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Nieuws vanuit het bestuur
CONTRIBUTIE
Dit seizoen zullen we aan onze leden geen contributie/
lidmaatschap doorberekenen. De vaste €10,00
per seizoen laten we vanwege COVID-19 voor nu
achterwege, ervan uitgaande dat we dit seizoen
niet meer richting de Grolsch Veste rijden. De €115
(€105 voor het vervoer en €10,00 lidmaatschap) voor
vaste busleden blijft dit seizoen logischerwijs ook
achterwege.
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019/2020
Mede door het coronavirus zijn we nog niet in de
gelegenheid geweest om een fysieke Algemene
Ledenvergadering te organiseren. Het boekjaar is op
wel op normale manier afgesloten en daarnaast heeft
Penningmeester Buck Duursma de jaarcijfers uitvoerig
besproken met de kascommissie, bestaande uit Tom
Rikhof en Ronald Keupink. Zij hebben de cijfers over het
seizoen 2019-2020 goed gekeurd.

Beste leden en sponsoren,
We nemen graag contact met ze op of komen langs om
kennis te maken, zodat we het e.e.a. nader toe kunnen
lichten. Via sponsoring@fctwente-denekamp zijn we te
bereiken. Aanvoerder van de sponsorcommissie is nog
altijd Marc Olde Scholtenhuis.

TOEKOMSTIG BESTUURSLID?
Zou jij in de toekomst wel meer voor de
Supportersvereniging willen betekenen of
willen doen? Neem dan contact met ons op! We
juichen nieuwe in- en doorstroom van harte toe!
Dit zorgt voor nieuwe ideeën en impulsen!

Mogelijk gaan we nog een digitale variant van de
Algemene Ledenvergadering organiseren. Hierover
komt binnenkort meer informatie naar buiten, via mail
of Facebook.
AANMELDEN/AFMELDEN BUSVERVOER – SEIZOEN 20212022
Hoe gek het ook klinkt... Onze focus gaat al weer een
beetje naar het volgende seizoen. Door het coronavirus
gaan we er niet vanuit dat we dit seizoen nog met 4
bussen richting de Grolsch Veste zullen rijden.
Wil jij vanaf volgend seizoen mee met de bussen? Meld
je dan via één van de bestuursleden/vrijwilligers of
download het inschrijfformulier op de website.
Mensen die niet langer buslid willen/kunnen zijn
hebben tot 30-06-2021 om zich af te melden. Dat dient
men te doen door een mail te sturen naar
financien@fctwente-denekamp.nl.
STEUN FC TWENTE DENEKAMP!
Inmiddels wordt onze supportersvereniging gesteund
door 43 (!) bedrijven of zelfstandig ondernemers.
Een geweldig aantal waar we erg trots op zijn! Door
de sponsoren zijn we o.a. in staat om het busvervoer
toegankelijk te houden en maatschappelijke
initiatieven en feestavonden te organiseren. Ken jij of
ben jij een ondernemer die kennis wil maken met de
supportersvereniging?
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Van de voorzitter

FEEDBACK? TIPS?
Dit in inmiddels het twaalfde jaar dat we het
vervoer regelen naar de thuis- en uitwedstrijden
van FC Twente. Het zal je niet ontgaan zijn dat
we in die periode ‘behoorlijk’ gegroeid zijn.
Valt jou iets op gedurende de wedstrijddagen/
tijdens de busrit en/of heb je feedback,
adviezen of verbetervoorstellen voor de
supportersvereniging? We nemen ze ter harte!
Deel dergelijke zaken vooral met ons. Dat kan via
mail@fctwente-denekamp.nl.

De laatste editie van het FC Twente Denekamp Magazine lag
ruim een jaar geleden bij jullie op de deurmat. De reden van
het uitblijven van een nieuwe editie is voornamelijk toe te
wijzen aan de verschrikkelijke pandemie die de wereld nog
altijd in de greep houdt. Lange tijd was er niets/nauwelijks
iets te melden. Dit omdat er ruim een half jaar geen
wedstrijden gespeeld werden in competitieverband.
2020. Nostradamus, de Maya’s, George Orwell én de maker
van ‘The Simpsons’ hadden de verloop van het jaar niet
kunnen voorspellen of beschrijven. Het werd voor velen een
jaar om snel te vergeten. Toch was het niet enkel kommer en
kwel in 2020. Het jaar 2020 voelt als het jaar van het nieuwe
FC Twente. Erover prakkiseren heeft geen zin, het is bizar
hoe FC Twente een nieuwe start heeft weten te maken in
tijden van de coronacrisis.
Wat een contrast. In de afgelopen jaren hebben wij een
batterij aan vreemde kippen voorbij zien komen, dat was de
keuze van Ted van Leeuwen die bij elke speler een of ander
kwakzalf-profetie liep te verkondigen. Er zaten redelijk goede
spelers tussen, maar ook misperen van formaat. Later in dit
Magazine wordt hier nog wat meer aandacht aan besteed.
Spelers komen nu veelal van Nederlandse bodem, kennen
het Nederlandse systeem, hoeven zich niet aan te passen
en komen af op ‘FC Twente’, de vierde club van Nederland,
met simpelweg de beste supportersschare van Nederland.
Gaat een speler ons teleurstellen? Jazeker. Maar tot op
heden heb ik enkele propagandistische tekst van Streuer
of Jans gehoord. Beide heren werden door Paul van der
Kraan aangetrokken en zijn overduidelijk afkomstig uit een
voetbalnetwerk. Ze passen met hun doen en laten bij onze
club. En laten we Financieel en Operationeel directeur
Martijn Hoogstoevenbeld niet vergeten. Dit kwartet straalt
rust uit, laat ‘hun kop’ en stem geregeld zien en horen en
is transparant en duidelijk. Voor het eerst in pakweg 8 jaar
lijken er geen luchtfietsers meer aanwezig te zijn in de
dagelijkse organisatie van onze club. Het lijkt zo normaal,
maar dat is het lange tijd niet geweest.
De wedstrijden in de eigen Grolsch Veste vormen wel een
probleem dit seizoen. De ploeg heeft het, zonder passie en
de vocale ondersteuning vanaf de tribunes, enorm lastig in
eigen huis. Zo werd er al verloren van RKC, Sparta, VVV én in
de beker tegen De Graafschap. Of zal het ingegeven worden
door het gebrek aan breedte in de selectie? Het zal een
combinatie van factoren zijn. Het ontbreken van de storm
van lawaai, de énorm jonge selectie én het ontbreken van
een plan B of C. Deze ploeg moet duidelijk leren om tegen
ploegen te spelen die louter achteruit lopen en het initiatief
bij Twente laat.

Persoonlijk vind ik het geweldig dat jonge honden dit jaar
de kans krijgen. Ze zijn enthousiast, gedreven en trots op
het rode shirt om hun schouders. Wat mij betreft is dat de
basis voor een toekomst in de hoofdmacht. Ze zijn nog niet
allemaal goed genoeg, maar wat is het fijn dat er weer naar
de academie gekeken wordt en dat de jonge honden de
kans krijgen zich te tonen. Én dat de meeste spelers voor
een toekomst in het rood kiezen in plaats van het Almelose
truitje.
Als liefhebbers onder elkaar kunnen we in onze hunkering
best toegeven dat we het voetbal als een essentiële
levensbehoefte zien. Hebben we een keer weer een leuk
en enigszins herkenbaar elftal bij FC Twente, ken je als
supporter de spelers alleen van ESPN. De eerste selectie
gaat over twee jaar terug naar ‘Oale Groond’, daar waar
‘Jonge Leu’ dagelijks op Het Diekman mogen trainen om te
schitteren in de Veste. Wat mij betreft wordt de ingezette
koers verder doorgezet en halen we nog meer Tukkers naar
Enschede. Hidde ter Avest koos jammerlijk voor FC Utrecht,
daar waar Justin Hoogma de laatste tijd veelal op de bank
zit. En wanneer breekt Thijs Velthuis door in Alkmaar? Zou
de bij Excelsior doorgebroken Mats Wieffer een terugkeer
zien zitten? Wat mij betreft zetten we de poort wagenwijd
open voor jongens die de wortels in deze regio hebben
liggen.
Met betrekking tot de Supportersvereniging valt er niet veel
nieuws te brengen. Het is inmiddels bijna een jaar geleden
dat er vier bussen verzamelden op het Nicolaasplein. Iets
wat we toch het liefst zien.. Ons geduld wordt enorm
op de proef gesteld en er is vooralsnog geen bepaalde
datum of wedstrijd aangewezen, waarin we weer mogen..
Het geluid van opende blikjes gerstenat, de schalen met
hapjes, de doorgaans zeer sterke grappen van Alexsander
‘Ali’ Veldhuis, het slappe gelul over het mooie spelletje,
de kameraadschap, het delen van vreugde en chagrijn et
cetera.. Laat het snel weer terugkeren!
Hopelijk is dit alles snel weer normaal. Tot snel!
Groeten,
JORDY MORSINK
Voorzitter –
Supportersvereniging FC
Twente Denekamp

55

Bromsnor
B OUW- EN METSELBEDRIJF

Column - Guido Tijman
Inmiddels beginnen we met zijn allen al aardig gewend te
raken aan de bizarre situatie waarin we zijn beland sinds
laatste uitgave van het FC Twente Denekamp magazine.
Desondanks blijft het gemis van bezoekjes aan onze
voetbaltempel en Doarper horeca een groot gemis.
Wat we ook bijna hadden moeten missen is het
tweewekelijkse voetbalkantinepraatje van de heren
van VI. Het programma beschikt over een grote loyale
fanbase onder voetballiefhebbers. Hoewel ik het lang niet
altijd met de heren eens ben schaar ik mezelf daar ook
toe. Tussen al het politiek correcte geneul van bekende
engnekken op de nationale kijkbuis is het af en toe een
verademing om de mannen hun ongezouten mening
te horen geven. Een mening zonder politieke agenda
waarbij niets of niemand, inclusief hunzelf, te serieus
wordt genomen. Door de humoristische kwinkslagen,
aanwezige zelfspot en willekeur aan slachtoffers kan
het programma met een onmeunige korrel zout worden
genomen. De overgrote meerderheid van de kijkers kent
hier dan ook geen enkele moeite mee. De heren spreken
tenslotte de taal van de doorsnee kleedkamer, kantine of
kroeg. Hoewel sommigen het zullen missen als kiespijn
blijft het dan ook te zot voor woorden dat dit programma
bijna de nek was omgedraaid door het betuttelende
grachtengordelgeneuzel van enkele kleinzerige engnekjes
met een misselijkmakende drang naar aandacht. Het
dieptepunt waren de hypocriete moraalridders die
adverteerders gingen bellen om het programma te
boycotten. Maar goed, aan die klikspanen zijn al genoeg
inktdruppels verspild.
Tot overmaat van ramp is in het toch al zo desastreus
verlopende 2020, de legendarische Diego Armando
Maradona ons ook nog eens ontvallen. Nu kan ik een
column vullen met superlatieven over ‘El Pibe d’Oro’,
maar kijk een middagje YouTube en je weet voldoende.
Gelukkig zijn er ook nog positieve ontwikkelingen in deze
barre tijden vol beperkingen. Zo zorgen onze spelers
eindelijk weer voor vreugde met hun vertoningen op
het veld. De prestaties boven verwachtingen leidden
onlangs tot een bijzonder hoogtepunt; FC Twente
beschikt weer over een oranje international. Joël
Drommel heeft zich ontwikkelt tot de, op Onana na,
beste keeper van de Eredivisie. Met name de volleycrosspasses waarmee hij vanuit de eigen 16 de bal bij de
linksbuiten op de stropdas legt tonen zijn exceptionele
talent. De uitverkiezing door Frank de Boer was dan ook
dik verdiend. Dit werd nog maar eens onderstreept na
terugkeer van de interlandperiode waarin Drommel een
penalty pakte tegen PSV. Na afloop wachtte Drommel een
heldenonthaal. Buiten de hoofdingang van de Grolsch
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Veste had zich een menigte supporters verzameld die
fakkels ontstaken toen Drommel voet buiten het stadion
zette. De supporters begonnen te scanderen. “Drommel
in Oranje ohohhohoh!” galmde het buiten de Veste. Een
jongensdroom die uitkomt.
Desondanks waren het niet louter positieve teksten die
ik las in een interview met Drommel senior. De vader, die
in het verleden zelf ook keepte in het betaald voetbal,
zou Johan Derksen het liefst de nek omdraaien onthulde
hij in het Leidsch Dagblad. Een reactie die ik volkomen
begrijp. Want hoewel ik dus fan ben van het programma,
blijft Derksen zo nu en dan een irriterende bromsnor
waarbij de objectiviteit ver te zoeken is. Iedereen die het
programma volgt weet dat Derksen zo zijn voorkeuren
heeft. Voor enkele bevoorrechte mensen (Munsterman,
Stevens, Smit, van den Herik etc.) zou ‘de snor’ nog een
seriemoord goedpraten. Anderen (Schmidt, van Gaal,
Preud’homme, van Breukelen etc.) zouden door Derksen
nog worden beschimpt wanneer ze de Nobelprijs winnen.
Wie eenmaal door Derksen is afgezeken zal nooit meer
een positieve noot vanonder die snor te horen krijgen.
Helaas behoord Drommel tot de laatste categorie. Hij
kan nog zoveel punten voor onze club pakken, Derksen
zal met een stalen snor zijn gal blijven spuwen. ‘De snor’
heeft namelijk het autistische trekje dat hij zijn ongelijk
niet kan toegeven. Derksen blijft nog volhardender in zijn
standpunten dan Donald J. Trump die beweerd dat hij de
verkiezingen heeft gewonnen of de woordvoerder van
Saddam Hoessein die beweerde aan de winnende hand
te zijn terwijl Bagdad trilde van de bommen van Bush.
De beelden van het vuurwerk en gezang voor Drommel
zorgden bij mij voor heimwee naar volle stadions. Voor
de wedstrijd de keel goed doorsmeren om tijdens de
wedstrijd de strijdliederen ten gehore te brengen. Onze
nieuwe aanwinsten hebben immers nog niet eens de
magie van een spokende Veste meegemaakt. Toch gloort
er hoop aan de horizon. Niet omdat ‘de snor’ op zijn
woorden terug zal komen. Wel omdat er een werkend
vaccin in aantocht is. Hopelijk kunnen we daarmee
snel weer het stadion in om onze jongs naar voren te
schreeuwen en na afloop in de kroegen te proosten op
een overwinning.
Bliew gezoond en vul geluk
in ’n tuk veur ’t neije joar!

GUIDO TIJMAN
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Het succes van het broodje
beenham
Zaterdag 16 mei 2020.. We konden en mochten de
wijk in! Eerder bezochten we tal van leden om, na het
stopzetten van de Eredivisie, van de overgebleven blikken
bier af te komen én om unieke t-shirts te brengen.
T-shirts? Ja! De supportersverenigingen van FC Twente
hebben eind maart 15.000 euro opgehaald voor de
personeelsvereniging van het Medisch Spectrum Twente
in Enschede. Dit deden we door shirts met de opdruk
‘supporter van de zorg’ te verkopen.
Dit keer stond de verlenging van de seizoenkaart op het
programma! En wat was dit een succes!
De verkoop werd gekoppeld aan een publieksactie. De
eerste duizend fans die hun kaart verlengden, kregen op
de dag zelf een broodje beenham bezorgd. Dat broodje
werd bezorgd door trainers, medewerkers, mensen van
supportersverenigingen en oud-spelers. Onder meer
Fred Rutten, Andy van der Meyde, Kick van der Vall, Eddy
Achterberg en Ellery Cairo gaven acte de présence.
Als Supportersvereniging FC Twente Denekamp werden
we gekoppeld aan Nicky Kuiper en Jeffrey de Visscher.
Twee oud- spelers van het eerste elftal, die beide nog
werkzaam zijn voor de club. De één heeft onder-16 onder
zijn hoede en de ander onder-18.
Nicky Kuiper (1989) werd in 2010 met FC Twente
landskampioen. In 2011 en 2014 scheurde Nicky zijn
voorste kruisband van de linkerknie af als speler van FC
Twente. Kuiper was voor de blessures een groot talent
op zijn positie. Zijn problemen met de knie verpeste het
verloop van zijn voetbalcarrière. Uiteindelijk speelde hij
slechts 40 officiële wedstrijd voor Twente. Hij kwam later
nog even uit voor Panathinaikos en Willem II.
Jeffrey de Visscher speelde tussen 2000 en 2004 25
wedstrijden in de hoofdmacht van FC Twente. De
rechtsbuiten kwam daarna nog uit voor Heracles Almelo,
De Graafschap, Aberdeen FC, SC Cambuur en FC Emmen.
Jesse en Jordy ging met de oud- spelers langs 20-25
leden om dank te betuigen voor de verlenging van de
seizoenkaart. Beide heren waren onder de indruk van
de betrokkenheid in Denekamp en omgeving én de
verhalen van de supporters over hoe zij een gemiddelde
wedstrijddag en de clubliefde ervaren. In een toekomstige
editie van het Magazine komen ze hier nog op terug, dat
hebben ze ons beloofd!
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financieel, als bestuurlijk vlak. Momenteel zie ik steeds
meer stabiliteit en rust terug. Niet dat we er al zijn,
maar er staat nu iets hoor. Steviger dan voorheen.
Een goede trainer, een goede technisch-directeur een
betere en meer solide supportersinbreng, bestuurlijke
rust en vertrouwen. Dat geeft hoop voor de toekomst.
We zaniken inmiddels weer over het stroperige spel
in enkele potjes na de winterstop, de ogenschijnlijk
gebrekkige arbeidsethos van topschutter Danilo en, niet
te vergeten, het haarbandje van Kik Pierie.

Na de eerste dag waren er 8.000 supporters van FC
Twente die hun seizoenkaart hadden verlengd. Wat een
enorm succes! Het maakt de Tukker nog trotser dan
dat hij doorgaans al is op zijn club! Vorig seizoen stond
de teller na één dag op 1300 verlengingen. Als Twentesupporters zijn we ‘goed’ in het steunen van onze club,
door dik en dun. Dat bleek al na de degradatie toen
duizenden supporters geen twee keer hoefden na te
denken over het verlengen van hun seizoenkaart. En ook
in mei werd massaal steun betuigd aan de club.
Wat mogelijk helpt is de belofte van FC Twente om bij zo
veel mogelijk supporters die hun seizoenkaart verlengen
een broodje beenham langs te brengen. Het broodje
warm vlees is beroemd in Nederland. Dat FC Twente twee
jaar geleden degradeerde vonden veel supporters van
andere clubs in de eredivisie niet zo erg, maar supporters
die ook wel eens het uitvak van FC Twente bezochten
vonden het wel jammer dat een broodje beenham er
voorlopig niet meer in zat. Ook bij de degradatie van
andere clubs werd er gerefereerd aan dat befaamde
broodje. Zo degradeerde Willem II in 2011 in de Grolsch
Veste en hingen ze een doek met de tekst ‘Vaarwel
broodje beenham’ over de boarding.
Maar natuurlijk betuigen de supporters die vandaag
verlengen ook steun aan de club die het, net als de
andere clubs in het betaald voetbal, moeilijk heeft
in tijden van het corona-virus. Er werd al maanden
niet meer gevoetbald en ook de aftrap van de nieuwe
competitie liet op dat moment nog even op zich
wachten. En nog altijd mag er niet voor een volle Veste
gevoetbald worden.

Het Matchdaypakket is ook ‘bij ons’ een geweldig
succes. Voor de wedstrijden waar je het pakket kon
bestellen stonden we bij de Musketier klaar met in
eerste instantie 80 pakketten. Op het laatst waren dat er
doorgaans 140-180. Via deze weg willen we Max Bosch
en Marente Dijkstra, de nieuwe eigenaren van de Mus,
nogmaals bedanken dat ze hun café beschikbaar hebben
gesteld als afhaallocatie. We hopen dat jullie mooie café
snel weer open mag en dat we er de eerste feestjes
kunnen en mogen beleven!

Dit seizoen mocht de club slechts bij twee officiële
wedstrijden supporters ontvangen, tegen Fortuna
Sittard en FC Groningen. Maar door de aangescherpte
coronamaatregelen moeten de supporters het
sinds oktober voorlopig doen zonder een bezoek
aan de Grolsch Veste. Reden voor FC Twente en
supportersverenigingen om met een unieke actie te
komen. Samen met enkele sponsoren is er een speciaal
#IKMISOE Matchdaypakket ontstaan! Een nieuw
succesvol initiatief was daarmee geboren!
“Kun je niet naar het stadion, dan komt het stadion naar
je toe”, is het niet geniaal? Naast tal van afhaallocaties
in regio Twente kan je, na een online bestelling, o.a. in
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen,
Haarlem en Zwolle je pakket ophalen. Overal zetten
mensen zich in om het pakket te vullen, te verspreiden
en bij de supporters te krijgen.
Het broodje is zoveel meer dan de ingrediënten
waar het uit bestaat. Het broodje dat door heel
supportersland faam heeft verworven en de ‘geur van
de Veste’ met zich brengt. Het broodje ook, dat je
een beetje het gevoel en vertrouwen geeft dat er ooit
weer normale voetbaltijden zullen zijn, midden in deze
vreselijke Corona pandemie en alles wat daarbij komt
kijken. Dat gevoel krijg ik trouwens ook als ik kijk naar
de gang van zaken bij ons geliefde FC Twente. Nadat
we als club door het oog van de naald waren gekropen
volgden er een aantal woelige jaren. Zowel op sportief,

"Het broodje is
zoveel meer dan
de ingredienten
waar het uit
bestaat"
Voetballen zonder publiek blijft behelpen en raar om
te zien. Dat er desondanks in deze tijd zulke mooie
en unieke initiatieven vanuit de club, samen met de
supporters en de ondernemers ontstaan, geeft eens
te meer aan hoe groot onze club is en hoe diep de
verbinding tussen FC Twente supporters door heel
Nederland en overal ter wereld gevoeld wordt. Of
het nu gaat om de actie ‘TwentevoorTwente’, de
Matchdaypakketten, de 'Trots op onze Veste loterij',
telkens gaan we weer om onze club heen staan om haar
door moeilijke tijden te loodsen. Die gedeelde eenheid
en dat gevoel samen de Twente familie te vormen
wordt niet alleen met de mond beleden, maar steeds
weer prachtig in praktijk gebracht door velen die zich
vrijwillig inzetten. Op welke manier dan ook. Dat maakt
ons als club zo groot en uniek en dat zal het altijd blijven
doen. Los van de prestaties op het veld. Dat maakt dat
we straks met recht weer; ‘Trots da’w veur Twent bint’
kunnen gaan zingen in het stadion als de hele coronaellende voorbij is, en dat kan mij niet snel genoeg zijn.
POTVERDOMME, WAT MIS IK DE VESTE..
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#ikmisoe
Column - Iwan Bult
Het lijkt wel alsof het broodje beenham en de halve
liter Grolsch hetgeen is wat de Twente-supporters
het meest missen. Na het armetierige voetbal onder
achtereenvolgens Alfred Schreuder, René Hake, Gertjan
Verbeek, Marino Pusic en Gonzalo García zou ik dat nog
bijna gaan geloven ook. Maar net nu ons FC Twente de
weg weer wat naar boven heeft gevonden met energiek
en leuk aanvalsvoetbal, is onze Veste leeg. Oh, de
verraderlijk vervaarlijke veste: ik mis oe!
Het eendrachtig zingen van het bekende lied als
de spelers het veld opkomen. Het schelden op de
scheidsrechter als hij ons Twente weer eens onrecht
heeft aangedaan. Althans, in onze ogen. Alles gebeurt
nu voor een beeldscherm en als klap op de vuurpijl
moeten wij nu ook nog verplicht luisteren naar de vooren nabeschouwing van Jan Joost van Gangelen met een
zelfverklaard analist als Hedwiges Maduro. Wat kan
Hedwiges toevoegen aan wat wij zelf hadden kunnen
zien? Niks! Maar onze Veste blijft leeg. Oh, de sfeervolle
super supporters: ik mis oe!

Zij zullen ook geregeld opkijken naar de rode massa aan
lege stoeltjes. Hun veste is leeg. En dan is ook nog de
man van ons heengegaan aan wie ik mijn liefde voor het
voetbal te danken heb... . Oh, de pracht van een mooie
partij voetbal en ons aller Diego: ik mis oe!
Nog even volhouden met elkaar, de regels volgen
en hopen op een vaccin. Meer kunnen wij als
voetballiefhebbers niet doen. Hopen dat het ooit weer
normaal wordt. Dat wij de gang naar het stadion en de
voetbalvelden weer kunnen maken, in de bussen onder
het genot van een hapje en een drankje. Of naar onze
eigen club, lekker blijven hangen in de kantine.
Net of het nooit anders is geweest en dan na een
wedstrijd tegen elkaar zeggen: tot took’n moal, ik mis oe!
IWAN BULT

Hopelijk kunnen wij na de winterstop en de feestdagen
weer richting ons FC Twente. Om de spelers aan te
moedigen als het even tegenzit. Om te genieten van een
balletje buitenkant van Bosch, of een draai van Danilo, of
het beulswerk van Brama, of een duik van Drommel.

10

1111

Hoe is het met... -Het huurlingerleger en vreemdelingenlegioen
FC Twente heet vandaag de dag een huurlingenleger te zijn.
Althans dat is de opinie van de landelijke media. Wij weten
wel beter en zien dit seizoen doorgaans meer zelfopgeleide
spelers dan huurlingen aan de aftrap staan.
Het neemt niet weg dat het huren van spelers een enorme
vlucht heeft genomen in de afgelopen (pakweg) 10 jaar.
Clubs als Manchester City en Chelsea sturen ieder jaar
massaal hun talenten naar de Eredivisie. Er is veel kritiek op
de vele huurlingen, maar geen club of bond die in durft te
grijpen.
'Iedereen heeft zijn eigen belangen.' Nederlandse clubs
blijken financieel niet daadkrachtig genoeg en kloppen
massaal aan bij Europese grootmachten. Clubs als City
en Chelsea, die mondiaal de grootste talenten opkopen,
gebruiken de Eredivisie op hun beurt als etalage. In
Nederland huurland wordt aan de marktwaarde gewerkt.
De afgelopen jaren kwamen er ook énorm veel spelers hun
geluk beproeven in Enschede. De één was succesvol in de
Grolsch Veste, maar er heersten ook grote twijfels bij de
kwaliteiten van tal van spelers. Dit waren veelal huurlingen,
maar ook een enkele contractspeler. In deze rubriek hebben
we een twaalftal spelers uitgelicht. Is hun carrière, na
vertrek uit Enschede, alsnog van de grond gekomen of is
men tegenwoordig actief in de krochten van het betaalde
voetbal? U leest het hieronder!
JOSÉ MATOS

Een hardwerkende linksback die in het seizoen 2019-2020
een tweetal wedstrijden speelde bij FC Twente. In duel
met Ritsu Doan van FC Groningen raakte Matos zwaar
geblesseerd aan zijn knie. Hij maakte in Enschede een
prima indruk met zijn werklust en zijn drive naar voren.
Momenteel is hij actief voor de gevallen Spaanse subtopper
FC Málaga. Hier speelde hij aanvankelijk bijna alles, maar
zit hij sinds eind december niet meer bij de selectie. Wist je
overigens dat hij in het seizoen 2015/2016 de Europa League
won met FC Sevilla?
RAFAEL RAMOS

Voor dat Ramos naar FC Twente vertrok speelde hij drie jaar
in Amerika, bij Orlando City en Chicago Fire. De Portugees
doorliep de jeugdopleiding van Sporting Lissabon, waar hij
werd gezien als een groot talent. Hij maakte, met namelijk
op de vrouwelijke supporters, indruk met zijn presentatie
en gespierde bovenbenen. Momenteel is hij de vaste
rechtsback van Santa Clara, een middenmoter in de Liga
NOS. Hier is hij tegenwoordig weer ploegmaat van Cristian
González, de betonnen verdediger uit het jaar in de KKD.
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MATTHEW SMITH

Matthew Robert Smith, liefkozend Matt genoemd, kende
een prima seizoen bij FC Twente. Zijn drive, werklust en
loopvermogen vielen hier in de smaak. Hij maakte in
Twentse dienst het debuut voor zijn vaderland Wales
(inmiddels 10 interlands). Helaas, haalde Manchester
City hem na afloop van het seizoen 2018-2019 terug naar
Engeland. Inmiddels is hij door hen al weer uitgeleend
aan Queens Park Rangers, Charlton Athletic en op
dit moment aan Doncaster Rovers. In het ‘Keepmoat
Stadium’ is hij actief op het derde niveau van Engeland.
MARKO KVASINA

De jonge Oostenrijkse spits kwam in 2017 transfervrij
over van Austria Wien. Hij tekende voor 4 jaar in
Enschede. Hij wist geen moment indruk te maken in het
rood van Twente. Hij was slungelig, had een ongelukkige
balbehandeling en liet het net niet één keer bollen.
Ondanks zijn tegenvallende prestaties, hield Kvasina een
leuk zakcentje over aan zijn tijd in de Grolsch Veste. Na
één seizoen bank zitten, zag hij zijn bankrekening met
een kleine €200.000 gespekt worden. Twente wist hem te
slijten aan het Oostenrijkse SV Mattersburg, dat uitkomt
op het hoogste niveau. Afgelopen zomer maakte hij de
overstap naar de Belgisch Pro League. Hier verdedigt hij
de kleuren van KV Oostende. Tot op heden wist hij hier
twee keer te scoren.
ISAAC BUCKLEY-RICKETTS

Ook Isaac Buckley-Rickets speelde in de jeugd van
Manchester City. In deze periode werd een paar keer
geselecteerd voor Engelse nationale jeugdelftallen.
Met het Engels elftal onder 19 won hij het Europees
kampioenschap in 2017. In het seizoen 2017/18 werd hij
verhuurd aan FC Twente. Hier wist hij geen enkele indruk
te maken. Al na een half jaar werd hij door Manchester
City teruggehaald en verhuurd aan Oxford United FC. In
2018 trok hij naar Peterborough United FC. Daar werd
zijn contract op 2 september 2019 ontbonden. Zijn
voetbalcarrière lijkt als een nachtkaars uit te gaan, want
sindsdien is hij er niet in geslaagd een nieuwe club te
vinden.
ENIS BUNJAKI

Bun- wie? Kort na het ontbinden van zijn contract
bij Eintracht Frankfurt in januari 2017, tekende Enis
Bunjaki een contract voor een half jaar bij FC Twente.
Hij speelde uiteindelijk 33 minuten voor de hoofdmacht,
verdeeld over vier invalbeurten. Zijn contract werd aan
het einde van het seizoen niet verlengd. Nadat hij een
jaar niet gespeeld had, speelde Bunjaki in het seizoen

2018/19 voor TSV Eintracht Stadtallendorf waarmee hij uit
de Regionalliga Südwest degradeerde. Hierna ging hij naar
SC Hessen Dreieich dat uitkomt in de Hessenliga. Hiermee
kunnen we concluderen dat de spits zijn potentie ‘niet
helemaal’ verzilverd heeft. Dit terwijl hij voor Duitsland
Onder 18, Onder 19 en Onder 20 nog 9 keer scoorde in 17
vertegenwoordigende wedstrijden.

Na een half jaar trok hij naar FC Dinamo Boekarest. Na
anderhalf jaar trok hij naar Wit Rusland. In de Wyschejschaja
Liga ging hij spelen voor Dinamo Brest. In 2019 won hij met
de club de eerste landstitel in de clubhistorie, na een 13 jaar
durende hegemonie van FK BATE Borisov was dat een grote
verrassing. Wijlen Diego Maradonna werd in 2018 overigens
tot erevoorzitter benoemd van Brest.

Voor liefhebbers.. De Hessenliga (tot 2008: Oberliga Hessen)
is één van de hoogste amateurdivisies in het Duitse voetbal
en samen met nog 13 andere Oberliga's vormt deze afdeling
het op 4 na hoogste niveau in het Duitse voetbal. Promotie is
mogelijk naar de Regionalliga Südwest, degradatie naar een
van de Verbandsliga's in Hessen.

OSKAR ZAWADA

TORGEIR BÖRVEN

Één van de vele spitsen die werd aangetrokken na het tijdperk
Nkufo. Net als Glynor Plet, Luc Castaignos, Luka Djordjevic
en Dimitriy Bulykin werd hij nooit de onbetwiste nummer
één bij de Tukkers. In januari 2017 besloten FC Twente en
Torgeir Börven om het tot medio 2018 doorlopende contract
per direct te ontbinden. Börven werd iets meer dan drie jaar
daarvoor als groot talent overgenomen van de Noorse club
Valerenga, maar een succes werd het nooit. In totaal kwam hij
wegens concurrentie en zijn heupblessure niet verder dan 39
eredivisie duels waarin hij slechts vier keer doel trof en één
assist leverde, waaronder de winnende in een curieus duel
met Willem II.
Börven speelde nog voor SK Brann, Odds BK en de Noorse
recordkampioen Rosenborg Ballklub. Afgelopen zomer
maakte hij de stap naar MKE Ankaragücü. Voor de Turkse
degradatiekandidaat scoorde hij inmiddels vijf keer in de
eerste seizoenshelft. De laatste maanden moet hij het stellen
met invalbeurten.
Yaw Yeboah

Technisch manager Ted van Leeuwen kondigde de linksbenige
middenvelder annex vleugelaanvaller aan als een pittige,
sterke speler die er direct kan staan. De inmiddels 23-jarige
Ghanees kwam destijds op huurbasis over van Manchester
City, dat hem het seizoen ervoor nog verhuurde aan het
Franse Lille. In Twentse dienst slingerde hij tussen de basis en
de bank, maar heeft hij nooit een onuitwisbare indruk weten
te maken. In 27 wedstrijden scoorde hij 2 keer en leverde hij
1 assist af. City verhuurde hem daarna nog aan Real Oviedo,
alvorens hij tekende bij CD Numancia. Na een verhuurperiode
bij Celta de Vigo B, speelt hij dit seizoen voor het Poolse Wisła
Krakau.
GEORGIOS KATSIKAS

Katsikas kwam de zomer van 2015 op transfervrije basis
over van PAOK Saloniki. De Griek wist bij FC Twente echter
geen vaste basisplek te veroveren. Hij speelde zeven officiële
wedstrijden in de hoofdmacht. Hij begon als basiskracht,
maar scheurde al snel een kruisband af op de training. Na een
lange revalidatie kwam hij er niet meer aan te pas. Trainer
René Hake gaf steevast de voorkeur aan het verdedigingsduo
Joachim Andersen en Peet Bijen.
Na anderhalf jaar trok hij naar het Deense Esbjerg fB, waar
Ted van Leeuwen op dat moment technisch directeur was.

FC Twente versterkte zich in de winterse transferperiode
van het seizoen 2015-2016 met de Poolse Oskar Zawada. De
aanvaller werd voor de rest van het seizoen gehuurd van VfL
Wolfsburg, met een optie voor nog een jaar. In 12 wedstrijden
(waarvan 7 invalbeurten) wist in Enschedese dienst nog geen
gat in een natte krant te schieten en vertrok via de achterdeur
uit Enschede.
Na een jaar bij Karlsruher SC vertrok Zawada naar zijn
vaderland. Hier speelde hij achtereenvolgens voor Wisla
Plock en Arka Gdynia. Tegenwoordig is hij actief voor Rakow
Czestochowa. Met de Poolse club doen ze mee in de top van
de hoogste divisie Ekstraklasa.
MICHAEL OLAITAN

Ronkende teksten bij de presentatie in Enschede. Technisch
manager Ted van Leeuwen noemde de spits veelzijdig, zeer
gedisciplineerd en koelbloedig. Er kwam bar weinig van
terecht. Twente huurde de Nigeriaan van de Griekse club
Olympiakos Piraeus. Tevens werd er een optie tot koop
overlegd. Na een half jaar, zonder te scoren, vertrok deze
fenomenale speler alweer. Op 14 januari 2016 werd de
huurovereenkomst vroegtijdig beëindigd en trok hij naar het
Belgische KV Kortrijk. Hierma maakte hij de overstap naar
Panionios. Begin 2017 werd zijn contract hier ontbonden. Via
het Georgische Samtredia, het Griekse Apollon Pontou kwam
hij in 2020 terecht bij het Griekse MGS Panserraikos. Bij al
deze clubs heeft hij geen indrukwekkende cijfers weten te
overleggen.
THOMAS AGYEPONG

‘FC Twente haalt Ghanees toptalent naar de Eredivisie’.
Thomas Agyepong werd met grootse verwachtingen gehuurd
van Manchester City. Het was aan de vooravond van het
seizoen 2015-2016 en Ted van Leeuwen overtrof moeiteloos
de landelijke media. Hij presenteerde de aanvaller als volgt:
“Agyepong is een opwindende speler, één voor wie mensen
naar het stadion komen. Hij is snel, explosief, comfortabel
aan de bal, doelgericht en een harde werker, ook defensief.
Hij is moedig, optimistisch, wil altijd de bal wel hebben en is
fysiek sterk. Ook zijn statistieken geven een hoog rendement
te zien."
Het zal je niet verbazen, maar de inmiddels 24- jarige
buitenspeler uit Accra, wist geen moment indruk te maken in
Enschede. Na zijn periode in Enschede speelde hij nog bij NAC
Breda, het Schotse Hibernian FC, het Belgische WaaslandBeveren en tegenwoordig bij Lommel SK. Telkens werd hij
verhuurd door Manchester City. Overigens is Lommel SK
tegenwoordig een satellietclub van de Engelse grootmacht.
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stadionverbod voor onbepaalde
tijd... The perfect storm
Column - Bas Leferink

Toen ik na de degradatie van alweer twee en een half
jaar geleden in mijn glazen bol keek, voorspelde ik in
dit magazine dat de club er een enorme cultstatus door
zou kunnen krijgen. Terugkijkend met de kennis van
nu lijkt niets minder waar. Welke club verkoopt meer
seizoenkaarten dan het jaar ervoor in een seizoen dat
voornamelijk zonder publiek gespeeld wordt? Trots,
was het gevoel dat lang weg was maar door enkel de
dagelijkse verkoopcijfers van de seizoenkaarten al snel
terug was. Dan weet je dat het goed zit.
“Al worden we laatste en degraderen we, spelen we bij
de amateurs. Onze club blijft FC Twente en onze liefde
verandert nooit.”
Een prachtige tekst uit een liedje dat blijft hangen. Het
lied lijkt van eeuwen geleden, van vervlogen ellendige
supporters-tijden. Tijden veranderen en ook dit is weer
een voorbeeld van waarom vooruitkijken mij beter ligt
dan achteruit kijken. Wie had kunnen voorspellen dat
Twente mét cultstatus, Ron Jans, Jan Streuer, een keeper
uit de oranje-selectie, een pleer eigen jeugd en een
legertje huurlingen waar zelfs het A-team nog jaloers op
zou zijn, op 12 december slechts zes punten achterstand
zou hebben op de koploper en daarmee vijfde zou staan
in de Eredivisie, terwijl er slechts drie wedstrijden in de
Veste met publiek konden worden gespeeld, was vooraf
tot über-knettergek verklaard. Maar door het gebrek
aan daadkracht en regelgevend moraal van de Chinese
overheid en volkscultuur (of moet ik zeggen het regime?)
ontplofte de tikkende tijdbom genaamd Covid-19 a.k.a.
Corona. Of terwijl het door iedereen zo verguisde en
vervloekte C-woord waardoor we er niet bij konden zijn,
we het nog steeds niet mee kunnen maken en sterker,
allemaal een stadionverbod kregen.
What the fuck? Een stadionverbod, dat is toch voor
hersenloze schepsels die rottigheid uithalen? Welnee,
die blijven dit keer 7.482 kilometer oostwaarts in
hun hoofdstad Peking buiten schot. Zij zouden een
stadionverbod moeten krijgen, en wel voor eeuwig. Maar
in plaats daarvan zijn onder andere de voetbalsupporters
en de horeca flink de sjaak. Bomvolle winkelstraten,
dierentuinen en pretparken ten spijt. En tuurlijk, er
móeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden en ik snap
ook best dat de motor van de Nederlandse economie
draaiende moet worden gehouden maar het voelt zó
slecht om juist nu niet in onze magische tempel plaats te
kunnen nemen.
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Om ál die ellende van de afgelopen jaren al schreeuwend,
dansend en zingend definitief achter ons te laten, om
gezamenlijk ons geloof te belijden en onze liefde te tonen
aan de mooiste club van Nederland. En dit mensen, dit
(alle ellende van de teloorgang van de club, de degradatie
en de uiteindelijke verrijzenis die leidde tot een plek
hoog in het linker rijtje, is dé ‘Perfect storm’ voor FC
Twente voorspel ik!!! Deze club zal nog groter worden
door het seizoen zonder publiek. Je hoort het overal; in
het dorp, in de media, op straat, in de ZOOM-meetings,
in telefoongesprekken, zelfs Ron Jans heeft ervoor
bijgetekend. De magie van de Grolsch Veste gaat zodra de
poorten weer voor publiek geopend worden weergeven
worden tot intergalactische proporties!
Het gezegde “het dak geet d’r of” is in dit kader
wellicht voor altijd gevoelig maar dekt de lading wel.
Zodra we met z’n allen verlost zijn van het juk van dit
stadionverbod voor onbepaalde tijd en we weer plaats
mogen nemen in de rode hel van Enschede zal iedere
wedstrijd weer uitverkocht zijn en zullen de gezangen
tot ver in de Pruus te horen zijn. Hopelijk zelfs tot in
Gelsenkirchen want daar staat iets te gebeuren dat wij
helaas maar al te goed kennen. Ondanks dat ook hun
cultstatus er alleen maar groter van zal worden, kunnen
zij de steun goed gebruiken en ook voor hen geldt: nooit
vallen. Maar a’j dan toch valt… OPSTOAN en vedan!!
Voor nu moeten we het noodzakelijkerwijs nog maar
even doen met Fox off Sports / ESPN om de parallel te
kunnen trekken tussen Steve MCClaren en Ron Jans.
Beiden smeedden met een cocktail van positivisme,
vechtlust, doordachte keuzes en vernuft een teamspirit
waar je U tegen zegt. En wie weet waar dat deze keer
allemaal toe kan leiden. En noe zo rap mogelijk dat
stadionverbod d’r of…
“If you have a problem, if no one
else can help, and if you can find
them....maybe you can hire The
A-Team.”
Good Goan!
BAS LEFERINK
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Interview max bosch
Donkere tijden voor de supporters. Niet meer naar
onze Veste. Iets waar we als echte supporters erg naar
verlangen. Dat stukje kippenvel en vreugde na de drie
punten. Met vele versnaperingen in onze maag terug
naar het dorp om de overwinning te vieren in het hol
van de leeuw: Eetcafé De Musketier. Een begrip in het
dorp. Het café wordt nu gerund door Max Bosch. Een
man met een bijzonder verhaal. Over zijn vader Patrick,
het café en FC Twente. Max kent de supporters door en
door. Vooral na een overwinning, of niet Max?
“Je zegt nu na een overwinning, maar het contrast tussen
winst er verlies is prachtig om te zien. Als Twente heeft
gewonnen komen ze samen vanaf het plein naar de kroeg.
Of ze maken een pitstop bij de Turk. Maar als ze verloren
hebben, komen ze ook. Dan drinkt een groot gedeelte
van de die hards, omdat het moet. Vele gezichten staan
op onweer. Ze drinken dan gauw hun glas leeg en gaan
naar huis. Er zijn natuurlijk ook wat jongens die na een
nederlaag net zoveel drinken als na een overwinning.
Ik wil geen namen noemen, maar ze hebben altijd
veel dorst. Waar ik heel erg van geniet is de emotie
die loskomt na een overwinning. De blijheid en echte
clubliefde die heerst hier in het dorp is prachtig. Wat FC
Twente met een persoon doet is mooi om te zien. Vooral
op zondag. Dat is toch wel de dag van de Mus. Wint
Twente? Dan heb je garantie op een ouderwetse ‘Crazy
Sunday’. Dan gaan alle remmen los en is het een groot
feest. Op zo’n afsluiter van de week hoop je natuurlijk
op. Daar geniet ik echt van. Dan wordt er op dat moment
niet gedacht aan morgen. Van het moment wordt dan
genoten. Even niet denken aan werk of school. Sommigen
krijgen een boos appje van het thuisfront, maar bestellen
dan gewoon nog een biertje”, vertelt Max.
Genieten van het café en de mensen in het café. Max en
zijn vriendin Marente namen de Mus over van Dennis
Bos. Een icoon in Denekamp. Na vele speculaties en grote
verhalen, waar Denekampers toch een patent op hebben,
kwam het grote woord eruit. Het café blijft in handen van

wedstrijd van Twente. Hij analyseerde altijd hoe altijd
alles beter kon en vooral hoe het beter moest. Pa was een
liefhebber pur sang, maar hij trad nooit op de voorgrond.
Heel eerlijk vertelde pa eigenlijk nooit over de tijd van
Twente. Het enige wat hij mij vertelde was dat het
voetbal van toen, niet het voetbal was van nu. Pa zei dat
hij het vooral moest hebben van het werken en poetsen.
In de tijd van nu kreeg hij elke wedstrijd een rode of gele
prent. Hij had een hekel aan alle kapseltjes en kapsones.
Neymar had bij wijze van spreken weinig wedstrijden
uitgespeeld. Ik snapte daar toen niet veel van, maar ik
begrijp nu precies wat pa bedoelde. Het is soms een grote
poppenkast. Als je een tik krijgt moet je die incasseren,
net zoals je soms een trap uit mag delen”, vertelt Max.

twee Denekampers: Max en Marente. Ze kwamen direct
voor een grote uitdaging te staan: carnaval.
“Het was meteen het geweldigste carnavalsweekend
ooit. Voor ons dan. Het carnavalsjaar is perfect verlopen.
Helaas werd de optocht op zondag afgelast, maar
iedereen was er al om 7 of 8 uur ’s ochtends om te
schminken. Wat doe je dan in zo’n geval? Normaal gaat
iedereen naar Oldenzaal en kunnen we gauw inkopen
doen. Een deceptie omtoveren tot een groot feest. Dat
was het plan. Je merkte al gauw dat alle geschminkte
gezichten de knop hadden omgedraaid. Balen kan later
wel, laten we feesten. Dat resulteerde al gauw in 3 volle
blaadjes Jägerbombs om 9 uur ’s ochtends.
Dat is toch lekkerder dan een boterham met een glas
melk en de zondagskrant? Van alle kanten kwam hulp en
dan zie en merk je direct in wat voor een dorp je woont.
Bardiensten werden overgenomen. Een paar jongens
deden de munten. Lars Brummelhuis ging naar de Makro
voor inkopen. Om 11 uur ’s ochtends hadden we de hut
vol. Dat is toch geweldig. Toch kon Buck Duursma het nog
presteren om de pinautomaat te voorzien van een glas
bier. Op het drukste moment een pinautomaat sneuvelen.
Dat ging ook nog eens gepaard met de wedstrijd Utrecht
– Twente van die dag. Dat werd gauw vergeten. De tv ging
uit en de tap ging harder lopen. De allereerste uitdaging
als kroegbaas. Wat een fantastisch weekend was dat”,
meent Max.
Een goed begin is het halve werk luid het spreekwoord.
Waar euforie, vreugde en blijdschap de boventoon
voerde tijdens en na het carnaval, kwam een paar
weken later onze minister president Mark Rutte met de
meest vreselijke woorden uit de historie van ons land:
‘de kroegen moeten om 18.00 uur sluiten’. Een grote
deceptie voor Max. Hij is echter niet bij de pakken neer
gaan zitten.

“Ons café moest dicht en dat was een hele grote
tegenvaller. We hebben toen besloten om bepaalde
delen van het café in een nieuw jasje te gaan zetten.
De geur van drank (lees: ook non-alcoholische dranken)
werd omgezet in vers geschuurd hout. We hebben dag
en nacht gewerkt en de eerste resultaten mochten er
zijn. Rond de zomer mochten we toch weer open. We
hebben talloze uren in het café gestoken en diverse delen
weer een opfrisbeurt gegeven. Toen de beperkingen nog
niet echt extreem waren, hebben we er alle aan gedaan
om alles onder controle te houden, maar er was geen
houden aan. Het was niet echt meer leuk, want het idee
van naar een café gaan was eraf. Ik kan het wel hebben
over van alles en nog wat, maar wat ik het meest mis
is het dollen met de gasten. Het rennen met blaadjes,
zeuren, drammen, gezelligheid en af en toe een Essacher
luft uitdelen. Het klinkt cliché, maar het zijn echt kleine
dingen die het doen. Daar komt je nu achter. Dat ik lekker
na een zondagochtend om 06.00 uur in bed mag liggen
en nog half uitgeput een paar uur later er weer uit mag
om het café weer voor te bereiden op de zondag. Dat mis
ik het meest”, meent Max.
Max mist niet alleen het café. Ook mist hij nog tot op de
dag van vandaag zijn vader Patrick. In het café naast de
deur van de gang heeft Max een soort galerij gemaakt van
zijn vader met allerlei foto’s en krantenknipsels uit de tijd
dat zijn vader nog voetbalde bij FC Twente. Een prachtig
en misschien wel het mooiste hoekje van het café. Een
plek waar Max er trots op is. Met de oude voetbaltas
van zijn vader vroeg ik waar zijn gevoel voor FC Twente
vandaan komt.
“Ik ben ermee opgegroeid. Vroeger keken wij elke
wedstrijd thuis. Ik mocht zelf enkele selectiewedstrijden
spelen bij Twente, maar het echte Twente gevoel komt
toch van pa. Pa heeft in de eind jaren 80’ bij Twente
gevoetbald. Ik was zelf nog niet geboren, maar toen
ik voetbal begon te begrijpen keken we samen elke
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“Pa heeft altijd het maximale
eruit gehaald. Hij heeft altijd
alles willen geven voor de
club en was misschien wel
de slimste van het veld liet
ik mij vertellen. Alles wat hij
vroeger heeft meegekregen
als prof, heeft hij mij ook
proberen te leren. Dat
deden we altijd achter ons
huis op het pleintje. Alle
tips, trucjes, maar vooral
slimmigheden bracht
hij mij bij. Dat was echt
fantastisch”, vertelt Max met een grote glimlach.
Patrick was een introverte, maar bovenal een geliefd
persoon. Dat hij een mooie carrière heeft gehad is
natuurlijk een feit. De dingen die hij Max leerde,
probeerde hij ook de jeugd te leren bij, wat destijds nog
DOS ’19 heette. De E1 trainen vond hij prachtig vertelt
Max. Veel Dorper jongens hebben wat voetbal bij mogen
brengen. Samen met zijn vriend Jeroen Schasfoort. Dat
vond Patrick het leukste om te doen. De jongens iets
bijleren. Op een rustige manier en op de achtergrond.
Precies hoe Patrick was. Werken was belangrijker dan
talent. De jongens waren hem dankbaar. Net zoals
zovelen, tot aan zijn overlijden en natuurlijk ook daarna.
Tijdens zijn uitvaart kwam Patrick uitvaart kwam Patrick
met het nummer ‘You’ll never walk alone.’ de kerk
binnen. Een stille, maar zeer geliefde legende. En zo is het
nog altijd. You’ll never walk alone, Patrick!
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Thomas’ awayday
Beste medesupporters,
Nadat ik gevraagd werd een verhaal te schrijven over
mijn mooiste uitwedstrijd heb ik lang moeten nadenken.
Was het 1 van de 16 uitwedstrijden (helaas 1 gemist
dat jaar) in het kampioensjaar, de 1ste keer dat ik naar
een Europese uitwedstrijd ging, überhaupt mijn 1ste
uitwedstrijd (Zwolle uit kwartfinale beker 2001), de 1ste
keer in de Champions League (Milaan uit), de bekerfinale
van 2001, de 1ste keer met de Noaberbus (Almere
City uit). Zoveel mooie/memorabele uitwedstrijden
meegemaakt, lastig om uit te kiezen.

Om 4 uur vertrokken we vanuit Tilligte richting
Denekamp. Iedereen inladen en om half 5 richting
Denemarken, een volle dubbeldekker met 66
enthousiaste leden van onze supportersvereniging.
Een super gezellige reis van 8 uur volgde. Rond 12 uur
kwamen we aan in Odense. Daar hebben we mooie dag
gehad met de duizenden Twente supporters die ook de
reis naar Denemarken hadden gemaakt. ’s Avonds om
19.00 uur werd er afgetrapt, dus rond een uur of 17.00
verplaatsten we ons met z’n allen richting het stadion.
Prachtig stadion, uitvak strak aan het veld met slechts
een hekje een meter hoog ertussen. Van de 8036
toeschouwers kwamen er 2000 uit Twente. Het voelde
dus als een “verre” thuiswedstrijd. Vanaf de aftrap was
Twente beter en dit kwam in de 13de minuut al tot
uiting in een goal van Woutje Brama. Twente kwam de
hele wedstrijd niet in gevaar en won de wedstrijd vrij
gemakkelijk met 1-4. Doelpuntenmakers naast Brama:
Bajrami, Chadli en de Jong.

Toch heb ik gekozen voor geen van de bovenstaande,
misschien dat ik er daar later nog een keer over
ga schrijven. Ik heb gekozen voor Odense BK – FC
Twente uit het jaar 2011 voor de Uefa Cup. Met de
supportersvereniging hadden we besloten om de
uitwedstrijd te bezoeken met de bus, 650 km heen, hele
dag in Odense feest vieren, ’s avonds de wedstrijd en hup
weer 650 km terug naar Denekamp. Achteraf misschien
niet het beste besluit, maar ach daar hadden we toen nog
niet over nagedacht.

Rond de klok van 9 uur ’s avonds begon de terugreis
weer, gelukkig met 3 punten in de tas. De twijfel sloeg
toe bij de meesten, wat gaan we doen? Feestvieren
of toch even slapen na een hele lange dag. Het werd
een tweedeling, boven in de bus werd geslapen en
onderin nog 8 uur lang feest gevierd totdat we in de
vroege ochtend rond 5 uur weer terug aankwamen in
Denekamp. De meeste eruit, wij nog even door naar
Tilligte. De spullen opruimen en rond 6 uur voldaan in
bed kruipen. Wat een fantastische awayday!
Ik hoop jullie snel weer in de bus en in het stadion te
zien!
THOMAS KOOPMAN

De avond voor vertrek hadden we alle koelboxen gereed
gemaakt voor de lange reis. Uiteraard was het belangrijk
dat we zelfs de terugweg nog koud bier hadden, dus er
werden extra grote koelboxen meegenomen die een
paar uur voor vertrek nog even in elkaar gezet moesten
worden. Uiteindelijk hadden we rond 10 uur ’s avonds
alles voor elkaar, even een biertje drinken bij Hans (Café
Haamberg, waar toen de opslag van al het materiaal was)
en dan nog even een paar uur proberen te slapen. Helaas
is dat niet gelukt. Half 11 was ik thuis, kwart voor 12 weer
bij Hans. Hans kijkt mij verbazend aan en zegt: Thomas
jullie gaan toch pas om 4 uur weg? Klopt Hans, maar
slapen gaat niet. Doe maar een biertje, toch een beetje
wedstrijdspanning.
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de beste elf van pim nijhuis
Pim Meenhuis is nog niet zo oud. Hij ziet er ook jonger
uit dan zijn leeftijd. Een fervent supporter van onze club
die samen met zijn Rossumse vrienden altijd van de partij
is. Zowel uit als thuis. We vroegen Pim om zijn favoriete
elf uit te lichten van de afgelopen tien jaar. De jaren
daarvoor kan hij zich niet zo goed meer heugen. Toen was
het nog een kneupske zoals dat zo mooi heet.

Sander Boschker:
Wat deze man voor FC Twente heeft
betekend is niet normaal. De man die
de meeste wedstrijden voor één en
dezelfde club heeft gespeeld. Met een
club als Twente alles doormaakte en
een landskampioenschap, twee bekers
en een Johan Cruijff schaal in de wacht
sleepte. Boschker hoort op doel.

Roberto Rosales:
De kleine Venezolaan die FC Twente
lang trouw is gebleven. De man was
in zijn tijd bij Twente altijd een harde
werker die ook nog eens aanvallend was
ingesteld. Mooi om naar te kijken.

Joachim Andersen
De Deen die even moest wennen in
het mooie Tukkerland. Hij ontpopte
zich na enige tijd tot basisspeler en kon
in mijn ogen heel goed opbouwen. In
de lucht was hij ook erg sterk. Dat hij
goed is, valt nu wel te zien. Hij heeft bij
een paar subtoppers in Europa mogen
voetballen.

Douglas
Een speler die altijd alles gaf voor FC
Twente. Soms ging hij ook wel eens te
ver. Denk aan de rode kaart uit bij AZ.
Dat had natuurlijk ook wel weer wat. Hij
was echt onmisbaar bij FC Twente.
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Jeroen Heubach
Een echte jongen van de club. Als je na
het behalen van het kampioenschap
nog even langs het uitvak loopt. Het
kampioenshirt toont en het er nog
even lekker inwrijft. Dan verdien je van
mij sowieso een plaats in dit team.

Hakim Ziyech
De man die Twente meestal in
zijn eentje op sleeptouw nam.
Ongelooflijk hoe goed hij was en
natuurlijk is. Met zijn vele goals en
assists was hij altijd super belangrijk
voor de club.

Bryan Ruiz
Ruiz was voor mij de ideale
buitenspeler. In zijn topjaren bij
FC Twente was hij bijna niet af te
stoppen. Ontzettend behendig en
erg belangrijk voor Twente.

Wout Brama
De stofzuiger van het middenveld en
tevens een grote legende van de club.
Hij staat altijd op de juiste plek om
de ballen te onderscheppen. Een zeer
nuttige speler. Toen en nu.

Theo Janssen
De man met de fluwelen linker. De
trap die hij in zijn linkervoet had,
was echt onbeschrijfelijk. De vrije
trappen koning bij uitstek. Wat een
geweldenaar.

N’kufo
God Blaise. De all-time top scorer
van FC Twente.

Nacer Chadli
Bij Chadli komen bij mij hele mooie
herinneringen naar boven. Ik herinner
me vooral de doelpunten van hem in
de Champions League tegen de Spurs
en Werder Bremen. Die tegen PSV uit
mocht er natuurlijk ook zijn.

21
21

Drommel(S)
Column - Erwin Waanders
Zo aan het einde van een bewogen jaar 2020, het
moment van schrijven, bekruipt me het gevoel dat ik
een sentimentele ouwe zak begin te worden. Ik geef
het ruiterlijk toe. Ik kan volschieten bij een weergaloos
nummer van Stef Bos en Miss Montreal bij De Beste
Zangers of bij indrukwekkend verhalen uit de zorg bij de
Frontberichten door corona. Zou het de leeftijd zijn of
gewoon de tijd waarin we leven? Wie het weet mag het
zeggen.
EMOTIONEEL

Waar ik ook emotioneel van kan worden is het feit dat we
al maanden niet meer in onze eigen Grolsch Veste mogen
komen. De rode tempel, de onneembare vesting, de hel
van Enschede. Het stadion waar vreugde en verdriet,
blijdschap en woede en hoongelach en medeleven zo
vaak hand in hand gaan. Uitgerekend in het jaar dat FC
Twente weer eens een beetje rood op de wangen krijgt
en voor optimisme, trots en liefde zorgt bij ons als fans,
mogen we er niet in.
Dat is wrang. Het is een geseling van ons gemoed. Een
beproeving waar we ons als supporters aan moeten
overgeven. En dat doen we, allemaal op onze eigen
manier en met onze eigen gevoelens. Na jaren van
kommer en kwel worden we weer serieus genomen.
Vergeten zijn de tripjes naar Velsen-Zuid en Dordrecht

"De naam
van FC
twente wordt
weer met
enig respect
uitgesproken"
zeker nog niet, maar we kijken weer met de borst vooruit
naar de toekomst. Een roodgekleurde toekomst vol
beloften. De hunkering naar succes of gewoon naar een
stabiel seizoen zonder trammelant en over elkaar heen
rollende bestuursleden of trainers en spelers.
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RESPECT

De naam van FC Twente wordt weer met enig respect
uitgesproken in ons land en op tv gaat het over het
voetbal van FC Twente en niet over randzaken. Dat is de
verdienste van Jan Streuer en Ron Jans en al die anderen
die keihard werken om FC Twente weer de goede kant op
te dirigeren.
Dat gebeurt met een selectie vol zelf opgeleide spelers en
een aantal huurlingen. Bij een groot aantal wedstrijden
stonden gewoon 7 zelf opgeleide spelers op het veld. Dat
we dat nu bijzonder vinden, zegt alles over de huidige
tijd. Maar feit is dat het kapitaal op het veld hoort te
staan. Dat FC Twente voor gehuurde spelers net die
springplank kan zijn naar de top of de veilige haven om
met iets minder druk toch uit te groeien tot die topspeler
die bijvoorbeeld Ajax in Vaclav Černý , Danilo of Kik Pierie
ziet.
DROMMEL

Maar ook voor Joël Drommel. Ik heb eerder op deze
plek mijn twijfels geuit over zijn kwaliteiten. Maar
eerlijk is eerlijk, Drommel heeft zich ontwikkeld tot een
uitstekende doelman. Hij is andermaal het bewijs dat
keepen een ervaringsvak is. Zijn eerste selectie voor het
Nederlands elftal was een terechte beloning voor zijn
uitstekende seizoen tot nu toe.
Wellicht dat hij onze mooie club aan het einde van de rit
wel een mooi bedrag oplevert. Want dat zal de keerzijde
zijn. FC Twente is voor Drommel een beginstation op
weg naar hogere doelen. Via een topclub in Nederland
verder op reis door Europa. En mocht hij ooit als keeper
van FC Barcelona, mijn andere grote liefde, de Champions
Leauge winnen, dan zal deze sentimentele ouwe zak
opnieuw een traantje wegpinken.

ERWIN WAANDERS
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FC twente en vitesse, niet met
elkaar te vergelijken
Meindert van der Sluis
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Buck heeft mij gevraagd of ik wil beschrijven of er
verschillen zijn tussen FC Twente en Vitesse. Zoals jullie
misschien weten ben ik voordat ik in 2019 bij FC Twente
kwam werken als supporterscoördinator, vanaf 1998
jarenlang in deze rol werkzaam geweest bij Vitesse. Ik
heb al die jaren een goede en warme relatie met de
supporters van Vitesse gehad. Mijn eerste reactie was
dat ik niet de behoefte voel om de supporters van beide
clubs met elkaar te vergelijken. Het grote verschil tussen
de clubs wil ik wel proberen aan te geven.

bezoekersaantallen in de KKD nog hoger waren met
meer verkochte seizoenkaarten dan het jaar ervoor. Het
stadion was elke thuiswedstrijd zo goed als uitverkocht
en de sfeer was erg positief. Van negatief sentiment was
niet of nauwelijks sprake en iedereen sprak met veel trots
over FC Twente. En niet alleen in Enschede of directe
omgeving maar werkelijk de hele regio tot ver in de
Achterhoek (waar ik woon) is trots op FC Twente. Waar
het glas in Arnhem half leeg was, was het hier halfvol.
Wat een verademing om dat te ervaren.

Zoals gezegd was ik vanaf 1998 werkzaam voor Vitesse,
waar in die tijd Karel Aalbers de voorzitter was. Aalbers
vervulde een belangrijke rol bij het realiseren van het
Gelredome. Wat in zijn voordeel was dat het EK 2000
in Nederland werd georganiseerd en er 4 stadions
nodig waren met een capaciteit van ten minste 30.000
plaatsen. Met de Nuon als hoofdsponsor wilde Vitesse
de traditionele top 3 aanvallen en dat leek te lukken.
Het ging mis toen de Nuon haar topman, terugfloot
en toegezegde gelden niet werden uitbetaald aan
Vitesse. De club kwam in financiële problemen en de
neerwaartse spiraal werd ingezet. Jaarlijks liepen de
supportersaantallen terug, werd de selectie kwalitatief
minder en werd het gemor onder de supporters groter.
Meermaals moest Vitesse gered worden. Het was niet
echt meer een club waar de supporters trots op konden
zijn. Bovendien heeft de regio rondom Arnhem niet de
sympathie voor Vitesse .Hoe gek het misschien ook klinkt,
ik heb er in al die roerige jaren met plezier gewerkt en
altijd een goede relatie gehad met de supporters.

De eerste thuiswedstrijd als werknemer was FC
Twente – PSV, waar de Ultras gigantisch uitpakten met
het grootste sfeerdoek (FC Twente, heel mijn leven
lang) ooit in Nederland vertoond. WAUW, dat was
echt indrukwekkend. Mijn volgende wedstrijd was de
uitwedstrijd naar FC Groningen. Opnieuw werd ik verrast
door onze aanhang met de geweldige wijze waarop zij
naar uitwedstrijden reizen. Zoveel bussen, sommigen
zelfs van henzelf en geweldig mooi beplakt, richting
Groningen. Zo hoort een uitwedstrijd voor supporters
te zijn. Dit is zoveel mooier dan hoe alle andere clubs
in Nederland met alle opgelegde beperkingen naar de
uitwedstrijden gaan. Dit moeten we echt met elkaar
koesteren! Een logisch gevolg hiervan is dan ook dat we
inmiddels 29 supportersverenigingen hebben door heel
Twente, de Achterhoek en zelfs daarbuiten. Ook dat is
uniek en iets om trots op te zijn. Dit geldt ook voor onze
thuiswedstrijden waar elke wedstrijd meer dan 40 bussen
van de supportersverenigingen uit de regio naar De
Grolsch Veste komen.

Toen ik de vacature van supporterscoördinator bij FC
Twente zag vroeg ik mijzelf af of de supporters mij wel
zouden accepteren gezien mijn verleden. Vanaf het begin
heb ik open kaart gespeeld en goede gesprekken gehad
met onder andere afvaardigingen van de supporters.
Wanneer zij dit konden accepteren wilde ik het graag
doen. Ik was dan ook erg verheugd dat ik uiteindelijk
gekozen werd.

Helaas zitten we inmiddels al bijna een jaar met het
coronavirus, maar ook in deze periode ben ik onder
de indruk geraakt van de loyaliteit, creativiteit en
betrokkenheid van onze achterban. Dat de competitie
niet uitgespeeld kon worden was mijn inziens eerder
een voordeel dan een nadeel gezien de steeds slechter
wordende prestaties op het veld waardoor er opnieuw
degradatie opdoemde.

Ik dacht in een soort gelijke situatie van negatief
sentiment terecht te komen, omdat in mijn beleving de
Arnhemse situatie onder Aalbers redelijk vergelijkbaar
was met de FC Twente situatie. Ik verwachtte dezelfde
negativiteit ten aanzien van de club en haar bestuurders.
Hoe anders was de werkelijkheid. Op voorhand
vond ik het al bijzonder dat na degradatie in 2018 de

Hoe de supporters het stadion hebben opgeknapt in
de zomermaanden, en er nog steeds mee bezig zijn, is
fantastisch. Van de gracht tot de buitenkant is echt mooi
(en rood) geworden met zoveel vrijwilligers en materieel.
Hoe mooi is het dan dat het stadion van ons zelf is. Dit in
vergelijking met Vitesse waar nog geen logo kon worden
aangebracht op de gevel.

Dan de start van de verkoop voor de seizoenkaarten voor
dit seizoen.
Ruim 550 supporters van Vitesse hadden een
seizoenkaart besteld. ,,Het hoogste aantal sinds jaren”,
volgens Vitesse. En wij na 1 dag ruim 8.000! Ongekend en
veelzeggend over het verschil.
Het succes van de #IKMISOE Matchdaypakketten zegt
ook veel over de grote binding die FC Twente-supporters
met de club hebben. Zowel in de aantallen die verkocht
zijn als ook de inzet van onze supportersverenigingen
met de vele vrijwilligers waarvoor het zelfs niet te gek
was om op zaterdagochtend 07.00 uur aanwezig te zijn
voor het inpakken. Datzelfde gold voor de bruggenactie
die voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Feyenoord
werd georganiseerd. Op elk viaduct in de regio waar
de spelersbus onderdoor ging stonden supporters
(verenigingen). Iets dat alleen maar te organiseren is
met zo’n grote achterban. De aantallen werden zelfs nog
beperkt doordat de coronamaatregelen in acht moesten

worden genomen, waar iedereen zich super aan hield.
Dit maakte veel indruk op onze selectie en trainers, maar
ook op mij. Het leuke hiervan is dan ook dat elke actie die
gehouden is een resultaat op het veld tot gevolg had.
Mijn constatering na een kleine twee seizoenen
werkzaam te zijn geweest bij FC Twente is dat de clubs
niet met elkaar te vergelijken zijn. Ik zie nooit gebeuren
dat een externe partij FC Twente kan kopen. Dit zal de
achterban nooit laten gebeuren. Bovendien denk ik
dat de trouwe en loyale achterban van supporters en
sponsoren altijd weer oplossingen en middelen vindt om
FC Twente overeind te houden, zeker in moeilijke tijden.
En altijd op haar eigen wijze en unieke manier.
Met de opgedane ervaringen kan ik oprecht zeggen dat
ik trots ben om voor FC Twente te mogen werken en ik
hoop dit nog vele jaren te mogen doen.
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Ik wil d’r weer hen
Column - Jeroen Tijssen
Baal d’r goed van, ‘t is gewoon kloten, word er schijtziek
van. Wordt er eindelijk weer eens goed en attractief
voetbal gespeeld in de Veste, komt die oale corona de
boel verzieken. Oké, we mochten een wedstrijdstrijd
bezoeken en dat was het dan voor dit seizoen. Ben
tegen Groningen geweest, was een mooie avond. Gratis
Twente Denekamp mondkapje , voor in de bus. Af en
toe mondkapje af voor een slokje en de bekende hapjes,
stoeltjes voor, opzij en achter bleven leeg in de veste
i.v.m. dat kloten virus. Maar al met al was het best
te doen en onze FC begon, zoals het hele seizoen al,
sterk. Zoals bekend hebben we die wedstrijd met 3-1
gewonnen. Het is nu dus voetbal kijken voor de buis.
Gelukkig is er bij bepaalde wedstrijden het “Ik mis oe”
pakketje. Prima initiatief van Fc Twente samen met enkel
sponsoren en supportersclubs. Broodje beenham in de
pens en knallen met die 2 beugels. Maar je krijgt niet het
echte Veste-gevoel voor de tv. Helaas zullen we het de
eerste tijd toch mee moeten doen. Zag laatst trouwens
nog een docu over Heracles en Twente. Volgens mij op
RTV-Oost. Waardeloos trouwens want het ging alleen
maar over de overwinningen van het kleine Heracles op
het grote Twente. Gelukkig waren het er niet zoveel.
Vroeger, ging ik nog weleens een enkel keertje naar de
Bornsestraat waar Heracles toen speelde. Meestal ging
ik met m’n schoonpa of Ronnie Nijmeijer (de Wéne). Als
Twente een uitwedstrijd had en we verder niks te doen
hadden, dan wilden we wel eens gaan. Ik had toen ook
niks tegen die club, speelden een divisie lager en waren ja
ook Tukkers. In het Polman stadion of het tegenwoordige
Erve Asito, zal ik wel nooit komen. Dat heeft allemaal
te maken met hun gedrag toen Twente financieel aan
de grond zat en de KNVB de licentie in wou trekken.
Vooral die hinnikende voorzitter toen, Jan Smid. Hij vond
dat Twente kapot moest, sponsoren zouden dan mooi
overstappen naar
zijn clubje. Hij had
het er zelfs over
dat het belachelijk
was dat FC Twente,
Twente in de naam
had. Waar hadden
ze ooit het lef
vandaan gehaald
Twente, Twente te
noemen. Gelukkig
ging het feestje
voor Jantje niet
door. Onze FC ging
door een diep dal,
maar niemand
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krijgt Twente kapot.
Sinds die tijd heb ik
helemaal niks met
dat clubje uit Almelo.
Daarom zal ik ook
nooit naar hun erf
komen, want “Ze zult
gin rooie ceant an
mie vedeen’n”. 3 jaar
geleden werd mij een
stoel op de eretribune
aangeboden, inclusief
consumptiepas.
Was wedstrijd tegen
Herenveen. Ik heb
vriendelijk bedankt.
In het seizoen 83/84,
toen Twente voor het eerst gedegradeerd was naar de
eerste divisie, heb ik samen met Ronnie de uitwedstrijd
tegen Heracles bezocht. We stonden in het uitvak,
Twente won met 1-2 met doelpunten van Billy Ashcroft
en Michael Birkedal. Wat me altijd van die wedstrijd is
bij gebleven was de pauze van dat duel. In de hoek van
dat vak stond de catering. Een luik voor de uitsupporters,
aan de andere kant een luik voor het Heracles publiek.
Enkele oude dames met witte shorten stonden er de
hamburgers te bakken en drank te verkopen. Het was er
druk en de dames konden het net aan. Voor mij stond
een Twente supporter die alles niet snel genoeg ging.
“Hee oma, gef mie nen hamburger of mot ik oe de K.......
d’r oet trekken”. (woord rijmt op rammelaar en ook wel
het vrouwelijke genots-knobbeltje genoemd) Ik dacht dat
ik niet meer bij kwam van het lachen. Hebt er nog vaak
met Ronnie over.
Twente speelde zich, dat seizoen, ook weer binnen
1 jaar terug in de eredivisie. Snelders stond op doel
en Jan Sörensen en Manuel Sanchez Torres waren de
smaakmakers toentertijd. Vooral Jantje Sörensen was
vaak een genot om naar te kijken. Er kwamen dat ene jaar
in de eerste divisie meer toeschouwers naar het Diekman
als het jaar ervoor. Een jaar later wist Heracles zich ook te
promoveren naar de eredivisie. Gelukkig maar voor 1 jaar.
Maar voor hun kon dat seizoen niet meer kapot want ze
wonnen met 0-3 in het Diekman. De zielepoten.
We moeten het de komende tijd dus helaas voor de
buis voetbal kijken. Hoop dat we snel weer veilig naar
de Veste mogen. Zelf heb ik thuis wel een verandering
doorgevoerd. Sinds lange tijd heb ik weer een krat
beugels gekocht, want die twee knalpotten in het pakket
bevalt mie best.

27

De herinneringen van henk
Het was eind jaren ’70. Ik maakte voor het eerst kennis
met het betaalde voetbal. Het gaat dan wel om een echte
club in Twente. Natuurlijk FC Twente. De wedstrijden
werden meestal gespeeld op zondagmiddag 14.30 uur.
Aangezien we nog niet in het bezit waren van een auto.
Leeftijd was 14 jaar, hoopten wij altijd op een lift naar het
Diekman. Dus zondags stonden we om 12.30 uur, bij de
voormalige ABTB aan de Oldenzaalsestraat, met de duim
omhoog om maar een lift te krijgen. Dat was in die tijd
de gewoonste zaak van de wereld. Soms hadden we pech
en konden we maar mee tot Oldenzaal en dan moest er
opnieuw gelift worden aan de Enschedesestraat. Veelal
hadden we toch een lift naar het Diekman.
En het lag er even aan welke wedstrijd op stapel stond,
maar als er een wedstrijd tegen Feijenoord, AJAX of FC
Utrecht gespeeld moest worden, dan was het zwart van
de ME. De supporters werden destijds nog niet zo strikt
gescheiden als nu. Maar nadat we in het stadion kwamen,
zochten we ons plekje onder het scorebord. Vak PP. Geen
luxe klapstoeltjes zoals tegenwoordig, maar gewoon hard
en koud beton.

"eind jaren '70
maakte ik voor het
eerst kennis met
betaalde voetbal"
file op het UT terrein. En dat was me soms een file. We
hebben hier eens 45 minuten gewacht voordat we het
terrein af waren.
In de tussentijd was FC Twente Denekamp ook opgericht.
Ik heb toen een paar jaar geen seizoenkaart meer gehad,
maar de jongens wel. Dus zij gingen met de bus van FC
Twente Denekamp mee naar Enschede. Soms kon één
van hen niet en dan mocht ik mee. Hier heb ik het gevoel
gekregen wat FC Twente Denekamp uitstraalt. Één en
al gezelligheid en geen gehaast. Het kon natuurlijk niet
uitblijven dat ik ook weer een seizoenkaart inclusief
buskaart moest hebben. Dit gevoel is zo geweldig. Sociale
contacten zoeken, wedstrijd voor- en nabespreken,
biertje, hapje, voorspellingsronde en natuurlijk de
gezelligheid. Dit was even in vogelvlucht hoe ik naar de
wedstrijden van FC Twente ben gegaan. Van met de duim
omhoog naar met de bus met FC Twente Denekamp. Dit
laatste geeft, wat dat betreft, wel het beste gevoel. Wat
dat betreft een pluim voor FC Twente Denekamp.
Jongs, goa zo deur.
De groet’n van HENK ZANDERINK

Nadat we jaren zijn wezen liften werd en dan toch een
auto aangeschaft en ging de reis naar het Diekman in
een luxe auto. Dit hebben we met de kameraden nog
enkele jaren volgehouden. Toen heb ik de seizoenkaart
opgezegd. In de tussentijd werd het ARKE stadion
gebouwd, maar bij de naamwisseling naar de Grolsch
Veste ben ik weer fervent supporter geworden. Dit kwam
ook mede door mijn beide zonen Rick en Bram. Na een
Open Dag van FC Twente te hebben bezocht, wilden ze lid
worden van de Kidsclub. Zo gezegd zo gedaan. Maar lid
worden van de kidsclub betekend ook dat er wedstrijden
moeten worden bezocht. De reis naar de Grolsch Veste
werd met de auto gedaan. Er werd om en om gereden
met de achterbuurman. De auto parkeren op het UT
terrein en dan met de bus naar de Grolsch Veste. Alleen
je moest zorgen dat je op de terugweg met de eerste
bussen mee kon, anders moest je achteraan sluiten in de
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De strijd van sylvia tegen MS
Ruim anderhalf jaar geleden werden we door Jos Aveskamp
van Slagerij Kappelhof benaderd voor een maatschappelijk
initiatief. Dit kwam bijna gelijktijdig met een bericht die
we ontvingen via onze Facebook- pagina van Rob Ensing.
Het had betrekking op een crowdfunding-actie voor een
stamceltransplantatie van zijn vrouw; Sylvia Kamerich. Dit
om haar MS te stoppen.

We besloten het gesigneerde shirt niet te kopen, maar
tezamen met twee Premium Seats voor de wedstrijd FC
Twente – Willem II te veilen. En dat bleek een gouden zet!
Het shirt werd door een fantastisch bod overgeheveld naar
Rossum. Daar waar hij inmiddels een mooi plekje heeft bij
Café Hutten. De kaarten gingen voor een mooi bedrag naar
Raymond Nijhuis van R.Nijhuis Schilderwerken.

Sylvia kampt al twintig jaar met de auto-immuunziekte
multiple sclerose. Omdat er in Nederland geen kans is op
genezing, zou de Denekampse op 21 oktober 2019 naar
Moskou vertrekken voor een stamceltherapie. De kosten van
haar behandeling? 55.000 euro.

In totaal hebben we €900,00 mogen en kunnen bijdrage
voor deze actie. Daarnaast is er via de ruchtbaarheid die we
er op o.a. Facebook aan hebben gegeven een extra mooie
donatie binnen gekomen. Een fantastisch gebaar van de
desbetreffende persoon!

Rob benaderde ons met de vraag of wij een gesigneerd
shirt van de eerste selectie zouden willen kopen t.b.v. deze
actie. Zonder enige twijfel hebben we op die vraag ‘Ja’
beantwoord. Maar Rob wist op dat moment niet dat we
meer op touw gingen zetten.

Multiple Sclerose (MS), een ernstige chronische ziekte van
het centrale zenuwstelsel van de mens. De verschijnselen
namen toe met het perspectief dat genezing niet mogelijk
is. Sylvia werd kort na haar 35e getroffen door MS en de
gevolgen daarvan werden steeds ernstiger. Een behandeling
in ons land is niet mogelijk. Toen Rob en Sylvia vernamen dat
een arts van de Universitaire Kliniek in Moskou al meer dan
15 jaar succes heeft met de door hem uitgevoerde ‘stamcel
transplantatie’ waren ze direct enthousiast. Echter hing er
dus een behoorlijk kostenplaatje aan vast!

Dit omdat Jos reeds voorgesteld had om voor deze acties
broodjes knakworst te verkopen. Een idee die hij samen
geïnitieerd heeft met zijn buurman Chiel van Zoest van
Cafetaria AnyTime De Möll.
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Hoe fijn is het dan dat de hoge kosten uiteindelijk gelukkig
geen barrière zijn gebleken dankzij een verrassend groot
aantal inwoners van Denekamp en omstreken, buren, familie
en vrienden. In totaal kwam door ca. 300 donaties binnen 2
maanden het grootste deel van de behandelkosten via deze
crowdfunding bijeen!
Op 19 oktober 2019 vertrokken Sylvia en haar man
Rob naar Moskou, waar Sylvia op 21 oktober in het
Academisch ziekenhuis werd opgenomen voor een
behandeltraject van 33 dagen. Uit de daar meteen
toegepaste vooronderzoeken bleek dat Sylvia geschikt was
voor de (zware) stamceltransplantatie. Op 20 november
werden de behaalde resultaten van de behandeling met
Sylvia en Rob besproken. Tijdens een gesprek van een
uur nam Dr. Fedorenko alle behandelonderdelen en de
resultaten met hen door. Resultaat: ‘You are completely
free of MS….!’ Het doel dat Sylvia met de behandeling
had, de stopzetting van verdere achteruitgang is bereikt.
Verder herstel van functies is misschien mogelijk maar dat
zou een bonus zijn. Het gaat nu goed met Sylvia. Ze heeft
veel meer energie dan voor de behandeling en ook komt er
weer wat beweging in de vingers van haar linker (verlamde)
hand. Fysiotherapie en zwemmen zou een paar maanden
na de stamceltransplantatie mogen worden opgestart om
de spieren die jaren niet meer gebruikt zijn weer te gaan
trainen, zij het dat de corona-crisis voor enige stagnatie
heeft gezorgd.

Het gaat momenteel wonderbaarlijk goed met Sylvia!
Door de corona-crisis zijn er momenteel weinig tot geen
mogelijkheden voor een actief reactiveringsprogramma.
Thuis is ze nu volop bezig met gerichte kracht trainingen met
fysiotherapeutische begeleiding. Dat gaat erg goed. Haar
energielevel is zodanig gestegen dat haar fysiotherapeut
haar soms moet temperen omdat ze teveel doet. Ze is al een
jaar volledig vrij van medicatie en gaat nog steeds vooruit.
Het herstel van beschadigd zenuwweefsel kan nog tot ca.
2,5 jaar na de transplantatie optreden. Ze is vastberaden om
hard te blijven werken om eruit te halen wat erin zit!
We wensen Sylvia allemaal veel geluk en gezondheid toe!
Met Supportersvereniging FC Twente Denekamp staan we
middenin de maatschappij. Net als de club FC Twente vinden
wij ‘Noaberschap’ enorm belangrijk. Daarom zetten we ons
periodiek in voor een maatschappelijk initiatief. Alleen ga je
sneller, maar samen kom je verder!
Weet jij een actie, initiatief of goed doel die een mooi
opvolger kan zijn voor Stichting Alpe d'HuZes, Stichting
Make-A-Wish Nederland, Stichting Vang je Droom, KiKa
Extreme en de hierboven beschreven actie. Neem dan
contact met ons op!
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FC Voetbalkennis
1. Rob McKinnon speelde tussen
1996 en 1998 voor FC Twente. Hij
kwam destijds over van het Schotse
Motherwell, maar werd als jonge
twintiger ook al eens verhuurd aan een
absolute topclub. Aan welke club werd
hij verhuurd door zijn toenmalige club
Hartlepool United?

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

……………………………………………....………

………………………….……………….……

2. Van wie is onderstaand
spelerspaspoort?
……………………………………………....………
1994

Syrianska FC

1995-1999

Djurgårdens IF

1999-2001

AIK Fotboll

2005-2007

FC Twente

2007-2009

Borussia
Mönchengladbach

2009-2010

Iraklis FC

2010-2011

Djurgårdens IF

2011-2014

Syrianska FV

3. Joey Pelupessy maakte in februari
2013 zijn debuut voor FC Twente,
maar brak door bij de buren in
Almelo. Momenteel is hij actief in het
buitenland. Bij welke club?
………………………………………………………
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5. FC Twente won op 24 mei 2001 de bekerfinale van
PSV. Welke drie spelers ontbreken er hieronder in de
basisopstelling van deze historische wedstrijd?
Sander Boschker; Dennis Hulshoff - …....?..….. – Spira Grujic –
Sjaak Polak; …....?..…..; Erik ten Hag – Tom van der Leegte;
Chris de Witte – Jan Vennegoor of Hesselink – …....?..…..

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

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

………………………………………….…….......

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

……..........…………………………………….…….......

1. John Bosman tekende in 1996 een contract bij
FC Twente. Van welke club werd hij overgenomen?
Anderlecht
2. In augustus 2014 speelde FC Twente haar laatste
Europese duel tegen FK Qarabag. Welke club was
in 1969 in de Jaarbeursstedenbeker de eerste Europese tegenstander ooit van FC Twente?
FC Rouen
3. FC Twente greep in 1974 net naast het kampioenschap. Wie pakte dat jaar de titel?
Feyenoord
4. Epi Drost groeide uit tot ‘Mister FC Twente’ Bij
welke club begon hij zijn carrière?
Wageningen

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

………………………………………….…….......

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

………………………………………….…….......

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

5. Wie mist er in dit rijtje? Hans Meyer, Fred
Rutten, John van ‘t Schip, ….., Rini Coolen, Jan van
Staa.
Rene Vandereyken
6 FC Twente degradeerde in 1983 als nummer
zestien uit eredivisie. Welke club eindigde dat jaar
onder de Tukkers?
NAC Breda en N.E.C. Nijmegen
7. FC Twente heeft sinds 1972 het record van
minste tegendoelpunten in één seizoen op naam
staan. Hoeveel treffers moesten de Tukkers dat
jaar incasseren en wie was in dat jaar de vaste
doelman?
13 treffers – Piet Schrijvers
8. Wout Brama speelde in totaal 3 interlands voor
het Nederlands Elftal. Hij maakte in 2009 tegen
Paraguay zijn debuut in Oranje. Voor wie kwam hij
in het veld?
Mark van Bommel
9. Wie is de jongste debutant aller tijden van FC
Twente?
Arnold Bruggink
10. Wie is onderstaande speler?
Piet Keur
11. De wedstrijd tussen RKC en FC Twente in het
seizoen 1990/91 ging de boeken in als het meest
doelpuntrijke gelijkspel in de geschiedenis van de
eredivisie. Wat was de uitslag?
6-6

………………………………………….…….......
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