
Vrienden van de Vriendenkring     
 
Geen punten tegen Fortuna Sittard dit seizoen! Dat was nòg onverwachter dan dat we  
twee wedstrijden voor het einde vierde zouden staan. Maar een laat doelpunt van Ajax  
zorgde ervoor dat FC Twente nog steeds alle kans heeft om zich rechtstreeks te  
kwalificeren voor Europees voetbal. 

 

Winnen van FC Groningen en AZ dat niet wint in Utrecht en we zijn er! Het is een scenario 
dat op voorhand niet onlogisch klinkt. Alleen blijven de afgelopen twee wedstrijden in gedachten hangen. Lukt het 
Ron Jans om de ploeg weer scherp te krijgen en zo in elk geval de thuiswedstrijd winnend af te sluiten? Komt het 
woensdag goed, of valt de beslissing pas zondagmiddag?  

 
We gaan het beleven. Een ding is zeker, de spanning is groot. 
 
Iedereen een fijne voetbalavond gewenst.  

Het Bestuur 

 

 
 

 
 

 

  



Na afloop DJ Erwin in ons Hatrans Vriendenkring Home. 
 

Na afloop van het duel verwelkomen wij DJ Erwin in ons Hatrans Vriendenkring Home. Van Dancing 

Bruins tot de Crazy Horse in Hardenberg DJ Erwin maakt er overal een onvergetelijk feest van. Door zijn 

fijne microfoonstem neemt DJ Erwin je mee in de muzikale wereld. Of het nu gaat om de golden oldies, 

de 90’s, muziek van nu of de feeststampers, door de ruim 15 jaar ervaring is DJ Erwin er om overal een 

feest van te maken! DJ Erwin is de  all-round DJ voor bruiloften, tentfeesten of bedrijfsfeesten.  

  

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



 
 

FC Twente-quiz op zondag 26 juni bij Van der Valk Enschede 

 
  

Omdat tradities er zijn om in ere te houden, is het op zondag 26 juni weer tijd voor de ultieme FC Twente-quiz van de 
Vriendenkring. In de bar van het Van der Valk-hotel in Enschede zullen de grootste FC Twente-kenners in ontspannen 
sfeer de degens met elkaar kruisen, met als grote vraag: wie onttroont Hans Reefman als titelhouder? Of volgt de 
winnaar van de edities 2020 en 2021 zichzelf op? 

  

De ultieme FC Twente-quiz komt tot stand in samenwerking met de YouTube-talkshow Voetbaltijd. Eddy van der Ley 
presenteert, René Wagelaar fungeert als sidekick en het tweetal zal worden aangevuld door twee spelers van FC Twente 
en wellicht Jacob Malki. Tussen de vragensessies door is er, met andere woorden, tijd voor mooie verhalen, anekdotes 
en interviews. De happening duurt van 12.00 uur tot pakweg 15.30 uur en uiteraard wordt er voor en hapje en drankje 
gezorgd. 

  

Er zijn nog een paar plaatsen vrij, aanmelden kan (nog) via 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). 

 

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: 

   Feyenoord is onze laatste tegenstander van dit seizoen. Alle kaarten voor dit uit-duel zijn uitverkocht! 
 

  



Info Feyenoord - FC TWENTE VK Express 
  

Op zondag 15 mei zullen we voor de laatste wedstrijd van dit seizoen afreizen naar Rotterdam met maar liefst twee 
Vriendenkringbussen. Het nummer van uw bus staat op de kaart die u voor vertrek afhaalt aan de bar  
van VK Home. Dit nummer is leidend en er kan en mag niet worden gewisseld van bus dus u zit in bus 1 of bus 2. 
We zullen bij het instappen in de bus uw nummer controleren we hopen op jullie medewerking!!  
 
Er kan niet over de bus indeling worden gecommuniceerd, we proberen jullie zoveel mogelijk als groep of koppels 
bij elkaar te zetten en het gaat erom dat we een mooie dag hebben met elkaar. 
 
In beide bussen is drank verkrijgbaar (op=op): diverse mix drankjes, bier, cola, sinas, en water.  
Onderweg zullen we een aantal keren stoppen. Opstappen bij P&R Borne, AC Holten òf Apeldoorn is mogelijk (dit 
graag even 48 uur voor vertrek doorgeven).  
Het is in beide bussen NIET mogelijk om te pinnen gaarne contante betaling. 
 
Ook is het een hele tijd geleden dat we de jaarlijkse groep uitwedstrijdfoto hebben gemaakt voor in ons Home en 
we gaan deze tijdens een van de pauze momenten maken. 
  
We zullen vertrekken om 09:00 uur. Wees op tijd want weg = weg, het Home is rond 08:00 geopend.  
Ter info: we zitten in cluster 1. 
  
Ga je met ons mee in de Vriendenkring FC Twente Express dan gelden de volgende regels: 
 
1. Er wordt in de bus niet gerookt, drugs gebruikt of zichtbaar aanwezig; 
2. Geen koelboxen mee de bus in. Drank wordt gekocht in de bus (à contant); 
3. Er wordt alleen naar muziek geluisterd via de audio-installatie van de bus (verzoekzender aanvragen is uiteraard  
    mogelijk mits bereikbaar). Geen beat boxen storend aanwezig gaarne buiten de bus tijdens pauzes. 
  
Groet, het FC Twente Vriendenkring Express Bus Team 
 
 
 

 

 


