
 

FC Twente terechte degradant? 

Afgelopen zondag was het zover. FC Twente degradeert rechtstreeks uit 

de Eredivisie van de KNVB. De koppen van de kranten spreken de vol-

gende dag over een drama voor Twente. Het is allemaal niet best. Ik kan 

het mis hebben, maar als je deelneemt aan een competitie, waarbij een 

promotie en degradatie regeling is vastgesteld, dan weet je al voor de 

eerste wedstrijddag wat de consequenties zijn aan het eind van het wed-

strijd seizoen. Dat het niet lekker zat bij Twente bleek al in oktober 

2017. Trainer René Hake werd ingewisseld voor Gert Jan Verbeek. Hij 

zou dat varkentje wel even wassen. Het resultaat was er niet naar. Hij 

werd in maart 2018 ontslagen. En nu een dikke maand later is Twente 

gedegradeerd. In het seizoen 2016-2017 degradeerde Go Ahead Eagles 

rechtstreeks en in seizoen 2015-2016 was dit Cambuur. Hier kraaide 

geen haan naar. Volgens de kenners is FC Twente de vijfde club van 

Nederland. Dit is op basis van het geld en niet op basis van wat op het 

veld wordt gepresteerd. Als ik naar de Duitse competitie kijk, dan staan 

op dit moment gerenommeerde clubs als FC Köln en Hamburger SV op 

de nominatie om te degraderen. Ik hoor daar niemand over. That’s all 

in the game. Het is volgens mij heel simpel. Je hoeft hiervoor geen Mas-

ters opleiding Public Control te hebben. Op de achterkant van een siga-

rendoosje is het uit te rekenen. Als je aan het eind van de competitie de 

minste punten hebt dan dien je te degraderen naar een lagere divisie. 

Dit gebeurt toch ook bij andere sporten? In dit geval is het zo klaar als 

een kanteldop van een Grolsch fles. FC Twente heeft de minste punten 

van alle ploegen. Dus degraderen. Natuurlijk is het niet leuk om te de-

graderen. Het is veel leuker om met je cluppie kampioen te worden. Kun 

je lekker in het openbaar gelegaliseerd uit je dak gaan. Bestuurders, 

spelers en supporters van FC Twente pak een lekkere Grolsch en kijk 

vooruit naar een nieuw seizoen tegen o.a. FC Emmen. Ontdek andere 

steden, waar je de laatste 34 jaar niet meer bent geweest. Daarbij komt 

nog, dat je zelfs in de Jupiler League je Grolschje mag blijven drinken. 
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