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Bij het citaat ‘Impotentie heeft dus meestal zowel psychische als 
lichamelijke oorzaken’ zie ik het voor me. FC Twente is zolang het 
in de eerste divisie speelt als het ware onmachtig. 
Het zit naast alle fysieke ongemak (de financiën) ook tussen de 
oren niet goed. 
Van Driel: ‘Onder bepaalde omstandigheden geniet géén 
therapie - het aanvaarden van ’s mans onvermogen - de voorkeur. 
Want waar uiteindelijk de twijfel over de potentie wegvalt, komt 
heel wat tijd vrij voor prachtige wandelingen, lange gesprekken 
bij de open haard en bezoek aan theater of tentoonstellingen.’

Je ziet het pas als je het door hebt: naast de twee jaarkaarten 
ga ik supportersinzet leveren. Ik ga over dit seizoen schrijven! 
Als bijdrage aan psychisch herstel ga ik er actief voor uitkomen 
Twente-supporter te zijn. Bovendien, als 60-jarige heb je sowieso 
strijd te leveren tegen onmacht. Wandelingen maken lijkt me 
onmeunig leuk. Net als gesprekken bij de open haard, theater en 
tentoonstellingen. Maar dan uit vrije wil. Niet uit ‘onmacht’.

Ik ga FC Twente omhoog schrijven. 

Groningen, Bert Westerink

VOORWOORD

Donderdag 28 juni 2018. Het WK voetbal in Rusland is in volle 
gang. Van de sportpagina’s spat verbazing over de uitschakeling 
van het Duitse elftal. Die Mannschaft kan Rusland verlaten. 
Schon heute. Op sociale media weet men er raad mee: ‘De Löw 
staat in z’n hempie.’  
Tot die nieuwstrend abrupt wordt doorbroken door een nieuwe 
onheilstijding over FC Twente. De club zou dreigen met een 
faillissementsaanvraag. TC Tubantia bericht uiteraard als eerste, 
met in het kielzog landelijke media. Het komt erop neer dat de 
Twente-directie een faillissement voorziet als gemeente Enschede 
geen aanvullende garantstelling biedt. Van 7 miljoen!

De dag ervoor was er al een schaduw gevallen over de eerste 
training. Het CAS, het Hof van Arbitrage voor Sport, meldde toen 
dat Twente een spelersmakelaar 6,3 miljoen moet nabetalen. 
Over de transfer van Jesus Corona uit 2015. In combinatie met 
de recent overeengekomen belastingdeal van ruim vier miljoen 
wordt de strop opnieuw strak getrokken. Aldus de directie.

Onmiddellijk herleeft het ressentiment over mijn club onder 
twitteraars en andere commentatoren. Daarin klinkt het 
leedvermaak door dat ik al geruime tijd ondervind vanuit de 
vrienden- en kennissenkring.

Maar dat mag toch niet het laatste woord wezen? Vanwege de 
degradatie had ik alweer twee jaarkaarten besteld. Vak 321, net 
zoals in het seizoen ‘13-’14. Toen, omdat ik het eens meegemaakt 
wilde hebben. Dit keer, omdat ik een ‘cultjaar’ voorzie in de eerste 
divisie. Maar een dreigend faillissement is andere koek. Dat het 
daarmee ook de laagste klasse amateurvoetbal kan worden is 
geen ‘bal om even terug te koppen’.

Dan dient zich een doorkijkje aan. Bij het opslaan van het boek 
‘Het geheime deel’ van uroloog Mels van Driel. Hij gaf het als 
ondertitel: ‘mannelijke onmacht door de eeuwen heen’.  
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RODA JC - FC Twente, 1 maart 2019

‘Léés ie geen sociále méédiá?’  
Nog voor we handen schudden kijkt Martin me meewarig aan. 
Mij en mijn Wales-vlag.  
‘D’r mag geen spandoek of vlag het stadion in.’  
De toon is gezet. Na MVV-uit worden we opnieuw vanuit 
Limburg uiterst onvriendelijk en wantrouwig tegemoet getreden. 
Nog gisteren is nota bene geëist dat we drie kwartier eerder bij 
het wisselpunt zijn, zodat de reisplanning zwaar onder druk staat. 
Het zet een streep door de pauze hier op de P+R Apeldoorn-zuid.  
Een strop voor Food Centre Van Geldere & Zandbergen. Ze 
hebben ingekocht voor een dubbeldekker. De VK-Express rukt 
met groot materieel uit voor het eredivisiewaardige Parkstad 
Limburg Stadion. Alle supportersverenigingen zagen een grote 
toeloop: 900 Twente-fans kochten een toegangsbewijs. 

Behalve de vlag heb ik ook een patatje in handen. Vandaag is het 
een voordeel om hier pas op te stappen. Ik balanceer het bene-
dendek in en plof neer aan het gangpad. Naast ‘onze grote vriend’ 
uit de équipe voor de Special Olympics. De frites eten we samen 
op.  
‘Anmaak’n’, zie je de chauffeur denken. Bij een tankstation met 
toilet langs de snelweg Arnhem-Utrecht manoeuvreert hij zijn 
bus met Tukkers tussen trucks en truckers. Lucas blijkt van de 
partij. Sander en Alfons dalen af van het bovendek.

‘Chef ’ en zijn assistenten zetten zich schrap om de gehaktballen 
uit te serveren. Eenmaal weer onderweg schuif ik aan bij Alfons. 
We raken aan de praat en blijken de nodige levenservaringen 
te delen. Awel, dass war einmal. Nu is er de zorgeloosheid van 
voetbal met De Vriendenkring. In een carnavalsweekeinde ook 
nog. Onze Bingomaster speelt erop in. Bij het instappen, deelt hij 
persoonlijk kaarten uit met weg te strepen carnavalsschlagers. 
Voor mij te veel recente nummers om een gooi naar de prijzen te 
kunnen doen. 

dat ‘we’ goed wegkomen. 
‘Ee’lijk waor, ‘t binn’ gestool’n punt’n’, aldus Alfons.  
Wolf lacht. Iedereen lacht. Bill Shankly’s geest waart rond. 

Excuses zijn op hun plaats. Aan FC Eindhoven, aan Ruud 
Swinkels, FC Den Bosch, Go Ahead Eagles, hun supporters, ja 
aan iedereen die ooit door of namens FC Twente is benadeeld: 
Excuse me, while I touch the sky.19 

Na speelronde 26 staat 
FC Twente bovenaan 
met 59 punten. Op 11 
punten van Sparta en 
FC Den Bosch en 12 op 
GAE. Doelpunt: Aitor 1-0 
(strafschop).

TWE 1-0 EHV  
DBO 1-2 MVV  
HEL 1-3 JAZ  
JPS 2-2 RJC  
NEC 5-0 ALM  
RKC 3-3 VOL  
CAM 1-3 DOR  
TEL 0-2 JAJ  
SPA 6-1 GAE  
JUT 1-2 TOP
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19 vrij naar Jimi Hendrix
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We belanden echter in een souterrain met buffet. Van achter glas 
kijken vlotte jongelieden vriendelijk uit naar onze bestellingen. 
De klant moet daarvoor omlaag buigen naar een opengelaten 
reep lucht tussen raamkozijn en tafelblad. Veel vertrouwen straalt 
het allemaal niet uit. Maar dat is de jongelui niet aan te rekenen. 
En wie weet hebben bezoekende supporters het er ooit naar 
gemaakt. 

Voor de koffie schiet ik eerst het toilet in. Ruimte genoeg om 
gedachten en urine de vrije loop te laten. Trappen leiden vanuit 
dit laaggelegen deel naar boven de tribunes op. Ik vind het een 
mooi stadion. Bijna 20.000 bezoekers kan het herbergen. Dat 
woord vind ik op zijn plaats. Het heeft iets van behaaglijkheid. 
In het tweede seizoen na de opening voetbalde AC Milan hier. 
Tussenstation op hun route richting de kwartfinale van het UEFA 
Cuptoernooi. Op 19 februari 2002. Ongetwijfeld zag een volle 
tent de kunsten van Pirlo, Rui Costa, Andriy Shevchenko c.s. Nu 
bezetten 7.162 toeschouwers de zwart-gele stoeltjes. Voor Roda 
JC hoop ik dat dat samenhangt met de carnavalsopening. De 
clubmascotte verbeeldt een mijnwerker. Tegenover ons komen zij 
tot leven in de clubkleuren op de stoeltjes. Ze vormen het woord 
‘koempel’.  
Een geel bord met het silhouet van een hoofd heeft als tekst 
‘Kogels terug koppen’. Pas de volgende dag bedenk ik dat 
uitspraak en hoofd van clubicoon Dick Nanninga zijn. Uit de tijd 
van het WK in Argentinië in 1978, met zijn generaalsbewind.20 
Bedenk wat ik eerder schreef over Groninger koppen en je snapt 
dat Dick Nanninga Groninger was. 

Ook het uitvak raakt niet vol. Tijdens de wedstrijd blijven de 
fans instromen. Met hen verspreiden zich geruchten. Er zouden 
supportersbussen opgehouden zijn door politiecontroles. Wat 
een verklaring kan zijn voor het ontbreken van trommelaars. 
De aanmoedigingen komen een stuk moeizamer los vanavond. 

20 ‘De Oosterparker die een militaire junta tartte’ - door Dick Heu-
velman www.sportinstad.nl/artikel/dick-nanninga

Alsmaar zuidelijker gaat het. Je denkt in Frankrijk uit te komen. 
Dan toch het wisselpunt. We sluiten achteraan in een rij. Nog 
terwijl we de bus uitrollen, worden we gesommeerd terug aan 
boord te gaan. Men wil ons direct door laten rijden. Ondanks de 
hoog gestegen nood!  
Lukraak en gehaast wordt een perk naast de bus beplast, met 
hier en daar toeziende stewards. Het mag een wonder heten als 
niemand geraakt is. En dan maar weer door. In een cluster van 
een bus of vier. Omdat ik slecht kan piesen op commando tank ik 
de blaas niet voller. Geen idee hoever we nog te gaan hebben. De 
wegbewijzering duidt op nabijheid van Sittard-Geleen. Jammer 
dat er door de ingevallen duisternis niks te zien valt. Ik kwam nog 
nooit in deze contreien. Landgraaf. Roermond. Er komt geen eind 
aan. Waarom doet men hier zo moeilijk en wordt uit-supporters 
geen normaal vrijdags rijschema gegund?

Op enig moment omringen ons immense chemische installaties, 
bijbehorende reuk en rook. DSM. De Staatsmijnen. Geschiedenis 
en cultuur van dit gebied tekenen zich af. We spelen tegen de 
Koempels. De kameraadschappelijke naam voor mijnwerkers 
onderling. Momfer de mol uit de Fabeltjeskrant had niet voor 
niks een Limburgs accent.  
Dan licht eindelijk het stadion op. Fraai gevormde masten neigen 
over de opstaande rand en spreiden hun floodlight. In het sche-
merduister lijkt het parkeerterrein voor de ingang reusachtig. 
We sluiten aan bij zich aaneenrijgende bussen binnen een met 
hekken afgezet deel van het emplacement. Eenmaal buiten - de 
Wales-vlag blijft achter - drommen we stapje voor stapje richting 
stadioningang. Die bestaat uit het betere beton en ijzerwerk. 
Iemand slaakt na het gebruikelijke procedé een verzuchting: 
‘Vijftig, en nog moet ik me een fouillering laten welgevallen.’ Het 
zal later op de avond nog nader gewicht krijgen. 

De route naar het uitvak leidt door een lange gang. Vage hint naar 
de mijnschachten van weleer? Of een spelerstunnel, maar dan 
van het Circus Maximus. In Rome. Met aan het einde een arena 
waar woeste leeuwen begerig naar je uitzien.  
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respectvol te vinden. Verstandig uiteraard ook niet; iedereen 
kan nagaan hoe zoiets in een willekeurig vak van De Veste zou 
uitpakken. 

Maar het is hier Volendam niet. Of Almere, waar Twente vanaf 
de thuistribunes openlijk werd toegejuicht. Dit is een club die na 
toetreding tot de eredivisie 41 jaar lang niet degradeerde. Tot 2014. 
De eerste degradatie bleef bij één seizoen, maar dit jaar is het 
weer raak. In deze streek, waar het sluiten van de mijnen dezelfde 
uitwerking had als de ineenstorting van de textielindustrie bij 
ons, is dat een doorleefd drama. Vergelijkbaar met elke keer dat 
onze licentie of het clubbestaan bedreigd werd. En vooral met 
dezelfde degradatie waaraan wij bezig zijn ons te ontworstelen. 
De Twente-supporter die dat voor ogen houdt, houdt zich op een 
Roda-tribune respectvol gedeisd. 

Iets heel anders is het gedrag van de Limburgse politie. Onder 
het mom dat vier bussen het wisselpunt voorbijreden, werden 
deze onderschept en naar een afgelegen industrieterrein geleid. 
Daar stond een peloton ME klaar. Foto’s via Twitter tonen politie-
mensen met honden en in een uitrusting die het goed zou doen 
bij een inzet tegen terroristen. De supporters werden wijdbeens 
tegen de bussen gefouilleerd, ieder afzonderlijk. Iemand die een 
blikje gegooid zou hebben werd afgezonderd, waarna de groep 
weigerde te vertrekken. Mede omdat er niks illegaals gevonden 
was, liet de politie de supporter later alsnog gaan. Een bezoek aan 
de wedstrijd had toen geen zin meer. 
Desgevraagd verschuilde burgemeester Som van Kerkrade zich 
dezelfde dag achter de bewering dat ‘Twente zich niet aan de 
afspraken had gehouden’. Alsof Twente of de supporters kan 
worden aangerekend dat de chauffeurs het wisselpunt misten. 
Die waren naar verluidt al bezig daar alsnog naar terug te keren. 
Allicht dat het optreden allerwegen als ‘wraakactie’ wordt bekri-
tiseerd. 

Daags na het gebeuren doet Vak P een in keurige bewoordingen 
gestelde brief op de bus, waarin uitleg en genoegdoening wordt 

Het fijne horen we echter later pas, als de wedstrijd gespeeld is. 
Die blijft voor de pauze aftastend. In de aanloop was er gedoe 
over de rechtsbacks. Alle zijn geblesseerd of geschorst (Godfried 
Roemeratoe uit de Beloften). Linkspoot Xandro Schenk valt daar 
in.  
Ook Wout Brama is geschorst. Uit een voorzet die mij buitenspel 
lijkt volgt een Roda-goal. Van Mario Engels die in de winterstop 
niet naar FC Twente mocht. 

In de tweede helft voetbalt Twente naar ons vak toe. Het loopt 
beter maar veel geschuif en gedribbel eindigt zonder schot op 
doel. Meteen na zijn invalbeurt (voor Espinosa; 64e minuut) 
schuift Hamdaoui de bal in de loop van Aitor die raak schiet. 
Alweer. Alfons en ik vallen elkaar letterlijk in de armen. Je kunt 
dat gerust knuffelen noemen. Bij dezen. 
Voor het overige moet heart-warming komen van de zeer royaal 
uitgevallen bekers koffie. Opwinding zoals bij een doelpunt 
beleven we nog wel: Joël Drommel stopt een penalty. Van 
topscorer Mario Engels. Zelfs de rebound weet hij te keren en zo 
een gelijkspel te ‘winnen’. Reden om de ploeg toe te juichen.

Nog voordat de spelers zich voor het uitvak hebben opgesteld, 
houdt een supporter in het naastgelegen thuisvak een Twente-
sjaal omhoog. Een kompaan staat erbij, de handen in de zakken. 
De carnavaleske supporters met wie sommigen in het uitvak 
enige middelvinger-interactie hadden zijn net weg. Maar het 
vak nog niet leeg. De sjaalzwaaier wordt belaagd en krijgt rake 
trappen, alvorens een vrouwelijke steward en veiligheidsman 
hem in bescherming nemen. Een zwikje Roda-supporters laat 
zich wegsturen maar komt bij de naastgelegen opgang weer 
tevoorschijn. Ze wachten hun kans af. Tot de doortastende 
steward hen ook daar wegbonjourt. Daarmee is de kous niet 
af. Herhaaldelijk lopen de twee vergezeld door beveiligers van 
voor naar achteren tot de kust veilig lijkt. Omdat wij het uitvak 
om onduidelijke redenen niet uit mogen slaan we het tafereel 
van nabij gade. Uiteraard lokt het de nodige toejuichingen uit. 
In alle rust erop terugkijkend moet ik zeggen de sjaal-actie niet 
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ze ongetwijfeld gearresteerd zijn. Nu stonden ME’ers met 
geheven schild en wapenstok naar ons te kijken, met blaffende 
honden achter hen. Dat doe je in de richting waarvandaan je 
gevaar verwacht. Niemand om mij heen gaf daarvoor aanlei-
ding. Was er sprake van geweest dan had burgemeester Som zijn 
voorlichtster al wel laten opdraven. Toch? Voor een volgende keer 
zouden we voetballiefhebbers onder de Roda-supporters moeten 
zoeken en hen vragen voor ons een kaartje te kopen. Gaan we 
gebroederlijk naar de match, betalen in Brand Bier terug en 
wisselen verhalen uit.

Over ‘kogels terugkoppen’ en degradatiepijn. 

 
Na speelronde 27 staat 
FC Twente bovenaan met 
60 punten. Op 9 punten 
van Sparta; 10 op GAE 
en 11 op FC Den Bosch. 
Doelpunt: Aitor 1-1.

RJC 1-1 TWE 
ALM 2-0 EHV  
DOR 2-2 NEC  
GAE 2-0 MVV  
HEL 0-2 JPS  
JAJ 2-2 DBO  
JUT 0-1 TEL  
CAM 0-0 TOP  
SPA 2-1 RKC  
JAZ 1-1 VOL
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gevraagd aan de burgemeester. Tot nu toe weigerde politie 
Limburg elke reactie. Dat is niet vreemd als we een tweet van een 
Roda-supporter mogen geloven die aangeeft dat zij elke wedstrijd 
met tegenwerking van die kant te maken krijgen. 
Op donderdag 7 maart laat burgemeester Som zijn woordvoerster 
reageren. In plaats van het argument dat ‘Twente zich niet 
hield aan afspraken’, geeft hij nu toe dat de politieactie voorop-
gezet was. Redenen uit het verleden worden aangevoerd. Deze 
verschuiving van argumentatie wekt de indruk dat burgemeester 
Som achter de beslissingen van politie Limburg aanloopt. Meer 
dan dat hij bepalend is geweest. Die redenen uit het verleden 
zouden slaan op vuurwerk dat vorig jaar de kunstgrasmat van 
Roda beschadigde. Een hoogst merkwaardige redenering als je 
die kosten en dragers ervan afzet tegen die van de politie-inzet. Er 
was zelfs ME uit Utrecht gekomen. Je zou er een soort vooropge-
zette oefening in kunnen zien.  
De burgemeester laat zijn woordvoerster verder zeggen dat het 
de schuld van de supporters zelf is dat ze de wedstrijd gemist 
hebben. Hij kan moeilijk anders dan zich hierbij verlaten op wat 
de politieleiding hem vertelt. 
 
FC Twente meldt de kosten van de ongebruikt gebleven toegangs-
bewijzen te zullen vergoeden. Mooi, maar dit is geen kwestie voor 
individuele clubs als Twente of Roda. De KNVB zou zich erin 
moeten mengen om te verzekeren dat de systematiek van combi-
reizen niet wordt ondermijnd. Dat is het geval als politieacties, er 
vanuit gaande dat die gerechtvaardigd zijn, verhinderen dat de 
wedstrijd bezocht kan worden terwijl er niks aan de hand is. In 
een tweet herinner ik aan de wedstrijd in Volendam, waar 1400 
Twente-supporters werden aangevoerd en de politie lovend was. 
De bussen stonden tussen woonhuizen geparkeerd! Die ervaring 
steekt wel heel schril af. 
Ook bij die van de wel toegelaten fans. Toen we het stadion uit 
mochten liepen we door een haag van Twente-stewards met 
daarachter hier en daar ME. Dat was op plekken waar we over 
omgevallen dranghekken moesten lopen. Die leken van buitenaf 
omgeduwd. Hadden Twente-supporters ze omgetrokken, zouden 


