
Vrienden van de Vriendenkring, 
 

Na een week waarin het interlandvoetbal centraal stond, wordt dit weekend de competitie 
hervat. Voor Ramiz Zerrouki en Michael Sadilek verliepen de interlands uiterst  
teleurstellend. Beiden waren met hun land dichtbij kwalificatie voor het WK, maar zagen 
hun wedstrijden alsnog eindigen in een teleurstellend resultaat. 
Met de thuiswedstrijd tegen PSV op het programma is er voor het tweetal een mooie  
gelegenheid zich meteen te revancheren tegen een sterke tegenstander. Een goed  
resultaat is gewenst, om zo in het spoor te blijven van Feyenoord en de voorsprong op AZ te behouden.  
De Grolsch Veste is uitverkocht, ook een signaal dat er meer op het spel staat dan bij de gemiddelde thuiswedstrijden 
van de afgelopen seizoenen. Het belooft een interessante avond te worden! 
 
Wij wensen u alvast een mooie voetbalavond en zien u graag rondom de wedstrijd in ons Hatrans Vriendenkring Home. 

  
Iedereen een fijn (voetbal)weekend gewenst.  

Het Bestuur 

 

 

 
 

 

Na afloop van het duel verwelkomen wij DJ Charly Smith in ons Hatrans Vriendenkring 
Home. 
 

Na afloop van het duel verwelkomen wij DJ Charly Smith in ons Hatrans Vriendenkring Home. Ieder 
moment achter de draaitafel is voor haar een moment van plezier en dat is te zien! Voor haar is DJ’en 
niets meer dan het delen van passie en voortdurend het publiek laten springen en dansen! 



 
Spontaan 
Charly is spontaan, creatief, stijlvol, eigenzinnig en uiterst muzikaal. Met haar dansbare muziek laat ze het 
publiek los gaan en daarom is zij een aanwinst voor ieder feest. 
Charly weet wat ze wil en geeft altijd de volle 100%. Wat maakt haar gelukkig? Een menigte die volledig 
uit haar dak gaat. En geloof ons, dat doet die altijd 

 

De aanwezigheid van DJ Charly is mogelijk gemaakt door Hatrans Logistics Oldenzaal 
 

 
 

 

 

 

 

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 ledenbusvervoer 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 aan: 
 



 
 

Verkoop kaarten VK Express NEC - FC Twente 

 

Op zaterdag 9 april staat de volgende uitwedstrijd tegen NEC op het programma. De wedstrijd 
wordt gespeeld om 21.00 uur. 

De bouwkundige problemen in het Goffertstadion zijn verholpen en niets staat ons in de weg om 
met de VKExpress richting Nijmegen te trekken met onze eigen bus. 

De verkoop van de kaarten starten we vanaf 1 april 2022 om 20.00 uur tot uiterlijk 3 april 2022 
om 23:00 uur via onze website www.vriendenkring-fctwente.nl. 

De belangstelling voor uitwedstrijden is groot dus wees er op tijd bij! 

Losse kaarten kosten € 25,= per stuk (toegangskaart inclusief busreis). 

De toegangskaarten worden voor vertrek uitgedeeld in ons Hatrans Home / bij de bus. Bij een 
succesvolle bestelling hoef je er dus alleen voor te zorgen dat je op de wedstrijddag op tijd 
aanwezig bent. 

Hou voor de praktische (vertrek)informatie de site van de club en de Facebook pagina FCT 
Vriendenkring Express in de gaten. 

 

 
 

 

 

 
 

https://vriendenkring-fctwente.nl/vriendenkring-express/kaartverkoop

