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Gefeliciteerd broers en zussen van FC Twente,

gefeliciteerd met 30 jaar supportersvereniging VAK-P!  

Geweldig. 30 jaar VAK-P. Dat betekent 30 jaar strijd en passie voor FC Twente Enschede, maar ook vriendschap, 
cohesie en loyaliteit. 30 jaar is een lange tijd. Je bent er in de loop der jaren in geslaagd om een integraal 
onderdeel van FC Twente Enschede te worden. Er is waarschijnlijk geen andere club in Nederland waar een sup-
portersvereniging zo direct met de club verbonden is als bij de Tukkers. Er is geen voetballiefhebber die niet aan 
VAK-P denkt als hij aan FC Twente denkt.

In normale tijden zou deze speciale verjaardag worden gevierd met een groot feest en zouden wij u persoonlijk 
kunnen feliciteren en u een klein cadeau geven. De huidige situatie maakt dit echter onmogelijk. Daarom hebben 
wij besloten u blij te maken met een speciale editie van de „Blauer Brief“. Op dit moment heeft u veel tijd om te 
lezen, dus deze oplossing past zeker in de huidige situatie.

In 1994 sloot de Twentse Hooliganfirma zich aan bij de Schalker Gelsenscene. Een nogal ongewone vriendschap. 
Het is zelfs gebruikelijker geweest dat Duitse en Nederlandse fans elkaar bevochten in plaats van te verbroede-
ren. Maar zo ongewoon als deze vriendschap is, zo ongewoon zijn onze clubs. Dus de cirkel sluit zich en het is 
allemaal logisch. Dat je sindsdien in Nederland “De Duitsers” genoemd moet worden, maakt je eerder trots dan 
dat het je echt jeukt.

Deze vriendschap tussen Ultras GE en VAK-P bestaat nu al bijna precies 15 jaar. Er is veel gebeurd in die tijd. 
Ontelbare bijzondere momenten, zowel positieve als negatieve, hebben we samen beleefd. Natuurlijk komen 
de sportieve successen van uw club aan bod: de bekerfinale in 2009 en het kampioenschap in 2010. Ander-
zijds was er de bittere degradatie en de inval van de politie in jouw supportershome en de sluiting ervan. Een 
gedetailleerde opsomming zou de leesbaarheid te boven gaan, vandaar dat er een apart overzicht is na deze 
inleidende woorden. Op de volgende bladzijden vindt u ook persoonlijke felicitaties en herinneringen van enkele 
van onze leden over deze bijzondere vriendschap. 

30 jaar VAK-P - 15 jaar VAK-P en Ultras GE

”Schalke en Twente” - een vriendschap 
waarvan de geschiedenis veel ouder is dan 
onze groep, en toch hebben wij een beetje 
de hand gehad in deze legendarische allian-
tie gedurende de laatste twee decennia of 
zo. In 2002, toen Ultras Gelsenkirchen werd 
opgericht, waren er nog geen grote con-
tacten. Natuurlijk werd de reeds bestaande 
vriendschap tussen de hooligans gerespect-
eerd en gewaardeerd, maar er waren geen 
grote uitwisselingen tussen de Ultras van de 
twee clubs. Pas toen wij kennis kregen van 
de choreografieën van de Tukker die toen al 

technieken gebruikten die ons nog onbekend waren, zoals netten om ons op te trekken, vroegen wij voorzichtig 
hoe deze en gene techniek werkte. Wat volgde is bekend, de eerste directe en vriendschappelijke betrekkingen 
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werden aangeknoopt en er volgden nog vele bezoeken. In 2006 was het eindelijk officieel toen een lid van 
VAK-P ons vergezelde naar een uitwedstrijd in Hannover en voor de eerste keer hun banner over de onze hing. 
De vriendschap kreeg een belangrijke impuls op het niveau van de fans in 2008, toen Schalke en Twente elkaar 
ontmoetten voor hun eerste competitiewedstrijd tegen elkaar. Helaas was in die tijd het vreemde Euro League-
systeem van kracht, waardoor alleen wij naar Enschede konden reizen en een groot tegenbezoek er niet van 
kwam. Dit veranderde, zoals we allemaal weten, in het voorjaar van 2012 toen ze elkaar opnieuw ontmoetten 
in de Euro League, dit keer met thuis en uit wedstrijd , en er een groot feest ontstond in de respectieve steden, 
waar misschien voor het eerst werd opgemerkt dat de vriendschap nu alle niveaus had bereikt.

Maar laten we teruggaan naar 2009, Twente Enschede stond in de bekerfinale en het was niet meer dan logisch 
dat ze daar wilden zijn. De aanwezige Schalkers splitsten zich voor de gelegenheid op in twee bussen. Degenen die 
in de THF-bus terechtkwamen, werden helaas direct teruggestuurd naar Enschede nadat de bus door de politie was 
gefouilleerd. De anderen hadden meer geluk en gingen naar Rotterdam voor de finale tegen Heerenveen. Helaas 
werd deze wedstrijd verloren, maar hij zal toch worden herinnerd, want het was meer dan indrukwekkend toen op 
elke brug tussen Enschede en Rotterdam supporters met spandoeken stonden te wachten en afscheid namen van 
de 50 bussen.

De jaren 2010 en 2011 waren voor Enschede de sterkste in onze gezamenlijke geschiedenis. Terwijl in het enige 
kampioenschap in de geschiedenis van de club tot nu toe de meeste Schalkers op het marktplein zaten en van 
daaruit dit team steunden, ging een jaar later een hele bus naar de volgende bekerfinale en beleefden waarschijnlijk 
een van de grootste feesten van hun leven. Dus, net als in 2001, wonnen zowel Schalke als Enschede dat seizoen 
de nationale beker. Natuurlijk hebben ons veel leden van VAK-P in Berlijn gesteund.

De gemeenschappelijke vieringen tussen de groepen zijn toch nooit te kort gekomen. Sinds altijd zijn de wederzijdse 
bezoeken op de verjaardagen van de ander natuurlijk, beginnend met onze haastige oorspronkelijke 7,5 jarige vier-
ing tot aan de 25 jarige VAK-P verjaardag. Onvergeten toen jullie met fakkels in de BeatBus naar ons tienjarig jubi-
leumfeest reden. Het doet des te meer pijn dat we niet kunnen proosten op de trotse 30 jaar nu in deze klote tijd.

Dat geldt net zo goed voor het roosteren met de bal. Onze talrijke en jaarlijkse voetbalwedstrijden tegen elkaar heb-
ben er ook in grote mate toe bijgedragen dat de broederschap is geworden wat zij nu is. Vermeldenswaard is zeker 
het futsaltoernooi van 2016, toen ook ex-Twente-profs als Niels Oude Kamphuis (ook bekend als ex-Schalke-prof) 
en Heubach Hooligans speelden.

De nabijheid van de twee steden maakt het waarschijnlijk mogelijk dat er tot op de dag van vandaag nauwelijks 
een thuiswedstrijd voorbijgaat zonder dat de ene groep de andere bezoekt. Vooral de internationale wedstrijden 
van Twente hadden een grote aantrekkingskracht op de Schalker scene. De wedstrijden tegen de Duitse verteg-
enwoordigers van Hannover en Bremen of de strijd tegen Marseille horen in de boeken van onze gemeenschap-
pelijke geschiedenis. Ook weg werd ijverig meegedreven in die tijd. Of het nu Boekarest of Villareal was, wij 
stonden aan jouw kant en jij aan de onze. In december 2013 zijn we met een hele buslading bij jullie op bezoek 
geweest. Onze als cadeau meegebrachte sjaals sieren nog steeds de bochten in Enschede en Gelsenkirchen. De 
befaamde seizoenkaarten van UGE voor de Grolsch Veste bestaan er nog steeds en het was voor ons evenzeer 
een eer, toen twee jaar geleden tegen Düsseldorf voor het eerst de gehele ploeg van Ultras VAK-P meedeed 
en niet alleen toen was het voor jullie vanzelfsprekend, dat enkele van onze leden rechtstreeks met jullie naar 
Enschede werden meegenomen. Dit bezoek en dat van ons zeven jaar geleden tonen op voorbeeldige wijze aan 
hoezeer deze vriendschap intussen is gegroeid. Privé en persoonlijke vriendschappen zijn reeds lang ontstaan, 
vaak heeft men het gevoel niet meer op bezoek te zijn bij een andere club, maar evenzeer thuis te zijn in zowel 
Gelsenkirchen als Enschede. Wij kijken uit naar de volgende decennia samen.
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Persönliche Glückwünsche
 
Gefeliciteerd met de 30e.

maar ook bedankt voor een geweldig kampioenschapsjaar 2010. Ook voor gezamenlijke uitwedstrijden en 
reizen door Europa, Met je door de straten van Hannover, Duisburg, Lüttich of Münster wandelen was erg leuk 
Dank daarvoor.

Hopelijk nog vele dagen samen.

Der Hugo
Hallo vrienden!

Met grote vreugde heb ik de afgelopen dagen teruggeblikt op de vele bezoeken bij jullie uitwedstrijden in Neder-
land en jullie bezoeken bij ons. Naast de hoogtepunten zoals de bekerwedstrijd tegen Ajax 17/18 en de promotie 
terug naar de Eredivisie, ook mijn eerste feesten in het supportershome en de persoonlijke vriendschappen die 
de laatste jaren zijnontstaan. 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Richi
Glück auf, Broers!

30 Jaar Ultras VAK-P! 30 Jaar pure gekte en fanatieke liefde voor de Club uit Enschede.

Normaal gesproken hadden jullie vandaag jullie dertigjarige jubileum, welke we voor 1000% in de ruimste mate 
gevierd zouden hebben. Maar helaas gooit dit virus, roet in het eten. We hadden graag dit jubileum met jullie 
gevierd. Met plezier herinner ik me aan jullie 25-ste verjaardag, zolang ik het door omstandigheden nog kan en 
mijn grijze hersencellen het toelaten.

Ik heb zoveel te danken aan jullie. Maar ik weet niet waar te beginnen. Van jullie gastvrijheid tot onze gezamen-
lijke loyaliteit!

Heel goed kan ik met de eerste ontmoeting met jullie herinneren. Het was, hoe kan het natuurlijk ook anders, 
onze ontmoeting in de Euro League 2011/2012. Over het resultaat van de wedstrijd zullen onze meningen wel 
uit elkaar liggen ;). Mijn enthousiasme voor de wedstrijd steeg al tot in het onmetelijke, toen mijn Kumpels voor 
mij een toegangskaart en autostoel organiseerden. Uit hun verhalen en belevenissen kon ik vermoeden dat de 
reis naar jullie alleen maar veel goeds zou opleveren, wat later ook bevestigd werd. Bij het betreden van het 
uitvak kon ik voor het eerst een blik werpen op jullie VAK-P. En al snel na de eerste vriendschapsgezangen en 
jullie gigantische choreografie was ik verkocht en sloeg mijn tweede hart voor het Twentse Ros. 

Na regelmatige bezoeken, die in het Supportershome begonnen en eindigden, leerde ik de eerste gezichten van 



jullie kant kennen en kwamen we, met soms kleine communicatiestoornissen,  met elkaar in contact, wat zich 
in de loop der jaren uitgebreid heeft. Na toelating in Vorwärts Nordkurve en het lidmaatschap van de Ultras 
Gelsenkirchen is dit contact alleen maar verder bevestigd en uitgebreid. Elke keer krijg ik kippenvel als ik in jullie 
ogen kijk, jullie over Schalke praten en jullie er naar uitkijken, om bij ons te gast te zijn. En helemaal te zwijgen 
over jullie verbaasde blikken, als we jullie met de supporterstrein naar een uitwedstrijd begeleiden.

Ik mocht aan jullie kant ook vele onbetaalbare goede, maar ook slechte momenten meemaken, die ik echter 
nooit zou kunnen missen. Onze broederschap werd sterker, ook buiten het voetbal. Voor mij zal het altijd een eer 
zijn, jullie trappen in VAK-P te bestijgen en om een plaats tussen jullie in te nemen. Bedankt voor alles, Broers!

Een van de bijzondere momenten van jullie kant was de eerste wedstijd sinds de degradatie tegen PSV Eind-
hoven. Alles was voor jullie comeback klaargezet en ik wilde deze natuurlijk bijwonen. Zelfs de KNVB deed mee 
en stelde jullie in de schijnwerpers. Om het de eredivisie duidelijk te maken dat jullie er weer waren hadden jullie 
een Choreografie gemaakt, waar door veel mensen in Nederland en ook bij ons Schalkern nog veel over gespro-
ken wordt. “FC Twente heel mijn leven lang!” Op de klanken van “We Shall Arise” zag het grootste spandoek, 
passend bij de promotie, in een Nederlands stadion het licht, waar ik nog steeds met kippenvel aan denk. De 
wedstrijd eindigde in een gelijkspel en “De Hel van Enschede” was er weer! Na daarop geproost te hebben ging 
het na een nachtje doorzakken naar Gelsenkirchen, waar onze bussen naar Drochtersen klaarstonden, waar onze 
S04 in de eerste bekerronde te gast was. Nauwelijks gemaft, aber scheiß egal. Deze momenten van jullie kant 
zijn me veel waard en worden van mij altijd op waarde geschat.
Momenten die je niet snel zult vergeten! Schalke en Twente voor altijd!

Door Corona en alle gevolgen van dien zijn wederzijdse bezoeken helaas niet mogelijk. Ik hoop daarentegen 
snel weer de zenuwslopende Bundesstraat te berijden, die me van mijn woonplaats naar jullie voert en met jullie 
samen op de Oude Markt of in het Supportershome een Grolsch achterover te slaan. Op dat moment hoop ik het 
Nederlands op een aanvaardbaar niveau te kunnen beheersen.

Ik mis jullie broers! - Voor weer 30 Jaar Ultras VAK-P! 

Twee Clubs, Twee Kleuren, een Passie! -
Schalke und Twente Enschede voor nu en voor altijd!

Maxi 

5



6

30 jaar en eindeloze spelen, vieringen, verhalen en anekdotes die we samen mochten beleven. Vanaf het eerste 
contact was uw gastvrijheid jegens mij voelbaar - evenals de verschillende karakters die ik met u heb leren ken-
nen, waarvoor ik tot op de dag van vandaag dankbaar ben.

De momenten van de viering van het kampioenschap op de oude markt en de terugkeer met de ontvangst op 
het station en de gekte in de stad blijven tot op de dag van vandaag onvergeten. De trieste degradatie naar de 
Tweede Divisie en de daaruit voortvloeiende wederopstanding, die binnen zeer korte tijd vreugde en verdriet 
liet zien. Verschillende Europacupwedstrijden en het bijbehorende gevoel in het centrum van de stad, inclusief 
de fantaferelen van de tegenstanders. Het vochtige en bas-gedreven Supportershome. Wederzijdse vertaalvaar-
digheid in geval van problemen met de plaatselijke autoriteiten. Gezamenlijke (voor Nederlandse begrippen) 
lange uittochten of gewoon doordeweeks elkaar in kleinere groepjes opzoeken voor een biertje na het werk of 
buitensporige alcoholische uitspattingen...

Ik zou nog zoveel meer kunnen opnoemen en in detail kunnen treden met de ontelbare beelden die in je geest 
worden opgeroepen en die een glimlach op je gezicht toveren.

Altijd dankbaar om aan uw zijde te staan en nog jaren op deze weg voort te gaan. 
Van harte gefeliciteerd!
Twee Clubs, Twee Kleuren, Éée Passie!

Krause
30 jaar VAK-P - allereerst de allerbeste felicitaties voor deze gebeurtenis. Van de 30 jaar geschiedenis mocht ik 
je al meer dan 1/3 begeleiden.

Of het nu de viering van 20 jaar VAK-P was, jullie kampioenschap in 2010, bekerwinst 2011 met een volle UGE-
bus in Rotterdam tegen Ajax, de internationale “friendlies” van Schalke tegen jullie. Techno feesten in de kelder 
van de hal bij onze thuiswedstrijd. Veel wederzijdse wedstrijdbezoeken. Voor elke thuiswedstrijd eerder in het 
Supportershome. Ook de degradatie, evenals de directe promotie.

Dit zijn herinneringen die altijd zullen blijven en hopelijk zullen er nog vele volgen.
Blijf zoals je bent en de volgende 30 jaar wachten op jou / op ons.
Het allerbeste voor jou en binnenkort zullen we samen die ene of die andere Grolsch weer genieten.

Murmler
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Hallo vrienden,
ook van mij hartelijk gefeliciteerd met je 30e verjaardag! Daar kun je verdomd trots op zijn. Gebruik de stille tijd 
om het geweldige werk dat je gedaan hebt tot je te laten doordringen en gebuik het tegelijkertijd als motivatie 
voor de toekomst!

Op de volgende 30 jaar,

Proost!

Huti 
Corona scheidt families, als ook ons als broeders. Hopelijk is het snel voorbij. Het is echter een goed teken dat de 
vriendschap met jullie ook in deze tijden niet uitgedoofd is, zelfs wanneer de maatregelen in beide landen weinig 
overeenstemmend waren. Het was tenminste mogelijk, toen de cijfers laag waren, elkaar zonder voetbal te zien. 
Met kleinerebezoeken is het contact niet volledig onderbroken. Daaruit blijkt dat onze vriendschap verder gaat 
dan speeldagen, Grolsch en voetbal dat soms niet om aan te gluren is.

Tja, het voetbal – het is mooi om te zien hoe de Kurve zich ontwikkeld. Wat jullie in de loop der jaren hebben 
opgebouwd is geweldig. En om met jullie naar uitwedstrijden te reizen heeft echt iets. Tuurlijk, de regels rondom 
uitwedstrijden in Nederland irriteren, zoals jullie zelf het beste weten: met de bus te moeten reizen in plaats van 
vrij vervoer door het land, dat zou beter zijn. Maar toch heeft al die ellende één groot voordeel: zo kan ook een 
goede tijd doorgebracht worden, daarna nog wat drinken en als het zo moet zijn, zelfs bij jullie de ochtend voor 
kerstavond wakker worden en nog genieten van een goed ontbijt voor de terugweg naar huis. 

Of daar was jullie promotie terug naar de Eredivisie. Met jullie op het veld feesten blijft in mijn herinnering. Wat 
een gevoel. Alleen de degradatie ervoor had echt niet moeten gebeuren. Hou de klasse – ik zal er zijn. Op elk 
niveau en niet alleen omdat ik een seizoenskaart heb. Die heb ik vooral vanwege jullie. 

Snel, hopelijk snel, is alles weer normaal. Daarop een Grolsch.

Ik mis jullie, broers.

Markus
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Voordat ik deze regels kon gaan schrijven, moest ik eerst wat onderzoek doen. Door het ontbreken van een kaartje 
van mijn eerste wedstrijd met Twente, moest ik mijn grijze cellen gebruiken en op internet zoeken om de exacte 
datum en wedstrijd te achterhalen. En hoewel ik gewoonlijk geen namen kan onthouden, zou de naam Bas Sibum 
mij op het juiste spoor moeten brengen, maar daarover later meer.

Het was het jaar 2006 toen onze voormalige capo mij vroeg of ik een wedstrijd van Twente wilde bezoeken. Om 
precies te zijn: het was nog maar twee maanden geleden dat er voor het eerst een Vak P-vlag boven de onze had 
gehangen bij onze uitwedstrijd in Hannover. Nieuwsgierig als ik was en omdat ik op dat moment regelmatig op 
een steenworp afstand van de Nederlandse grens was, stemde ik toe. Dus op 14.05.06 ging ik met een gezelschap 
naar het stadion van de Tukker, zonder te weten wat ik kon verwachten. Ik kende enkel  Youri Mulder,  de vriend-
schap tussen beide Hoollagers en het oude stadion, Het Diekman, maar dat was het dan ook wel.

Bij het voormalige Arke-Stadion parkeerden we kort voor het stadionstation en ontmoetten de twee andere spel-
ers. Langs de kunstig ontworpen toegangspoort van de hoofdtribune, die de charme heeft van een Engels stadion, 
gingen we rechtstreeks naar Vak P. Daar bezorgde de toenmalige capo van de Ultras van Vak P ons kaartjes 
voordat hij ons uitnodigde in het Supportershome.

Supportershome? Een eigen clubhuis in het stadion? De vraagtekens op mijn gezicht moeten toen enorm geweest 
zijn. Wat voor de huidige generatie Ultras, die zijn opgegroeid met onze club in zijn huidige vorm, of het Home, 
vanzelfsprekend is, was toen voor ons iets heel bijzonders.

In die tijd was er niets dat ermee vergeleken kon worden.

Door een zware metalen deur  gingen we naar binnen vanuit het stadion. Voorbij de dartmachines in een rech-
thoekige kamer. De vloer was ontworpen in het patroon en de kleuren van een voetbalveld, aan het eind van 
de zaal was een bar en op de muren waren graffiti van spelerslegendes en een rood Vak P opschrift met witte 
omlijning en de kleine handtekening “You’ll never walk alone”.

De muziekinstallatie in het statige formaat van een discotheek hamerde rijke hardstyle bassen om je oren. En alsof 
dat alles nog niet indrukwekkend genoeg was, deed de gemiddelde leeftijd van de talrijke aanwezige Tukkers, die 
met een biertje in de stemming kwamen voor de wedstrijd, je nog verbleken ook. Thuis ben je 26 jaar, maar hier 
voel je je als de kleinste Picco bij zijn eerste voetbalwedstrijd. Niet alleen het hoge leeftijdsgemiddelde, maar ook 
de casual stijl, truien en voetbal typische fan kleding ontbraken en lieten je in een totaal andere wereld duiken. 
Dit werd nog duidelijker bij het binnengaan van het blok. Over de verplichte stalen trap gingen we van de kuil 
omhoog naar het Vak P. Op dat moment was de huidige Grolsch Veste nog geheel zonder bovenverdieping en in 
de achterwand van de laatste rij bevonden zich nog de weergaloze ramen, die deden denken aan patrijspoorten 
van een schip.

Met het obligate You’ll never walk alone voor het begin van het spel, dat niet per se creatief was, maar op de een 
of andere manier wel eigen, had de Engelse sfeer zich van mij meester gemaakt. Onder begeleiding van dikke 
trommels, zoals je die meer kent uit Argentinië, denderden de meestal vrij korte gezangen goed over de compacte 
tribune. De een of andere melodie moet later ook zijn weg vinden in onze curve.

Tegenstander in de play-off wedstrijd in die tijd was Vitesse Arnhem en als ik het mij goed herinner waren die toen 
al uitgelopen en had de wedstrijd geen sportieve waarde meer.

De wedstrijd werd gewonnen met twee tegen nul, de dubbele doelpuntenmaker was een zekere Bas Sibum. Wat 
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ons terugbrengt naar het begin van dit verslag. Geen speler die lang of bijzonder succesvol voor Twente had 
gespeeld en daarom herinnerd zou worden. De melodie die ter ere van de doelpuntenmaker werd gezongen staat 
echter nog steeds in mijn hoofd gegrift en rondde voor mij een zeer geslaagde dag af.

Na de wedstrijd bleven we nog wat langer in het tehuis en maakten we kennis met de eerste gezichten, die we in 
de volgende jaren nog vaak zouden ontmoeten, voordat we aan onze terugreis begonnen.

Wetende dat Enschede ons niet voor het laatst heeft gezien.

Kevin
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30 jaar Vak P!

Een gebeurtenis die al ver zijn schaduw vooruit wierp. Zo had ik het al in de zomer van 2019 met een paar 
jongens uit Enschede erover hoe geweldig deze dag, inclusief feest, zou worden.Niemand had gedacht dat om 
wat voor reden dan ook we deze bijzondere gebeurtenis niet uitbundig samen zouden kunnen vieren. Nu leven 
we in 2021 en weten we wel beter. Bedankt Corona!

Voor mij persoonlijk was de vriendschap richting Enschede altijd al die waar ik het meeste contact mee had 
tijdens mijn ruim 15 jarige lidmaatschap van Ultras GE. Zo heb ik ontelbare verhalen in mijn hoofd die zelfs in 
een heel boek nog niet opgeschreven zouden kunnen worden. Wat vaststaat is dat ik persoonlijk veel mensen 
heb leren kennen en uit losse contacten vele vriendschappen zijn ontstaan. Of het nou gaat om de grillparty in 
de tuin bij de gekste van de bende, de samenkomst in het stadion afgelopen zomer, de uitwedstrijden in Europa 
of simpelweg in eigen land, legendarische avonden in het supportershome of niet in delaatste plaats een week 
op Kreta met een paar jongens. Er is gewoon oneindig veel te vertellen. Toen ik voor het eerst de eer had een 
wedstrijd van Twente te bezoeken kende ik natuurlijk nog niemand en voelde me behoorlijk verdwaald. Tuurlijk, 
als jonge jongen stap je niet zomaar op de mensen af en zeg je: hey, hier ben ik! 
Maar toch kwamen er al snel contacten en bezoeken over en weer tot stand en kan men zeggen dat ondanks 
het waanzinnige volume in het Home het altijd mogelijk was contacten aan te knopen. 

In het bijzonder herinner ik me een van de vele tripjes met de Beatbuzz. Op die zekere dag ging de reis richting 
Kerkrade. Tijdig bekommerden we ons om slaapplekken en begonnen de dag al s’ochtends met enkele koude 
versnaperingen. Aansluitend ging de reis naar het stadion waar de bass al uit de bussen knalde en men zichzelf 
niet meer kon verstaan. 
De bijna 3 uur durende rit vloog om en werd met talrijke gesprekken en een paar Grolsch gevuld. Na samen in 
het stadion te zijn aangekomen werd het uitvak betreden en een groot vriendschapsdoek werd aan de wereld 
getoond. Bij de aftrap lichtte het uitvak op in rode rook. Na de gewonnen wedstrijd was het stadion zo goed 
als leeg op enkele Kerkrade Ultras na en werden de Ultras Kerkrade en hun vrienden uit Aken nog vriendelijk 
begroet. Ze waren overigens niet te horen of wilden niet gehoord worden. Terug in de bus wachtte een koud 
gevulde koelkast op ons ommet drie punten in de zak terug te rijden richting Enschede. 

Terug bij het stadion werd nog kort overlegt over hoe de nacht te vervolgen, het was echter nog vroeg. Na 
wat overleg werd de wijze beslissing genomen om de dag toch maar te thuis te beëindigen. Bij de slaapplek 
aangekomen doofde de avond uit. Ik probeerde nog kort het dorpskind bij te benen maar viel vredig in slaap 
en kan aansluitend zeggen dat deze dag met de jongens een van de meest intense was en in mijn gedachte 
gebleven is. 

Een ander ding waar ik persoonlijk nog voor wil bedanken is de tijd tijdens mijn stadionverbod in Duitsland. Ik 
heb geprobeerd zover het kon elke wedstrijd van Twente bij te wonen en voelde me altijd welkom. Talrijke thuis 
en uitwedstrijden, vaak ook als enig UGE lid, werden bijgewoond en hebben me veel kracht gegeven. Zondags 
heeft men toch niks te doen, dan rijd je maar om 9 uur s ’ochtends naar een parkeerplaats bij de Kuip terwijl je 3 
uur daarvoor pas in bed lag nadat je eigen club de avond van tevoren ergens aan het einde van de wereld heeft 
moeten spelen. Voor deze tijd wil met heel mijn hart jullie bedanken!

Uiteraard heeft er recentelijk een generatiewisseling plaatsgevonden bij Ultras Vak-P. Veel oudere leden raken 
om verschillende redenen op de achtergrond, nieuwe jonge leden schuiven op. Het is zeer verheugend voor onze 
vriendschap dat deze verandering de vriendschap nog meer heeft aangewakkerd en dat er een nog hechter en 
breder netwerkcontact is.
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De vreugde is natuurlijk des te groter als je oudere leden ontmoet en kunt praten en enthousiast kunt zijn over 
“oude tijden”. Ik zou zeggen dat onze vriendschap met de jongens van Ultras Vak P nognooit zo intens, maar 
vooral breed is geweest, wat niet wil zeggen dat bepaalde dingen natuurlijk beter en anders kunnen.

Maar zoals in het begin al vermeld ... We leven in het jaar 2021 en daar was dit woord met C, dat maakte ons 
gewoon pissig. Maar ook dat gaat ooit voorbij en ik ben er zeker van dat jullie verjaardag op de juiste manier 
gevierd zal worden en dat we op een dag samen kunnen lachen om deze hele rotzooi, samen terug naar het 
stadion gaan, zingen, springen en klappen.

Gefeliciteerd Vak P ! Voor de komende 30 jaar !

Fabian G.
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30 Jaar Supportersvereniging VAK-P Enschede 1991 en het gaat nog verder!

Ja, Jongens wat kan ik zeggen? „Ontstaan uit baldadigheid, gesterkt door saamhorigheid“ waren de woorden voor 
jullie laatste jubileum, en het lijkt bijna zo, dat het gisteren was, maar dat is ook al weer vijf jaar geleden. Het is ook 
bijna zo’n vijf jaar geleden, dat ik mijn plezier aan de vriendschap met jullie heb gevonden, en nu al bij over 60 wed-
strijden van twente jullie gast mocht zijn en sinds drie jaar in iedere Blaue Brief over jullie mag berichten.

Normaal zou ik waarschijnlijk vandaag naar Wolfsburg reizen, om de bekerwedstrijd tegen Schalke te bekijken. In de 
bus zouden wij vol verwachting zitten, en van jullie jubileumfeestje dromen. In plaats daarvan zit ik thuis en schrijf dit 
tekstje met hoop, dat ik sommige van jullie een paar minuutjes met mij kan laten terugdenken: herinneringen aan de 
laatste vijf jaar, die ik met jullie mocht beleven, herinneringen, die ons niemand meer kan afnemen.

25 jaar VAK-P: Nadat mijn eerste bezoeken bij jullie achter de rug waren, was er voor mij geen twijfel meer mogelijk 
en bovendien hadden jullie mij de plicht gegeven aanwezig te zijn op jullie feest ter gelegenheid van jullie 25-jarig 
bestaan. Natuurlijk heb ik nooit spijt gehad van deze beslissing. Dat jullie goede gastheren zijn, had ik al gemerkt, 
maar voor de geruchten dat u bekend staat om goede feesten, kon ik op deze avond de bevestiging krijgen. Hardstyle 
tot het uiterste, bier zonder schuim en een hoop gekke Nederlanders - wat voor anderen klinkt als een nachtmerrie 
was voor mij een van de mooiste feesten waar ik tot nu toe ben geweest.

Strijd om het overleven van de club: Nadat jullie, bij jullie 20-jarig jubileum de Nederlandse kampioenen waren en 
kort daarna de beker hebben gewonnen, zag het er vijf jaar geleden heel anders uit en jullie dachten dat je je in een 
andere wereld leefde. Sportief ging het slecht, al wist Twente ondanks een miserabele eerste helft van het seizoen 
2015/2016 relatief veilig de degradatie te ontlopen. De KNVB stelde enkele eisen aan FC Twente vanwege hun 
wanbeleid en dreigde de licentie voor de Eredivisie in te trekken. Ook dit werd uitgevoerd, maar kon op het nippertje 
in de rechtbank worden afgewend. Wat overbleef was een boete van zes cijfers, die de gemeente Enschede betaalde 
met steun van het plaatselijke bedrijfsleven en de fans. Er was grote vreugde en hoop op een nieuw begin, wat je ook 
aan jullie kon zien. Twente leeft!

Keep on Fighting Jard!: Ik had jullie broer Jard net ontmoet en toen hoorde ik van zijn ernstig auto-ongeluk. Niemand 
wist of hij het zou overleven en het begonnen een paar weken die aan sleepten als kauwgom en er werd geen nieuw 
nieuws vernomen over zijn toestand. Jullie gedachten waren elke seconde bij jullie broer, die meestal naast je stond 
en ook wij hebben voor de uitwedstrijd bij Feyenoord 2016/2017 een vlag gemaakt met de tekst “Keep on fighting 
Jard!” die daarna bij elke Schalke-wedstrijd boven onze vlag hing. Gelukkig heeft Jard die strijd gewonnen en het is 
mooi om vandaag weer met hem in de Veste te staan, of hem bij Schalke te kunnen verwelkomen .

Politie uit het Stadion schieten!: 6 april 2017 - Engelse week - Twente speelt thuis tegen PSV Eindhoven. Vroeg 
sluitingstijd, auto vol en naar Enschede gereden, eigenlijk niets bijzonders. Voor de wedstrijd een paar biertjes in het 
Supportershome voordat we het vak opgingen. Twente speelde zelfs verrassend goed toen de wedstrijd er voor jou 
niet toe deed. De politie viel je thuis binnen en nam het van je af. Alleen met paarden, rubberen kogels en pepperspray 
kon de politie ons tegenhouden tot ze uiteindelijk opdonderden. Ik zal nooit de tranen in je ogen vergeten toen je het 
verwoeste Supportershome zag. Uw broeders die in het Home waren werden gearresteerd, jaren van vechten voor 
gerechtigheid begonnen. En elke keer als je dacht dat je een stap vooruit had gezet, werd je weer genaaid door een 
of andere overheid. Wie zulke taferelen meemaakt, begrijpt uw haat tegen de politie. Tot vandaag was het Supporter-
shome nooit meer een toevlucht bij thuiswedstrijden of andere gelegenheden. Het is nog bitterder dat de heropening 
nu nog verder weg is als gevolg van de Corona-pandemie.

Beker Seizoen 2017/2018: Hoewel het seizoen 2017/2018 het slechtste was dat Twente in zijn geschiedenis had 
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gespeeld, was er een bijzonder hoogtepunt: de bekercompetitie. Vooral de laatste drie wedstrijden zullen voor altijd 
in mijn geheugen blijven en dat om drie verschillende redenen.

Ronde van 16 - thuiswedstrijd tegen Cambuur Leeuwaarden. Hoewel ik de volgende dag een belangrijke persoonlijke 
afspraak had, besloot ik de avond ervoor naar jullie bekerwedstrijd te komen. Wat ik niet verwachtte was dat sommige 
van jullie waarschijnlijk je competitie frustraties wilden wegspoelen bij deze wedstrijd. Ik stond dus tussen een paar 
dorstige mensen van jullie en had 90 minuten lang een beker bier in mijn hand die constant door iemand weer werd 
ingeschonken. Nadat Twente met 3:1 gewonnen had, leek het mij een goed idee om jullie naar de volgende kroeg te 
vergezellen. Vandaag is het altijd een goede grap als je zegt: “Kom op jongen, net als tegen Cambuur, neem nog een bor-
rel!” of “Dinsdagavond een borrel nemen, dat kun je!”. Over mijn belangrijke afspraak praat ik vandaag niet zo graag.

Kwartfinale - thuiswedstrijd tegen Ajax Amsterdam, waarschijnlijk de meest geweldige wedstrijd van Twente die ik 
tot nu toe heb gezien. Nadat Ajax in de openingsminuten de leiding had genomen, leek het erop dat de wedstrijd 
een gelopen zaak zou worden. Maar de ploeg op het veld stortte zich plotseling als berserkers in de duels, de Veste 
sudderde en werd beloond met de gelijkmaker in de 90e minuut. Na nog eens 30 minuten van strijd, slaagde FCT er 
uiteindelijk in om door te gaan in een strafschoppenserie. De bierkramen waren leeg gezopen, de mensen lagen in 
elkaars armen, je zat in de halve finales. Het is een van die spelletjes die iedereen zich altijd zal herinneren.
Halve finale - uitwedstrijd bij AZ Alkmaar. Dagen tevoren hadden we getwijfeld of de wedstrijd zou worden afgelast. 
Het vond plaats zoals je weet en we beefden nog meer. Met temperaturen van twee cijfers onder nul en een frisse 
wind vanaf de Noordzee stonden we daar in het uitvak in Alkmaar. Hoewel Twente deze wedstrijd duidelijk verloor, 
zal ik hem waarschijnlijk nooit vergeten. Er werden petten en sjaals uitgedeeld, koffie, thee en cacao waren gratis en 
zelfs van de gebruikelijke bloksluis werd afgezien. 90 minuten vol gas voor Twente en om niet vast te vriezen, ook al 
faalde het team totaal.

Volhouden Sektion Stadionverbod!: Nog steeds het seizoen 2017/2018. Uitwedstrijd bij Roda Kerkrade, de toenma-
lige grootste concurrent in de strijd om het klassebehoud. Wat voor allen de grote hoop was om toch de verbinding 
te behouden, eindigde in een pikzwarte dag. Vanwege de pyroshow bij de ingang van de teams, was er de grootste 
golf stadionverboden voor u tot nu toe. Gelukkig kunnen we vandaag zeggen dat je gewonnen hebt. We stonden 
weer samen op de tribune en we weten dat geen straf in deze wereld ons kan stoppen.

Aan het eind toch de degradatie: Wat we gevierd hebben, wat waren we blij dat de licentie intrekking geen bed-
reiging meer was voor de club. Maar in het seizoen 2017/2018 moesten we de viering laten voor wat het was. Ver-
schrikkelijke wedstrijden gezien, nooit de hoop opgegeven, maar helaas kon het team de degradatie sportief gezien 
niet voorkomen. Tranen, frustratie en zwarte rook bleven achter toen zelfs de Pay-Off-Plaatsen niet konden worden 
bereikt. Zware dagen, maar je hebt dat ook opgeborgen en bent sterker teruggekomen.

Een jaar eerste Divisie: Hoe pijnlijk de degradatie ook was, vandaag ben ik het met je eens als je zegt dat je een on-
vergetelijk jaar in de tweede klasse hebt beleefd, dat je niet meer wilt missen. En ook ik herinner me aan geweldige 
wedstrijden, vooral uitwedstrijden waar ik met plezier aan terugdenk. FC Doordrecht - hoe je werd ontvangen. Het 
leek wel of elke boer in Rotterdam je te pakken wilde krijgen. Telstar, toen je chauffeur voor een busje helaas uitviel 
en ik het stuur overnam. De laatste bak, binnenspiegel afgebroken, de deuren waren niet krap, desondanks kwamen 
we aan op het veld aan de Noordzee. Dat ik op de terugweg de auto moest trappen met volgas, omdat de Graafschap 
zich had aangekondigd, hebben we ook overleefd. Kerkrade uit, nu nog onbegrip en haat tegen de politie, dat wij kort 
voor Kerkrade, na eeuwige controle, zonder gegronde reden werden teruggestuurd. Maar ook de thuiswedstrijden 
waren iets speciaals. Naar mijn mening zijn jullie samen in de hoek gegroeid en konden, ondanks vele tegenstanders, 
die slechts een handjevol gasten meebrachten, de Veste steeds goed rocken. Het meest onvergetelijke hoogtepunt 
was natuurlijk de promotiewedstrijd.
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Promotie, hoe kan het anders?: 22.04.2019 - de zojuist genoemde promotiewedstrijd tegen het tweede elftal van 
AZ Alkmaar. Al in de ochtend, hadden jullie duizenden gevoegd die bij de Tukkers staan. Vlakbij het stadion, op de 
straat, waren wij ook te gast op jullie grootste Homeless VAK-P party. De Caddys met vers bier kwamen om de minuut 
aanrijden om uit te laden, en de hardstyle bassen trilden de hele weg naar de oude markt. De mars naar het stadion, 
het laatste fluitsignaal met de bestorming van het veld, momenten voor de eeuwigheid.

Twente uit!: Uitjes in Nederland zijn klote? Niet met jullie jongens! Ondanks verplichte reizen, gepersonaliseerde tick-
ets en andere beperkingen, is het altijd een plezier om met jullie te reizen. Natuurlijk is het anders dan in Duitsland, 
maar je maakt er gewoon het beste van. In de tussentijd heb ik alles gedaan wat de verenigingen je toestaan te 
doen. Of bus, busje of auto, zelfs de enige toegestane vrije reis met de trein van de laatste vijf jaar, naar de wedstrijd 
bij Excelsior Rotterdam mocht ik meemaken en was voor mij natuurlijk een nog groter hoogtepunt dan voor u. En 
waar je altijd van droomt, zeker in deze tijden: eindelijk weer eens een echt asociale Beatbuzz tour, dat zou het zijn.
Schalke en de FCT!: „Wir sind asoziale Schalker, keiner mag uns – scheiss egal!“ en „Wij zijn gehaat en asociaal“, 
ook al de manier waarop wij Ultra leven in veel opzichten verschilt, in sommige dingen zijn wij hetzelfde. Niemand 
mag ons, we worden beschouwd als een van de meest asociale fans van ons land, we hebben het altijd moeilijk in de 
club, maar we volgen de ploeg, ook al stelt die ons voor de honderdste keer teleur. Het is voor mij altijd een eer om 
deze vriendschap te mogen meemaken. Ontelbare bezoeken, voetbalwedstrijden tegen elkaar, seizoensopeningen, 
andere feesten, zelfs op privé-niveau. Schalke en de FCT wordt geleefd en zo hoort het ook! De ontwikkeling van de 
vriendschap heeft de laatste jaren ook een paar stappen vooruit gezet, steeds meer Ultras genieten van de wederzi-
jdse bezoeken en de verschillende fanculturen.

Laatste persoonlijke woordjes: Jongens, iedereen van jullie, gefeliciteerd met jullie 30 jarig jubileum! 30 jaar zijn niet 
zomaar, je mag er trots op zijn! Je hebt veel tegenslagen gehad, maar je gaf nooit op, je ging gewoon door. Dat is 
precies wat het maakt, ons leven, deze saamhorigheid, de strijd voor dingen die onbereikbaar lijken. Wij geven nooit 
op en wie dit leven niet leeft, die zal ons nooit kunnen begrijpen. Maar wat maakt het uit, blijf zoals je bent! Je maakt 
het zeker goed en de volgende jubileums wachten ook! Bedankt voor alles wat ik tot nu toe met jullie heb mogen 
meemaken en hopelijk mag ik dat binnenkort weer meemaken. Red to the bone!
Brunsi

Brunsi
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30 jaar Ultras Vak-P - mijn god, wat een nummer!

Eigenlijk zou ik je nu kunnen feliciteren, hoe trots je mag zijn op een 30-jarig bestaan, hoe bijzonder het is om 
over zo’n periode altijd alles te geven en er ondanks bittere tegenslagen nog steeds te zijn: In VAK-P, het hart 
van de Grolsch Veste! Twente is een bijzondere club, waar de leden altijd het hart van de club zijn geweest. Net 
als Schalke. Zonder supporters geen club. 

We hebben samen wedstrijden bijgewoond, feesten en verjaardagen gevierd. We hebben samen casino’s, kroe-
gen, stadions en andere landen onveilig gemaakt, we hebben uitgewisseld, bekritiseerd, gelachen, gevierd en 
gerouwd. Alles in vriendschap, een band sterker dan al het andere. Het maakt niet uit of het de bustocht naar 
Kerkrade was toen we werden opgepakt door de politie, de kwartfinale tegen Ajax Amsterdam toen Twente 
ondanks een achterstand verder kwam, de daaropvolgende halve finale bij -12°C in Alkmaar die we helaas 
verloren, de thuiswedstrijd tegen PSV toen de politie het supportershome bestormde of de treinreis naar de 
onbelangrijke wedstrijd bij Excelsior Rotterdam met de regionale trein door heel Nederland bij de aftrap om 
12.30 uur. Dit alles zijn misschien slechts anekdotes, fragmenten en flarden uit onze langdurige vriendschap 
en mijn verbondenheid met Enschede en het FCT, maar de herinneringen met jou betekenen meer voor mij dan 
menigeen zich kan voorstellen.

Maar uiteindelijk hoef ik je daar niet voor te feliciteren en ik zou zelf ook niet gefeliciteerd willen worden voor 
iets wat mijn passie is. Mijn overtuiging. Mijn leven. Ik zou respect, erkenning en hoogstens een klap op de 
schouder willen met de woorden: “Correct, wat u doet, daar neem ik mijn petje voor af!”. 30 Jaar Vak-P. Passie 
een leven lang!

Max
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Dankzij de tijd die we samen met onze Twentse vrienden, of beter gezegd met VAK-P, hebben doorgebracht, kan 
ik terugkijken op een aantal goede anekdotes en verhalen.

Ik denk aan enkele zeer goede feesten in het bioscoopcomplex bij het stadion (trouwens, het standbeeld in 
onze kelder is daarvandaan ontvoerd). De bezoeken aan de Supporters Home’s zullen ook voor altijd herinnerd 
worden, net als de EL thuiswedstrijd tegen OL Marseille. Maar het meest vormende, of indrukwekkend, was voor 
mij ons eerste bezoek aan Enschede voor een voetbalwedstrijd. Het moet eind 2005 of begin 2006 zijn geweest, 
helaas kan ik me de tegenstander niet meer herinneren, maar het was een thuiswedstrijd en ik bedoel op een 
vrijdagavond. In ieder geval was het een verlichte wedstrijd.

Aangezien de Gelsenszene al lange tijd een samenwerkingsverband had met de hools van VAK-P, de Twente 
Hooligan Firm, was dit voor ons het eerste contact met de jongens van VAK-P.

Samen met mij waren vier andere strijdmakkers, als mijn herinneringen mij niet bedriegen. Voordat we op-
pervlakkig wisten wat ons te wachten stond. Als echte Ultra in die tijd zoog je alle informatie in de diverse 
tijdschriften als een spons op en was je dus ook op de hoogte van de Nederlandse Ultra scene, die toen nog in 
de kinderschoenen stond.

Zoals u wellicht weet, is VAK-P een supportersvereniging waarbij naast gewone fans ook Ultras en de THF waren 
aangesloten. VAK-P werd geleid door de Hools en daarom hadden zij de leiding, niet alleen in de bochten maar 
in het hele stadion. Ook het contact met de club was heel goed, wat niet in de laatste plaats te merken was in 
de eigen fanshop van de club. De onbelemmerde baas van het geheel was Ingo, die we even later op indrukwek-
kende wijze mochten meemaken, maar daarover later meer.

Nadat wij het stadion en de omgeving hadden verkend, ontmoetten wij Joos, die toen hoofd van de Ultras was, 
en werden wij onmiddellijk in het Supportershuis binnengeleid. In die tijd was het iets kleiner en vreemder dan 
voorheen, maar niet minder indrukwekkend. De plaats was dezelfde als vandaag. Er was een buiteningang en 
een doorgang naar het stadion die alleen tijdens de rust kon worden gebruikt. Tenminste officieel. Je begrijpt...
Nadat we waren voorgesteld aan enkele vooraanstaande mensen, lieten we alles op ons inwerken. Praten was 
toch al niet mogelijk, hardstyle schalde met overdreven volume uit de speakers en zo snel als het bier van alle 
kanten in je hand werd geduwd, kon toch niemand drinken. Hoe dan ook, Serkan vond de lopers daar zo goed 
dat hij direct de Hansmark introduceerde in GE, toen nog mooi blauw met glitters... De rest van ons was na twee 
uur hardstyle gewoon stoked tot het laatst en klaar om te doden. Aangezien we in het bezit waren van geldige 
kaartjes kozen we de normale ingang om het stadion binnen te komen. Achterham en Burger hielpen ons in het 
begin een beetje ons hoofd leeg te maken. Voordat we het blok ingingen, kreeg een of andere hool ons in de 
gaten en sprak met ons. Welnu, eerder werd de vraag gesteld wat wij Duitsers hier willen en klappen stonden in 
de kamer, totdat Schalke en UGE de situatie abrupt versoepelden.

Op de tribune dwaalde de blik eerst langs het stadion, waar mij in het bijzonder de vlaggentooi opviel. Minstens 
elke tweede hekvlag in het stadion was gerelateerd aan VAK-P, daarnaast hingen er Twente Hools en Heubach 
Hooligans vlaggen. Heubach was in die tijd een speler die dicht bij VAK-P en THF stond, zullen we maar zeggen.
Visueel en qua ondersteuning was het erg Brits, zoals verwacht. VAK-P was in die tijd zo’n beetje het beste wat 
de competitie te bieden had qua ondersteuning en op de weg. De Hel van Enschede, zoals het stadion en de 
bocht werden genoemd, was de toepasselijke bijnaam.

In de rust probeerde de hele tribune in het supportershome te komen, en wij dus ook. Aangezien de gewone 
Duitse ultra pas na het laatste fluitsignaal het blok verlieten, stelden wij ons op aan het eind van de menigte. 
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Ingo maakte de deur met twee andere stabiele jongens en sorteerde rigoureus, want tijdens de rust mochten 
alleen leden naar binnen. Toen wij ons afvroegen of wij naar binnen mochten of ook een zweep zouden krijgen, 
dwaalden Ingo’s ogen over de menigte en zagen ons. Nadat hij de menigte had gezegd stil te zijn, vroeg hij ons 
of wij geen gasten van UGE waren, waarop wij bevestigend antwoordden. Ingo maakte een handgebaar met een 
ongelooflijke autoriteit en charisma in zijn gezicht en een gang opende zich voor ons. We liepen langs afgunstige 
en verbijsterde blikken, werden hartelijk begroet door de jongens en binnengelaten.

Zelfs nu nog denk ik met een subliem gevoel terug aan dat moment waarop ik Ingo in het stadion ontmoet. Ook 
zijn eerste woorden na de ontvangst blijven onvergetelijk: “Het is geweldig dat jullie hier zijn en dat de Ultras nu 
ook de vriendschap voortzetten. Schalke en Twente kunnen veel van elkaar leren. Wij hebben veel hooligans en 
weinig Ultras, Schalke heeft veel Ultras en weinig hooligans...”

Moeilijk onder woorden te brengen wat we daar voelden. Enerzijds waren we overdonderd door de gastvrijheid 
van de jongens, het clubhuis onder onze eigen tribune met toegang tot het stadion, de vlaggen, de steun op de 
tribunes, het is grappig als het hele stadion onder andere Heubach Hooligans scandeert. Maar het meest opval-
lende was te ervaren hoe groot de invloed van VAK-P was in het stadion, de fanscene en de club. Vooral Ingo, 
die gewoon de baas was. Zijn woord was wet en wie dat niet wilde begrijpen, moest de prijs betalen. Hij kwam 
niet arrogant de hoek om, hij was gewoon een vent die deed en minder praatte.

Na de wedstrijd liep de SH plotseling leeg en waren er enkele gevechten met politie en tegenstanders. Er ge-
beurde niet echt iets bij deze wedstrijd, maar je kon al raden dat het een behoorlijk wilde bende is, of kan zijn.
De weg naar huis was zeer onderhoudend en gekenmerkt door het uitwisselen van de ervaringen. Ook nu nog 
praten we over deze avond en frissen we de herinneringen op. Ook al komen de oudere leden van UGE niet zo 
vaak meer naar Enschede, toch zijn we er trots op dat de jongere generatie de vlam van de vriendschap voortzet, 
dat onze verhalen worden doorverteld en dat niet alleen beelden in ons hoofd blijven, maar van generatie op 
generatie worden doorverteld.
Come on Twente Enschede....

Willow
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SCHALKE UND TWENTE

TWEE CLUBS
TWEE KLEUREN

EEN PASSIE


