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Filmmaker Geertjan Lassche brengt knotsgek seizoen voetbalclub in beeld

Het jaar dat
Twente bijna
kapot ging

PREMIÈRE ▼

■ ‘Het Laatste Jaar van

FC Twente’ is maandag
12 september op tv (NPO
2, 20.28 uur). De voorpremière is maandag 5
september in Enschede,
uitsluitend voor abonnees van De Twentsche
Courant Tubantia en de
VARA-gids. Maker Geertjan Lassche en hoofdpersonage Erik Dijkstra zijn
aanwezig. De voorverkoop begint 12 augustus.

Hij dook een jaar onder bij FC
Twente. Onverwacht en ongewild kwam
documentairemaker Geertjan Lassche (39)
in een web van intriges, transferperikelen en
rechtszaken terecht. Hij maakte er ‘een
genadeloos eerlijke’ film van.
Dolf Ruesink
Enschede

D

e titel van de film
is er één met een
dubbele bodem.
‘Het Laatste Jaar
van FC Twente’.
Bij een gedwongen degradatie
uit de eredivisie en een faillissement zou het een feitelijk
juiste typering zijn. Nu is het
een beladen verwijzing naar
het afgelopen seizoen, het
meest enerverende ooit.
„De opmerking dat ik met de
neus in de boter ben gevallen,
komt me inmiddels de neus
uit. Alsof je alleen met ellende
een goed verhaal kunt vertellen”, zegt onderzoeksjournalist
en documentairemaker Lassche. „Ik wilde een jaar onderduiken in FC Twente en me
verdiepen in de achtergronden
van een club die na een periode vol moeilijkheden weer aan
het opkrabbelen was. In plaats
daarvan kwam ik in een rollercoaster terecht, waarin drama
op drama werd gestapeld.”
Nog nooit had Lassche iets
met voetbal gedaan. „Ik was vorige zomer juist van plan een
tijdje ‘embedded’ te gaan bij
PEC Zwolle, bij mij in de buurt
(Rouveen, red.). Bij de VARA
kwam ik Erik Dijkstra tegen,
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die zich grote zorgen maakte
over ‘zijn’ FC Twente. ‘De club
gaat naar de gallemiezen’, mopperde Erik. De VARA en NPO2
zagen er een film in. Ik wilde
er, net als bij mijn andere documentaires - Lassche maakte
sinds 2000 voor onder meer
Netwerk en Een Vandaag prijswinnende documentaires en
zijn serie Break Free was eerder
dit jaar op tv - een gelaagd verhaal van maken.”
Lassche viel van de ene verbazing in de andere. „Het profvoetbal is een van de pot gerukte wereld vol façade, machtsvertoon en haantjesgedrag. Iedereen doet eraan mee. De film begint in het laatste stadium van
de hoogmoed bij FC Twente.
Hoewel hij al afgetreden was,
hoorden we in De Grolsch Veste nog de echo van voorzitter
Joop Munsterman. De club
hield ons op afstand. Pas toen
FC Twente in zwaar weer raakte opende dit deuren. Hoogmoed week voor nederigheid.”
„Ik ging op zoek naar de ziel
van FC Twente. Eerst kon ik
die typische verknochtheid
van de fans met de club niet
goed plaatsen. Gaandeweg ontdekte ik dat alles te maken
heeft met trots en identiteit
van Tukkers. Ze wonen aan de
rand van Nederland, hebben

䊱 Filmmaker
Geertjan
Lassche:
„De club is
een manier
om te zeggen tegen
de Randstad: kijk,
wij doen er
wel toe.”
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het gevoel niet altijd mee te
tellen en zoeken houvast. De
club is een manier om te zeggen tegen de Randstad: kijk,
wij doen er wel toe, want we
winnen van jullie.” De film
volgt acht personages: sterspeler Hakim Ziyech, zijn vriend
Moatamid Elmaizi, supporter
Martin uit Vak-P, sportjournalist Fardau Wagenaar, trainer
René Hake, oud-speler Jeroen
Heubach, fan en medewerker
Willy Berends. Lassche toont
hoe diep de verbinding met
de club is en hoe ze het dramatische jaar beleven.
Belangrijkste personage is
Glanerbrugger Erik Dijkstra,
fan door dik en dun. Als beken-
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de Nederlander gidst hij de kijker. Zijn woede, frustratie, kritische houding en hopeloosheid vertolken het gevoel van
de supporter. Eriks belevenissen vormen de rode draad in
de film. „Via Erik komen we
in gesprek met anderen.”
Niet alleen het trainingscomplex in Hengelo en de voetbalarena in Enschede vormen het
decor. Lassche filmde ook in
de rechtbank, bij de protestmars van bezorgde Twente-fans en op de redactie van
De Twentsche Courant Tubantia, die een prijs won met diepgravend onderzoek naar de
misstanden bij de club.
Dat zich drama op drama
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stapelde, maakte niet alleen
de inhoud op voorhand ‘loodzwaar’, de stormachtige ontwikkelingen zaten de producent behoorlijk dwars. „De actualiteit dreigde de regie van
mijn film over te nemen.”
„Ik heb altijd gehoopt op
een positief einde. FC Twente
als fenomeen is eigendom van
de supporters, en die zijn het
meest slachtoffer. Ik hoop dat
de film een les voor het leven
wordt. Het gepoker op hoog niveau had Twente bijna de kop
gekost. Nu kwam het happy
end in de bizarre ontsnapping
in blessuretijd, toen de beslissing viel dat FC Twente toch
in de eredivisie mag blijven.”

€50

Verblijf in hotel Massimo d’Azeglio 3*

Lake District, Yorkshire en Londen

8 daagse busreis
22 jul . . . . . . . . van €529,- voor €499,5 aug . . . . . . . . van €529,- voor €499,Vertrekgarantie!

Toscane, Pisa, Florence en Elba

11 daagse busreis
29 jul . . . . . . . . . van €619,- voor €569,9 sep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va. €619,14 okt . . . . . . . . . . . . . . . . . . va. €559,Diverse data gegarandeerd vertrek!

Ontdek de betoverende natuur van het Lake District en
Yorkshire. Bezoek maar liefst drie verschillende Nationale
Parken. Ontdek leuke dorpjes, het sfeervolle York,
karakteristieke landhuizen en unieke landschapstuinen.
Ook de Britse hoofdstad Londen staat op het programma!

Inclusief
• Verblijf o.b.v. halfpension
• Overtocht per boot/Eurotunnel
• Stadswandeling York o.l.v. gids
• Vervoer per comfort class touringcar

Toscane in Italië heeft naast een prachtig heuvellandschap
een heerlijk mediterraan klimaat en een enorme culturele
rijkdom. Toscane is beroemd om zijn kunst, geschiedenis
en aansprekende groene landschap. In Toscane vindt u
eeuwenoude steden als Siena, Lucca, Pisa en Florence.

Inclusief
• Verblijf o.b.v. halfpension
• Welkomstdrankje
• Stadswandeling Florence o.l.v. gids
• Vervoer per comfort class touringcar

Verblijf in Campanile Bradford 3*
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