
Vrienden van de Vriendenkring,     
 
Donderdagavond moet het gebeuren. Dan is eindelijk de Europese voetbalavond, waar  
we zo lang op hebben moeten wachten. Na de meer dan uitstekende 1-3 zege in Servië 
van vorige week, is een volgend Europees avontuur binnen bereik. 

Door de nieuwe manier van loten, al voordat je weet of je door gaat is bekend tegen wie 
je kunt gaan gaan spelen, is nu al bekend dat een eventueel volgende ronde ons naar Italië  
zal brengen. Fiorentina zal, wanneer we inderdaad doorgaan, maar wie twijfelt daar nog  
aan, de volgende tegenstander zijn.  

Wij kijken al uit naar een ontmoeting met deze aansprekende tegenstander, maar zeker ook naar het duel met FK 
Cuckaricki. Want laten we toch nog maar niet te vroeg juichen, al zal er hopelijk genoeg te juichen zijn. 
 
Iedereen een fijne (voetbal )week gewenst. 

Het bestuur 

 

 
 

 

 

Na afloop DJ Imco Ruin te gast in ons Hatrans Vriendenkring Home. 
 

Het Hatrans Vriendenkring Home is rondom de wedstrijd FC Twente - FK Čukarički op de bekende tijden geopend. 
Twee uur voor de aftrap, 17.00 uur, openen we de deuren om ons samen met u voor te bereiden op een avondje 
Europees voetbal.  

Na afloop is DJ Imco Ruin bij ons te gast. Zijn aanwezigheid wordt mogelijk gemaakt door Hatrans Logistics. Op de 
teller van DJ Imco staan al meer dan 100 shows, dat maakt hem dan ook een drukbezette DJ! Als selfmade artiest 
heeft Imco Ruin zijn muzikale netwerk opgebouwd en dat heeft zijn optredens naar een hoger niveau heeft getild. 
Begonnen met kleine shows, maar nu draait hij op enkele van de grootste (lokale) festivals in de buurt zoals 



Freshtival en Bevrijdingsdag Enschede. Imco's doel is om zijn vrolijke boodschap te verspreiden en mensen te laten 
genieten van zijn DJ sets in de club of op het festivalpodium. 

Graag zien wij u donderdagavond in ons Hatrans Vriendenkring Home, als voorbereiding op de wedstrijd en als 
afsluiter van hopelijk een succesvolle avond, waarin FC Twente de volgende ronde heeft weten te bereiken. 

 

 

 

 

Vriendenkring app vervangt plastic ledenpas 
 

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, vanaf de Europese thuiswedstrijd tegen FK Cuckaricki nemen wij onze 
nieuw app, met daarin de digitale ledenpas in gebruik. Na de vooraankondiging waarin we u op de hoogte brachten 
dat de nieuwe app aanstaande was, heeft u, als het goed is, inmiddels nader bericht ontvangen. Een e-mail met 
daarin het linkje naar de downloadlocatie van de app en een koppeling die uw ledenpas aan de app toevoegt. 

Mocht u, onverhoopt, nog geen bericht hebben ontvangen, controleer dan svp ook uw spambox. Mocht er 
inderdaad geen e-mail aangekomen zijn, komt dit waarschijnlijk omdat wij nog niet beschikken over een correct e-
mailadres van u. In dat geval vragen wij u om contact met ons op te nemen via het e-
mailadres vriendenkring@fctwente.nl zodat wij een en ander alsnog voor u kunnen gaan regelen. 
 
Mocht u problemen ondervinden bij het installeren van de Vriendenkring app, donderdag staan vanaf 17.00 uur 
een aantal vrijwilligers bij de ingang van ons Hatrans Vriendenkring Home om u bij de installatie te helpen. Neem in 
dat geval wel de door ons verstuurde e-mail mee. 

 

 

 

mailto:vriendenkring@fctwente.nl


 

 

 

Uitbreiding Vriendenkring Express naar uitwedstrijden 

 
 

Het is inmiddels een traditie: wanneer FC Twente een uitwedstrijd speelt, is de Vriendenkring erbij met de eigen 
Vriendenkring Express. De uitwedstrijden van FC Twente zijn steevast uitverkocht en ook binnen De Vriendenkring 
is er een enorme vraag naar kaarten. 

Om hier aan tegemoet te komen, is er besloten vanaf de uitwedstrijd tegen FC Volendam, op zondag 28 augustus, 
niet meer met één, maar met twee bussen op pad te gaan. Op deze manier wordt het aantal plekken verdubbeld 
en hebben meer mensen de mogelijkheid de unieke Vriendenkringsfeer mee te maken. 

De bezetting van bus 1 blijft ongewijzigd, het bekende trio, Joop, Martin en Mark blijft deze bus begeleiden. Voor 
bus 2 hebben we in Daniël Kat, Jos Kuipers en Manuel Tillack drie mensen bereid gevonden om de begeleiding op 
zich te nemen. 

Beide bussen zullen telkens op hetzelfde tijdstip vanaf ons Hatrans Vriendenkring vertrekken en samen de route 
naar de uitwedstrijd rijden. Dit houdt in dat ook alle tussenstops gezamenlijk zullen zijn. 



De indeling vind plaats op basis van verkoop, het is daarom niet mogelijk zelf een keuze tussen de twee bussen te 
maken. Wij kijken er naar uit om als supportersvereniging nog massaler aanwezig te kunnen zijn om FC Twente te 
ondersteunen tijdens de uitwedstrijden.  

Tot ziens in de Vriendenkring Express! 

Bestuur Vriendenkring FC Twente 

Buscrew: Daniël, Joop, Jos, Manuel, Mark en Martin. 

 

 

 

 

Uitwedstrijden, met de Vriendenkring Express 
 

 
De Vriendenkring Express rijdt naar (bijna) elke uitwedstrijd van FC Twente! Als supportersvereniging 
steunen wij FC Twente ook tijdens uitwedstrijden en bieden onze leden busvervoer aan incl. 
toegangskaart & hapjes in de bus en de welbekende gehaktbal. Diverse consumpties zijn in de bus 
verkrijgbaar! (Cola, Fanta, Spa blauw, Grolsch en diverse mix drankjes). 

 

Ook bieden wij passe-partouts aan waarmee je met korting meerdere wedstrijden kunt bezoeken. 

Op dit moment bieden wij de volgende wedstrijden en passe-partouts aan: 

De eerstvolgende busreis is, zoals u elders in deze nieuwsbrief al kon lezen, de reis naar Volendam. Op 
het moment van schrijven van deze nieuwbrief is de exacte informatie met betrekking tot de 
kaartverkoop voor dit duel nog niet bekend. Wij hopen u in de volgende nieuwsbrief hierover te kunnen 
informeren. 
 
Ook voor de eventuele uitwedstrijd tegen Fiorentina hopen we dan nadere informatie te hebben. Er zal 
geen Vriendenkring Express gaan rijden naar Italië, zolang kunnen we het bier niet koud en de 
gehaktballen niet warm houden. Wel hopen wij u te kunnen berichten over kaartverkoop voor het duel in 
Florence, er van uitgaande dat we inderdaad de volgende ronde weten te bereiken. 
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