinkt, maar juist 
op dat punt stond de prik vol op de cola 
tussen het publiek, Steve McClaren en 
later Alfred Schreuder.

Arno Vermeulen zit gewoon goed met 
zijn gevoel. Veel Tukkers zijn inderdaad 
idolaat van Gertjan Verbeek en beginnen 
te trillen van enthousiasme bij de 
gedachte aan een schuimende Gertjan 
Verbeek aan de kalklijn van de Grolsch 
Veste. Zonder er daadwerkelijk op de 
wereld te zijn gekomen, is Gertjan 
Verbeek namelijk een geboren Tukker. 
Gertjan Verbeek, FC Twente en de 
Twente-fans zijn voor elkaar gemaakt: A 
match made in Twente.

Deze column is geschreven door Kees 
Hendriksen, op Twitter en Facebook 
bekend als ‘CEAZ’. Hij is iemand naar 
eigen zeggen stukjes schrijft. Niet meer, 
niet minder.
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Na een vervelende periode bij mijn 
laatste werkgever en het ‘omvallen’ van 
Bouwbedrijf Morsink besloot ik medio 
2011 om voor mezelf te beginnen. 
Al langer speelde ik met de plannen 
om voor mijzelf te beginnen, en toen 
ik de laatste knopen had doorgehakt 
zag Stucadoorsbedrijf Blaauw op 19 
september 2011 officieel het levenslicht. 

Daar gaat een verhaal aan vooraf. Toen 
mijn vader in het ziekenhuis lag en 
zijn situatie snel achteruit ging heb ik 
mijn Pa gevraagd of ik zijn naam mocht 
gebruiken voor mijn eigen toekomstige 
bedrijf. Op dat moment had ik al vier 
eventuele logo’s laten maken door Avi 
(Raymond Aveskamp red.). Mijn vader 

stemde er mee in, vervuld met trots, 
en had uiteindelijk de doorslaggevende 
stem in de keuze van het logo. 
Al snel na de start van het bedrijf kreeg ik 
de nodige opdrachten van particulieren. 
Aan het begin ging ik op de fiets naar de 
opdrachten, later in de kleine alfa van 
m’n vrouw Linda, maar al snel was dat 
geen doen meer. Bij Auto Bulter had ik 
een grijs busje zien staan en daarmee 
ben ik een jaar naar alle opdrachten 
gegaan. Tot dat ik de huidige blauwe 
bus zag bij Auto Tijink, alsof het zo zijn 
moest.

Veel van mijn opdrachten worden mij 
gegund middels mond-tot-mondreclame 
en sponsoring bij de carnaval, 
zaalvoetbal, veldvoetbal, Trekkertrek 
en meerdere lokale feesten in en rond 
Denekamp. Inmiddels zijn we doorgaans 
met vijf man aan het werk. Ik ben dan 
ook erg trots en dankbaar dat ons bedrijf 
deze groei heeft mogen maken!

Mijn liefde voor FC Twente duurt nu 
tussen de 10 en 15 jaar. Deze is tot stand 
gekomen dankzij mijn vrouw Linda. Zij 
is veel fanatieker als ik. Dankzij Frank 
Tijkorte en Gerard van Hal (Hatrans) 
hebben we kaarten gekregen in vak 119. 
Dit waren en zijn er 15 stuks. Inmiddels 
zitten daar nu allemaal bekenden van 
ons, wat iedere wedstrijd weer zeer 
gezellig is. We zijn Gerard en Jolanda 
van Hal nog altijd dankbaar dat we deze 
plaatsen hebben kunnen krijgen.  
In de tussenliggende periode zijn 

Sponsor aan het woord – Iwan Blaauwgeers 
(Stucadoorsbedrijf Blaauw)
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er erg veel mooie wedstrijden 
geweest. De tripjes naar de Kuip 
voor de bekerfinales tegen SC 
Heerenveen en Ajax bijvoorbeeld. 
Echter vallen deze ‘in het niet’ bij de 
dag van het landskampioenschap.  
De Supportersvereniging had een 
beperkte aantal kaarten. De kaarten 
werden verloot onder de mensen die 
dat seizoen de meeste thuis-, maar 
ook uitwedstrijden hadden bezocht. 
Wij waren één van de gelukkigen. 
Onvergetelijk!

Het moment van Thomas Koopman, 
vlak voor de aftrap, zullen we nooit 
meer vergeten. Enkele minuten voor 
de aftrap zaten we nog in de bus, 
het was hondeweer en de heenweg 
duurde maar en duurde maar. Thomas 
werd gefouilleerd, maar had een grote 
leverworst achter zijn broek. De Steward 
vroeg hem wat hij achter/in zijn broek 
had zitten. Thomas antwoorde héél 
serieus: ‘Jaaahaa, dat is hem’ (doelend 
op zijn tampeloeris), waarnaar hij de 
leverworst tevoorschijn haalde. 
We kwamen niet meer bij van het 
lachen. Op zulke belangrijke momenten 
is humor, zoals dat van Thomas, echt 
geweldig!

We hadden in 2010 een enorm goed 
elftal met Ruiz, Janssen, Perez, Boschker 
en Nkufo, noem ze allemaal maar op. 
Ieder selectielid was dat seizoen top, er 
was een bepaalde chemie. 

Sponsor aan het woord – Iwan Blaauwgeers 
(Stucadoorsbedrijf Blaauw)

Het was bovenal een hecht en echt 
team! En dat is nu net wat ik mis in de 
selectie van nu. Het zijn tegenwoordig 
allemaal verwende geldwolven die de 
winnaarsmentaliteit niet meer lijken te 
kennen. 

Daarnaast waren de wedstrijd in de 
Champions League ge-wel-dig! De 
thuiswedstrijd tegen titelverdediger 
Internazionale uit Milaan. Die vrije 
trap van Theo Janssen, werkelijke 
fenomenaal! Het seizoen er na gingen 
we met zo’n 80 man naar Gelsenkirchen, 
wederom een hoogtepunt. De trip naar 
Schalke ’04 -  FC Twente was er ook één 
om in te lijsten, zo mooi!

Uiteraard hebben we onze jaarkaarten 
verlengd en we hopen dat Joop 
Munsterman vroeg of laat een mooi 
afscheid gaat krijgen. Ondanks het 
sombere afscheid en de chaos die hij en 
zijn companen achter hebben gelaten 
heeft hij wel de lof en waardering 
verdiend. 
Via deze weg wil ik ook zeker alle 
mensen van Supportersvereniging FC 
Twente denekamp bedanken voor het 
fantastische werk wat ze allemaal doen 
voor ons om er elke wedstrijd weer een 
feest van te maken. Busleden hoeven 
alleen maar in te stappen en alles is tot 
in de puntjes geregeld, van hapjes tot 
een koel blikje pils. 
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Waar ik me wel aan enigszins aan 
stoor is dat er zo weinig mensen op 
komen dagen bij de georganiseerde 
ledenfeesten. Het bestuur heeft geregeld 
mooie avonden georganiseerd, maar dan 
bleef de opkomst beperkt.  Ik zou zeggen, 
blijf dan zaterdag en/of zondags ook in 
huis of laat je gezicht ook eens zien op 
zo’n feest. Dan krijgen de vrijwilligers 
van het bestuur en de commissies ook 
hun waardering, dat was ze toekomt! Ik 
ben ervan overtuigd dat het goed komt 
met Twente nu ze de rotte appels eruit 
hebben gegooid en bezuinigen op de 
loonkosten. 

Ik wil nogmaals het bestuur van de 
Supportersvereniging FC Twente 
Denekamp bedanken, ook namens m’n 
vrouw. Het is top geregeld, en dat al 
zevenenhalf jaar lang.



25

Vergeten vedetten - Marko Arnautović

Marko Arnautović. Zijn houding zet 
bijna aan tot excessief geweld. Hij is nog 
arroganter dan Ibrahimović. Vertoonde 
hij maar eens hetzelfde niveau als de 
Zweed, dan zou die arrogantie meer op 
zijn plek zijn.

Arnautović (19 april 1989) groeit op in 
Wenen en speelt hier in de jeugd onder 
andere voor Rapid Wien. In 2006 tekent 
hij dan een contract bij FC Twente en 
in de hoofdmacht debuteert hij in april 
2007 tegen PSV. Veel speelt de jonge 
aanvaller dat seizoen niet in het eerste, 
maar bij de beloften schiet de dan als 
spits spelende Oostenrijker ze er aan 
de lopende band in. Het seizoen erop 
speelt hij meer op rechts en het wordt 
de doorbraak van Arnautović.

Al gauw worden vergelijkingen gemaakt 
met Zlatan. Zijn talent, stijl, techniek, 
loopjes, maar helaas ook het ego heeft 
Marko met de Zweed gemeen. Het zit 
hem in kleine dingetjes. Een wervelende 
actie met een goal, daarna amper 
juichen. Klappen bij eigen of andermans 
kaarten. Maar vooral die ijskoude tronie. 
Het lijkt soms alsof Marko weken lang 
dezelfde onbeweeglijke pokerface 
ophoudt.

Ondanks dit is hij in 2008/09 echter 
goud waard voor de Tukkers. In 
oktober maakt hij zijn eerste goals 
tegen Heracles, een week erop maakt 
hij er gelijk twee tegen Vitesse. 
Schitterend zijn vooral de vele scharen 

en passeerbewegingen waarmee hij 
door de verdediging danst. In de beker 
schiet hij zijn club in blessuretijd naar de 
halve finale en in de UEFA Cup is hij de 
enige goal maker tegen Marseille. Dat hij 
tussendoor doorgaat met alle irritante 
gebaartjes en rituelen, dat hij Kargbo van 
Willem II gediscrimineerd zou hebben 
en hij zonder rijbewijs een auto total 
loss rijdt omdat hij een muurtje over 
het hoofd ziet, is hem daarom allemaal 
vergeven.
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Met FC Twente wint het talent net 
geen prijs, nadat het na penalty's de 
bekerfinale van Sc Heerenveen verliest. 
De twintigjarige Arnautovic brak in deze 
wedstrijd zijn middenvoetsbeentje. 
Toch staan clubs in de rij voor hem. 
Een transfer naar Chelsea ketst op 
het laatst af door een blessure, maar 
Internazionale wil hem wel huren. Het 
ego van Arnautović wordt hierdoor 
verder gevoed en hij en Mario Balotelli 
zijn al gauw goede vrienden. Een veel 
betere chauffeur is Marko trouwens 
inmiddels nog niet, want hij crashed met 
de auto tegen een golfkarretje aan.

Hij mag dan de Bentley van Eto'o lenen 
en rijdt er elke dag trots mee door 
Milaan. Tot deze op een dag gejat wordt 
wanneer Marko ergens lekker zit te 
eten. Door dit soort incidentjes en zijn 
houding valt hij zeker niet in de smaak bij 
coach José Mourinho, die zelf trouwens 
toch ook niet echt vies is van een 
beetje arrogantie. Een klein kind noemt 
Mourinho hem en in het jaar wordt hij 
daarom slechts een paar keer opgesteld. 
Inter wint de Champions League, maar 
de jonge Oostenrijker deelt hier niet 
in.

Overigens dacht hij daar zelf volledig 
anders over. De spits verscheen 
vlak na de winst van de Champions 
League op de training van de 
Oostenrijkse nationale ploeg met 
apart voor hem ontworpen 
schoenen, waarop fijntjes vermeld 

stond ‘Arnautovic, winner Champions 
League 2010’. Dat is niet helemaal 
gelogen. maar een kleine bedenking, 
de Oostenrijker kende in Milaan een 
volslagen mislukt seizoen, speelde 
slechts een handvol minuten in de Serie 
A en vooral: hij speelde niet één minuut 
in de Champions League. Maar dat laat 
Arnautovic niet aan zijn hart komen.
 
Een verblijf bij Werder Bremen volgt 
er hier radicaliseert de houding van 
Arnautović nog meer. Vechtpartijen 
op de training of daar gewoon de bal 
keihard wegtrappen, binnen een half jaar 
roepen dat het een zooitje is bij de club 
en zeer wisselend spel, maken hem er 
zeker niet geliefd. Ook Torsten Frings, het 
boegbeeld van Werder Bremen, mocht 
de arrogantie van de jonge Oostenrijker 
ervaren. Toen Arnautovic op zijn eerste 
werkdag in Bremen per toeval Frings’ 
zitje in de kleedkamer bezette en de 
Duitse 79-voudige international hierover 
een opmerking maakte, antwoordde 
Arnautovic prompt: “Wie heeft hier de 
Champions League gewonnen? Ik of jij?”



27

Arrogantović is al gauw zijn bijnaam. Dit 
wordt niet beter wanneer hij beweert 
geen vriendin te hebben, omdat alle 
vrouwen toch al achter hem aanlopen. 
Lak heeft hij aan de regels en hij wordt 
uit de selectie gezet na een avondje 
stappen.

Maar met vlagen is de buitenspeler 
onnavolgbaar en wordt hij nog steeds 
opgesteld. Werder zit in de poule met 
oude clubs FC Twente en Inter. Hij 
voorkomt met een goal dat Twente 
thuis wint en hij tikt er ook thuis 
één binnen tegen Inter. In 2012 is hij 
van wereldklasse met een hattrick 
tegen Hoffenheim en zo zijn er meer 
wedstrijden waar hij werelds is. Maar 
tussendoor overwint altijd het rare 
gedrag het hiervan. Wanneer hij voor 
Oostenrijk een penalty niet mag nemen 
in een interland en zijn teamgenoot mist, 
valt hij hem aan in de kleedkamer na de 
wedstrijd. Met Eljero Elia wordt hij van 
de snelweg geplukt wanneer blijkt dat de 
twee aan het straatracen zijn met elkaar. 
Het houdt ook niet op. Niet lang erna 
hoort Arnautović dat hij mag vertrekken. 
Dat was vorig jaar en intussen verdient 
de flankspeler zijn brood bij Stoke City. 
Hier doet hij het aardig, maar ook houdt 
hij zijn arrogante houding over zich en 
misdraagt hij zich geregeld. Begin vorig 
jaar duwde hij Debuchy van Arsenal 
tegen de reclameborden, wiens arm 
uit de kom schoot erdoor. Leert hij het 
nooit? Had Arnautović naast het ego ook 
de mentaliteit van Zlatan gehad, dan was 
het misschien een hele grote geworden.

Toch is hij dit seizoen niet 
onverdienstelijk basisspeler in het 
team van Mark Hughes. De trainer 
kan beschikken over spelers als 
Xherdan Shaqiri, Bojan Krkić, Peter 
Crouch, Ibrahim Afellay en Marco van 
Ginkel, maar schrijft de naam van 
de inmiddels 26- jarige Oostenrijker 
steevast als één van de eersten op het 
wedstrijdformulier. Arnautović was dit 
seizoen al goed voor drie doelpunten en 
twee assists (week 46 – 2015). 

Ook bij het ‘Österreichische 
Fußballnationalmannschaft’ gaat het 
hem voor de wind. De Alpenbewoners 
plaatsten zich glansrijk voor het EK 
2016 in Frankrijk met 28 punten uit 
10 wedstrijden. Arnautović is samen 
met o.a. kompaan Marc Janko een 
onbetwiste basiskracht.
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Een waar mysterie...

Eind augustus was ik op een groot 
festival ergens in Noord-Holland. De 
naam van dat festival? Mysteryland. 
Mystery, in het Nederlands ook wel 
mysterie. De naam voor dat geweldige 
festival spreekt voor zich, af en toe 
ondoorgrondelijk, niet te begrijpen, 
frappant en zo kan ik nog wel eventjes 
doorgaan. 

Het was er vooral erg duur, zeker voor 
een arme student als ik. Geeft allemaal 
niks, ik heb er een prachtig weekend 
gehad.  De sfeer was er gemoedelijk, 
iedereen was elkaars vriend. Het 
vrouwengehalte was perfect en ik heb 
nog nooit zulke leuke buren gehad als op 
het mysterische land. 

Jullie denken allemaal van, ja wat heeft 
dit allemaal met FC Twente te maken? 
Eigenlijk helemaal niets! Alhoewel je 
de naam van het festival perfect kunt 
vergelijken met de toestand rondom 
onze club: ondoorgrondelijk, niet te 
begrijpen, frappant en zo kan ik nog 
wel eventjes doorgaan. Oja, en zeker 
niet goedkoop. Je kunt de prijs van een 
biertje daar wel een beetje vergelijken 
met onze vriend Jerson Cabral. Veel te 
duur met weinig inhoud.  

Jarenlang hebben we boven de 
boomgrens geleefd, en daar is de lucht 
ijl. Alleen daar overleven alleen de 
sterksten. Waar is de tijd van Ruiz, onze 

held N’Kufo en tukker in hart en nieren: 
Jeroen Heubach? Heubach hooligan, 
een clubheld, wordt zomaar ontslagen. 
Het ware tukkergevoel verdwijnt en dat 
is ernstig. Het trotse gevoel moet terug, 
de winnaarsmentaliteit, een kolkende 
Veste in plaats van spreekkoren en 
fluitconcerten. 

Mysteryland, de wereld waar onze club 
zich in bevind. Het is niet meer de club 
van voor en tijdens het kampioensschap. 
De mooiste club van heel Nederland 
met de beste supporters van allemaal, 
ondoorgrondelijk mooi voetbal, niet te 
begrijpen zo goed, frappant in de meest 
positieve zin. Dat moet terug.

Geen azijngezeik meer, maar terug naar 
de sfeer van toen. Weet je nog toen? 
Ja toen werd er nog wat verdiend. 
De tijd dat we PSV versloegen na een 
knotsgekke penaltyreeks, dat Ruiz en 
Stoch op 2 mei… ik schiet al vol, dat 
Janko die bal van Theo genadeloos 
binnenknikte en bedenk zelf nog maar 
een prachtig moment. Laten we met z’n 
allen ONZE TROTS weer op een positieve 
manier gaan steunen. Laten we met z’n 
allen ervoor zorgen 
dat we uit dit diepe 
dal komen anders 
is het volgend jaar 
broodjes met een 
kop koffie op de 
Krommedijk. 

COTE!  

Column - Jesse Holsbeek
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Column - Het gef allemoal niks want wie hoaldt 
van mekaar.. 
September 2015
  
Zeg eerlijk: "Calimééééro Almelo!" dat 
gezongen wordt door Heracles fans 
nadat ze ein-de-lijk ééééééééén keer 
hebben mogen winnen van Twente, was 
toch eigenlijk wel heel erg aandoenlijk. 
Net een nieuw knus stadionne'tje 
en dan ook nog winnen van de 'boze 
buurman'. Dát maakt dat het clubje een 
bepaalde gunfactor heeft. Wanneer je 
allen al hun kleurrijke shirtjes op een 
voetbalmat ziet staan denk jij toch 
ook direct aan snoezelige kuikentjes 
die ergens op een boerderij in het 
hooi rondhuppelen. Zojuist uit het pas 
gelegde ei gekropen en piepen ze een 
beetje, af en toe laten ze een poepje 
maar verder heeft eigenlijk niemand er 
last van. Ze doen geen mens kwaad en 
zijn te klein om op te vallen. Iedereen  
houdt van een kuikentje.

Tot het moment waarop een 
kuikentje denkt: "IK BEN EEN 
PAARD!" en vervolgens besluit 
om vanaf dat moment de wereld 
tegemoet te treden als ware hij 
een paard. De eerste paar honderd 
meter gaat het goed. Het 'paard' 
loopt met de borst vooruit, de kop 
omhoog en de staart fier overeind 
het erf af. Allereerst komt het een 
muis tegen. Het paard briest een 
keer en weg is de muis met de 
staart tussen de benen. Dan komt 
het een  mol tegen. Nog voordat 
ze een woord wisselen stampt het 
paard een keer met een been de 

mol kiest het hazenpad door onder de 
grond te duiken. Het dier begint groter 
en groter te worden. Dan komt het de 
boerderij-kat tegen. De kat mept het 
paard ineens met een klein tikje van 
het linker voorpootje compleet van de 
benen. Het paard denkt: "heeeeeeej, 
verrek.....ik ben geen paard maar 
een kuiken" en schrikt zich bijkans 
wezenloos. Het kuikentje besluit daarna 
om zo snel als mogelijk onder het gaas 
door te duiken en weer veilig in de ren 
te kruipen zodat de kat er niet meer 
bij kan. Maar dan komt er een paard 
met zijn hoofd in de richting van het 
arme beestje over het hek gebogen. 
Het kuiken smeekt om niet opgegeten 
te worden, waarop het paar antwoordt 
met: "Wat denk je wel niet dat ik voor 
dier ben?". 
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Het kuikentje denkt dat als een beest 
zoooo groot is het wel een monster 
moet zijn en zegt: "Een monster! 
Eet me niet op." Het paard denkt bij 
zichzelf dat hij het arme beestje nu 
direct met rust moet laten omdat het 
doodsangsten uitstaat, het laat zich 
daarom vallen en rolt op zijn rug de 
wei in. Dan valt het een tijdje in slaap. 
Nadat het paard wakker is geworden 
besluit het toch nog even te gaan 
kijken naar het kuikentje. "Heeeeeelp", 
scheeuwt het kuikentje uit en smeekt 
wederom om in leven gelaten te 
worden. Het paard stijgert en zegt: "Ik 
ben niet zomaar en paard, ik ben een 
ros. En niet zomaar een ros, een Twents 
ros!". Het kuikentje heeft geleerd van 
zijn fout om te denken dat het een 
paard is, piept harder dan ooit en roept 
uiteindelijk: "Ik ben geeeen paard, 
kan geen paard worden en zeker geen 
stijgerend Twents ros, laat me in leven". 
Het ros haalt vervolgens wat hooi uit 
zijn weide en legt het in de ren. Het 
kuikentje speelt er dag in, dag uit in en 
groeit op.

En dan: "Toktoktotktoktok!!".  Het 
is volwassen geworden en is geen 
paard maar een echte kip. Het ros kan 
goed overweg met de kip maar de 
kip baalt eigenlijk nog iedere dag dat 
het nooit een paard zal worden. De 
gefrustreerde kip bouwt een nieuw 
knus nestje van het hooi dat het paard 
heeft achtergelaten en besluit nooit 
meer een paard te willen zijn. Vanaf 

dat moment houden alle beestjes op 
de boerderij weer van de kip, die af en 
toe een eitje legt, een keer flink kakelt, 
bij tijd en wijle een keer van de leg is 
maar altijd een echte kip blijft. En het 
Twentse ros? Dat komt eens in het jaar 
met een beetje hooi voor het nestje in 
zijn mond op bezoek bij de kip en laat 
de kip de kip zijn. En dat alles onder het 
motto: "Het gef allemoal niks want wie 
hoald van mekaar!!!".

Kortom, hoewel het Twentse ros af en 
toe slaapt, ontwaakt het altijd, staat 
het vervolgens op, eet het wat, recht 
het zijn rug, zijn staart, zijn hoofd en 
benen, rent het fier vooruit en stijgert 
het. Wat er ook gebeurt!

Hiiiiiiiii

Bas Leferink
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FC Twente, de rode draad in mijn leven
Door Erwin Waanders

Mijn vroegste herinneringen aan 
FC Twente is die van mijn eerste 
bezoek ooit aan het aloude stadion 
Het Diekman. Samen met een vriend 
bezocht ik een jeugdinterland tussen 
Nederland en Duitsland. Ja, ook 
toen wonnen de Duitsers, maar de 
kennismaking met FC Twente was 
geboren. Niet wetende dat ik enkele 
jaren later zelf in dat stadion mocht 
voetballen.

Ruim 2 jaar maakte ik deel uit van de 
opleiding van FC Twente en het was 
in die tijd niet te vergelijken met hoe 
de opleiding nu is. De parallel die 
getrokken kan worden is dat Twente 
toen ook veel eigen opgeleide spelers 
in het eerste elftal had lopen. Daarom 
hadden we allemaal de droom om het 
eerste elftal te halen, maar zoals zo 
vaak worden er veel geroepen maar 
weinig uitverkoren. Het eerste elftal 
heb ik alleen op het trainingsveld 
gehaald en een oefenwedstrijd ergens 
in de Achterhoek op een doordeweekse 
regenachtige dinsdagavond. Ik had 
Hans de Koning en Sander Boschker 
voor me en dat waren al niet de 
minsten en na mij kwam een van de 
grootste keeperstalenten van toen 
Sander Westerveld al in beeld. Ik heb 
FC Twente verlaten via de voordeur en 
mezelf nimmer gekweld met de vraag 
of ik het anders had moeten doen. Het 
is gegaan zoals het is gegaan. 

De club ben ik blijven volgen, uiteraard 
de spelers waarmee ik zelf gespeeld 
heb, maar ook de club zelf. Na het 
afronden van mijn studie journalistiek 
kwam ik terecht bij de Twentsche 
Courant Tubantia als sportjournalist. 
Mijn ervaring in het voetbal kwam 
goed van pas als verslaggever betaald 
voetbal. Ik volgde vooral Heracles als 
clubwachtcher op de voet in de eerste 
divisie en maakt de promotie naar de 
eredivisie mee. En zo nu en dan schoof 
ik door naar FC Twente als Leon ten 
Voorde andere bezigheden had. Op die 
manier kwam ik weer in aanraking met 
de club, die inmiddels was verhuisd 
naar het Arke Stadion. 

Het feit dat je een club als journalist 
volgt, plaatst  je als oud-speler soms 
voor dilemma’s. Ja, je weet hoe het 
er aan toe gaat in de kleedkamer. En 
soms sta je iemand te interviewen 
waarmee je een paar jaar daarvoor nog 
de kleedkamer hebt gedeeld. Het heeft 
me nooit gehinderd in mijn werk. Dat 
ik in Almelo altijd werd gezien als die 
‘rooie’ van die ‘rooie krant’ daar kon ik 
meestal wel om lachen.
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Maar dat lachen is me nu wel vergaan 
als het over FC Twente gaat. Net als 
zovelen waarschijnlijk. FC Twente is 
door de handelswijze van ex-voorzitter 
Joop Munsterman tot grote hoogten 
gestegen maar nog dieper gevallen. En 
ik weet dat veel supporters het hem 
op de een of andere manier vergeven 
doordat ‘hun’ FC Twente toch maar 
mooi kampioen is geworden. Allemaal 
waar en allemaal vanuit de clubliefde 
ook volkomen logisch. Maar feit is en 
blijft dat Munsterman FC Twente meer 
schade heeft berokkend dan wie ook. 
Zijn ijdelheid en zijn onbedwingbare 
wil om geschiedenis te schrijven als 
voorzitter, heeft de club aan de rand 
van de afgrond gebracht. 

Sinds anderhalf jaar mag ik soms 
opdraven bij de All Stars van FC Twente. 
Eigenlijk is dat elftal voorbehouden 
aan spelers die minimaal een officiële 
wedstrijd in FC Twente I hebben 
gespeeld. 

We spelen voor supportersclubs of voor 
het goede doel en het is goed om te 
merken dat de oud spelers niet worden 
aangekeken op de situatie van de club 
zoals die nu is. 

FC Twente is en blijft in trek in de 
regio, maar ook daarbuiten. Die goede 
naam zal de club ook nooit verliezen. 
Daarvoor zit FC Twente bij zovelen in 
het hart. Ook bij mij. Het is nu even 
doorbijten en aan trainer René Hake 
de schone taak de ploeg te behouden 
voor de Eredivisie. Dat moet lukken en 
binnen nu en een jaar of vier staat FC 
Twente weer daar waar het hoort. Bij 
de eerste vijf van Nederland.

Nu kom ik af en toe met mijn zoon Sem 
bij FC Twente en hij krijgt niets mee 
van wat er allemaal mis is met de club. 
Hij kijkt naar de wedstrijd, geniet van 
de sfeer  en droomt er stiekem van om 
ooit ook in dat stadion te keepen. De 
cirkel is rond.
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Doorlopende machtiging SEPA Euro-Incasso 
  
Naam incassant: Supportersvereniging FC Twente Denekamp  
  
Adres incassant: Meester Berninkstraat 25  
  
Postcode incassant: 7591 TM 
  
Woonplaats incassant: Denekamp 
  
Land incassant: Nederland 
  
Incassant ID: NL61ZZZ082150460000  
  
Kenmerk machtiging: Contributie en/of busvervoer   
 
  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Supportersvereniging FC 
Twente Denekamp om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Contributie en/of busvervoer en uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van Supportersvereniging FC Twente Denekamp. 
  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden.  
  
Naam : …………………………………………………………………………………………………………….…………………  
 
Adres : ……………………………………………………………………………………………………….………………………  
 
Postcode : ………..……………… Woonplaats : ………..……………….…………….…………….………………..  
 
Land* : ……………….………………………………………………………………………………………………………………  
 
E-Mail adres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. Nummer: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Relatienummer SCC: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….  
 
Bank Identificatie [BIC]** : ………..………………………….  
 
 
Plaats en datum : …..………………….…..…………………….. Handtekening : …………………………..  
 
* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet 
gevraagd of ingevuld te worden.  
 
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer  
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FC Voetbalkennis - Een elftal voetbalvragen

1. Wie scoorde het laatste 
competitiedoelpunt in Het Diekman 
Stadion?
_________________________________
_________________________________

2. Waarom werd de Europese 
wedstrijd tegen Polonia Warschau 
(seizoen 2000/2001) met een week 
uitgesteld?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3. Welke twee spelers maakten in de 
jaren zeventig met het Nederlands 
Elftal een WK mee?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
4. Welke vijf clubs werden op weg naar 
de UEFA Cup finale (1975) verslagen?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

5. In welke Duitse stad werd de 
heenwedstrijd van deze finale tegen 
Borussia Mönchengladbach gespeeld?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

6. FC Twente speelde één seizoen in de 
Eerste Divisie. Tegen welke club werd 
in 1984 promotie naar de Eredivisie 
veilig gesteld?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

7. Welke Belgische speler speelde eerst 
voor AZ en Feyenoord alvorens hij in 
2007 bij FC Twente neerstreek? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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8. Blaise Nkufo en Jan Jeuring staan 
op respectievelijk de eerste en tweede 
plaats van topscorer allertijden. Wie 
staat op de derde plek?

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  

9. Wie is deze voormalig speler van FC 
Twente?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

10. Wat hebben Nico Jan Hoogma 
en Slobodan Rajković met elkaar 
gemeen?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

11. In september 2009 zorgde 
FC Twente voor een daverende 
verrassing door met 1-2 te winnen 
van Fenerbahce. Wie was er 
verantwoordelijk voor de Twentse 
doelpunten?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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FC Voetbalkennis – Antwoorden editie 7

1. Wie is deze oud- speler van FC 
Twente?
Kennedy 
Bakırcıoğlu

2. Voor welke 
Italiaanse club 
speelde Eljero 
Elia in het 
seizoen 2011/2012?
Juventus

3. FC Twente speelde op 29 september 
2010 haar 100e Europese duel. In de 
Champions League werd in Londen met 
4-1 verloren van Tottenham Hotspur. 
Wie was er verantwoordelijk voor het 
enige Twentse doelpunt?
Nacer Chadli

4. Op 29 juli 1993 was er een 
afscheidswedstrijd voor Fred Rutten 
als actief speler georganiseerd. Tegen 
welke club was dit?
FC Barcelona

5. Bij die afscheidswedstrijd brak een 
speler van FC Twente zijn bekken. Wie 
liep deze opmerkelijke blessure op?
Hans de Koning

6. In december werd bekend dat Gerald 
van den Belt toetreedt als één van de 

uitvoerende statutaire bestuurders van 
FC Twente? Bij welke 

clubs 
was hij 
eerder 
Algemeen 

Directeur?
FC Zwolle en Cambuur Leeuwarden

7. Kampioenstrainer Steve McClaren 
is sinds 1995 actief in het trainersvak. 
Bij welke Engelse clubs was hij de 
eindverantwoordelijke?
Middlesbrough, Nottingham Forrest en 
Derby County. Tegenwoordig is hij de 
trainer van Newcastle United.

8. Hoeveel spelers uit de huidige 
selectie van Heracles Almelo hebben 
een verleden bij FC Twente?
Wout Droste, Ramon Zomer, Tim 
Breukers, Coen Cortemaker, Mike te 
Wierik, Bas Sibum, Thomas Bruns, 
Joey Pelupessy, Dario Vujicevic en Rick 
Hemmink 

9. In zijn tijd bij FC Twente werkte 
Michel Preud’homme samen met twee 
spelers waarmee hij in het verleden 
ook al eens had gewerkt als trainer. Wie 
waren dit?
Bryan Ruiz en Roberto Rosales

10. Welke oud- speler van FC Twente 
speelde ooit één duel voor AC Milan?
Oguchi Onyewu

11. Tot dusver kwam Benfica 23 keer in 
actie tegen een Nederlandse club. In het 
seizoen 2011/2012 werd FC Twente in 
de voorronde van de Champions League 
uitgeschakeld door de Portugezen. In 
twee duels wist FC Twente wel drie keer 
te scoren. Wie maakten deze treffers?
Bryan Ruiz (2x) en Luuk de Jong 
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Column – Iwan Bult
Augustus 2015

Geloven
'Ik kan het niet geloven...', stamelde 
voorzitter Joop Munterman op 2 mei 
2010 in Breda aan de rand van het veld 
na de meest memorabele wedstrijd van 
FC Twente. 'Ik kan het niet geloven...'. 
Hoe vaak zal de inmiddels gewezen 
voorzitter dit de laatste maanden nog 
tegen zichzelf hebben gezegd. Het 
mede door hem gecreëerde bolwerk 
brokkelde af in een tempo waarvan 
Usain Bolt nog jaloers zou zijn.  
Schreeuwende koppen in de krant, 
talkshows werden volgepraat. Hoe was 
dit allemaal mogelijk?

Ooit was ik bij een lezing van Rene 
van der Gijp. Hij zei dat de voetballerij 
heel gemakkelijk te doorgronden was. 
'Iedereen wil gewoon zoveel mogelijk 
geld verdienen in een zo kort mogelijke 
tijd', was de boodschap van Van der 
Gijp. 'Als je vanuit dit standpunt naar 
het wereldje kijkt, valt alles vaak al 
snel op de plek'. En ik denk dat er een 
kern van waarheid in zit. Waarom kust 
een speler na een doelpunt uitgebreid 
het embleem op zijn tenue, om dat 
vervolgens een paar jaar later bij een 
andere club zo weer te doen? Is dat dan 
ware clubliefde? Of waarom neemt een 
voorzitter ongekende risico's om maar 
op het hoogste niveau actief te blijven? 
Is dat dan ware clubliefde?

De lijken die uit de 
financiële kasten 
van de Grolsch Veste denderden 
waren ongekend. De pers schreef 
al jaren dat dit eigenlijk niet kon 
en werden verketterd door alles en 
iedereen. Kom niet aan onze Joop! 
Met terugwerkende kracht werden zij 
een beetje gerehabiliteerd. Verblind 
door het succes van onze club werd 
alles maar voor waar aangenomen. Dat 
we eigenlijk vorig jaar geen Europees 
voetbal konden spelen, was misschien 
wel het droevige sluitstuk van een 
zeer slecht cabaret. De supporters 
bleven verweesd achter in de Veste. 
De spelers doolden rond over het veld 
als eenzamen in de Sahara. Een andere 
roepende in de woestijn riep dat alles 
goed zou komen en dat we vertrouwen 
in elkaar moesten hebben. Het grote 
geld heeft onze mooie club aan de 
rand van de afgrond gebracht. Het ging 
niet meer over voetbal, maar over 
jaarrekeningen, plannen van aanpak, 
een ontslagen koffiejuffrouw en het 
salaris van de trainer. Van een afstandje 
keek ik naar het tafereel en dacht: 'Ik 
kan het niet geloven'.

Iwan Bult
 


