
Bennie Kuiper (66), 
vrijwilliger bij FC Twente

essenties 

Een bezig baasje. Loyaal ook. Veertig jaar is hij nu getrouwd met zijn 
vrouw Lies. Ruim veertig jaar werkte hij bij Essent: als monteur, inspecteur 
en technisch consultant. En hij is al bijna veertig jaar secretaris van 
personeelsstichting SPEN Twente. Maar Bennie Kuiper is bovenal al  
vier decennia “supervrijwilliger” bij FC Twente. P

+
Dit is het katern bij Essenties  

voor gepensioneerde  
medewerkers van Essent.  

No.4 september 2012

Te
ks

t R
ob

 d
e 

V
ri

es
  F

ot
og

ra
fie

 B
er

t 
B

ee
le

n

‘�Bij�de�opkomst�van�de�spelers�
draaide�ik�altijd�You’ll Never 
Walk aloNe.�kippenvel.’
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uit�de�regio

 A anvankelijk stroomde er groen-wit bloed 
door zijn aderen, de clubkleuren van 
de Enschedese Boys. Zijn opa was een 

hartstochtelijk aanhanger van de club, net als 
zijn vader. Bennie voetbalde er nog een blauwe 
maandag,  als linksbuiten. ‘Maar ik kon er niet 
veel van. Na één seizoen in de jeugd ben ik 
gestopt. Ik heb later gevolleybald, getennist 
en gevist. En jeu de boules bij het bedrijf. Maar 
voetbal is altijd mijn sport gebleven. Ik volg alles.’

Aartsrivaal
Na de LTS begon Bennie in 1962 als monteur 
bij het Gemeentelijk Energiebedrijf Enschede, 
een van de voorlopers van Essent. Hij werd 
verantwoordelijk voor het elektrisch circuit in 
het Diekman Stadion van Sportclub Enschede. 
‘Best vreemd: als groen-witte moest ik bij de 
zwart-witten aan de slag. Die clubs waren als 
water en vuur.’ In 1965 smolten de   aartsrivalen 
niettemin samen tot FC Twente. In 1970 
vroeg de fusieclub hem om de muziek bij 
de wedstrijden te verzorgen. Want een elek-
tromonteur had vast ook verstand van een 
  mengpaneel, platenspeler en band  recorder. 
‘Ik had de vaste dj al een paar keer vervangen 
omdat hij het te druk had. Daarop vroeg de 
voorzitter mij of ik het wilde blijven doen.’
Veertig jaar lang selecteerde hij de muziek 
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reis�naar�de�slagvelden�van�Wo�ii�maakt���diepe�indruk

door medewerkers van de muziekwinkel en 
jongere vrijwilligers in de radiokamer. In 2010 
vond ik het tijd dat de jonge garde het écht zou 
overnemen. Sindsdien geef ik rondleidingen.’ 
Zo’n drie keer per week gidst hij bezoekers 
door de Grolsch Veste. Langs de skyboxen, 
perskamer, het spelershome en – altijd het 
hoogte  punt – de kleedkamers. Na dit interview 
wacht hem een groep vakantiegangers. ‘Elke 
stadiontour geniet ik weer van de enthousiaste 
reacties.’

Rood bloed
Op voordracht van FC Twente ontving Bennie 
in 2008 een lintje van Hare Majesteit. Bij zijn 
afscheid van de radiokamer eerde de club zijn 
‘supervrijwilliger’ met een seizoenkaart voor 
het leven. ‘FC Twente is mijn grootste hobby. 
Maar ook het bestuurswerk voor de personeels-
stichting vind ik nog steeds geweldig.’ Sinds 
acht jaar is Bennie bovendien lid van de acti-
viteitencommissie van Senioren Essent Regio 
Twente. Hij organiseert fietstochten, reizen en 
excursies, bijvoorbeeld naar de VW-fabrieken. 
‘Ik was 58 toen ik met de VUT ging, maar heb 
het nu drukker dan ooit. Zolang er bloed door 
mijn aderen stroomt, ben ik van plan om met 
deze hobby’s door te gaan.’ En dat bloed? Dat is 
inmiddels ‘gewoon’ rood. FC Twente-rood.

Voor de jaarlijkse dagtocht (17 t/m 20 juli) was dit jaar voor de Belgische stad Namen gekozen. 
Voor velen een onbekende stad, wellicht ook door het feit dat ze Franstalig is. We waren als 
  organisatie dan ook zeer verrast met de inschrijving van meer dan vierhonderd deelnemers. 
Vanwege de capaciteit van het treintje op de Citadel en de capaciteit van het restaurant waren 
we genoodzaakt om zestig inschrijvers teleur te stellen. Ondanks de slechte weersvoorspellingen 
kunnen we terugkijken op vier geslaagde dagen met redelijk goed weer.
Het programma bestond uit een aantal uren vrije tijd om door het oude centrum te zwerven en  
te lunchen. Daarna volgde een stadswandeling met gids en aansluitend een bezoek aan de 
Citadel met een videopresentatie over de geschiedenis ervan. Aansluitend reden we met het 
treintje over het uitgestrekte complex.
Het diner als afsluiting in restaurant ‘Les Tanneurs’ in de oude stad was een voltreffer. Niet  
alleen was het eten voortreffelijk, de ambiance was ook geweldig door het behoud van het 
oorspronkelijke karakter van de samengevoegde en gerenoveerde oude leerlooierhuisjes.

Frankrijk�is�een�bijzonder�land�met��
veel�bezienswaardigheden�en�een�rijk�
cultureel�leven.�dat�is�voor�normandië��
en�Bretagne�niet�anders.�op�zaterdag��
26�mei�maakte�een�eerste�groep�reis�
genoten�van�ssen�kennis�met�de�sfeer�
van�deze�veelzijdige�regio’s.�daarbij�
werden�ook�de�stranden�bezocht�waar�
gestreden�werd�voor�onze�vrijheid.

In opperbeste stemming en met de zon aan de 
zijde rijdt de groep langs Calais waar als eerste 
het enorme bunkercomplex wordt bezocht.  
De stille getuigen van de Tweede Wereldoorlog 
maken indruk, terwijl enkelen het gigantische 
kanon aan een nader onderzoek onderwerpen. 
Tegen de avond bereiken we Caen waar de 
hotelkamers worden bezet.
Caen is een levendige stad met ruim 350.000 
inwoners. In de oorlog compleet verwoest en 
daarna weer op gebouwd. Caen was een slag-
veld en dus is het niet verwonderlijk dat hier 
het gigantische Mémorial de Caen staat. In 
het museum wordt uitgelegd hoe het tot zo’n 
oorlog heeft kunnen komen. Als lering voor de 
toekomst. In de middag drinken we een lekker 
glaasje Calvados, bezichtigen we de Pegasus-
brug – een belangrijk symbool uit de oorlog –  
en bezoeken we een paar kleine, typisch 
Normandische plaatsjes.
Het landschap glooit en wordt gescheiden door 
fraaie houtwallen. Daar tussenin die typisch 

dagtocht�namen
spel

ssen

en begeleidde hij de speakers. Als invalom-
roeper schalde Bennies stem zelf ook door 
het stadion. ‘Leuk, maar het dj-werk vond ik 
mooier. Muziek kan de sfeer in een stadion 
maken of breken. Ik koos altijd voor goed in het 
gehoor liggende nummers: Engelstalig, Neder-
landstalig en vlak voor de aftrap wat opzwe-
pender muziek. En bij opkomst van de spelers 
altijd You’ll Never Walk Alone. Kippenvel!’

Kleedkamers
Toch was hij nooit een uitgesproken muziek-
 fan. Thuis geen kasten vol cd’s. ‘Voor actuele 
nummers uit de Top 40 liet ik me adviseren 
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Normandische bouwstijl waarbij vakwerk-
huizen prominent het landschap sieren. Dan 
op weg naar de begraafplaatsen van Duitsers 
en geallieerden, samen met een gids die er op 
boeiende wijze over vertelt. Je wordt er stil van 
als je ziet hoeveel jonge levens zich hebben 
opgeofferd voor onze vrijheid. ‘Soldatengraven 
zijn de belangrijkste predikers van de vrede.’ 
Een uitspraak van Albert Schweitzer die hele-
maal waar is. Op de Pont du Hoc zie je nog de 
bomkraters als stille getuigen van de strijd. 
Omaha Beach visualiseert het strijdtoneel.  
Ook nu nog.

Zwaar beschadigd
Voor cultuur gaan we naar de herbouwde 
stad Rouen. Zwaar beschadigd in de oorlog, 
maar compleet in oude stijl hersteld. Een 
stad met een rijkdom aan bouwstijlen die je 

haast nergens ziet. Dan volgen Lisieux met 
zijn imposante kathedraal en een bezoek aan 
het Benedictijnenklooster waar geproefd kan 
worden aan de Benedictine. En we bezoeken 
de krijtrotsen en zoeken grote schelpen op het 
strand van Port-en-Bassin.

De vrede bewaren
De laatste dag verruilen we Normandië voor 
Bretagne waar we op de grens een bezoek 
brengen aan Mont Saint Michel. Een blok 
graniet met een klooster er bovenop. Tenslotte 
maken we een rit naar Saint Malo, waar een 
wandeling rond de ommuurde stad en het 
fantastische uitzicht indruk maken. Een einde 
aan een geweldige ervaring met dit mooie 
land. En een blijvende herinnering aan de wijze 
waarop we de vrede zouden kunnen bewaren. 
That we remember!

Op de troon van de Koning der Leugenaars. 
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agenda

Wilt u iets vragen, een 
overlijden of een verhuizing 
doorgeven? De mede -
werkers van People  
Service helpen u graag. 
e-mail: peopleservice@
essent.nl
Post:�postbus 135, 
5201 AC ‘s-Hertogenbosch. 

Heeft u vragen over het  
sociaal fonds? Kijk dan op 
www.sociaalfondsessent.nl.

•  Stichting Contactgroep 
Postactieven Essent 
Limburg (SPEL):  
www.stichting-spel.nl

•  Stichting Contactgroep 
Gepensioneerden  
Essent Brabant:  
www.cgeb.nl

•  Stichting Senioren  
Essent Noord:  
www.ssen-info.nl

CoNTaCT

regio Noord
3�oktober
Reünie senioren inWezep,  
regio Zwolle
11�oktober
Eendaagse reis  
(onder voorbehoud),  
regio Twente – senioren
11�oktober
Kaart- en sjoelmiddag 
zalencentrum Lamain in 
Winschoten, regio Winschoten
18�oktober
Reünie regio Enschede  
Luttikhuis in Deurningen,  
regio Twente – senioren
18�oktober
Reünie regio Hengelo  
‘t Hoogspel in Amt Delden,  
regio Twente – senioren
19�oktober
Dropping/moordtocht in 

Oldenzaal, regio Twente
medio�november
Bowlen, regio Groningen
3�november
Tennisavond in tennis- 
centrum ‘t Wooldrik Enschede, 
regio Twente
10�november�
75-jarig bestaan activiteiten -
commissie, regio Zwolle
13�november�
Reünie in De Lindenberg in 
Ommen, regio Hoogeveen
15�november
Kaart- en sjoelmiddag 
zalencentrum Lamain  
in Winschoten, regio 
Winschoten
17�november
 Feestavond bij Luttikhuis in 
Deurningen i.v.m. 85 jaar PV,  
regio Twente

29�november�
Busreis naar kerstmarkt in 
Oldenburg, regio EGD

regio BraBaNT
Leden van de seniorenstichting 
Brabant kunnen ook meedoen 
aan activiteiten van de 
personeelsverenigingen.

personeelsvereniging�Blinck uit 
Den Bosch organiseert een 2-daagse 
busreis naar Bonn met een bezoek 
aan de wijnfeesten in Altenahr. 
Vertrekdatum: 13102012

agenda�personeelsvereniging�
energiek,�geertruidenberg
15�en�17�oktober
Vertrek 3-daagse busreis  
naar Eurodisney

agenda�personeels���
vereniging�tilburg
24�september
Darten

regio limBurg
3�oktober
Gouden Eeuw China,  
Maaseik
31�oktober
Reünie Theater aan het Vrijthof
7�november
Reünie Oranjerie Roermond
18�november
Cirque du Soleil, Düsseldorf
467�december
Kerstreis naar Bonn
111213�december
Kienavonden in  
Maasbree-Maasbracht- 
Landgraaf en Maastricht

SPEL brengt een bezoek aan de 
voorstelling van Cirque du Soleil  
in Düsseldorf op 18 november.


