Een havendorpje 800 kilometer hiervandaan zal bjnnenkort

twee dagen lang rood kleuren 0p zaterdag 30 mei verwelkomt
Stranraer, gelegen in het zuidwesten van Scho|and, een grote groep

supporters, business-leden, oud-spelers en bestuursleden.
Enschede bekokken bij de organisatie van dit
weekend: "De bevolking draagt onze club zo,n
warm hart toe dat het lokale voetbalteam het
Twentse ros op haar shirt draagt, twee inwoners een FC Twente tattoo bezitten en het dorp
de eerste buitenlandse supportersvereniging
van FC Twente heeÍt opgericht."
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Aanleiding voor de hechte vriendschap tussen
Stranraer en FC Twente rs de laatste wens
van een fanatreke FC

Twente

zamelden ze geld in voor zijn achtergebleven
dochter, De Schotten besloten de wedstrijden
van FC Twente te bezoeken en werden gegrepen door de passie en hartstocht van de club
uit Enschede. Hun lieÍde voor FC Twente werd
zo groot, dat beiden zelfs een
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Het weekend 'Red Day in Stranraer, beleeÍt
haar derde editie en staat evenals voorgaande
jaren volgepland met activiteiten. Bijzonder dit
maal is het groot aantal oud-spelers dat deelneemt aan de wedstrijd met het lokale voetbalteam. Bovendien is een golÍtoernooi aan het
evenement toegevoegd,

om
netwerkgelesenheid te bieden,
business-leden een extra
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de klassieke en
derby tussen Celtic FC en
Glasgow Rangers. Via FC Twente supporters
kwam dit verzoek terecht bi] twee inwoners

de

van Stranraer: de buurmannen Jim Mc Kie
en James HiÍton. De buurmannen hadden
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geleid

de

de jeugd organiseren en tevens een Twentse

verandering in, De twee

egenlijk de aanleiding voor het organiseren van
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kaarten voor The Old Firm
Red Day in Stranraer, het dorpje dat FC Twente beschikbaar te stellen. Het weekend
van de
in haar heeft hart gesloten. Jeroen Gerritsen derby namen ze van Unen onder
hun hoede
is namens supportersvereniging
en toen hij een paar maanden later overleed,

Bagpipe

van Stranraer raakte daardoor meer en meer
betrokken bij FC Twente. James en Jim wilden
op een bepaald moment een voetbaldag voor

weinig contact, maar Van
Unen bracht daar voorgoed
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jeugdvoetbatctub oprichtte,
besÍoot hrj dat de spelers in FC
Twenie{enue zouden gaan spelen. Dejeugd

supportersvereniging oprichten. Dit vormde
de eerste Red Day in Stranraer in 20'li. Het
enthousiasme was zo groot dat we twee jaar
later opnieuw het weekend organiseerden. Toen
deden er maar liefst 500 kinderen uit Stranraer
mee aan de clinic. lnmiddels telt de supportersvereniging FCT Tukker Clan Stranraer ruim 600
leden,"

