
Vrienden van de Vriendenkring,  

  

Met de heerlijke zege op AZ heeft FC Twente zich nadrukkelijk gemengd in de strijd 

om plaats vier. Een klassering die rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal 

met zich meebrengt.  

Om hiervoor in de race te blijven speelt de ploeg van trainer Ron Jans vanaf nu  

eigenlijk alleen nog maar ‘finales’. Immers elke wedstrijd moet gewonnen worden,  

om zo de strijd met AZ en wellicht zelfs nummer drie Feyenoord voor te kunnen zetten. 

Tegen nummer laatst PEC Zwolle telt dus alleen een overwinning. Met de wetenschap dat Feyenoordop 

bezoek gaat bij Ajax, zou het zomaar kunnen dat we weer een stukje dichterbij de Rotterdammers staan. 

Maar eerst zal zoals gezegd zaterdag afgerekend moeten worden met de Zwollenaren. Met onze steun 

moet dat lukken! 

  

Iedereen een fijn (voetbal)weekend gewenst.  

 Het bestuur  

 

  

  

  

  

  



  

 

  

Na afloop van het duel verwelkomen wij 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 
  



  



  
  

 

Burgermeester Bleker en teamleiding politie bezoeken Hatrans Vriendenkring Home 

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur brachten onze nieuwe burgemeester Roelof 

Bleker en de teamleiding van de politie Enschede Marleen Abbes en Henk Walles een bezoek aan ons 

Hatrans Vriendenkring Home. Ook een delegatie van FC Twente, bestaande uit Paul van der Kraan, 

Martijn Hoogstoevenbeld en Meindert van der Sluis kwam mee. 

Centraal stond een kennismaking met het bestuur van de Vriendenkring. Het was een aangename 

kennismaking! We zien hen graag nog eens terugkomen voorafgaand wedstrijd of tijdens onze 

fameuze derde helft. 

 

 
 

 
 

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:  
  

Actueel is er geen aanbod, binnenkort volgt nader bericht over de mogelijkheden voor de resterende 

wedstrijden van dit seizoen.  
  

 

  
  


