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Voorwoord
Van de voorzitter
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Voorwoord

Behalve door een sportieve 
malaise is FC Twente de afgelopen 
seizoenen ook door een financiële 
malaise getroffen. Er is jarenlang 
op veel te grote voet geleefd. In 
ons 10-jarig en FC Twente’s 
50-jarig jubileumjaar, is er een 
beerput open gegaan, die zoals 
men gehoord en gelezen heeft, 
oneindig leek. Er is op vijf voor 
twaalf, nee, op twee voor twaalf 
ingegrepen. Door schuldeisers is 
veel water bij de wijn gedaan en 
de gemeente Enschede lijkt zich 
voor maar liefst € 25,4 miljoen 
garant te stellen. En nu maar 
hopen dat er vanuit Brussel geen 
roet in het eten wordt gegooid in 
verband met ongeoorloofde 
overheidssteun. Dit alles maakt 
het dat de financiële lasten 
drastisch kunnen worden 
verlaagd. Ook op het veld had 
de selectie danig aan kwaliteit 
ingeboet en stond er een team 
dat zich het vege lijf heeft weten 
te redden aan de hand van de 
inmiddels vertrokken Ziyech. 

Afgelopen zomer heeft Ted van 
Leeuwen met kunst en vliegwerk 
de selectie in balans weten te

brengen. Het is onze coach Hake 
gelukt om hiervan een succesvol 
team te smeden met veel jeugdig 
talent uit de eigen opleiding en 
een paar huurlingen. Een team 
dat voetbalt met passie! Dit 
weten onze supporters te 
waarderen. Het is weer een genot 
om de wedstrijden van onze FC 
te bezoeken. FC Twente presteert 
tot op heden boven verwachting 
en kan weer omhoog kijken en 
met een gerust gevoel aan een 
gezonde toekomst werken. Enkele 
hoogtepunten zijn de 
overwinning op Ajax en de winst 
in de Overijsselse derby’s.

Het jaar 2017 is begonnen en dat 
betekent vooruit kijken. Voor u 
ligt het laatste gedrukte 
exemplaar van het clubblad van 
TFW. Een jubileumuitgave waarin 
wordt terug gekeken op hetgeen 
de afgelopen 10  jaar in ons 
clubblad heeft gestaan. Een mooi 
collectors item om te bewaren 
voor onze trouwe leden. Zoals 
aangekondigd, gaan we over op 
digitale informatie via onze 
digitale kanalen: 
www.twentefanswierden.nl, 
facebook en twitter om zo 
actueler te kunnen zijn.

Tot slot wil ik onze leden, 
sponsoren en één ieder die FC 
Twente een warm hart toedraagt, 
via deze weg bedanken dat zij 
achter onze Trots “FC Twente“ en 
onze vereniging “TFW“ zijn blijven 
staan in goede en slechte tijden, 
zoals een goed supporter 
betaamt. Daar mogen we met 
recht trots op zijn! Dus een 
schouderklopje voor uzelf!

Ernst Hemmer
Voorzitter supportersvereniging 
Twente Fans Wierden

Hier ligt het laatste clubblad van Twente Fans Wierden voor u. Na 10 jaar stoppen wij met papier en gaan we 
over op Facebook en onze website www.twentefanswierden.nl. Vanaf nu zullen hier regelmatig interviews, 
fotoverslagen en dergelijke verschijnen. Het was aanvankelijk de bedoeling om deze jubileumuitgave eind 
vorig jaar uit te brengen aan het einde van ons 10 jarig jubileum. Echter door alle negatieve perikelen rond 
onze club hebben wij hier nog even mee gewacht. We waren immers druk bezig met andere dingen. Ondanks 
alles hopen wij dat u veel plezier zult beleven aan deze speciale uitgave en hopen u nog vaak te mogen zien 
op onze andere kanalen. 

De redactie



11 vragen aan...
Hidde ter Avest

Naam: Hidde ter Avest
Geboortedatum: 20 mei 1997
Woonplaats: Wierden
Burgerlijke staat: Relatie

1. Wie is  Hidde ter Avest? 
 
Hidde is kort en krachtig in zijn 
antwoord: ‘Hij is een nuchtere 
jongen uit Wierden kort gezegd.’

2. Waarom is hij verdediger  
geworden?

Dat Hidde verdediger is 
geworden, is in de loop van de 
jeugdopleiding zo gegroeid. Hidde 
was eerst middenvelder bij de 
Wierdense voetbalclub SVZW. 
Toen Hidde bij FC Twente kwam 
begon hij wederom als 
middenvelder, maar hij werd al 
snel een plekje naar achteren 
gewezen. En zo is hij verdediger 
geworden.

3. Wat is zijn mooiste moment / 
ervaring tot nu toe?

Het mooiste moment tot nu toe is 
het Europees Kampioenschap in 
Malta met het Nederlands elftal 
(onder de 17 jaar). Het 
Nederlands elftal is toen 2e 
geworden (red. Het Nederlands 
elftal verloor in de finale van 
Engeland met 1-4 na 
strafschoppen).

4. Wat is zijn grootste blunder?

Zijn grootste blunder? Even moet 
Hidde nadenken…  Zijn grootste 
blunder vindt hij toch wel een 
eigen doelpunt in de jeugd.

5. Waar is hij trots op?

Hidde is trots op het feit waar hij 
nu staat. Als jonge jongen was hij 
al supporter van FC Twente en dat 
hij nu mag spelen in het eerste 
elftal van FC Twente maakt hem 
trots. Hij vindt dit zeer bijzonder.

6. Wat vindt hij bijzonder aan 
spelen bij FC Twente?

De afgelopen jaren zijn bij FC 
Twente heel mooi geweest. Nu 
gaat het een stuk minder, mede 
door de financiële malaise. 
Sportief gezien gaat het nu ook 
nog niet best, maar Hidde geeft 
aan dat hij er vertrouwen in heeft 
dat het weer goed komt. Hij vindt 
het bijzonder om in de Grolsch 
Veste te mogen spelen.
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De rubriek “11 vragen aan…” een speler uit het eerste elftal van FC Twente krijgt een vervolg. Nu in het 
laatste papieren clubblad, later ook op de website www.twentefanswierden.nl. Dit maal is het de beurt 
aan Hidde ter Avest. Het interview vond plaats op (Sunte Mart’n) maandag 2 november 2015. Hoe laat? 
Rond de klok van 13.00 uur, voor mij (red. Judith) tussen de festiviteiten door van station KPN. Waar? Het 
trainingscomplex van FC Twente te Hengelo.



7. Wat is zijn droom voor de 
toekomst?

Hidde geeft aan dat hij geen echte 
droom voor de toekomst heeft. 
Hij bekijkt het momenteel van 
jaar tot jaar. Hij voelt zich 
momenteel goed op zijn plek bij 
FC Twente.

8. Met wie zou hij wel een dag 
willen ruilen?

Even moet Hidde nadenken, maar 
hij komt al snel tot de volgende 
reactie: ‘Ik geniet ontzettend van 
mijn eigen leven!’. Hij heeft dan 
ook geen idee met wie hij een dag 
zou willen ruilen.

9. Wat is hem het meest 
dierbaar?

Familie en vrienden zijn voor 
Hidde het meest dierbaar.

10. Wat voor een beroep zou je 
uitoefenen als je geen 
profvoetballer zou zijn?

Hidde geeft aan dat hij geen idee 
heeft. Op de middelbare school 
was Hidde altijd wel goed in 
economie, dus waarschijnlijk  zou 
hij daar wat mee gaan doen.  Op 
dit moment volgt hij geen 
opleiding. Hij is vorig jaar gestart 
met een Hbo-opleiding, maar dit 
bleek  niet te combineren met 
zijn voetbalcarrière.  De komende 
jaren zijn voor Hidde cruciaal om 
zich te bewijzen als 
profvoetballer.

11. Wat steekt hij op van de 
wedstrijden van het 7e elftal van 
SVZW? 
 
Dit is geen standaard vraag uit het 
lijstje van “11 vragen aan…”. De 
vraag is ingegeven door Gerald 

Niezink (zelf speler in het 7e elftal 
van SVZW). Hidde wordt namelijk 
met enige regelmaat gesignaleerd 
langs de velden van SVZW. Hidde 
begint te lachen als ik hem deze 
vraag stel.  Wat hij opsteekt van 
deze wedstrijden is plezier, heel 
veel plezier.  Hij kan er enorm van 
genieten en hij kent de jongens 
ook allemaal.

12. Wat zou hij willen zeggen 
tegen de Twente Fans uit 
Wierden?

‘Blijf achter FC Twente staan! Er 
komen weer mooie tijden’. Na 
afloop van het interview neemt 
Hidde ter Avest nog even de tijd 
om op de foto te gaan en een 
handtekening uit te delen. Ik 
bedank  Hidde voor het leuke 
interview en wens hem succes 
voor de rest van het seizoen.
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Op vrijdag 6 november 2015 vond de jaarlijkse feestavond van Twente Fans Wierden plaats. Tijdens 
deze avond werd een spandoek, ontworpen door TFW, onthult door een delegatie van FC Twente 
(red. vanwege wedstrijdverplichtingen kon Hidde zelf niet aanwezig zijn). Het spandoek heeft 
sindsdien een vaste plek in de Grolsch Veste. HIDDE, DE (T)ROTS UIT WIERDEN.
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Terug in de tijd
Oprichting van Twente Fans Wierden

LIEFDE VOOR DE CLUB BRENGT 
TWENTE FANS BIJ ELKAAR

Bij elke thuiswedstrijd van FC 
Twente reizen  al jarenlang vele 
FC Twente supporters uit 
Wierden per trein naar 
Enschede, naar het (toenmalige) 
Arke stadion om hun trots aan te 
moedigen. Vaak staan er op het 
perron dezelfde gezichten, 
waarvan sommigen elkaar wel 
kennen en anderen weer niet. 
Maar één ding is zeker, het zijn 
Twente supporters, herkenbaar 
aan shawl  of kledij.

Eind jaren ’90 van de vorige 
eeuw worden de eerste regionale 
supportersverenigingen van FC 
Twente opgezet, waaronder die in 
Markelo en Rijssen. Dit was dan 
ook de aanleiding tot een gesprek 
die tot stand kwam in de trein 
over een eventueel op te richten 
supportersvereniging in Wierden. 
Een aantal Wierdense Twente 
supporters waaronder 
ondergetekende en nog een 
aantal leden uit het huidige 
bestuur staken de koppen bij 
elkaar en zodoende werd een 
vergadering belegd. In de 
vergadering werd gebrainstormd 
over de vraag: “Wat zou een 
Wierdense supportersvereniging 
kunnen betekenen voor zijn of 
haar leden?”. Nadat  ons duidelijk 
geworden was wat de 
toegevoegde waarde zou kunnen 
zijn voor de Twente supporters in 
Wierden hebben we een 
bijeenkomst belegd in het 
toenmalige café Bartje.

Dit zou uiteindelijk ook de thuis-
haven moeten worden.

Ieder van ons benaderde zijn of 
haar bekende Twente 
supporters om bij café Bartje 
(thans café Hansie) te komen om 
aan te geven wat men van onze 
plannen vond en of er nog 
andere dan wel aanvullende 
ideeën waren. Alle aanwezigen 
waren enthousiast en dit was 
voor ons de aanleiding om werk 
te maken van de plannen. Er werd 
een bestuur gevormd waarbij 
de gebruikelijke functies werden 
ingevuld. Er werd een webmaster 
gezocht en gevonden in de 
persoon van Remko Jannink, 
doordat senior ons erop wees dat 
zoonlief goed met de PC overweg 
kon. 

Bij FC Twente en bestaande 
supportersverenigingen als 
Markelo en Rijssen werd
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onderdeel van toenmalig 
sponsor Arke). Er werden 
afspraken  gemaakt met café 
Bartje over de invulling van de 
catering en drank en het 
dienstdoen als thuisbasis en 
vertrekpunt.

Terugkijkend op deze periode 
kan men zeggen dat het na de 
oprichting van de vereniging door 
de inzet van het bestuur en het 
enthousiasme van de leden aan 
alle verwachtingen heeft voldaan.

Naast Vak-P en De Vriendenkring  
bent u lid van de 7e regionale 
supporters vereniging van FC 
Twente, waarvan er op dit 
moment ongeveer 30 zijn.

Oftewel: ”Proud to be one of 
them”!

Ernst Hemmer

informatie ingewonnen 
over welke stappen er 
ondernomen moesten 
worden. Hieraan werd 
vervolgens uitvoering 
gegeven  zoals 
inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel, 
het openen van een 
bankrekening en het 
werven van leden. Er 
werden offertes 
opgevraagd bij een 
aantal 
busondernemingen, 
waarbij uiteindelijk in zee
werd gegaan met
TAD travel (destijds
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Terug in de tijd
De eerste feestavond

Elk lid van Twente Fans Wierden
betaalt jaarlijks contributie. Sinds
de oprichting van
supportersvereniging Twente Fans
Wierden is de prijs van de
contributie nog nooit verhoogd!
Elk volwassen lid betaalt voor zijn
of haar lidmaatschap slechts
€ 17,50 per jaar. Daardoor kan
hij of zij tegen een gereduceerde
prijs gebruik maken diverse
faciliteiten en activiteiten. Van het
busvervoer tot de merchandise,
van clubblad (tot 2015 ontving
ieder lid drie keer per jaar een
analoog clubblad) tot (sportieve)
activiteit. Zo kan elk lid van
Twente Fans Wierden kosteloos
naar de jaarlijkse Twente Fans
Wierden feestavond. In het
10-jarig bestaan van onze
vereniging zijn er feestavonden
geweest in alle soorten en maten.
Van een barbecue bij café Hansie
tot aan een buffet bij het
Coopmanshuys.

Maar het meest tot de
verbeelding spreekt wel de
allereerste feestavond die wij als
supportersvereniging
georganiseerd hebben. Dat was
op zaterdagavond 25 november
2006 bij vakantieoord
‘De Kiekebelt’. Deze datum is toen
gekozen in overleg met FC
Twente, omdat ze op
vrijdagavond 24 november een
thuiswedstrijd hadden gespeeld
tegen Vitesse (voor de
liefhebbers: Twente won die
wedstrijd met 2 – 0). Door de
feestavond op zaterdagavond 25
november te houden kon

FC Twente enkele spelers ter
beschikking stellen. Zo kon het
gebeuren dat die avond Ramon
Zomer, Wout Brama en Luke
Wilkshire op onze eerste
feestavond verschenen. Het
organiseren van de eerste
feestavond had ook nog de
nodige voeten in de aarde… De
gemeente Wierden had hier
namelijk nog weinig ervaring mee
en was bang voor problemen met
Heracles supporters. Daarom was
er de nodige politie controle in
de buurt van vakantieoord ‘De
Kiekebelt’.

Wout Brama was die avond de
bob. Hierdoor konden Ramon en
Luke, zich nog meer uitleven. Het
is niet bekend of het uitbundige
genieten van de heren uiteindelijk
de reden is geweest, dat er
nadien nooit meer actieve 
selectiespelers bij een feestavond
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kwamen opdraven. Tijdens de
feestavonden die volgden
kwamen alleen geblesseerde
spelers mee met de afvaarding
van FC Twente.

Als muzikale opluistering
verscheen zangeres Thilly uit
Volendam ten tonele. Een
ervaring die menig lid niet snel
vergeten zal zijn. Richard Paauwe
(voormalig uitbater café Bartje)
had hierover het bestuur getipt.
Voor een klein bedrag kwam zij,
samen met twee andere
personen, vanuit Volendam
gereden. Echter, hierbij moet
wel worden opgemerkt dat Thilly
qua drank gebruik die avond een
en ander wel gecompenseerd
heeft…. Ze kon behoorlijk zuipen.
Maar eerlijk is eerlijk, het bracht
de stemming er wel in.

Arjan Niezink



Terug in de tijd
Het bezoeken van (uit)wedstrijden

Bij het vieren van ons jubileum 
wordt er, zoals gewoonlijk, terug 
gekeken op momenten die zijn 
bijgebleven in de tien jaar dat wij 
als vereniging bestaan. Dit zijn 
onder meer memorabele 
momenten tijdens de bezochte 
thuiswedstrijden, maar ook die 
van uitwedstrijden mogen niet 
ontbreken.

Twente Fans Wierden organiseert 
sinds de oprichting elke 
thuiswedstrijd van FC Twente 
een busreis naar Enschede om de 
thuiswedstrijden te beleven in het 
stadion.

Bij de thuiswedstrijden vallen 
uiteraard veel wedstrijden op in 
het seizoen 2010/2011. In het 
bijzonder de 
thuiswedstrijden in de Champions 
League. FC Twente wist zich voor 
het eerst in de historie 
hiervoor te plaatsen door 
landskampioen te worden. FC 
Twente werd uiteindelijk 
landskampioen in de wedstrijd 
tegen NAC, die in Breda werd 
gespeeld. Door de vele tukkers 
op de tribune zou het zo ook een 
thuiswedstrijd genoemd kunnen 
worden. 

In de poulefase van de Champions 
League behaalden we zowel uit 
als thuis 3 punten. Thuis speelde 
FC Twente drie maal gelijk en won 
het met 2-0 van Werder Bremen. 
Door een totaal van 6 punten 
eindigde FC Twente derde in de 
poule en mocht zodoende 
overwinteren in de Europa 

League. FC Twente strandde 
uiteindelijk in de kwartfinale 
tegen Villarreal.  

In 2011 won FC Twente de 
KNVB-beker waardoor FC Twente 
zich ook “plaatste” voor de Johan 
Cruijffschaal. De wedstrijd om de 
Johan Cruijff schaal is de 
openingswedstrijd van het 
daaropvolgende seizoen. Deze 
wedstrijd werd met 2-1 
gewonnen van AFC Ajax. 

In 2014 nam FC Twente afscheid 
van Sander Boschker als 
recordkeeper. Tijdens deze 
wedstrijd kwamen diverse 
oud-spelers terug op het oude 
nest om een wedstrijd tegen 
en / of met Sander te spelen. Na 
afloop van deze wedstrijd mocht 
een afvaardiging van Twente Fans 
Wierden een eerbetoon brengen 
aan Sander door langs het veld te
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staan met een spandoek. Niet 
alleen de spelers wisten te 
scoren, ook de tien leden van 
Twente Fans Wierden wisten 
handtekeningen en foto’s te 
bemachtigen. 

Naast de thuiswedstrijden 
werden er in de afgelopen 10 jaar 
ook vele uitwedstrijden bezocht 
door diverse leden van onze 
vereniging. Soms middels een 
georganiseerde reis via de 
vereniging en soms werden er op 
eigen houtje wedstrijden bezocht 
in binnen- en buitenland. Bij het 
bezoeken van uitwedstrijden 
(vooral in het buitenland) valt 
er altijd een bijzondere sfeer te 
proeven. Dit ontstaat door de 
medesupporters die je tegenkomt 
in de stad van de tegenstander 
en de bijzondere avonturen die 
worden beleefd.



Van het bekogelen van de 
cameraman met sneeuwballen 
in Boekarest, tot het behalen en 
afstaan van een gouden plak in 
Bremen. Ondergetekende (red. 
Daan Kortenhorst) is natuurlijk 
niet overal bij geweest en 
sommige verhalen houdt hij voor 
zichzelf, maar het is iedereen 
aan te raden, wanneer je in de 
gelegenheid bent, om eens een 
uitwedstrijd te bezoeken. Vraag 
dan vooraf wel eerst even of dhr. 
Dekkers zijn moppentrommel niet 
mee heeft genomen ;). 

Wij hopen als vereniging dat we 
over een aantal jaar weer een 
reis kunnen organiseren naar 
een wedstrijd in Europa. Al is 
het maar een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Schalke’04…

Zoals eerder gemeld wordt er 
geprobeerd om uitwedstrijden te 
bezoeken met een mooie 
afvaardiging vanuit onze 
vereniging. Het is dan echter wel 
noodzakelijk om met genoeg man 
naar de tegenstander te reizen. 
De activiteitencommissie 
probeert binnenkort weer zo’n

reis te organiseren. Dus voor een 
ieder die nog twijfelt is er de 
mogelijkheid om met TFW de 
sfeer te proeven. Vragen 
betreffende uitwedstrijden 
kunnen altijd gesteld worden via 
uitwedstrijden@twentefanswier-
den.nl. Wist u trouwens dat u via 
TFW korting krijgt bij het 
bezoeken van uitwedstrijden 
buiten de busreizen van Twente 
Fans Wierden om? 

Er zijn uiteraard in ons 10-jarig 
bestaan vele wedstrijden 
gespeeld en die zijn niet allemaal
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op te noemen en terug te halen, 
iedereen zal andere gedachten 
hebben bij de gespeelde 
wedstrijden en bepaalde 
momenten zijn voor de één 
waardevoller dan voor de andere. 
Voor elk lid en sponsor wens ik 
de komende jaren dan ook nog 
meer herinneringen op te doen in 
de wedstrijden van FC Twente, in 
welke divisie deze dan ook 
gespeeld wordt. 

Daan Kortenhorst
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Jubileumactiviteit
Twente Fans Wierden - FC Twente All Stars

hadden om mee te doen. 
Hiervoor was voldoende animo 
en waren er genoeg 
aanmeldingen om een team op te 
stellen.

Ter voorbereiding werden er twee 
trainingen georganiseerd om het 
team optimaal voor te bereiden 
op deze legendarische wedstrijd. 
Er moest natuurlijk wel een 
trainer worden aangesteld om de 
spelers scherp te krijgen.  Oud FC 
Twente-speler en tevens 
Wierdenaar Jan Pouls van het 
gelijknamige reisbureau te 
Wierden werd hier voor gestrikt. 
Jan verzorgde twee fanatieke

Paul Kortenhorst, Davey 
Fokkert, Gerlo Dekkers, Rob Blom, 
Luuk Huiskes, Bert Jan Bennink, 
Martijn Olde Olthof en Jeroen 
Jannink.

Namens FC Twente All Stars 
kwamen onder andere de 
volgende spelers in actie: 
Berthil ter Avest, Jan Vennegoor 
of Hesselink, Ellery Cairo, Jeffrey 
de visser, Frank Ensink, Ruud ter 
Heide, Andre Karnebeek, Kore 
Becker, Miquel Calomarde en 
Freddie ten Caat. De coach van 
FC Twente deze middag was Eddy 
Achterberg.

Twente Fans Wierden en FC Twente. 
Langzaam aan begon de spanning te 
stijgen. De spelers gingen richting de 
kleedkamer voor de 
voorbereidingen, terwijl het publiek 
steeds meer het sportpark betrad.

Iets voor 14.00 uur werden de 
fakkels en rookbommen ontstoken 
en kwamen de spelers het veld op 
onder de klanken van ”You’ll never 
walk alone”. De spelers stelden zich 
in een rij op en handen werden er 
geschud. Teamfoto’s werden 
geschoten. Ook Hidde ter Avest, 
die op dat moment doorbrak bij FC 
Twente, was aanwezig voor het 
maken van de foto’s en het bekijken 
van de wedstrijd.
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Zaterdag 27 juni 2015 speelde 
Twente Fans Wierden een 
wedstrijd tegen de All Stars van 
FC Twente. Deze wedstrijd werd 
georganiseerd om het 10-jarig 
bestaan van de 
supportersvereniging te vieren. 

De jubileumcommissie begon al 
vroeg met de voorbereidingen om 
alles tot in de puntjes te 
verzorgen. Zo werden de leden 
benaderd of ze belangstelling

trainingen op het hoofdveld van 
Juventa’12. Aan de hand daarvan 
bepaalde hij de basisopstelling 
voor de wedstrijd.

De spelers die namens Twente 
Fans Wierden in actie kwamen 
waren: Arjan Niezink, Daan 
Kortenhorst, Bart Rensink, Jan van 
‘t Ende, Bryan Fokkert, Mark 
Lubbers, Thijs Lubbers, Lars 
Bergman, Henry Kamphuis, Niels 
Kenkhuis, Remko Jannink, 

Eindelijk was het dan zo ver, de 
dag van de waarheid was 
aangebroken. De 
jubileumcommissie zette de 
laatste puntjes op de i. Het 
springkussen werd opgeblazen, 
de broodjes werden gesmeerd en 
koffie met gebak werd 
klaargezet. Één voor één 
druppelden de spelers binnen in 
het clubgebouw van SVZW, waar 
de bovenverdieping was 
gereserveerd voor
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Het sportpark was inmiddels 
mooi volgelopen. Er hadden zich 
zo’n 300 mensen rondom het veld 
verzameld. 

Stipt om 14.00 uur volgde het 
beginsignaal van scheidsrechter 
Richard Makkinga. Richard werd 
geassisteerd door grensrechters 
Jan Timmerman en Han Jannink. 
In een zonnige omgeving had 
menig speler al snel de 
zweetdruppels op het voorhoofd 
staan, maar er werd dan ook 
gestreden om elke bal. Het was 
een mooie open wedstrijd waarbij 
beide teams kansen creëerden, 
waarbij veel acties over de 
zijkanten van het veld werden 
gemaakt. Ellery Cairo bleek dan 
ook nog flink rap te zijn, zo 
ondervonden de backs van 
Twente Fans Wierden dit al vrij 
snel. De eerste 20 minuten ging 
de wedstrijd gelijk op en Twente 
Fans Wierden leek goed mee te 
kunnen komen met de All Stars 
van FC Twente. Alleen vanaf dat 
moment schakelden de All Stars 
even een tandje bij en kon Ruud 
ter Heide de bal na een rebound 
binnentikken. Twente Fans 
Wierden leek even te moeten 
herstellen van die tik, maar kreeg

hier niet de gelegenheid voor… 
want 5 minuten later kon Ruud 
ter Heide zijn tweede van de 
middag maken. Voor de spits, die 
toen zijn wedstrijden bij SVZW 
speelde, was het een 
thuiswedstrijd. Na een voorzet 
kon hij hard binnenkoppen.

Twente Fans Wierden kon na deze 
klap zijn rug weer rechten en zo 
kon enkele minuten voor de rust 
de aansluitingstreffer worden 
gemaakt. Na een rush over de 
rechterkant van Niels Kenkhuis 
kon hij de bal voorgeven op 
Martijn olde Olthof, die vanaf de 
rand van de 16 beheerst binnen 
schoot.  Dit gaf weer een boost 
aan Twente Fans Wierden die 
voor rust nog enkele kansen

wisten te creëren, maar deze 
werden helaas niet benut. Zo 
werd de rust bereikt met een 1-2 
stand in het voordeel van de FC 
Twente All Stars. Dit was zeker 
geen slechte tussenstand voor 
Twente Fans Wierden.

Na de rust kwam Twente Fans 
Wierden weer fris de 
kleedkamers uit en begon het 
fanatiek de aansluitingstreffer te 
zoeken. Er werden weer mooie 
kansen gecreëerd maar deze 
konden helaas niet benut 
worden. En zoals wel vaker in het 
voetbal voorkomt, valt dan juist 
de goal aan de andere kant. Deze 
keer was het Wierdenaar Berthil 
ter Avest die een voorzet binnen 
kon koppen. 

Na deze goal bleven de All Stars 
de aanval zoeken en dit 
resulteerde in een penalty. 
Uiteraard was het Jan Vennegoor 
of Hesselink die de bal opeiste. 
Menig penalty heeft hij immers 
al benut in zijn carrière. Onder de 
lat bij Twente Fans Wierden stond 
Lars Bergman die tot dan toe 
bezig was aan een goede 
wedstrijd. Vennegoor nam een 
lange aanloop en koos voor de 
linkerhoek. Lars dook dezelfde 
kant op en wist de penalty uit zijn 
doel te houden. Een zeer keurige 
redding van de jonge doelman.
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Twente Fans Wierden ging weer 
op zoek naar de 
aansluitingstreffer maar het was 
lastig om nog kansen te creëren. 
Aan de andere kant dook Ruud 
ter Heide weer dodelijk voor het 
doel op en voerde de score op 
naar 1-4 in het voordeel van de 
All Stars.

Hierna was de wedstrijd gespeeld 
(en het kruit verschoten bij 
Twente Fans Wierden)…  
Vennegoor of Hesselink had nog 
wat goed te maken, dus dook de 
lange tukker maar weer eens voor 
de goal op. Vroeger speelde hij 
standaard in de spits, maar 
tegenwoordig speelt hij zijn 
wedstrijden op het middenveld. 
Na een goede voorzet liet hij zijn 
specialiteit nog maar weer eens 
zien. Een kanonskogel van een 
kopbal liet de keeper kansloos 
achter. Kort na deze goal was het 
ook tijd en floot scheidsrechter 
Makkinga voor de laatste keer. 
Eindstand 1-5 voor de FC Twente 
All Stars.

Na de wedstrijd konden spelers 
en leden van Twente Fans 
Wierden genieten van een hapje 
en een drankje in de VIP ruimte 

van SVZW. Na een aantal 
bedankjes werd er gestart met de 
grote verloting voor het jubileum 
feest. Er waren in totaal 50 prijzen 
te winnen die veelal beschikbaar 
waren gesteld door lokale onder-
nemers. Dank daarvoor! 

Al met al was het een zeer 
geslaagde eerste activiteit in het 
jubileum jaar van Twente Fans 
Wierden. 1-5 is een uitslag waar 
iedereen goed mee kan leven en 
met het mooie weer was het een 
zeer geslaagde dag.   

Tom Mulhof







Terug in de tijd
Eenmaal zullen wij de kampioenen zijn

Iedere supporter van FC Twente 
kent dit clublied dat nu in de 
vergetelheid is geraakt omdat 
jawel:

FC Twente daadwerkelijk 
kampioen is geworden in voetbal 
jaargang 2009-2010.

Als jeugdige supporter die nog 
nooit iets anders had mee 
gemaakt dan dat Ajax, Feyenoord 
of PSV kampioen werd, en die de 
succesvolle jaren ‘70 had gemist, 
vroeg ik me het wel eens af hoe 
het zou zijn om kampioen te 
worden. Elk jaar bij het begin 
van de competitie deed je een 
inschatting betreft de klassering 
voor de betreffende voetbal 
jaargang. Altijd zei je bescheiden 
3e , 4e of 5e. Echter toen AZ het 
presteerde om de hegemonie van 
de traditionele top drie te 
doorbreken met een 
kampioenschap zei ik ook wel 
eens gekscherend:  “we worden 
kampioen”.

FC Twente was destijds ook uit 
het dal geklommen van een bijna 
faillissement onder leiding van 
voorzitter Munsterman en 
trainer Fred Rutten. Fred had 
plaats gemaakt voor de 
ex-bondscoach van Engeland, 
Steve Mc Claren. Er stond een 
elftal met potentie. Met spelers 
zoals Peter Wisgerhof, Douglas 
Franco Teixeira, Theo Jansen, 
enzovoort. Voor het sluiten van 
de markt werd na het misgrijpen 
van sterspeler Cissé van Roda JC 
(die alsnog voor Feyenoord koos),

Bryan Ruiz gecontracteerd van AA 
Gent. Tot slot werd ook de 
ervaren Kenneth Perez 
aangetrokken, die voor het sluiten 
van de markt mocht vertrekken 
bij Ajax. Het stadion was 
uitgebouwd en de begroting had 
sprongen gemaakt.

Het toeval wilde dat Cissé een 
drama en miskoop werd bij 
Feyenoord in tegenstelling tot 
Bryan Ruiz die bij Twente de 
sterren van de hemel speelde. 
Bryan Ruiz wordt door velen 
gezien als de beste speler die er 
ooit heeft rondgelopen. Ook was 
Blaise N’Kufo een niet te missen 
schakel met al zijn ervaring. Een 
aanspeelpunt en afmaker. 
Natuurlijk wordt ook de inbreng 
van Theo Jansen geroemd als 
iemand die het team op 
sleeptouw nam en de beuk erin 
kon gooien. En natuurlijk niet te
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vergeten zijn gouden 
traptechniek. Oftewel er stond 
een elftal dat voor elkaar door het 
vuur ging, gesteund door de 12e 
man, de supporters die er voor de 
tegenstanders een echte “Hel van 
Enschede“ van maakte.

In een jaar waarin het dan 
allemaal mee zat, geen blessures, 
veel overwinningen in de 
slotminuten van de wedstrijd, 
lukte het dan uiteindelijk om in 
het Rath Verlegh stadion in Breda 
de titel te grijpen met een record 
aantal van 85 punten. Een dik 
verdiende titel, want onze FC 
Twente had vrijwel het hele jaar 
bovenaan gestaan met de hete 
adem van Ajax en PSV in de nek. 
Met goed voetbal en een sterke 
mentale groep werd de titel op de 
laatste dag over de streep 
getrokken door een 2-0 
overwinning op NAC dat daardoor



een plek in de play-offs miste. 
Ajax dat FC Twente het hele 
seizoen door middel van  een 
media offensief in de Telegraaf op 
het verkeerde been wilde zetten, 
kon ons nu niet meer achterhalen 
op deze laatste speeldag. 

Wat volgde was een volksfeest 
dat zijn weerga niet kende in 
Nederland. Als je over het 
kampioenschap van FC Twente 
begint, is dit tevens wat de 
mensen in Nederland is 
bijgebleven. Een volksfeest op en 
langs de A1, in de stad, overal in 
Twente, zonder wanklank!

Nu luidt het credo dan ook twee 
maal zullen wij de kampioenen 
zijn …, Hoewel, we waren het 
bijna wederom in 2011. In de 
laatste competitieronde werd

alsnog verloren van Ajax, 
waardoor een 2e kampioenschap 
op rij er net niet in zat. 

Het mirakel van 2010, het 
kampioenschap van onze FC 
Twente. Nog maar 6 jaar geleden 
maar een wereld van verschil met 
de tijd waar we nu in leven. Zal er 
ooit een 2e wonder in het vat 
zitten? Zal FC Twente zich 
opnieuw weten op te richten net 
als in de jaren voor het behaalde 
kampioenschap?

Als we één ding kunnen leren uit 
de geschiedenis van onze FC is dat 
het succes en de prestaties gaan 
met vallen en op staan. Niets is 
onmogelijk, dat heeft 2010 ons 
wel laten zien!

Ernst Hemmer

10 JAAR TWENTE FANS WIERDEN



10 JAAR TWENTE FANS WIERDEN

www.cafehansie.nl



Jubileumactiviteit
Bierproeverij
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Vrijdag 18 december 2015 heeft 
de activiteitencommissie in 
samenwerking met café Hansie 
een bierproeverij georganiseerd 
ter afsluiting van de eerste 
seizoenshelft.  Deze activiteit 
werd gecombineerd met de 
uitwedstrijd van Twente tegen 
Vitesse. Het café was al zeer goed 
gevuld door kerstborrels van 
diverse Wierdense bedrijven. 
Voor Twente Fans Wierden was 
er een statafel gereserveerd in de 
buurt van de televisieschermen.  

Het doel van deze activiteit was 
om de laatste wedstrijd van 2015 
gezamenlijk te bekijken onder het 
genot van verschillende 
speciaalbiertjes die passend zijn 
bij de winter. Hans Welling had 
diverse biertjes ingeslagen en kon 
overal uitleg bij geven. Hans 
vertelde over de kenmerken van 
elk soort bier en gaf aan wat er 
goed bij te combineren was qua 
eten. Zo had hij ook enkele 
bijgerechtjes voorbereid die

lekker zijn om te combineren bij 
een bepaald soort bier.

De biertjes werden geserveerd 
op sterkte. Te beginnen met 
het minst zware biertje en af te 
sluiten met het zwaarste biertje. 
Tevens werden de biertjes 
vergezeld met stukjes stokbrood 
met kruidenboter om de smaak te 
neutraliseren.

Het eerste biertje dat geserveerd 
werd was een blond biertje 
genaamd Wilderen Goud. Dit was 
een blond bier met een alcohol 
percentage van 6,2%. Bij dit 
biertje werd een stukje roomkaas 
met zalm geserveerd. 

Het volgende biertje, de 
St. Feullien Grand Cru, is een 
blond bier met een kruidig 
karakter. 

Het derde speciaalbiertje was een 
ST. Bernardus Abt 12. Dit is een 
donker bier met een fruitige 
smaak. Dit bier staat bekend als 
het pronkstuk van deze brouwerij. 
Naast dit biertje werd een bakje 
met stamppot boerenkool met 
een stukje rollade geserveerd. 
Dus mocht er weer stamppot 
boerenkool op het menu staan, 
denk dan aan dit biertje. 

Biertje nummer vier was de 
Troubadour Westkust, een zeer 
donker bijna zwart bier met een 
alcoholpercentage van 9,2 %. 
Hoewel de meningen over de 
kleuren van de verschillende 
biertjes nogal uiteenliepen was

het toch weer een prima biertje. 

Het laatste bier was La Trappe 
Quadruppel met een 
alcoholpercentage van 10%. Het 
zwaarste bier van deze 
brouwer uit Noord-Brabant met 
een prachtige amberkleur. La 
Trappe produceert naast het 
bier ook bitterballen met een 
biersmaak, deze werden dan ook 
bij dit biertje geserveerd.

Al met al was dit een geslaagde 
activiteit met vele positieve 
reacties. Ondertussen zijn er dan 
ook alweer diverse proeverijen 
georganiseerd en dit zullen wij 
blijven doen zo lang de opkomst 
voldoende zal zijn.

Heb je interesse om de volgende 
keer deel te nemen aan een 
bierproeverij hou dan de website 
en de nieuwsbrief in de gaten.

Over het sportieve deel van de 
avond, de uitwedstrijd tegen 
Vitesse die uiteraard weer live 
werd uitgezonden door café 
Hansie, kunnen we kort zijn: 
‘t was niet wat’.

Tom Mulhof



Terug in de tijd
5-jarig jubileum

Supportersvereniging Twente 
Fans Wierden (TFW) bestond 28 
oktober 2010 vijf jaar en vierde 
zaterdag 15 Januari 2011 haar 
eerste lustrum. Deze dag begon 
vroeg in de middag met een 
rondleiding in de Grolsch Veste. 
Het prachtige stadion van ons FC 
Twente. De rondleiding was een 
uitgelezen mogelijkheid om het 
stadion eens van een andere kant 
te bekijken. Normaal zit of sta je 
namelijk alleen op je eigen plek 
en kom je niet of nauwelijks in 
andere delen van het stadion. 

Rond half één vertrok de volle 
dubbeldekker met de leden en 
sponsoren richting Enschede. 
Aangekomen bij de Grolsch Veste 
werden we direct binnen 
verwelkomd door twee bevlogen 
gidsen. Ook stond de koffie en 
Twentse krentenwegge voor ons 
klaar. We werden verdeeld in 
twee groepen van 40 personen 
en we begonnen vervolgens aan 
onze rondleiding. 

Tijdens de rondleiding gingen we 
van de kleedkamer van de 
tegenstander naar de grote 
persruimte, het spelershome, de 
gezellige TOS-ruimte en een 
aantal skyboxen, inclusief de 
mooiste (en duurste) skybox van 
het stadion. De skybox van de 
supportgroep. Een fantastische 
ruimte met schitterende 
plaatsen op de tribune. 
Behoorlijk indrukwekkend! Ook 
door de ‘spelerstunnel’ lopen 
zorgde voor een speciaal gevoel. 
Met name de grote letters ‘Trots’

boven de deuren naar het veld 
roepen een ‘trots’ gevoel op. Als 
laatste kwam het belangrijkste 
onderdeel van de rondleiding aan 
bod: De kleedkamer van FC 
Twente. In deze kleedkamer is 
alles perfect voor elkaar. Er is zelfs 
een bad aanwezig voor de boys! 
Elke speler heeft zijn eigen 
fauteuil met daarbovenop zijn 
speelnummer en naam (dat is wat
anders dan de standaard houten 
bankjes in de kleedkamer van 
de tegenstander). Wat ook mooi 
was om te zien was de gang bij 
de kleedkamers. Aan de wand 
van deze gang hangen foto’s van 
alle selectiespelers die ooit bij FC 
Twente hebben gevoetbald en 
alle trainers die ooit actief zijn 
geweest bij FC Twente. Met name 
de oudere leden onder ons 
kregen weemoed naar vroeger!

Na de rondleiding werden er nog 
gezellig wat biertjes gedronken in 
de Diekman Lounge. Nadat we de 
gidsen bedankt hadden met een 
presentje, was het weer tijd om 
richting Wierden te gaan om ons 
op te maken voor het feest van 
die avond.

Rond de klok van 20:30 uur begon 
het avondprogramma.Een 
feestavond voor onze leden en 
sponsoren bij het toenmalige, 
altijd gezellige, café Bartje!
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Nog voordat het feest goed en 
wel begonnen was, kwam de 
delegatie van FC Twente al 
binnen. Jan van Halst, Eugenio 
Porcu en Jeroen Heubach 
verblijdden ons toen met een 
bezoek. Van FC Twente ontvingen 
we een kunstwerk en een bal met 
handtekeningen van alle spelers. 

Na het welkomstwoord van 
voorzitter Ernst Hemmer werd 
begonnen met de quiz. Iedereen 
kreeg een muts met opdruk van 
TFW (ter ere van het lustrum en 
te gebruiken tijdens de quiz). Al 
na de eerste twee vragen bleven 
er weinig kandidaten over. Twee 
diehards bleven als laatste over, 
die werkelijk waar bijna alles 
wisten. Dit waren Alfons Mulhof 
en Stephan Velnaar. Uiteindelijk 
was het Stephan Velnaar die aan 
het langste eind trok en er met de 
prijs vandoor ging. 

Inmiddels had de DJ de smaak 
ook aardig te pakken en de sfeer 
kwam er goed in. Vele FC Twente 
liederen werden door het café 
gegooid, wat de feestvreugde 
alleen maar vergrootte!  
Natuurlijk mocht de verloting ook 
niet ontbreken op deze avond. Er 
waren weer vele mooie prijzen te 
winnen, waardoor de 
lotenverkopers in een mum van 
tijd ook door de loten heen 
waren.

Al met al was het een geslaagde 
dag, en konden we terug kijken 
op een geweldige topfeest! 
 



Terug in de tijd
Twente Fans Wierden op de WIEZO

Het is alweer een tijdje geleden 
dat de supportersvereniging 
Twente Fans Wierden op een 
mooie wijze aanwezig was op de 
Wierdense zomerfeesten. Zo ook 
in 2014. In de afgelopen anderhalf 
jaar is er wel het nodige gebeurd 
rond FC Twente, maar mag er wel 
even stil gestaan worden bij deze 
mooie happening uit 2014.

Zoals het een goede traditie 
betaamd, gold voor Twente Fans 
Wierden dat de kraam op de 
vrijdag bezet werd. De Wiezo 
editie van 2014 stond niet alleen 
in het teken van de verkoop van 
merchandise van FC Twente en 
Twente Fans Wierden zelf. Ook 
had de supportersvereniging 
een tweetal andere activiteiten 
geregeld. Twente Fans Wierden 
had namelijk beslag weten te 
leggen op de kampioensschaal uit 
2010 en de spelersbus waarmee 
de spelers naar elke uitwedstrijd 
gereden worden.

De bus van FC Twente werd 
geparkeerd in het verlengde van 
café Hansie en bood voor elke 
liefhebber en geïnteresseerde de 
mogelijkheid om gratis een kijkje 
te nemen in de bus en te ervaren 
hoe een busreis er voor spelers 
en staf uit ziet. Menigeen 
verbaasde zich nog over de luxe. 
Zelf hadden zij met andere 
bussen gereisd. Weer anderen 
verbaasden zich over de 
ontberingen die de spelers toch 
zouden moeten ervaren in deze 
met weinig luxe uitgeruste bus. 
Het is maar hoe je het bekijkt.

Dat het bezichtigen van de bus 
voor menig bezoeker van de 
Wiezo toch wel een unieke 
mogelijkheid was, bleek uit de 
vele animo die er was om de bus 
te bekijken. Voor veel vaders en 
ook moeders bleek dit de 
perfecte mogelijkheid om hun 
grut net dat zetje te geven om 
voor onze mooie club te kiezen. 

Daarnaast bracht Twente Fans 
Wierden elke bezoeker de 
mogelijkheid om op de foto te 
gaan met de kampioensschaal 
van FC Twente. De gemaakte foto 
werd ter plekke afgedrukt en kon 
dus direct op de 
schoorsteenmantel. Ideaal!
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In de zomer van 2015 heeft 
Twente Fans Wierden niet op de 
Wiezo gestaan. Vanwege het 10 
jarig jubileum met de 
bijbehorende activiteiten is er 
besloten dat jaar verstek te laten 
gaan. 

Ook in 2016 was dit het geval
omdat we het druk hadden met 
diverse activiteiten voor het 
redden van onze mooie club.

Dit jaar weer een nieuwe kans! 
Mochten er nog leden zijn die het 
leuk vinden om te helpen op de 
Wiezo, dan juichen het bestuur en 
de activiteitencommissie dit van 
harte toe.
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nathalie-brink@jemako-mail.com     
www.jemako-shop.com/nathalie-brink

www.nathalies.energetix.tv
nathalies.energetix@gmail.com



Jubileumactiviteit
Avondje uit voor de jeugdleden
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Vrijdag 13 november 2015 was 
het zo ver. Circa 15 jeugdleden 
hadden zich opgegeven voor een 
gezellig avondje uit.

We hadden afgesproken bij café 
Hansie. het was erg slecht weer. 
Toen iedereen er was, gingen we 
naar MC Donalds. Daar hebben 
we voor iedereen een big mac 
menu besteld. We hebben daar 
gepraat en gegeten en zijn 
vervolgens naar Kart Plaza in 
Nijverdal gegaan. We kregen een 
tafel aangewezen om daar te 
wachten tot we gingen karten. 
We moesten een  helm op en 
kregen een paar instructies. Het 
eerste rondje moesten we rustig 
rijden, even oefenen dus. 
Daarna mochten we 15 á 20 
minuten gewoon rijden. 

Na het karten hebben we een 
groepsfoto gemaakt en mochten 
we door naar het lasergamen. Er 
waren twee teams. Na het 
lasergamen gingen we bowlen.  
We hadden twee banen dus 
iedereen kwam vaak aan de 
beurt. Na het uurtje bowlen 

zijn we weer terug gegaan. Het 
was een erg gezellige en actieve 
avond. Volgens mij had iedereen 
het naar zijn zin. We hebben veel 
leuke dingen gedaan. Het was een 
avond om niet te vergeten.

Ruben Niezink

Blaise Nkufo zorgt voor de natte broek van Jan Willem Aalderink

Zaterdagavond 21 november 2009. Een lastige thuiswedstrijd tegen 
Vitesse wacht die met 1-0 gewonnen zal worden. Wat echter velen 
nog zullen herinneren van die avond is niet het resultaat of de 
tegenstander, maar als de avond dat Jan Willem Aalderink met zijn 
held Blaise Nkufo op de foto wou. Want op weg naar het stadion 
zag onze vriend de muurschildering van Nkufo onder het 
treinstation. Destijds echter was voor deze muurschildering een 
vijver, logischerwijs gevuld met water. Deze bewuste avond 
echter lag er schuim op dit water waardoor Jan Willem dacht dat hij 
daarop kon lopen. Niets bleek echter minder waar, daar kwam onze 
kleine in Duitsland wonende held al snel achter. Hij vroeg Hans Gels 
om een foto te maken van hem bij deze muurschildering en sprong 
vervolgens met een hoeraatje op het schuim om daarna tot zijn 
middel in het onderliggende water te verdwijnen. Tot groot plezier 
van iedereen die er omheen stond trouwens.
Toeval of niet, niet lang daarna werd deze vijver weggehaald en 
geheel verhard.
Klassiek geval van de put dempen als het kalf verdronken is…….
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Terug in de tijd
In Memoriam: Herman Aalderink, de kleine grote man

FC Twente supporter van het 
eerste uur en ook een van de 
eerste leden van Twente Fans 
Wierden.

Herman was de rust zelve, 
ongeacht het resultaat van FC 
Twente. Even mopperen na een 
nederlaag en dan snel een blikje 
bier om de kater weg te spoelen.
Toen hij van onze plannen hoorde 
om een eigen 
supportersvereniging op te 
richten was hij gelijk enthousiast. 
Het sprak hem ook gelijk aan dat 
we dan met onze eigen bus vanuit 
Wierden naar de 
thuiswedstrijden zouden gaan. 
Gezellig met allemaal mensen uit 
Wierden bij elkaar.
Onvergetelijk zijn onze bezoeken 
aan Hannover, Bremen en 
Gelsenkirchen. Gezelligheid stond 
altijd voorop en het lukte  hem

telkens weer om het ijs te breken 
met de mensen van de politie.
Vrouwelijke agenten in 
Gelsenkirchen of Bremen hielden 
iedereen op afstand, maar voor 
Herman werd een uitzondering 
gemaakt voor een foto. En zodra 
we Wierden binnenreden stond 
Herman al turend voor in de bus 
of zijn Diny al klaar stond met de 
auto.

Groot was dan ook onze 
verslagenheid toen we 7 mei

2013 te horen kregen dat Herman 
er niet meer was. Indrukwekkend 
was de eerstvolgende 
thuiswedstrijd, op moederdag 12 
mei 2013 tegen PSV.
Hans Gels, zijn vaste buurman in 
de bus en in het stadion, had een 
foto van hem ingelijst en op zijn 
plek in de bus gezet. Deze foto 
ging ook mee naar het stadion en 
werd daar op zijn stoel gezet.

Voor de wedstrijd kwam zijn foto 
op het scorebord en werden alle 
supporters geïnformeerd over zijn 
overlijden. 

Herman, de grote kleine man is 
niet meer. Maar in gedachten is 
hij nog altijd bij ons en is hij 
onlosmakelijk verbonden met 
onze mooie vereniging. 

Herman, you’ll never walk alone.
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Terug in de tijd
Afscheidswedstrijd Sander Boschker

Dinsdag 20 mei 2014. Een mooie, 
zomerse en warme dag met een 
historische avond in een 
uitverkochte Grolsch Veste. 
Sander Boschker nam die avond 
na 25 jaren afscheid van het 
professioneel voetbal. Nog een 
keer trok hij zijn 
keepershandschoenen aan voor 
een historisch duel tussen een 
delegatie van het kampioensteam 
uit 2010 en FC Twente Legends.  
Vele bekende voetballers gaven 
acte de presence: Blaise N’Kufo, 
Luuk de Jong, Ronald de Boer, 
Andy van der Meyde, Fred Rutten, 
Jeroen Heubach, Theo Jansen, 
Prince Polley en Youri Mulder zijn 
zo wat van die namen.  
Verschillende hoogstandjes en 
bijzondere momenten volgden 
elkaar op. Van hakballetjes tot 
een symbolische gele kaart. Zelfs 
het wisselen van spelers was 
soms chaotisch en hilarisch. Op 
enig moment speelden beide 
teams na een volledige 
teamwissel zelfs met 12 man. Na 
twee keer drie kwartier 
amusementsvoetbal kwam er een 
eind aan een bijzondere, leuke, 
vermakelijke wedstrijd.

Naast alle bekende spelers 
werden ook de 
supportersverenigingen gevraagd 
een bijdrage te leveren aan de 
afscheidswedstrijd van Sander. Na 
afloop van de wedstrijd mochten 
namelijk een aantal leden van de 
vereniging gezamenlijk een 
erehaag langs het veld vormen 
voor Sander Boschker. Namens 
Twente Fans Wierden waren er

negen gelukkigen: Thijs Lubbers, 
Roy Lubbers, Mark Lubbers, Tom 
Mulhof, Jürgen Spijker, Lex 
Reinders, Daan Kortenhorst, Paul 
Kortenhorst en Judith 
Rouweler-Spijker. Volgens de 
regels moesten zij netjes buiten 
de lijnen van het wedstrijdveld 
blijven staan. Voordat Sander 
Boschker aan zijn 
afscheidsronde begon, 
bedankte hij eerst de spelers, 
trainers, familie en supporters. 
Na deze mooie woorden begon 
hij aan zijn laatste ronde. Tot aan 
halverwege Sander’s 
afscheidsronde bleef de erehaag 
van supporters keurig staan. Maar 
wie kent het alom bekende 
gezegde niet? ´Als er een schaap 
over de dam is, dan volgen er 
meer!” Eenmaal toen de eerste 
supporters toch het veld 
betraden, zagen alle supporters 
de kans schoon om ook het veld
te betreden en zich te mengen
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tussen de spelers en de 
feestvreugde op het veld. Hoe 
bijzonder is het om vanaf het 
heilige gras van de Grolsch Veste 
bij vak P toegezongen te worden 
door bijna 30.000 supporters? 
Hoe gaaf is het om het gras te 
kunnen kussen, Tom? Hoe leuk is 
het om met je look-a-like op de 
foto te gaan, Roy? En hoe vet is 
het om een disc cone van het veld 
mee te nemen Paul? Niet alleen 
voor Sander Boschker was het dus 
een historische avond, 
maar ook voor de negen Twente 
Fans uit Wierden die een erehaag 
mochten vormen op het enige 
echte heilige grasveld van de 
Grolsch Veste! 

Die avond is er afscheid genomen 
van een clubicoon. Eén die 
vereeuwigd is in het brons. 
Sander bedankt! 

Judith Rouweler-Spijker



Terug in de tijd
FC Twente knipsel

FC Twente knipsels (2005-2015)

“Een vreselijk kunstgrasveld, een leeg stadion, vrieskou en een 
tegenstander die gewend is aan kunstgras. Dat je dan toch 
gewoon jezelf blijft en wint, vind ik getuigen van grote klasse en 
stabiliteit.”
Willem van Hanegem in het AD na de wedstrijd  
Rubin Kazan – FC Twente 17 februari 2011

We kwamen met onze geliefde klappers niet boven die trommel van 
die Tukkers uit.
Reactie op AZ forum na AZ  Twente 28 december 2006

“Elke thuiswedstrijd weer werd ik enorm geraakt door het ‘you‘ll 
never walk alone’ van de geweldige supporters. De terugkomst vanuit 
Amsterdam, de laatste competitiedag, was er een om nooit te 
vergeten.”
Michel Preud’homme voor NOS

“Ze stonden voor met 2-0 en gingen een beetje bijdehand staan 
kijken, zoals Ebecilio, ik geloof dat ik hem even de voet uitdagend op 
de bal zag zetten. Schei eens uit, zeg. Daar lachten die Tukkers om.”
Willem van Hanegem in het AD na de bekerfinale 
Ajax – Twente (2-3) 8 mei 2011

“In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax baarde de FC 
Twente-aanvoerder immers opzien met een onbeholpen snoekduik, 
die onder de noemer ‘slechtste schwalbe ooit’ terug te vinden is op 
internet.”
Telegraaf over de schwalbe van Peter Wisgerhof 30 juli 2011

“Ik wil FC Twente bedanken voor een prachtig anderhalf jaar. Ik zal ook 
de fans nooit vergeten.”
Mark Janko op Facebook

“Ik wil Mark Janko bedanken voor een prachtig anderhalf jaar vol 
discussies. Het gezeur over hem zal ik missen in de bus.”
Henry Kamphuis na 10 glazen bier

“Dat hij zolang bij dezelfde club heeft gevoetbald, vind ik fantastisch. 
Hij is van jong af meegegroeid. Ik heb met Ajax ook nog in het 
Diekmanstadion gespeeld en daar werd ik nooit vrolijk van. Dat hij zich 
daar tot een topkeeper heeft ontwikkeld is knap.”
Edwin van der Sar over Sander Boschker 20 mei 2014

“Gelukkig spelen we thuis. Het zal wel weer een vol huis zijn. 
Daarmee zorgt het publiek ervoor dat we er weer bovenop zitten.”
Theo Jansen voorafgaand aan VVV thuis 11 maart 2011

“Een supporter van FC Twente zijn is: je kindje van twee een Twente 
shirt aanmeten, gewoonweg omdat dat bij de opvoeding hoort.”
Column Twente Fans

“Als Twente dit jaar kampioen wordt laat ik mijn kop kaal 
scheren.”
Hans Gels voor de wedstrijd tegen FC Sheriff 5 november 2009
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FC Twente knipsels (2016/2017)

“Vroeger werd je kampioen tegen de kleintjes, maar tegenwoordig 
wordt je kampioen tegen de concurrenten. Neem 
FC Twente – Feyenoord. Het verschil in fitheid na 70 minuten was 
echt groot.”
Kenneth Perez bij de Tafel van Kees.

Vlak voor de aftrap van de wedstrijd tegen Feyenoord etaleerde 
Vak-P weer eens zijn status op het gebied van sfeeracties. Het 
machtige spandoek, ‘the Comeback Tour’ vormde een prima 
een-tweetje met de rockmuziek, waardoor de toeschouwers lekker 
werden opgewarmd.
Leon ten Voorde in de Tubantia

“Ik heb hier mooie tijden meegemaakt en ik heb veel liefde voor deze 
club. Dat ze dit voor mij doen is prachtig.”
Eljero Elia in de Telegraaf na afloop van FC Twente – Feyenoord 
toen hun onder applaus het veld verliet.

“Maar wat ik het allermooiste vind, is de onvoorwaardelijke steun 
van de supporters tijdens de afgelopen periode. Als het goed gaat 
met een club is het makkelijk om hen te supporten, maar zij hebben 
bewezen er ook in moeilijke tijden te staan. Dat zie je bijna nergens.”
Spira Grujić in de Tubantia

“Ik vond FC Twente ook nog wel behoorlijk spelen, voor wat ze 
allemaal hebben meegemaakt spelen ze hartstikke leuk voetbal. Ze 
hebben spelers uit de jeugd, spelers gehuurd; ze hebben gewoon een 
hartstikke leuk elftal nu.”
Rene van der Gijp bij Voetbal Insite

“Vanaf het moment dat ik hier binnenkwam ben ik goed opgevangen 
door mijn medespelers en de mensen van de club. Ik voel me goed 
bij FC Twente en de supporters zijn hier geweldig. 
Iedere wedstrijd weer.”
Dejan Trajkovski op de FC Twente site

“Ik zag foto’s van het stadion en was direct onder de indruk... 
tijdens thuiswedstrijden kan het in De Grolsch Veste flink tekeer 
gaan. Daar geniet ik echt van.”
Bersant Celina in gesprek met FC Twente Inside

“Ik kon naar grote clubs in het buitenland en clubs van het tweede 
niveau in England waar ik veel geld kon verdienen....Twente heeft 
het misschien financieel lasig, maar in mijn ogen is dit nog steeds de 
vierde club van Nederland. Kijk naar die enorme achterban en dat 
prachtige stadion. Dat stadion had zo in England kunnen staan. Het 
publiek in Enschede is bloedfanatiek en ik ben een publieksspeler, 
dus wij gaan elkaar wel vinden.” 
Oussama Assaidi in gesprek met de Leeuwarder Courant

“We worden het hele seizoen al gesteund door een vol uitvak en op 
die manier kun je op een positieve manier het resultaat beïnvloeden. 
Als speler krijg je daar extra energie van.”
René Hake na de zoveelste uitverkochte uitvak



Jubileumactiviteit
Het is feest… Twente Fans Wierden bestaat 10 jaar!
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Het tweede lustrum van Twente 
Fans Wierden mocht niet 
onopgemerkt blijven. Vrijdag 6 
november 2015 was het dan 
eindelijk zover. Tijd voor een 
feestje! Een feestje zoals elk jaar, 
maar dan net iets feestelijker, 
bijzonderder, grootser. De 
jubileumcommissie heeft hiertoe 
diverse acties ondernomen om er 
een mooie avond van te maken. 
Om 20.30 uur gingen de deuren 
van zalencentrum Het Anker 
open. De zaal was sfeervol in het 
rood aangekleed. Geleidelijk aan 
stroomde de zaal vol. Ruim 85 
leden waren present, evenals een 
aantal supporters van FC Twente 
verenigingen uit de buurt. Er was 
geen ontvangst met koffie en 
gebak, maar er kon direct 
geproost worden met een 
consumptie naar wens. En wat is 
een feest zonder muziek? Geen 
feest. Niemand minder dan onze 
eigen kroegbaas Hansie, van de

gelijknamige kroeg, (red. Hans 
Welling) trad op met zijn Hansie 
House Band. Na een heanig 
begin, wisten zij de sfeer er goed 
in te krijgen. Echter, de 
hoofdzakelijk mannelijke voetjes 
(het aantal vrouwen was op één 
hand te tellen) gingen pas echt 
goed van de vloer toen er genoeg

bier in zat.  

Rond de klok van 21.00 uur kwam 
er hoog bezoek (naschrift: Wat 
noem je hoog bezoek? Met de 
wetenschap van nu, hebben een 
aantal heren wellicht niet zoveel 
aanzien meer…) de zaal in. Een 
delegatie van FC Twente kwam de 
felicitaties overbrengen namens 
FC Twente. De delegatie bestond 
uit Eugenio Porcu (toenmalig 
Manager Operationele Zaken), 
Joop de Winter (toenmalig 
bestuurslid), André van der Weide 
(toenmalig medewerker afdeling 
Veiligheid & Beveiliging) en 
Torgeir Børven (speler van het 
eerste elftal). Na de mooie 
woorden van Eugenio Porcu kreeg 
voorzitter Ernst Hemmer als 
eerste supportersvereniging een 
ereplakkaat uitgereikt (deze 
plakkaat heeft thans een mooi 
plaatsje aan de muur gekregen bij 
café Hansie). Na de speech van 
Ernst Hemmer, was het tijd om
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om loten te gaan trekken. Joop de 
Winter heeft tijdens de 
feestavond de trekking verricht. 
Na de trekking werden de drie 
prijswinnaars van de 
hoofdprijzen bekend gemaakt. 
Winnaar van de televisie was 
Rob Marsch, winnaar van de fiets 
was Paul Kortenhorst (hoe kan 
het ook anders…? Als er wat te 
winnen valt, is hij er altijd bij…!) 
en winnaar van het gesigneerde 
FC Twente shirt was Rick Kroeze. 
Bijzonder dat alle drie de 
hoofdprijzen naar leden van de 
eigen vereniging zijn gegaan. Alle 
overige prijswinnaars zijn bekend 
gemaakt op de website van 
Twente Fans Wierden 
www.twentefanswierden.nl en 
opgehaald door de gelukkige 
winnaars. Tot slot was er nog de 
grote onthulling. De onthulling 
van een spandoek voor 
Wierdenaar en speler van het 
eerste elftal Hidde ter Avest. 
Helaas was bij deze grote 
onthulling één grote afwezige, 
namelijk Hidde himself. Tijdens de 
voorbereidingen van de 
feestavond heeft Stephan Velnaar 
Hidde informeel (zonder 
tussenkomst van FC Twente) 
uitgenodigd voor de feestavond. 
Hidde was hierover zeer 
enthousiast. Tot op het laatste 
moment was Hidde ook van plan 
om te komen. Echter, in de week 
voorafgaande lichtte Hidde toch 
zijn werkgever in over zijn 
geplande bezoek aan onze 
feestavond. FC Twente verbood 
Hidde vervolgens om naar de 
feestavond te gaan, met het oog 
op de wedstrijd van zaterdag 7 
november tegen SC Heerenveen 
(naschrift: een wedstrijd waarbij 
FC Twente kansloos met 1-4 ten 
onder ging). Tijdens het interview 
van maandag 2 november 2015 
(zie elders in het clubblad het

item ’11 vragen aan…’) laat Hidde 
weten dat hij graag had willen 
komen op de feestavond. Nu dit 
niet door kon gaan, maakt hij 
kenbaar dat hij graag op een 
ander moment alsnog een keer 
langs wil komen en dit gaan wij
dan ook zeker nog een keer doen.

Ongeveer 1.300 consumpties 
verder kwam er een eind aan een 
zeer gezellige, geslaagde feest-
avond. Op naar het volgende 
lustrum!

Judith Rouweler-Spijker

Tijdens de rondleiding in de Grolsch veste op ons 5 jarig jubileum 
kwamen we wel heel bijzondere lectuur tegen in het 
kleedkamerkastje van Theo Janssen. Op de foto is te zien dat niet 
alleen Theo deze magazine van harte kan waarderen.


