
Vrienden van de Vriendenkring,     
 
Na een weekend waarin onze club niet in actie kwam, maar waarin flink wat opvallende 
uitslagen te noteren vielen, staat voor donderdagavond weer een wedstrijd op het  
programma. 
Met een thuiswedstrijd tegen Fiorentina, komt er na Juventus en Inter in het verleden, nu  
opnieuw een Italiaanse grootmacht op bezoek in De Veste. In Florence bleek FC Twente 
in staat om een eerste helft, waarin het de slag verloor, te compenseren door een véél  
betere tweede helft.  
Donderdag zullen beide helften goed moeten zijn, om kans te maken door te gaan in de Conference League. 
Ondanks de vakantieperiode, gaan we uit van een vol stadion en een ouderwetse Europacup-avond, zo eentje 
waarbij de Veste trilt en de tegenstander beeft. 

Wij hebben er nu al zin in. We zien u graag donderdag, voor of achteraf in ons Hatrans Home. 
 
Iedereen een fijne (voetbal )week gewenst. 

Het bestuur 

 

 
 

 

 

Na afloop Het Panter DJ Team te gast in ons Hatrans Home 
 

Het Hatrans Home is rondom de wedstrijd FC Twente - Fiorentina 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.  

Het Panter DJ Team brengt louter hete hits uit de 80’s, 90’s en 00’s met hier en daar een hit van nu en dat allemaal 
in de mix. De Panters zijn gek op foute platen, dus ook die zullen de revue regelmatig passeren. 

 



Het Panter DJ Team is voornamelijk actief in de Achterhoek (omgeving Eibergen, Neede), maar gaat nu z’n kunsten 
vertonen in de door hen geliefde Grolsch Veste. Let’s get this party started! 

De aanwezigheid van Het Panter DJ Team is mogelijk gemaakt door Hatrans Logistics. 

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 
 

Inmiddels werken we alweer twee thuiswedstrijden met de Vriendenkring app, in plaats van de plastic ledenpas. 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons op te nemen via het e-mailadres  vriendenkring@fctwente.nl  

 

 

 

 

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). 

 

Kaarten voor de volgende wedstrijden waren of zijn binnenkort in de verkoop: 

mailto:vriendenkring@fctwente.nl


FC Volendam - FC Twente 
 
 

 
 
FC Twente speelt tegen FC Volendam op zondag 28 augustus 2022.  
We vertrekken van het Hatrans VK Home om 9:30 uur en u kunt uw kaarten vanaf 8:45 uur afhalen aan de 
bar in het home, uw bus nummer staat op de kaart en het is niet mogelijk om in de andere bus te  
stappen!! 
Er kan onderweg worden opgestapt in Holten A1/Apeldoorn en Amersfoort als u dit uiterlijk 48 uur van te 
voren aangeeft in een bericht aan ons. 
We zullen in Amersfoort bij de McDonald's/KFC/Starbucks/Subway De Wieken een langere stop maken. 
Houd voor de praktische (vertrek)informatie de site van de club en de Facebook pagina FCT Vriendenkring 
Express in de gaten.  
Gaat u met ons mee in de Vriendenkring FC Twente Express dan gelden de volgende regels: 
1. Er wordt in de bussen niet gerookt (we proberen extra stop te maken), drugs gebruikt of zichtbaar 
aanwezig. 
2. Geen koelboxen mee de bus in. Drank wordt gekocht in de bus. 
3. Er wordt alleen naar muziek geluisterd via de audio-installatie van de bus (verzoek zender aanvragen is 
uiteraard mogelijk mits bereikbaar). 

 
  



AZ - FC TWENTE. 
 

 
 
 
De kaartverkoop zal starten zaterdag 27 augustus om 12:00 uur via de website van de vriendenkring en 
de link volgt later op de Vriendenkring Express Facebook pagina en onze website. 
 

 

http://www.vriendenkring-fctwente.nl/

