Vrienden van de Vriendenkring,
Helaas eindigde de Twentse derby afgelopen weekend niet met een resultaat waar we
vooraf op gehoopt hadden. Het gelijkspel leek even een flinke streep door de rekening te
zijn. Een late gelijkmaker van Sparta tegen onze naaste concurrent AZ zorgde ervoor dat
er aan het einde van het weekend toch weer ruimte was voor een glimlach.
Het behalen van de derde plaats is een stukje lastiger geworden, maar in de strijd om
plaats vier, met daaraan gekoppeld rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal, is in elk geval geen terrein
verloren gegaan. Met nog drie wedstrijden te spelen is de voorsprong op AZ nog altijd drie punten. De Alkmaarders
treffen zondagmiddag op eigen veld Ajax. Het zou dus zomaar een heel mooi weekend voor ons kunnen worden.
Voorlopig blijven we vooral naar ons zelf kijken. Zaterdagavond Fortuna Sittard op bezoek. Een tegenstander die
net boven de streep staat en de punten dus ook heel hard nodig heeft. Aan FC Twente, gesteund door ons, de taak
de drie punten in Enschede te houden. Dan kunnen we zondagmiddag mooi kijken hoe het de concurrentie vergaat.
Iedereen een fijn (voetbal)weekend gewenst.
Het bestuur

Na afloop Dennis van Dijkhuizen in ons Hatrans Vriendenkring Home.
Na afloop van het duel met Fortuna Sittard verwelkomen wij Dennis van Dijkhuizen, FC Twente jaarkaarthouder en
Vriendenkring-lid in ons Hatrans Vriendenkring Home. Dennis geboren en getogen in Enschede als 2e zoon van het
gezin. Al snel werd het duidelijk dat Dennis een grote passie had voor muziek, zo kreeg hij uit elke oude kapotte
pick-up wel weer geluid. Nadat Dennis, zoals elke jonge knaap, de baard in de keel had gekregen, begon het zingen
andere vormen aan te nemen.

In maart 2005 zong Dennis een paar liedjes op een feestje van een jongen die bij hem in het voetbalelftal zat. Vanaf
dat moment begonnen mensen zich af te vragen: “Wie is Dennis?” In Augustus 2005 werd Dennis gevraagd om te
zingen bij een voetbaltoernooi, en dat werd een enorm succes.
Sindsdien heeft Dennis het steeds drukker gekregen, en zet hij de tent op zijn kop. Dennis heeft o.a. mee gedaan
aan “Idols” en het programma “Een ster in 40 dagen”. Nu loopt het als een speer met zijn zangcarrière en is Dennis
sinds maart 2007 bezig met een eigen repertoire. Dennis zingt Nederlands-, Duits- en Engelstalig.
De aanwezigheid van Dennis van Dijkhuizen is mogelijk gemaakt door Hatrans Logistics Oldenzaal

Vriendenkring Inside opnieuw een daverend succes

Een goed gevuld voorcafé van het Hatrans Vriendenkring Home beleefde een geslaagde avond tijdens het
Vriendenkring Inside voetbalforum. Onder leiding van Eddy van der Ley wisten gasten Wim Kieft en Roelof Luinge
met hun anekdotes met regelmaat de lachers op hun hand te krijgen. Ook werd er even stilgestaan bij de
actualiteit, de ontwikkelingen rondom Vandaag Inside, waar ook Wim Kieft met enige regelmaat te gast was.
De Drentse topscheidsrechter strooide met verhalen over wedstrijden in binnen- en buitenland, uitgelokte gele
kaarten en aangeboden levende cadeaus voor een nacht. Daarnaast kwam ook Kieft met mooie verhalen uit zijn
voetbalcarrière, die diverse bijzondere voorvallen kende.
Na de pauze was er nog een voetbalquiz. Hans Reefman, tweevoudig winnaar van de Vriendenkring FC Twente
kennisquiz, kwam ook hier als winnaar uit de bus. Reefman wist bijvoorbeeld het exacte aantal

competitiewedstrijden van Luinge (845) foutloos te noemen. Al met al werd het een zeer geslaagde avond, passend
in de jarenlange Vriendenkring Inside traditie.

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 in een uitwedstrijd dit seizoen. Alle kaarten voor dat duel zijn uitverkocht.

