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Hallo Schalke fans,
Op dit moment van schrijven - avond voor Bielefeld-S04
- is nog niet bekend of Schalke Herbstmeister is geworden.
Eigenlijk iook niet zo interessant, hoewel ze daar "in de Pruus"
heel anders over denken. Toch is het verrassend dat Schalke 04
samen met Werder Bremen de Bundesliga aanvoert. Na een
prima seizoenstart met als hoogtepunt de 2-0 overwinning tegen
Werder Bremen gebeurde er weer van alles Auf Schalke.
Dramatisch slechte wedstrijden met als absolute dieptepunten de
uitschakelingen in de UEFA cup (AS Nancy) en DFB-Pokal (FC
Köln), uitspraken in de pers van spelers (wie is de mol ?) over de
trainer, die direct reageerde door de betreffende speler disciplinair
te schorsen. Fanprotesten (Schalke ohne Leidenschaft - Ihr macht
uns Sprachlos !) uitmondend in 19 minuten en 04 seconden stilte tijdens de wedstrijd tegen Bayern. Vele belachelijke verhalen en
beschuldigingen in de pers (Bild en DSF) gevolgd door een
terechte persboycot door de spelers. Door al deze negatieve en
positieve gebeurtenissen lijken de spelers naar elkaar gegroeid. Er
staat weer een team op de grasmat die nu wel met Leidenschaft
speelt en daardoor volop meestrijdt om de titel. "Ieder nadeel
heeft zijn voordeel!" Onze fanclub loopt nog steeds als een
tierelier. Dit jaar is het ledenaantal weer gegroeid. Het jaar begon
met een matig bezochte, maar gezellige Instuif. Daarna volgden
vele busreizen naar Bundesliga- en UEFA-cup-duels, met als
hoogtepunt het bezoeken van de uitwedstrijd tegen Espanyol,
3-0 winst, in Barcelona. Ook het BWE-weekend naar Mainz was
een topper.
In mei werd voor de 7e keer het BWE voetbaltoernooi gehouden
op de velden van het gastvrije SC Enschede. Sportief en organisatorisch was het weer een super geslaagd toernooi gezien de
vele positieve reacties van de deelnemende teams en hun
enthousiaste aanhang. De opkomst van onze leden tijdens het
toernooi en de feestavond was helaas matig. We hebben dan ook
besloten om in 2007 geen toernooi te houden.
De busreizen lopen nog steeds enorm goed. Ook dit jaar hebben
we velen moeten teleurstellen omdat de busreis volgeboekt was.
Gelukkig wisten we voor iedere wedstrijd genoeg kaarten te
regelen voor volle bussen. Onze dank aan alle deelnemers voor
hun gezellige en correcte gedrag tijden de busreizen en in de
Fankneipe.
Voor de Rückrunde hoop ik dat Schalke 04 met dezelfde instelling de wedstrijden speelt als de laatste wedstrijden in 2006,
zodat we tot de laatste speeldag mee doen om de Deutscher
Meisterschaft. En kunnen we ons misschien gaan opmaken voor
een bruiloft !? (Erwin gaat namelijk trouwen als Schalke 04
kampioen wordt!). Om het jaar op een gezellige manier af te
sluiten met en hapje en een drankje hoop ik vele van u te
ontmoeten op onze BWE Uitstuif die gehouden wordt op vrijdag
29 december in café De Doedelzak. Ik wens al onze leden en
familie fijne en gezellige feestdagen en een gezond 2007.
Glückauf,
Henny ten Vergert
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fans van Schalke 04. Het was voor het fanclubbestuur dan ook niet makkelijk te besluiten het
toernooi volgend jaar niet te houden. Er wordt
benadrukt dat het slechts om één jaar gaat, om
daarna frisse moed en met voldoende inspiratie te
werken aan de editie van 2008.
De sabbatical biedt tevens gelegenheid voor BWE
om deel te nemen aan andere fanclubtoernooien.
Mede door het eigen toernooi en het standaardprobleem een team te formeren is deelname aan
andere toernooien er de laatste jaren bij in
geschoten. BWE zal in het voorjaar en zomer van
2007 acte de présence geven bij fanclubtoernooien
van andere fanclubs. Welke deze zijn hangt af van
de uitnodigingen die BWE binnenkrijgt.

Volgend jaar geen BWE-toernooi
Het internationale fanclubtoernooi van BWE wordt
volgend jaar niet gehouden. Het bestuur van BWE
nam deze opvallende en moeilijke beslissing na de
evaluatie van de afgelopen editie. Afgaande op de
spontane reacties van deelnemers en bezoekers
mag ook de laatste editie als succesvol worden
betiteld. Het tweedaagse Schalkefestijn kende een
probleemloos verloop waarbij nauwelijks een wanklank werd vernomen. De feestavond was weer het
gezellige hoogtepunt voor de deelnemende teams.
Het sportieve gedeelte verliep op een enkele uitwas
in de onderste regionen van het deelnemersveld na
naar behoren. Met het verrassende Pottbäcker
Power Ochtrup won één van de trouwste deelnemers. Debutant Blue Devils Belgium bereikte
eveneens de finale. Een prima einde van het tweedaagse Schalkefeest in Enschede.Toch besloot het
fanclubbestuur tot een jaar van bezinning.

BWE Uitstuif op vrijdag 29 december
De BWE Uitstuif is weer terug. Door het ongunstig
vallen van de feestdagen kon de feestavond de
afgelopen twee jaar pas in het nieuwe jaar worden
gehouden. De uitstuif werd instuif. Dit jaar heeft
het fanclubfeest weer een plaats gekregen tussen
kerst en de jaarwisseling. Op vrijdag 29 december
nodigt het fanclubbestuur alle leden met aanhang
uit om samen het oude jaar uit te luiden.
Feestlokatie is het stamcafé De Doedelzak aan de
Alleeweg in Enschede. De organisatie heeft weer
gezorgd voor verrassend en zeer onderhoudend
programma met onder meer de loterij en de
trekking van de bouwsteenloterij. Huis-DJ Fred
draagt zorg voor een passende muzikale omlijsting.
De BWE Uitstuif begint om 20.00 uur en is gratis
toegankelijk voor fanclubleden en aanhang.

Hoofdreden is de te geringe respons onder de leden
van onze fanclub. Weliswaar kon voor de tweede
achtereenvolgende keer een tweede team worden
ingezet. Dit bleek niet voldoende om meer fanclubleden te stimuleren het toernooi te bezoeken.
Vooral de opkomst tijdens de feestavond werd als
te matig beoordeeld. Buiten de spelers en begeleiders van de twee teams en de bekende getrouwen
blijkt het concept niet aan te slaan binnen de
fanclub. Het toernooi wordt juist georganiseerd om
de leden een extraatje te bieden naast de busreizen.
De over het algemeen matige respons onder de
fanclubleden staat volgens het bestuur in geen
verhouding tot de wekenlange voorbereiding en de
organisatie tijdens de twee dagen. Aan de andere
kant is het toernooi een prachtig podium om de
fanclub te profileren. Fanclubs komen graag naar
Enschede vanwege de goede organisatie en faciliteiten, maar ook om de altijd uitbundige sfeer. Met
het toernooi heeft BWE een zeer goede naam
gekregen binnen de fanorganisaties en onder de

Schalke oefent in Utrecht
In de voorbereiding op de tweede seizoenhelft
speelt Schalke vier oefenwedstrijden. Een week
voor de herstart van de Bundesliga is de nieuwe
partner Zenit St. Petersburg te gast in de Arena. Een
week eerder speelt Schalke bij FC Utrecht.
don. 4 jan. eerste training
17.00 uur
wo. 10 jan. KFC Uerdingen - S04
19.00 uur
Stadion Grotenburg in Krefeld
zon. 14 jan. FC Utrecht - S04
14.30 uur
Stadion Galgenwaard.Geen busreis BWE. Tickets
aan stadionkassa’s op wedstrijddag.
wo. 17 jan. SSV Reutlingen - S04
18.30 uur
Stadion An der Kreuzeiche in Reutlingen.
zat. 20 jan. S04 - Zenit St. Petersburg 15.30 uur
Geen busreis. Tickets via www.ts-ticketshop.de of
tel.: 0049-1805-150810 (0,12 /min) of stadionkassa op wedstrijddag.
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Staanplaatsen kosten 5 euro. Kaarten zijn op werkdagen verkrijgbaar bij de Geschäftsstelle op het
stadionterrein, per Tickettelefon 01805-150810
(0,12 p/min.) en online via www.ts-ticketshop.de.

BWE agenda
vrij. 29 dec.
woe. 31 jan.
zat. 10 feb.
25-27 mei

BWE Uitstuif
busreis S04 - Al. Aachen
busreis S04 - Hertha BSC
Weekendtrip Hamburg

Pinautomaat auf Schalke
Waar is de dichtstbijzijnde geldautomaat? Vooral bij
thuiswedstrijden en tijdens trainingen werd deze
vraag telkens weer gesteld. Voortaan kunnen fans
echter terecht op het clubterrein. De Volksbank
Gelsenkirchen-Buer installeerde onlangs een geldautomaat nabij de S04-shop. Bij de geldautomaat
kan men 24 uur per dag terecht met ec-(bank),
Master- en Visa-Cards, alsmede de Schalke 04 VRSparCard. Naast geld voor de aanschaf van een
fanartikel in de fanshop kunnen bij de automaat
ook prepaid-handy’s van diverse aanbieders opgewaardeerd worden.

BWE-Weekendtrip naar Hamburg
Dit jaar gaat de weekendtrip door speelschematechnische redenen niet naar een uitwedstrijd van
Schalke 04. Een week na afloop van de Bundesliga
wordt het door velen al jaren gewenste Hamburg
aangestuurd. Vrijdagochtend 25 mei om 07.00 uur
is het vertrek vanuit Enschede. De terugkomst is
gepland voor de vroege avond van zondag (1ste
Pinksterdag!) 27 mei.
Inbegrepen zijn transfer per luxe touringcar, twee
hotelovernachtingen met ontbijt, 1x diner en een
excursie (o.v.). Voor de geïnteresseerden wordt
geprobeerd kaarten te regelen voor het
Regionalligaduel FC St. Pauli - Dynamo Dresden.
De kosten per persoon bedragen 150,00 euro.
Aanmelden kan vanaf heden bij Henny ten Vergert
en per e-mail (bwe@xs4all.nl). BWE rijdt met maximaal één bus naar de Hanzestad.

Verloren zoon weer terecht
In de euforie van de Tabellenführung en de zege in
de kleine derby tegen VfL Bochum kon één persoon
na afloop de weg naar de BWE-bus niet meer
terugvinden. Zoekacties van vrienden bleken tevergeefs. Uiteindelijk werd besloten mede gezien het
late tijdstip - vrijdagavond tegen middernacht - om
toch maar te vertrekken. Voor alle fans die zich op
de terugreis van S04-Bochum zorgen maakten over
het lot van de verloren zoon: hij is terecht!
Jan S. stuurde daags erna het volgende bericht:
De verloren zoon, die verklaart dat hij een blackout heeft gehad, is 's avonds om 01.00 uur geland
op het centraal station van Münster. Daar kon hij
niet verder, de treinen liepen niet meer. Hij had
nog 7 euro op zak, geen telefoon bij zich en ook
geen pinpas. Hierna heeft hij zich voor gedaan als
een zielig hoopje mens en is een vriendelijke
Duitser tegengekomen, die hem enkele biertjes
heeft gegeven alsmede enige euries, hiermee kon
hij de terugreis aanvaarden en is om 09.00 uur
aangekomen op de hauptbahnhof van Enschede.
Aldaar werd hij opgehaald door zijn vriendin/eega
en is vervolgens gaan slapen, na het ontwaken is
het nog lang onrustig geweest in Hengelo.
Groeten Jan S.

Gazprom-debuut tegen Zenith St. Petersburg
De Arena maakt op zaterdag 20 januari voor het
eerst kennis met de nieuwe shirtsponsor Gazprom
als Schalke 04 een oefenduel speelt tegen Zenith St.
Petersburg. Bij de huidige nummer vier van de
Russische competitie is Gazprom eveneens als
hoofdsponsor. Sterker nog, het heeft 75% van de
club in handen. Een van de uitvloeiselen van de
Gazprom-deal is een samenwerkingsverband dat
tussen Schalke 04 en Zenith op sportief gebied.
Wat zoiets concreet inhoud is niet duidelijk.
Het oefenduel in de Arena is de laatste test voor
tweede seizoenhelft die voor schalke een week later
begint in Frankfurt. De voorverkoop is inmiddels
begonnen. BWE organiseert geen busreis. de tickets
kosten 20, 15 en 10 euro voor zitplaatsen.

Digitale nieuwsbrief BWE: het laatste fanclubnieuws het eerst
Veel leden hebben zich reeds aangemeld bij de digitale nieuwsbrief van BWE. Een prima
medium om de fanclubleden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
De B&WInfo is door de lagere verschijningsfrequentie minder geschikt. Aanmelden is simpel
en kostenloos. Stuur een mail naar bwe@xs4all.nl waarin je aangeeft de nieuwsbrief te willen
ontvangen.
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Nieuwe fansongs uit de Nordkurve
Aan enkele creatieve breinen binnen de Schalke
fanscene zijn de afgelopen weken een paar nieuwe
strijdliederen ontsproten, die inmiddels in de
Nordkurve zijn geïntroduceerd. Om het immer
gevarieerde S04-reportoire door een zo groot
mogelijk koor op de Nordkurve te laten meezingen
zijn hieronder de teksten van de neiuwe songs.

Schalke: ex-prof eist 280.000 Euro
Hoogdalem vs. S04: bemiddeling zonder resultaat
Marco van Hoogdalem heeft zijn oude club Schalke
04 voor het gerecht gedaagd omdat hij nog
280.000 euro te goed heeft van de club. Dit bedrag
is een beloning voor zijn werkzaamheden als scout
van Schalke 04 na afloop van zijn actieve carrière.
Op 30 juni van dit jaar eindigde het laatste contract
van de profspeler Marco van Hoogdalem. Een
slepende heupblessure maakte een vervroegd einde
aan zijn loopbaan.
Een eerste bemiddelingspoging voor het kantongerecht in Gelsenkirchen heeft niet tot een oplossing geleid in het conflict tussen Schalke 04 en de
voormalige speler Marco van Hoogdalem.
Manager Rudi Assauer bood Van Hoogdalem ter
compensatie een contract aan als scout. Op 28
oktober 2005 heeft Assauer de overeenkomst
mondeling toegezegd. Het maandsalaris van de
scout Van Hoogdalem lag rond de 50.000 euro.
Assauers opvolger Müller wilde direct af van deze
vorstelijke beloning voor de scout Van Hoogdalem.
Marco zelf houdt nu vast aan de afspraken met
Assauer. De gevraagde som is samengesteld uit
160.000 euro voor werkzaamheden in het seizoen
2005/2006 en 120.000 voor scoutingswerk tot 30
juni 2008.
Volgens de club is de mondelinge overeenkomst
tussen Assauer en Van Hoogdalem niet rechtsgeldig. Bovendien voert de club aan dat Van
Hoogdalem – sinds oktober vorig jaar geregistreerd
als ziek zijnde – niet de prestaties bracht die volgens
zijn spelerscontract gebracht zouden moeten
worden. De bestaande arbeidsovereenkomst zou
stilzwijgend zijn overgegaan in een contract als
scout van Schalke.
“We betreuren het ten zeerste, dat het in deze zaak
tot een rechtsstrijd is gekomen,“ verkondigde
manager Müller in een persbericht. “We hebben
van clubzijde alle verplichtingen tegen opzicht van
Marco van Hoogdalem vervuld. En meer. We hebben veel meer gedaan dan gebruikelijk, alleen om
zijn verdiensten voor de club en zijn persoonlijke
situatie. Marco wil er nu duidelijk meer uithalen,
want tegen de insteek van onze gezamenlijke
gesprekken en afspraken indruist. Dat is voor ons
zeer teleurstellend.”
De Knappen hebben de Nederlander 60.000 Euro
aangeboden als compensatie. De som is gebaseerd
op het gebruikelijke honorarium van een scout dat
ligt tussen 2.500 en 5.000 euro per maand.
Mochten beide partijen tussentijds niet tot een vergelijk komen dan volgt op 13 december een nieuwe zitting in de rechtbank.

Het eerste lied is een parodie op een oud strijdlied
van Rode Ster Belgrado:
Um die halbe Welt sind wir gefahr‘n
immer wieder feuern wir Euch an
egal ob jung, ob alt *klatschklatsch*
egal ob groß, ob klein *klatschklatsch*
Schalke soll wieder Meister sein!”
Daarna in de Olé-versie herhalen.
Einfach im Stadion genau hinhören, das Lied hat
Ohrwurmqualität!
Het volgende lied is voor onze Uru-verdediger
Dario Rodriguez. Op de melodie van Day-O
(Banana Boat Song) van Harry Belafonte klint het:
Hey Mr. Uruguay, Dario Rodriguez
Grätsch den Gegner von hinten um
Erst einen, dann zwei, dann drei, dann vier,
Dario Rodriguez, wir danken dir!“

De laatste wellicht de beste, een nieuwe
Gassenhauer om de liefde voor Schalke te betuigen.
Melodie "Winter Wonderland" en zing:
Wir lieben dich, FC Schalke
Nur dich, FC Schalke
Kein Club der Welt, ist so geil wie du
Schade, dass man dich nicht f****n kann!“

DANKWOORD

Graag wil ik het bestuur en de leden van BWE
bedanken voor de getoonde belangstelling na
het overlijden van mijn man Bertus de Jong.
Gré
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EEN KLEINE VOOR KOOS
Vele vaste gasten in de BWE-bus zal het niet
ontgaan zijn dat BWE-hoffotograaf Koos K. de
vlucht heeft genomen om aan de andere kant van
de wereld een eigen S04-enclave te starten. Helaas
voor hem zal hij het königsblaue jubeljaar voor een
zwartwittelevisie moeten volgen vanuit de donkere
oerbossen van Noord-Thailand. Om de schijn hoog
te houden informeert hij BWE af en toe over zijn
prachtige leven als voorzitter van de door hem
opgerichte Schalke fanclub Pattaya. Met een
dergelijk ledenbestand (zie foto’s) niet onbegrijpelijk. De actieve voorzitter speelt ook
handig in op de actualiteit en ontwierp een
nieuw fanartikel dat in het nieuwe kalenderjaar gretig aftrek zal vinden om de fans van
FC Schalski 04. Dankzij de vrijwel kostenloze
inzet van de plaatselijke lagere school loopt
de productie op hoge toeren. Voor de extra
bestellingen wordt overwogen ook de kleuterschool in te roosteren voor extra nachtdiensten.
Koos doet er zelf ook alles aan om nieuwe werknemers te
werven. Zo zag hij onlangs zijn baby ter
wereld komen. Overmand door prille vaderlijke
gevoelens schreef hij de ontroerende woorden:
“Hoera, een jongen en we noemen hem
Schalkeboy!” Wie de foto’s van de kleine spruit
goed bekijkt zal direct de sprekende uiterlijke kenmerken van zijn vader opvallen. Koos, namens alle
leden van BWE, van harte gefeliciteerd.
Tot zaterdag 19 mei, wanneer je voor een intieme
königsblaue party iets eerder zal moeten terugkomen uit Thailand.
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DE RUSSEN KOMEN...
Met de grootste sponsordeal uit de Duitse voetbalgeschiedenis haalde Schalke 04 het Russische energiebedrijf Gazprom als nieuwe shirtsponsor. De deal verraste vriend en vijand maar riep vooral veel
vraagtekens op. Schalke kampt met een torenhoge schuldenlast als uitvloeisel van de stadionbouw en
sportieve ambities. Het missen van de begrote inkomsten uit de UEFA-cup vergrote de financiële zorgen
nadrukkelijk. Schalke zou daarmee een makkelijke prooi zijn voor een grote investeerder als Gazprom.
Boze tongen voorzien op termijn zelfs een overname van de club door
de Russische geldschieter. Schalkes bestuurders wijzen er nadrukkelijk
op dat dit niet het geval is en door de clubstatuten niet eens mogelijk
is. Gazprom en Schalke, een opvallende combinatie. Het verhaal hieronder schetst het verhaal achter de deal en is hoofdzakelijk gebaseerd
op de officiële berichtgeving van Schalke 04.

Gazprom is ‘s werelds grootste aardgasonderneming. Het aandeel op de Europese energeimarkt
bedragt 25%. Met het vrijgeven van de Europese
energiemarkt versoepeling van de regels binnen de
Europese Unie kan Gazprom in de toekomst de
Europese afnemer direct voorzien. Duitsland is
daarbij als grootverbruiker het belangrijkste target.
“Een betere partner als Schalke 04 konden we ons
niet wensen om onze bekendheid in Duitsland op
een positieve manier te vergroten,“ verklaart HansJoachim Gornig, bedrijfsleider van de Duitse
Gazprom-dochter ZGG.
Volgens woordvoerder Sergey Kupriyanov van
Gazprom kwam alleen Schalke in aanmerking voor
de Duitse markt: “Het imago van de club, de historie, de unieke band met de fans en de internationale ambities passen ideaal bij onze onderneming. In
de regio rond Schalke is de mijnbouw traditioneel
diep verankerd. De vereniging is hierdoor sterk
beïnvloedt, net als Gazprom. Daarom hebben we
ons voor langere tijd verbonden.”
Bij Schalke 04 verheugt men zich op de samenwerking. “Hiermee belanden we in andere dimenties,” denkt Clemens Tönniës,
voorzitter van de Aufsichtsrat. “Het
bestuur werkt er samen hard aan
om de structuur en faciliteiten van
onze vereniging steeds weer te verbeteren. De coöperatie met
Gazprom is daarbij een belangrijke
mijlpaal.”

GAZPROM nieuwe hoofdsponsor S04
Het was kort na middernacht - zaterdagochtend dat ik deze kop aantrof op de site van Der Kicker.
Stomtoevallig surfte ik er voor bij op zoek naar
achtergrondinformatie voor deze B&WInfo. Ter
controle ook maar eens Bild geraadpleegd, het
medium voor sensatiedeals. Ook zij bevestigden
het verhaal en hadden de bedragen al online. Wel
werd vermeld dat de officiële presentatie pas
dinsdag zou zijn bij het bezoek van het Russische
staatshoofd Poetin aan Dresden. Maar Bild had de
bedragen, geïllustreerd met een actiefoto van
Kuranyi in het nieuwe shirt en de nieuwe clubnaam
FC Schalski 04. Heerlijk zo’n enthousiast medium.
Vanaf 1 januari 2007 dragen de spelers van Schalke
04 het logo van het Russische energiebedrijf
Gazprom op de borst. De looptijd van de overeenkomst is meer dan vijf jaar tot de zomer van 2012.
Schalkes huidge shirtsponsor Victoria is bereid
gevonden om al per 1 januari het eind dit seizoen
aflopende contract op te zeggen. Victoria blijft in
iedere geval de komende vijf jaar wel als grote
co-sponsor aan Schalke verbonden.

De megadeal wordt wereldkundig
gemaakt. Bij de presentatie in
Dresden tonen Clemens Tönnies
en de Russische premier Poetin
het nieuwe tricot van Schalke 04.
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zijn langdurig vastgelegd. Dat geeft de club over
langere tijd een zekerheid van hoge inkomsten.”
Met de huidige hoofdsponsoren Victoria en Veltins
zijn nieuwe verbintenissen tot respectievelijk 2012
en 2015 afgesloten. Het contract met kledingsponsor Adidas loopt eveneens tot 2012.

Die mening is ook Schalkes voorzitter Gerhard
Rehberg toegedaan: “We zijn er trots op dat één
van de grootste energieconcerns ter wereld er
bewust voor gekozen heeft een langdurige verbintenis met Schalke 04 aan te gaan. Het is een
bevestiging van het aanzien dat onze club de laatste jaren op Europees niveau heeft gewonnen.” De
laatste maanden hadden zich meer ondernemingen
aangediend om een samenwerking met Schalke
aan te gaan. Uiteindelijk werd Gazprom als meest
geschikt gevonden. “Schalke blijft onafhankelijk,”
benadrukt Rehberg. “Onze nieuwe hoofdsponsor
zal natuurlijk close met ons samenwerken, maar
geen invloed hebben op onze bedrijfsvoering of op
het sportieve vlak.”
Naast shirtsponsor heeft Gazprom zich ook een
omvangrijke mix van reclameuitingen verworven.
Daaronder veel boarding en reclametapijten in het
stadion, acties met de de profspelers en uitgebreide
hospitalitymogelijkheden. Bovendien wordt de
GAZPROM-Tribüne.
"De looptijd van het contract tot medio 2012 geeft
het lange termijn denken van de club weer,” legt
penningmeester Joseph Schnusenberg uit. “Alle
overeenkomsten met onze belangrijkste partners

Het doel van Gazprom
Met de eerste berichten over Gazpromdeal kwamen ook de eerste geruchten over de achterliggende gedachten van het energiebdrijf. Een dergelijk
astronomisch bedrag wordt niet zo maar in een
club gestoken. Gesproken werd van Russische
revolutie en overname van de club. Bij de officiële
presentatie wezen de vertegenwoordigers van
Gazprom deze geruchten voorlopig van de hand.
Voor Sergey Kupriyanov, woordvoerder van
Gazprom, en Sergey Fursenko, voorzitter van Zenit
St. Petersburg en chef van een dochteronderneming van het concern, was het engagement bij
Schalke een logische stap op basis van de nieuwe
bedrijdfeconomische doelstellingen: “Duitsland is
voor ons een grote markt, maar we zijn niet tevreden met het image dat ons bedrijf internationaal
heeft. Wij winnen 40 miljard kubieke meter gas per
jaar en moeten ons naar buiten uit sterker presenteren en meer aan profiel winnen dan tot dusver.
Schalke is met zijn lange en roemrijke geschiedenis
de ideale partner om onze bekendheid te verbeteren."
Gazprom zou niet alleen reclame willen maken,
maar ook zeggenschap willen hebben binnen de
club. Zo was de vrees bij media en fans."Nee, willen geen inspraak nog een aandeel in de Arena,“
weerspreekt Kupriyanov. “Onze sponsoring en
reclamemogelijkheden zijn voor ons voldoende en
naar tevredenheid. Het is absoluut niet zo dat wij
ons op enigerlei wijze mengen in de bedrijfsvoering
van Schalke. Ik ben zelf momenteel druk bezig met
het besturen van Zenit en hoop dat we het laatste
deel van de competitie succesvol kunne afsluiten.
Datzelfde wens ik ook Schalke toe in de
Bundesliga."In de media verschenen berichten dat
Gazprom vorig jaar had geprobeerd zich een belang
te verwerven in het eveneens financieel aangeslagen borussia dortmund. Zij kozen echter voor een
deal met verzekeraar Signal Iduna. Eén dramatisch
gevolg was de naamsverandering van de thuishaven; het legendarische Westfalenstadion werd
ingeruild voor het meelijwekkende Signal Iduna
Park. Fursenko reageert geïrriteerd op die geruchten: “Ik ben gewoonlijk uitstekend op de hoogte als
het om de belangen van Gazprom gaat. Maar van
een aanbieding bij borussia dortmund heb ik nog
nooit gehoord.”

Gazprom is het grootste
bedrijf in Rusland en
het grootste aardgasbedrijf ter wereld. Het
levert aardgas aan veel
landen in Europa, met name aan ex-Sovjetstaten
en landen in Centraal- en Oost-Europa. De
Russische federale overheid verkreeg in 2005
een meerderheidsbelang in het bedrijf. Naar
marktkapitalisatie (het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf vermenigvuldigd met de
koers van het aandeel) is het nu het 4e bedrijf ter
wereld, nadat het Wal-Mart, Toyota, Citigroup,
BP en Royal Dutch Shell voorbij streefde. In september 2006 was het 247 miljard dollar waard.
* 93% van Russisch aardgas (2004).
* gasreserves: 28,800 km³: 16% van de
wereldaardgasreserves (2004).
* na de overname van Sibneft 116 miljoen ton
aardgas en aardolie: 3e van de wereld in olieen gasproductie na Saoedi-Arabië (263 mln.
ton) en Iran (133 mln. ton)[2] 2005.
* medewerkers: 330.000 (grootste werkgever
van Rusland).
* aandeelhouders: meer dan 460.000.
*langste leidingnetwerk voor aardgas ter wereld:
150.000 kilometer aardgaspijpleidingen met
179 verdelingsstations die in Rusland 80.000
plaatsen voorzien van gas over een leidingnetwerk van 428.000 kilometer.
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Blijft de vraag naar de exacte cijfers en bedragen
van de deal. Moet Gazprom deze als beursgenoteerd bedrijf deze niet openbaar maken, omdat het
zou gaan om twee procent van de nettowinst.
Kupriyanov: "Ik bedenk me net hoeveel twee procent van onze nettojaarwinst van 6 miljard euro
bedraagt... Dat is zeer veel geld.”
Hoe Gazprom partner van Schalke 04 werd
"Het is een mooie dag voor Schalke 04", klonk een
trotse voorzitter van de Aufsichtsrat Clemens
Tönnies (50). Meer dan een half jaar is de eigenaar
van de Tönnies Fleisch-groep (4600 werknemers,
2,5 miljard omzet) bezig geweest om de megadeal
rond te krijgen.
Tönnies over de totstandkoming van de deal: "Bijna
zeven maanden hebben we alle contacten geheim
kunnen houden. Dat vind ik meer dan opvallend.“
Schalke geldt in mediakringen als de club waar
nooit iets geheim blijft. Het is dan ook knap dat
Tönnies de onderhandelingen uit de publiciteit kon
houden, omdat ook oud-bondskanselier Gerhard
Schröder er nadrukkelijk bij betrokken was.
In maart van dit jaar vernam Tönnies - en met hem
het Schalkebestuur - van de toegenomen interesse
van Gazprom voor de Duitse markt. Hij bracht
Gerhard Schröder op de hoogte van de interesse
van de club voor de activiteiten van Gazprom.
Schröder is voorzitter van de raad van commissarissen van een dochteronderneming van Gazprom.
Pikant detail is dat Schröder ere-lid is van aartsrivaal
borussia dortmund.
Tönnies zond Schröder een schriftelijk verzoek toe:
“Gerhard Schröder heeft toen het contact gelegd
met de verantwoordelijke mensen binnen het concern. Dat Schröder geelzwarte sypathieën heeft
speelde geen rol. Hij denkt niet kleinschalig als sommige anderen.” In de maanden erna werden de
contacten geïntensiveerd. In mei was voor heet eerste een delegatie van Gazprom te gast auf Schalke.
"We hebben ons er zeer voor ingezet Gazprom bij
Schalke binnen te halen. Complimenten voor Peter
Peters en Joseph Schnusenberg die namens de de
onderhandelingen voerden.”
De onderhandelingen raakten in een stroomversnelling toen Gazprom-chef Alexej Miller zich er
mee ging bemoeien. Tijdens een bezoek aan het
WK in juni raakte hij onder van de Arena. In september troffen delegaties van beide partijen zich
zowel in Moskou als Duitsland.
Eén ding stond de hele tijd vast. Gazprom zou uitsluitend sponsor worden en niet gedeeltelijk eigenaar van de club. Volgens de clubstatuten - Schalke
is een vereniging - is zoiets ook niet mogelijk daar
de ledenvergadering hiermee akkoord moet gaan.

Uiteindelijk ontstond een verdrag waaruit beide
partijen veel profijt trekken. De exacte bedragen die
met de deal gemoeid zijn blijven vooralsnog
geheim. Wel liet bestuurslid Peter Peters weten dat
het contract gerelateerd is aan sportieve successen.
Meer zeges betekent meer aandacht voor Gazprom
en daardoor meer geld naar de club.
Zelfs premier Poetin sprak zijn waardering uit voor
de samenwerking tussen Schalke en Gazprom. Voor
wat het waard is.

Schnusenberg:
Jetzt können wir
langfristig powern!
Penningmeester Josef Schnusenberg toonde zich
zichtbaar verrukt over Gazprom-deal. De leider van
Schalkes financiële afdeling legt uit wat de deal
voor Schalke betekent.
Gazprom als nieuwe hoofdsponsor binnengehaald
en gelijktijdig Victoria als grote co-sponsor behouden. Licht in financieel donkere tijden.
Schnusenberg: "We hadden twee mogelijkheden.
Het verhogen van de inkomenstenkant of korten
op de uitgaven. We hebben het eerste gedaan. Nu
zijn we in de gelukkige omstandigeheid dat we aan
het einde van het seizoen geen enkele speler om
economische redenen moeten laten gaan.”
“De eerste betaling van Gazprom op 10 januari
aanstaande vloeit gewoon naar onze financiële
huishouding. We zullen in ieder geval niet direct
grote transfers doen. Onze politiek zal niet veranderen, maar gewoon onze langlopende schulden
volgens plan aflossen.”
Over één ding was Schnusenberg wel duidelijk:
“Het contract geeft onze grote zekerheid bij onnze
plannen voor de toekomst. Door de langdurige
contracten met onze grote sponsoren zijn we in
staat op lange termijn te kunnen poweren.”
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Imposante thuisbasis van Gazprom in Moskou

VICTORIA bewijst echte Schalker te zijn!
Dat het logo van Gazprom al op 1 januari 2007 het
shirt van Schalke siert is Victoria toe te schrijven.
De verzekeraar heeft het aflopende shirtsponsorcontract voortijdig opgezegd. “Hartelijk dank aan
Victoria. Ze hebben bewezen echte Schalker te
zijn!” jubelde een opgeluchte Clemens Tönnies.
Voor Victoria heeft de samenwerking met Schalke
zich
geloond.
Bestuursvoorzitter
Michael
Rosenberg: “We hebben vijf spannenden en succesvolle jaren beleefd. Met de bekerwinst in 2002,
de Vize-Meistertitel van 2005 en halve finale van
de UEFA-cup afgelopen april op sportief gebied,
maar zeker ook op bedrijfseconomisch gebied. Ons
doel was onze naamsbekenheid te vergroten. Dat
doel hebben we meer dan bereikt.“

Dat Gazprom met Schalke wil samenwerken
begrijpt Rosenberg maar al te goed: “Schalke is een
sterk merk. Daarmee kan de onderneming hun
marketingdoelen zeker bereiken. Maar dat geld ook
omgekeerd. Gazprom is een internationaal grootconcern. We willen die partnerschap niet in de weg
staan. Daarom maken we een half jaar eerder de
borst vrij.”
Victoria blijft wel als grote co-sponsor aan de club
verbonden : “We hebben als partner van Schalke
veel positieve dingen beleefd. Daarom ben ik blij
dat we als belangrijke co-sponsor onze samenwerking kunnen voortzetten.”
Samenwerking Zenit en Schalke 04
Als uitvloeisel van het sponsorcontract gaat
Schalke 04 een samenwerkingsverband aan met
het Russische FC Zenit St. Petersburg. De blauwwitten zijn een stabiele subtopper in eigen land.
Dat zij kunnen profiteren van Schalkes expertise op
diverse vlakken is duidelijk. Andersom is het niet
zo helder.

De beide voorzitters Rehberg (li., S04) en Fursenko
(re., Zenit) schijnen enige bedenkingen te hebben
over de samenwerking tussen hun clubs.
Reacties op de Gazpromdeal
Dat de verantwoordelijken van club en sponsor
tevreden zijn over de deal is duidelijk. Maar vinden anderen van de deal?
“Met zulke deals verkopen de club hun ziel,” vindt
Eurofigher-trainer Huub Stevens. “Die grote sponsoren willen voor hun geld ook medezeggenschap
krijgen binnen de club. Ik vind het jammer dat het
zo moet. Met een goed financieel beleid moet
zoiets niet nodig zijn. De club verkoopt zijn ziel.
Dat vind ik niet alleen, dat zijn ook de reacties die
ik uit Gelsenkirchen krijg. Van echte supporters
weet ik dat ze dat zo voelen. Dat gevoel kan alleen
door successen worden weggenomen.”
Die mening wordt niet door iedereen gedeeld. In
het regionale dagblad Tubantia gaven Eurofighter
Youri Mulder en BWE-voorzitter Henny ten
Vergert hun visie op het gebeuren. Youri Mulder
ziet voordelen in de lucratieve overeenkomst: “In
het profvoetbal draait het om geld. Is Gazprom
veel minder dan pakweg Philips dan? Het is toch
gewoon een sponsor?” Overigens zou Mulder het
zich best voor kunnen stellen dat een Rus deel zal
uitmaken van het Schalke-bestuur. “Als een club
gezond is, moet je als club niet verder willen groeien als dat alleen maar kan met een rijke buitenlander in het bestuur. Maar gaat een club bijna failliet

en is dat de enige oplossing, dan moet dat maar.”
Cynisch: “Gaat het zo slecht met Chelsea dan?”

“Schalke verkoopt zijn
ziel” - Huub Stevens
BWE-voorzitter Henny ten Vergert: “Zo’n sponsor
is voor Schalke 04 gigantisch. Ik ben niet bang
voor Russische inspraak binnen de club. Als het zo
zal gaan als ik heb gehoord, dan zal geen enkele
Rus inspraak krijgen in het bestuur van Schalke.”
“Die deal komt als geroepen, helemaal na de uitschakeling in de Uefa Cup tegen Nancy. Eigenlijk
waren een paar extra rondes Europees voetbal wel
begroot.”
Hoewel het geld door de enorme schuldenlast niet
alleen voor nieuwe spelers gebruikt kan worden,
droomt Ten Vergert al van een kampioenschap.
Want als Schalke 04 kampioen is, is aartsrivaal
Borussia Dortmund dat niet. Ten Vergert: ‘Het doel
blijft toch om kampioen te worden. Anders is het
over twee jaar feest in Dortmund...’
(Bedoeld wordt 50 jaar geen kampioen; 19582008. Laten we wel wezen: beter 50 jaar geen
kampioen, dat 50 seconden bvb-fan...)
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Beide clubs willen in de toekomst geregeld ervaringen uitwisselen en nauw samenwerken bij de
ontwikkeling van de voetbalafdeling.
Trainingsstof, de voorbereiding op
wedstrijden en de revalidatie van
spelers na blessures zijn onderdelen waar men wil samenwerken.
Maar ook bij het afhandelen van
transfers, waarbij het zakelijke
deel om de hoek komt kijken.
Dat zakelijke deel omvat onder
meer allerlei marketingaspecten,
sponsoring en pr-activiteiten.
“We kunnen in de organisatie van
elkaar leren en van elkaar sportieve
niveau profiteren,“ ziet Zenit-voorzitter
Fursenko de voordelen. “Maar ook bij thema‘s die
niet direct het voetbal te maken hebben als stadion-

bouw of de ontwikkeling van trainingsaccomodaties.” Volgens Schalkes manager Andreas Müller zal
de sport altijd in het middelpunt staan: “We
willen een partnerschap een levendige
karakter geven. Zo
zullen er regelmatig oefenduels worden gespeeld en
zullen ook de jeugdteams elkaar
bezoeken.” De eerste kennismaking
met Zenit St. Petersburg is zaterdag
20 januari als de club van het
trainersduo Dick Advocaat / Cor Pot
en troublemaker Fernando (voetbaltie nog?) Ricksen aantreedt in de Arena
voor een oefenduel.
Meer informatie over de club FC Zenit St.
Petersburg is te vinden op de officiële clubsite
www.fc-zenit.ru/eng/main
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BWE BUSREIZEN
BWE rijdt ook na de winterstop met een bus naar
iedere thuiswedstrijd van FC Schalke 04 in de
Arena AufSchalke.

Vertrektijden:

Aanmelden:
Henny ten Vergert e: bwe@xs4all.nl
Erwin ten Vergert e: bwe@xs4all.nl

De bus vertrekt vanaf café De Doedelzak aan de
Alleeweg in Enschede. Deelnemers worden
verzocht minimaal een kwartier voor vertrek
aanwezig te zijn.

Kosten:
Bundesliga bus + staanplaats Nordkurve e 24,00
Bundesliga bus + zitplaats
e 40,00
Niet-leden zijn - zo ver plaatsen beschikbaar - van
harte welkom en betalen 2 euro extra per persoon.
De spelregels:
* Leden van BWE hebben voorrang bij het
toewijzen van de plaatsen.
* Het aantal beschikbare kaarten voor BWE evenals
de verhouding tussen zit- en staanplaatsen
varieert per wedstrijd.
* Aanmelden kan onbeperkt door leden en niet
leden met uitzondering van de duels tegen bvb en
Bayern. Voor deze twee wedstrijden kan per lid
maximaal twee kaarten worden besteld.
* Een aanmelding is bindend en zal dus betaald
moeten worden. Afzeggingen zijn voor eigen
risico. BWE kan geen garanties voor aanmeldingen geven, omdat ook BWE afhankelijk is van
het aantal beschikbare kaarten. Het is mogelijk
dat leden teleurgesteld worden voor bepaalde
duels.
* Het bestuur van BWE is niet ontvankelijk voor
enigerlei reclamaties betreffende de verdeling van
de beschikbare kaarten. Toewijzing geschied naar
eer en geweten.
* Deelname aan de busreizen geschied op eigen
risico. BWE is niet aansprakelijk voor enige vorm
van schade, letsel of verlies van persoonlijke
eigendommen.

zaterdag 10.30 uur
zondag 12.00 uur
vrijdag 15.30 uur

Busreizen Rückrunde Bundesliga ‘06/’07
woe. 31 jan.
zat. 10 feb.
23 - 25 feb.
2 - 4 maart
16 - 18 maart
5 - 8 april
20 - 22 april
4 - 6 mei
zat. 19 mei

S04 - Alemannia Aachen
Vertrek: 15.00 uur
S04 - Hertha BSC
(busreis is uitverkocht!)
S04 - Bayer Leverkusen
S04 - Hamburger SV
S04 - VfB Stuttgart
S04 - Bor. Mönchengladbach
S04 - Energie Cottbus
S04 - 1. FC Nürnberg
S04 - Arminia Bielefeld

Voor alle busreizen met uitzondering van Hertha
BSC zijn nog plaatsen beschikbaar. Ook voor niet
leden.

Voor alle duidelijkheid: wie zich
aanmeldt voor een busreis dient
bij verhindering de kosten voor
de gereserveerde plaatsen te
betalen, dan wel in overleg met
het bestuur voor vervanging te
zorgen!

De afgelopen seizoenen kwam het nog wel eens voor dat fans zich op het laatste moment afmeldden,
waardoor BWE met kaarten blijft zitten. Gezien de grote belangstelling voor kaarten binnen de fanclub,
maar ook uit financieel oogpunt kan BWE dit niet meer accepteren.
Mocht je onverhoopt met een afmelding te maken krijgen neem zo spoedig mogelijk contact op met
Henny ten Vergert. Er wordt dan geprobeerd ieen vervanger te vinden die de opengevallen plaats wil
innemen. Hoe eerder de afmelding, hoe groter de kans een vervanger te vinden. Lukt dat onverhoopt
niet dan is de afmelder het volledige bedrag voor de busreis verschuldigd aan de fanclub!
Om een misverstand uit de wereld te helpen: nee, BWE kan de kaarten niet teruggeven aan het SFCV
of Schalke 04.
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PROGRAMMA 2006/2007
Bundesliga

UEFA-cup

zat. 12 aug.
zat. 19 aug.
vrij. 25 aug
zon. 17 sep.
zat. 23 sep.
zon. 1 okt.
zat. 14 okt.
zat. 21 okt.
zon. 29 okt.
zon. 5 nov.
wo. 8 nov.
zat. 11 nov.
zat. 18 nov.
vrij. 24 nov.
zon. 3 dec.
zon. 10 dec.
zat. 16 dec.

S04 - Eintracht Frankfurt
Alemannia Aachen - S04
S04 - Werder Bremen
Hertha BSC - S04
S04 - VfL Wolfsburg
Bayer Leverkusen - S04
Hamburger SV - S04
S04 - Hannover 96
VfB Stuttgart - S04
S04 - Bayern München
Bor. M’gladbach - S04
S04 - FSV Mainz 05
Energie Cottbus - S04
S04 - VfL Bochum
1. FC Nürnberg - S04
S04 - borussia doofmund
Arminia Bielefeld - S04

1-1
0-1
2-0
2-0
2-0
3-1
1-2
2-1
3-0
2-2
0-2
4-0
2-4
2-1
0-0
3-1

zat. 27 jan.
wo. 31 jan.
zat. 3 feb.
zat. 10 feb.
16 - 18 feb.
23 - 25 feb.
2 - 4 maart
9 -11 maart
16 - 18 maart
30 maart-1 april
5 - 8 april
13 - 15 april
20 - 22 april
27 - 29 april
4 - 6 mei
zat. 12 mei
zat. 19 mei

Eintracht Frankfurt - S04 15.30
S04 - Alemannia Aachen 20.00
Werder Bremen - S04
15.30
S04 - Hertha BSC
15.30
VfL Wolfsburg - S04
S04 - Bayer Leverkusen
S04 - Hamburger SV
Hannover 96 - S04
S04 - VfB Stuttgart
Bayern München - S04
S04 - Bor. Mönchengladbach
FSV Mainz 05 - S04
S04 - Energie Cottbus
VfL Bochum - S04
S04 - 1. FC Nürnberg
bvb 09 - S04
15.30
S04 - Arminia Bielefeld
15.30

14 sep. S04 - AS Nancy
28 sep. AS Nancy - S04

uur
uur
uur
uur

uur
uur

DFB-Pokal
zat. 9 sep.
din. 24 oktober

Hansa Rostock 2 - S04
1.FC Köln - S04

1-9
4-2 n.v.
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RONDE TAFEL VAN FANS
De fanscene van FC Schalke 04 heeft zich de afgelopen jaren onder invloed van de WK-boom en de
verhuizing naar de Arena sterk veranderd. Ook de verschillende fangroepen vertonen in de ‘biotoop
stadion’ op sommige fronten afwijkende voorkeuren en doelstellingen over het beleven van de
wedstrijden. Dat leidt af en toe tot onderlinge irritaties. Desondanks streven ze allemaal hetzelfde
doel na: Schalke 04 naar voren te brengen.
Om dat doel in de toekomst verder te forceren
hebben de grootste fangroepen van Schalke
(Supportersclub, Ultras en Fan-Initiative) samen
met het SFCV besloten een ronde-tafeloverleg in
het leven te roepen. Hiermee zet men de anonieme
internetforums opzij. In het constructieve overleg
wordt samen gediscusseerd over de problemen en
de verdere ontwikkeling van de fanscene van
Schalke 04. Belangrijk is dat de onderlinge communicatie hierdoor verbeterd wordt.
Iedere eerste woensdag van de maand is er een
open discussieavond waarvoor alle geïnteresseerde
Schalkefans worden uitgenodigd. Tijdens iedere
avond zal een afwisselend thema centraal staan. Te
denken valt aan sfeer in het stadion, stadionverboden, gemeenschappelijk optreden, etc. Alle fans die
de toekomst van de fanscene aan het hart gaat
kunnen dan deelnemen aan deze grote centraal
geleide discussie.
De volgende ronde tafel is op woensdag 3 januari.
Om de thema’s van de eerste rondes te bepalen
voerden vertegenwoordigers van de grote groepen
uitgebreide voorgesprekken onder het motto
"QUO VADIS SCHALKE?". De avonden beginnen
altijd om 19.04 uur in de Fankneipe „auf Schalke“
(Kurt-Schumacher-Str. 119 te GE). Aangezien het
een pure fanbijeenkomst benadrukt de organisatie
dat het niet wenselijk is enige informatie over
besprokene naar buiten te brengen behoudens de
officiële persberichten.

Samenvatting eerste "Runder Tisch"
De drie fangroeperingen hebben besloten om alle
berichtgeving over de ronde tafels steeds in een
gezamenlijk bericht openbaar te maken. Zo treedt
men als één front met een eensluidende boodschap
naar buiten. Hieronder het verslag van de eerste
informele bijeenkomst.
Tegen het einde van de twee uur durende discussieronde in de Fankneipe "Auf Schalke" waren alle
aanwezigen het er over eens: "Ik geloof dat we ons
op de juiste weg bevinden", vatte Rolf Rojek, voorzitter van het SFCV, de avond kort samen. Aan het
eerste informele overleg ter voorbereiding van de
eerste ronde tafel spraken vertegenwoordigers van
de grootste Schalker fangroepen Supporters Club
e.V., Ultras Gelsenkirchen, SFCV en de Schalker
Fan-Initiative met elkaar. Veertig fans hadden de
uitnodiging aangenomen om het standpunt van
hun groep te verkondigen.
Als eerste werd de zin van de ronde tafel en de
achterliggende gedachten en intenties vastgesteld.
"De afgelopen jaren is veel veranderd hier auf
Schalke," aldus Thomas Kirschner, voorzitter van de
Ultras Gelsenkirchen. "Alleen al door de verhuizing
naar de Arena. Dat had en heeft nog altijd zijn
uitwerkingen op onze fanscene. Helaas niet alleen
positieve. Inmiddels wordt er vaker over elkaar dan
met elkaar gepraat, waardoor er te veel halve waarheden vooroordelen circuleren." Een houding die
dus niet alleen königsblaue kleedkamer voorkomt,
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maar ook in de Nordkurve. “We moeten de spelers
het goede voorbeeld geven door de communicatie
onder de fans te verbeteren.” Inzicht is de eerste
stap naar verbetering.
Het belangrijkste punt
was het vastleggen van
de thema’s voor de
komende ronde tafels.
Nadat iedere fangroep
zijn
voorstellen
had
gedaan werd een lijst
opgesteld. Daaruit bleek
dat het ultieme thema dat
iedere groep als zodanig
naar voren schoof de
"Stimmung im Stadion"
is. Daarmee unamiem gekozen tot thema van de
eerste ronde tafel. Een controversieel thema dat
steeds weer voor gesprekstof zorgt en waarover
iedere fan wel een mening heeft. Het moet daarbij
gaan om concrete voorstellen die direct kunnen
worden toegepast alsmede projecten voor de langere termijn. Uiteindelijk moet alles leiden tot verbetering van de sfeer en meer samenhang in de
Schalker fanscene.

"Belangrijk hierbij is dat wij ons allemaal weer
bewust worden dat we allemaal hetzelfde nastreven. En dat is FC Schalke 04 naar voren brengen,"
oordeelde Frank Arndt, voorzitter van de
Supporters Club. "Wij verwchten van de ploeg dat
zij om dat doel te bereiken alles geven en vooral op
het veld een eenheid vormen. Datzelfde moeten wij
als fans ook nastreven en voortaan als eenheid naar
buiten treden. De open brief voor de wedstrijd in
Hamburg was een goed voorbeeld en vooral ook
een duidelijk signaal."

je Schalke?
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mooie, geen voetbaltechnisch hoogZijn we nie
De naam
waardige wedstrijd, maar er werd gewonnen. De
FC Schalke 04 brandt de laatste tijd op
ieders lippen. Door de sportieve malaise, door de
oneindige trainersdiscussie na iedere nederlaag,
door open brieven van fangroepen aan de ploeg of
door de schijnbare overname door een Russische
sponsor - Schalke interesseert, Schalke polariseert.
Er gaat welhaast geen dag voorbij zonder dat de
club niet de titelpagina van één of andere medium
siert. “Komt deze chaosclub dan nooit tot rust?”
vragen velen zich af. Het antwoord is duidelijk: nee!
En dat is goed zo. Wat was Schalke zonder zijn kleine en grote schandalen, maar vooral: wat is Schalke
zonder zijn fans? Ook 14 oktober reisden er weer
duizenden naar Hamburg om de ploeg naar de
overwinning te schreeuwen. Met succes. Het was

sfeer in de Schalkevakken was geweldig. Voor
buitenstaanders is Schalke een zeldzaam fenomeen.
Juist in tijden dat het ogenschijnlijk niet perfect
loopt, is te zien wie werkelijk achter de ploeg staan.
Het zijn niet de zeurpieten die na iedere wedstrijd
hun kaarten in de verkoop doen. Het zijn ook niet
degenen die de eigen spelers grof beledigen en
dreigen nooit meer een wedstrijd live te zullen
volgen.
Echte fans zijn degenen die altijd achter de ploeg en
vooral de club blijven staan. In goede en in slechte
tijden. De afgelopen weken was er weer veel te
doen binnen de club. Terecht? Onterecht? Wie
weet het precies? Zowel enkele fans als enkele
spelers moeten er maar aan wennen dat auf
Schalke alles voor opschudding zorgt. Wat bij andere clubs als onbeduidend geldt wordt bij Schalke tot
groot schandaal opgeblazen. Een brancheconform
sponsorcontract leidt zelfs tot politieke discussies.
Maar is dat ook niet een goed teken? Schalke leeft,
Schalke is publiek, iedereen spreekt er over en is
nooit saai. Maar één ding mag nooit worden
vergeten naast alle Gazprom-miljoenen, krantenkoppen en affaires: SCHALKE HEEFT ZIJN FANS
NODIG EN DE FANS SCHALKE! (door DV, Schalke)
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19.04 MINUTEN
Uit onvrede over de sportieve wanprestaties en vooral de toenemende vervreemding tussen club en fans
was er tijdens de topper tegen Bayern München een opvallende protestactie. Op initiatief van de vier
grootste fanorganisaties - onderstuend door ruim 200 officiële fanclubs waaronder BWE - werd er de
eerste 19.04 minuten van de wedstrijd niet gezongen. Een sinistere stilte heerste er in de uitverkochte
Arena. Zelfs de openingstreffer van Løvenkrands wist deze niet te breken. Na ruim achttien minuten
zwol een onheilspellend handgeklap aan onder de ruim 60.000. Onbedoeld als opmaat voor een fabelachtig einde van het protest. Exact twee seconden na het einde van de actie, dus om19.06 minuten,
midden in een orkaan van geluid, kegelde Levan Kobiashvili de 2-0 in de touwen. Een ongekende
extase, kippenvel, zelfs tranen van pure emotie en ontlading. De kern van de actie werd getroffen.
Schalke ohne Leidenschaft? - Nicht mit uns!

Woensdag 1 november was de eerste „Runde
Tisch“ van de Schalker Fanszene. Aan deze open
discussieavond namen ruim 100 fans uit diverse
fangroepen en fanclubs deel. Doel van dit initiatief
is het versterken van de fanscene door ideeën uit te
wisselen, de ontwikkelingen kritisch te volgen,
zodat er vaker als één front naar buiten kan worden
getreden.
Het aangekondigde thema „Stimmung im Stadion“
werd aangepast om in te gaan op de gebeurtenissen van de laatste weken auf Schalke. Alle aanwezigen achten het noodzakelijk om als fans een
eensluidende en passende reactie te formuleren. De
open brief van de vier grootste fangroepen aan de
spelers voorafgaand aan de wedstrijd tegen HSV
lag ten grondslag de nieuwe discussie.
Drie weken later is het gejammer ondanks de derde
plaats in de Bundesliga niet verstomd, maar juist
versterkt door de bekernederlaag tegen een club uit
de tweede Bundesliga en de catastrofale voorstelling bij VfB Stuttgart. De spelers wordt gebrek aan
bezieling en identificatie met de club verweten.
Veel te zelden laten ze zien wat ze werkelijk in hun
mars hebben. De ploeg mist de eigenschappen die
we hier auf Schalke zien willen: vechtlust, inzet,
wilskracht, eerlijkheid!
Wij, als de georganiseerde Schalkefans, vrezen dat
onze club afglijdt naar de emotionele middenmoot.
De geloofwaardigheid ebt weg, een serieus
vervreemdingsproces is in gang gezet. Inmiddels
gaat men gaat naar Schalke om leuke mensen te
treffen, voor een biertje en een worst te eten of
domweg omdat men een jaarkaart heeft en men
altijd al ging. Maar niet meer vanwege de Blauen
op het veld!

De spelers hebben de tekst van de open brief
gelezen - in ieder geval onder ogen gehad - maar
kennelijk hebben ze de boodschap niet begrepen.
Nogmaals: de plaats op de ranglijst is niet belangrijk, nederlagen horen er bij en worden vergeven zo
lang de spelers op het veld met hun hart spelen en
onze kleuren waardig uitdragen. Iedereen moet
beseffen wat het betekent om voor FC Schalke 04
te spelen.
In plaats daarvan krijgen we voortdurend dezelfde
voorspelbare statements te horen, die aan de
realiteit voorbij gaan. Wij vragen uitdrukkelijk niet
om personele maatregelen. Daar gaan wij niet over!
Het gaat ons juist om de totale presentatie van onze
club.
Schalke & Leidenschaft? Voor ons onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Schalke 04 is voor velen
onder ons meer dan de favoriete voetbalclub. Geen
club die je alleen in succesvolle tijden steunt of die
je in mindere tijden inruild. De Blauen zijn voor ons
een levenswijze, deel van onze identiteit - Schalker
wordt je niet, Schalker ben je! Daarom laten de
actuele ontwikkelingen binnen onze club ons niet
koud. Een ontwikkeling die zich niet laat afmeten
aan de stand op de ranglijst, maar de laatste jaren is
binnengeslopen en nu door de verschillende
fangroepen niet meer getolereerd wordt.
Een ontwikkeling die ons sprakeloos maakt. Zo
sprakeloos dat wij als actieve fanscene een daad
stellen en de eerste 19:04 minuten van de
wedstrijd tegen Bayern zwijgend zullen volgen!
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Alle deelnemers aan de ronde tafel waren het met
elkaar eens dat het gevaar bestaat door spelers, die
over het algemeen geen enkele interesse voor onze
club tonen - in plaats daarvan in een kunstmatig
geschapen parallelwereld leven -, aan de rand van
de financiële afgrond te worden gebracht.
Daarvoor willen we waarschuwen. Om alleen de
spelers de schuld te geven is natuurlijk te makkelijk.
We dagen daarom de verantwoordelijken binnen
de club uit om moed te tonen en nieuwe wegen in
te slaan! Wegen, die Schalke altijd sterk hebben
gemaakt. Wegen, waarmee we ons allemaal kunnen identificeren. Wegen, die ook kunnen betekenen dat we niet met alle macht de begeerde schaal
naar de oevers van de Emscher te halen.
Beste verantwoordelijken, onze fangroepen zullen
het bewandelen van deze nieuwe wegen voor de
volle 100% steunen. Een eventueel mindere positie
op de ranglijst wordt op de koop toegenomen, als
deze maar met bezieling is bevochten. In geen
geval willen we afzakken tot aangepaste, bloedeloze club zoals onze gasten van vandaag (FC Bayern,
etv). Of onze ziel verkopen voor een kampioenschap zoals onze buren uit buurt van Lüdenscheid.
We accepteren noodgedwongen spelersverkopen
zo lang Schalke 04 waar wij voor leven, van houden
en mee lijden in zijn oorspronkelijke vorm behouden blijft!

Schalker Fanprojekt
Fan-Club Königsblau bis in den TodWeimar
World Wide Schalke e. V.
Fan-Club Philippsthal
Fan-Club Oberberg-Süd
Fan-Club Königsblau Hohenlohe
Fan-Club Nettetal
Fan-Club Königsblau Welver ´89
1. Stan Libuda Fan-Club 04
Fan-Club GEtreue 04
Fan-Club Blue-White Angels
Fan-Club Oste-Knappen
Fan-Club Königsblau Lichtenau e. V.
Fan-Club Block 18
Fan-Club Titanic Blue Boys
Fan-Club Diemel ´92 e. V.
Fan-Club BW Supporters Großrinderfeld
Fan-Club RoyalFighter Triangel e. V.
Fan-Club Schalker Knappen Salzgitter
Fan-Club Werther Knappen e. V.
Generation-bluewhitE
Fan-Club Königsblau Metelen 1997 e. V.
Fan-Club 100 Jahre Immerblau
Fan-Club Blau-Weisse Naabtalknappen
Fan-Club Eifel KumpelS 04 e. V.
Fan-Club Blaue Knappen Salzbergen

Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club
Fan-Club

We roepen alle Schalke fans die zich net als ons
zorgen maken over onze FC Schalke 04 op mee te
doen aan ons stille protest. Het clublied zullen we
massaal zingen, daarna zwijgen we totdat het
scorebord 19:04 minuten aangeeft. De actie wordt
onderstreept door twee spandoeken: "Schalke
ohne Leidenschaft?! - Ihr macht uns sprachlos!"
tijdens de actie en "Schalke ohne Leidenschaft?! Nicht mit uns!" na afloop van de actie. Aansluitend
laten we onze Donnnerhalle de rest van de
wedstrijd rocken als nooit te voren om onze club,
onze ploeg te ondersteunen!
Parallel gaat er een uitnodiging naar het bestuur
van Schalke 04 voor een discussie met vertegenwoordigers van de fangroepen over de angsten en
zorgen voor de toekomst en duidelijk te maken dat
de Schalke-Expres een verkeerde koers vaart.

Schalke ohne Leidenschaft?!
- Nicht mit uns!
Schalke Fan Club Verband
Supporters Club e.V.
Ultras Gelsenkirchen
Schalker Fan-Initiative
Schalker Fanprojekt

Schalke-Frënn Norden Lëtzebuerg
Schalker Freunde Kruft
Die blau weissen Burgfighter
Hüller Freunde
Steverknappen 04
Blaue Jungs Epe
Blau-Weiße Flankengötter
Schalker Herzblut
100% Blau und Weiß
Attacke ´94
Rhynern auf Schalke ´05
Deutsches Eck Koblenz e. V.
Blau-Weiß 77 Merken e. V.
Beckhauser Knappen e. V.
Königsblaue JUngs Heiden e. V.
Blau-Weiße Bruderschaft
Schalke Factory Deluxe e. V.
Schalker Freunde Harz e. V.
Vaya Con dios
Blue-White Pirates
"Schalke am Main” Frankfurt
Königsborner Knappen
Dat BonGel S04
PBC Scholven
Blau-Weiße-Hammer e.V.
Königsblau Berlin 99
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Fan-Club Schlucke 04
Fan-Club Einmal Blau Immer Blau Bocholt
Fan-Club Arena Boys Bocholt
Fan-Club Die Kurvenvollsten Bocholt
Fan-Club Kerrlocher Knappen
Fan-Club FC Schalke 04 Chung Hak Korea
Fan-Club Aartal
Fan-Club Schalker Juhnkens 05
Fan-Club Eifelknappen
Fan-Club Iron Blue Heidelberg 1983
Fan-Club Blue White Devil´s
Fan-Club Unna 1987
F-C Blau Weiße Schützen Wertherburch
F-C VfB Blau und Weiß Herten/Westerholt
F-C Pottamann Shanghai und München
Fan-Club Blue Hammers Südbaden
Fan-Club Merge Main Eck 04 e. V.
Fan-Club Hochwaldknappen
Fan-Club Schalker Freunde Mettingen e. V.
Fan-Club NULLVIER
Fan-Club Windeck 1991 e. V.
Fan-Club Die wilden Rafaelos
Fan-Club Blue Power Ückendorf
Fan-Club "Lot-jonn Königsblau"
Fan-Club Blau und Weiss Enschede
Fan-Club Hattingen

Fan-Club Der auf Schalke tanzt e. V.
Fan-Club Blau Weiß Borghorst 2005 e. V.
Fan-Club Royal Blue Lingen
Fan-Club Schöntaler Üchli
Fan-Club Schalker Jonges Düsseldorf
Fan-Club Schacht 19
Fan-Club Freigericht e. V.
Fan-Club Königsblau Vreden/Lünten
Fan-Club Blue PirateS04 Giessen
Fan-Club Königsblaue Lippeknappen
Mantinghausen
Fan-Club Volksmarsen e. V.
Fan-Club Almebuben Brenken
Fan-Club Schalker-Freunde-Limburg e. V.
Fan-Club Blue-Magic Gladbeck
Fan-Club Blau-Weiße Knappen Berger Feld
Fan-Club Royal-Blue-United Leverkusen
F-C Königsblaue Domspatzen Magdeburg
Fan-Club Geithain/Sachsen
Fan-Club Rhein-Sieg-Knappen
Fan-Club Ost-Flanke
Fan-Club Sandsturm 04
Fan-Club Ammerbruch e. V.
Fan-Club Blau-Weiß-Repetal 1988
Fan-Club Pälzer Buwe
Fan-Club Schalker Kellerkinder 04
Fan-Club "Auf Schalke" Nordenham

Fan-Club Daseburg
Fan-Club Schalker Freunde Kraichgau
Fan-Club Blau Weiss Bismarck
Fan-Club Filderpower
I - GE - S04
Fan-Club Königsblaue Schwicker
Fan-Club Graf Bernhard Lippstadt
Fan-Club Saufgeschwader 1904
Fan-Club Schwarzwaldknappen Blau-Weiss
Fan-Club Wir lassen die Sau raus
Fan-Club Die blauen Geb´s
Fan-Club Cherusker
Fan-Club Fehntjer Knappen 04
Fan-Club Königsblau Oberaen 2000
Fan-Club Pantringshofer Knappen Herne
Fan-Club Wien-Ingolstadt
Fan-Club Alles wird gut
Fan-Club Leimener Knappen 04 e. V.
Fan-Club Rhein-Ahr-Knappen e.V.
Fan-Club Königsblau Gerlingen '98
Fan-Club Soester Börder
Fan-Club Schalker Freunde Belzig e.V.
Fan-Club Blau Weiß Nehden e.V.
Fan-Club Blue Rebells Ahlen
Fan-Club Levan Kobiashvili
Fan-Club Bramscher Blue Devilz
Fan-Club Driland Knappen Gronau

Fan-Club Steinberg Knappen Ostwig
Fan-Club Grüningen 1990
F-C Veltins Knappen Am Trinenkamp GE
Fan-Club Königsborner Freundeskreis
Fan-Club Blue White Dragons Hattingen
Fan-Club Glückauf Schalke Ascheberg
Fan-Club Moselpower Trier
Fan-Club Schalker Freunde Lünen
Fan-Club Schalker Freundeskreis
Niederrhein GEsindel
Fan-Club Blau-Weiß Kamen
Fan-Club Berger-Knapen
Fan-Club Heineken Boyz
Fan-Club Blue White Invasion Werl-Ense
Fan-Club Unterstützer S04 Lippstadt e.V.
Fan-Club 100 – Prozent – blau - und- weiss
Fan-Club Alstätte-Graes
Fan-Club Blau Weisse Kumpels Sassenberg
Fan-Club Schalker Kluti´s Ennepetal
Fan-Club Schalke Freunde Damme
Fan-Club Fresena-Knappen
1904Fans.de
SchalkerMarkt.de

FC SCHALKE 04
VFL BOCHUM
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19:04 STILTE

S04 - FC BAYERN

door Walter Van der Heiden
zondag 5 november 2006
Ook de Bundesliga is een commercieel gebeuren, er
zijn dus wedstrijden op drie dagen in het weekend
om de diverse zenders en hun sponsoren tevreden
te houden. Dus was de "kraker" tegen Bayern
gepland op zondagavond. En Blau und Weiss
Enschede zou BWE niet zijn als er niet een bus stijf
vol met fans op weg zou gaan.
Verzamelen was, zoals gebruikelijk, bij de
"Doedelzak", alleen iets later dan op zaterdag. De
wedstrijd begint namelijk pas om half zes. Wij zijn
altijd ruim op tijd. Dan kunnen we rustig de kaartjes kopen, en even "inbieren". Dat is het leuk van
wedstrijden in Duitsland. De reis inclusief een kaartje kosten minder dan een kaartje in de Kuip of de
AAARRRREEENNNAAA. Dan hou je geld over voor
een biertje.

Iets voor 12 uur kwam de bus, bestuurd door vaste
chauffeur Leo, aangereden en konden we onze
plekjes in de bus gaan innemen. Al snel glijden de
eerste biertjes erin en de stemming begint er al
goed in te komen na de obligate toespraak van de
voorzitter. Hij vertelde dat er een actie zou zijn.
Vanwege het beroerde spel van de laatste weken
(hoezo nieuws?) zou er de eerste
19 minuten en 4 seconden
gezwegen worden (Even
voor de niet-kenners:
19:04, het oprichtingsjaar
van Schalke, vandaar de
'04). Een ludiek plan,
beter dan de boel afbreken wat in Nederland al
gauw gebruikelijk is als
de meute aan het
muiten slaat.

De reis is zeer afwisselend want er is steeds iets te
doen, of een nieuw biertje halen, of meedoen aan
de verloting, dan weer een plaspauze met hapjes.
De lootjesverkoop werd, als vanouds, aangeslingerd door Marieke die weer voor een goede omzet
voor de clubkas zorgde. Het zal in het niet vallen bij
de bier omzet maar dat geeft niets.
Eén van de leden had gezorgd voor wat bakken
met kaas en worst die men zich goed liet smaken.
Voor we er erg in hadden kwamen we aan bij de
Fankneipe. Na de gebruikelijke worsteling om de DJ
te bereiken (Als haringen in een ton staan ze gepakt
maar er valt geen onvertogen woord). Zodra Ludi
ons in de smiezen krijgt klinkt als snel het "Eenmaal
zullen wij de kampioenen zijn", wat natuurlijk uit
volle borst wordt meegebruld door de meute.
Na wat liederen en nog wat smeermiddel voor de
keel wordt het tijd om naar de Imbiss te gaan. daar
gooien we er snel een Döner in (Döner macht
Schöner, zoals de Duitsers zeggen) want we willen
niet te laat terug bij de bus zijn.
Blijkbaar wordt er aardig wat genuttigd tijdens dit
korte verblijf in de Fankneipe want als we weer
wegrijden zit iedereen opeens klem in de bus. Een
merkwaardig fenomeen dat zich telkens weer voordoet.
Als we de parkeerplaats bij de Arena
Auf Schalke opdraaien merken we
dat het hier om een echte wedstrijd gaat en niet om een oefenduelletje. De parkeerplaats staat
afgeladen vol met, niet
alleen maar, Schalke
bussen. Ook de
tegenstander
heeft aardig
wat bussen
bij
zich.
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Het blijft een feit dat als je vaak kampioen wordt, je
automatisch meer fans hebt. Veel mensen die zich
voor voetbal gaan interesseren kijken op de ranglijst
en zijn dan voor de nummer 1. Erg, maar het is niet
anders. In Nederland is dat de reden dat PSV zoveel
supporters door het hele land heeft. Dat
maakt het natuurlijk des te leuker dat
Schalke zoveel fans heeft. Ik was zelf
nog niet geboren toen ze voor het laatst
kampioen waren.
Tussen de duizenden andere Knappen
lopen we langzaam naar het stadion.
We hebben, natuurlijk, staanplaatsen
voor de Nordkurve. Ik zou, persoonlijk, VIP-kaarten
met diner, gratis zuipen opgehaald en gebracht
worden met een luxe Limo en leren stoelen altijd
ruilen voor staanplaatsen op de Nordkurve. Zelfs in
de regen in het aloude Parkstadion.

Die begon in een bijna onwerkelijke sfeer. Normaal
hoor je alleen het eigen vak. De "Donnerhalle"
zorgt er met zijn prima akoestiek voor dat het
geluid er werkelijk uitknalt. Maar nu even niet. Zelfs
de Bayern-fans zijn in de Nordkurve duidelijk te
horen. We zijn normaal natuurlijk blij als er een goal
valt maar nu was er merkbaar meer ontlading
omdat we eindelijk herrie konden maken. Maar na
de afkondiging "Und der neue Spielstand ist
Schalke.... EINS, Bayern..... NUL, Torschütze
Peter,..... LÖVENKRANDS, Danke,.... BITTE. En
toen werd het weer rustig.
Vlak voor het verstrijken van de 19:04 zwol het
geluid langzaam aan om bij ongeveer 19 minuten
precies tot een middelgrote orkaan sterkte toe te
nemen. We konden om 19:06 naadloos overgaan
in het juichen voor de 2:0, bedenk het maar. Dat
bedenk je niet, dat gebeurt gewoon. Geweldig en
legendarisch.

Wedstrijden als deze zouden
eigenlijk na 19:04 moeten
worden afgefloten
Helaas konden we deze mooie voorsprong niet
vasthouden tot de 90 minuten. Ja, helaas, wedstrijden zoals deze zouden eigenlijk na 19:04 moeten
worden afgefloten. Het tuig uit München maakte
kort voor de thee snel even de 2:1 en kort na de
pauze de 2:2 door landverrader nr. 1: Roy Makaay.
Toen namen ze geen risico meer en dit was dan ook
de eindstand. Vooraf hadden we er natuurlijk voor
getekend maar we hadden nu toch een licht katertje want er had meer ingezeten.

Wij komen al jaren op de Nordkurve dus de
mensen kennen ons, er is altijd een plekje vrij. Het
is altijd alsof er een reünie gaande is. Er is eigenlijk
altijd te weinig tijd totdat de wedstrijd begint.
Iemand had al bier gehaald dus we konden (even
afgezien van schrijver dezes die vandaag Bob is)
verder gaan met doorsmeren. De BOB (Bewust
Onbeschonken Bestuurder) kwam wel even in de
verleiding om als Bert (Bezopen En Rijdt Toch)
verder te gaan maar hij beheerste zich.
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De menigte die het stadion verliet
was dan ook behoorlijk rustig. We
versterkten de innerlijke mens nog
even met een snelle hap waarvan
de ingrediënten op geen enkele
voedselschijf voorkomen.
Vreemd genoeg had de sfeer in de
bus totaal niet geleden onder de niet zo geweldige
uitslag. Er werd weer volop gezongen en toen bij
een plaspauze ook nog een bus met Bayernfans
stopte konden we onze lol niet meer op. Het waren
allemaal Duitsers die gelukkig ons lied over het
oudste beroep der wereld wat de moeder van Roy
Makaay uit zou voeren niet echt begrepen.
Wij zagen er de lol wel van in en de stemming bleef
meer dan OK tijdens het afpilsen. Om een uur of
half tien hadden we De Doedelzak weer bereikt en
namen we afscheid van iedereen. Een fantastisch
voetbalfeest waar alle Nederlandse voetbalclubs
een voorbeeld aan kunnen nemen.
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PETER LØVENKRANDS
Na zes jaar Schotland vond Peter Løvenkrands (26) het tijd voor iets anders. Hij verruilde het blauw van
de Rangers deze zomer voor het Königsblau van Schalke 04. De Schotse periode drukt nog immer een
stempel op het handelen van de pijlsnelle Deen (15 interlands, 0 goals). Hij spreekt met een zwaar
Schots accent, zijn verloofde is Schots en hij droomt er van voor Schalke tegen Celtic te scoren.
“Ik ben geboren in de stad Ellerødt met 100.000
inwoners. Het ligt op twintig minuten rijden van
Kopenhagen. Mijn vader Bent had er een schildersbedrijf. Ik heb een zes jaar oudere broer, Tommy.
Van mijn moeder Bitten heb ik mijn snelheid
meegekregen.”
“Tommy was mijn grote voorbeeld, naast
Diego Maradona. Ik ben eigenlijk rechts,
maar omdat ik zo wilde worden als Tommy
ben ik als vijfjarige alles met links gaan
doen. In de tuin leerde hij me veel
trucs. Ook mijn vader heeft een
grote rol gespeeld. Ik was niet
goed op school en vertelde de
leraren altijd dat ik later toch
profvoetballer zou worden.
Gelukkig steunde mijn vader
me hierin.”
“Toen ik 15 was kreeg ik aanbiedingen van meerdere clubs. Ik
voetbalde toen bij de plaatselijke
amateruclub Lillerødt. Lyngby uit de
hoogste speelklasse wilde me in 1997
graag hebben. Ik koos voor AB omdat
die club altijd uitstekende jeugdploegen
had. Bovendien was daar de kans groter
op doorstroming naar Brøndby of FC
Kopenhagen. Met de jeugdploeg werden
we kampioen. De eindronde om de
landstitel maakte ik niet mee, omdat ik
naar het eerste werd overgeheveld. Daar
speelde mijn broer Tommy. Ik scoorde in
mijn eerste wedstrijd en ben er niet meer
uit geweest.”
Glasgow Rangers
“Mijn overgang naar Glasgow Rangers kwam
op curieuze wijze tot stand. Aan het begin
van het seizoen 1999/2000 kampte ik met
problemen aan mijn rechterenkel. Ik werd
geopereerd en was zeven maanden uitgeschakeld. De laatste vijf wedstrijden van het seizoen was
ik weer bij. In de eerste wedstrijd scoorde ik direct,
in de volgende zelfs drie keer. In totaal scoorde ik
negen keer in die vijf wedstrijden. Bij iedere goal
toonden meer clubs belangstelling. Twaalf clubs
meldden zich, onder meer Inter. Op de laatste

speeldag speelde we tegen Brøndby dat kampioen
kon worden. We wonnen met 2-0 en ik scoorde
beide treffers. Na afloop heb ik met Newcastle
United een afspraak gemaakt. Glasgow
Rangers overtuigde me om drie dagen voor
de afspraak met Newcastle eens bij hen langs
te komen. We gingen er heen - het was
overweldigend! Dat was de club waar ik
wilde spelen. Mijn vader, Rangers-fan
omdat Brian Laudrup er had
gespeeld, stemde ook toe. Enkele
weken eerder had mijn broer
Tommy een contract ondertekend
bij FC St. Johnstone. Ook in
Schotland en slechts een uur van
Glasgow. Newcastle was natuurlijk woedend toen ze vernamen
wat er was gebeurd.”
“Ik dacht een voordeel te hebben
op school Engels te hebben
geleerd. Maar in Glasgow verstond
ik geen woord. Door de tv-comedie
“Still Game” heb ik Schots geleerd.
Mijn verloofde Teresa is een echte
Glaswegian woman. Ze komt uit de
wijk Govan, waar ook Alex Ferguson
is opgegroeid.”
“In Glasgow leeft men voor de derby
tegen Celtic, de Old Firm. Toen ik in
Glasgow aankwam had ik geen voorkeur voor één van beide. Intussen ben
ik een echte Rangers fanatic. Wanneer
je door fans van de tegenstander
‘s avonds bij het uitgaan wordt aangevallen en moorddreigingen ontvangt,
laat dat zijn sporen na. Ik was voor hen
een speciaal doel omdat ik vaak scoorde
tegen Celtic.”
“Beide clubs doen er tegenwoordig
alles aan om de verhoudingen een
beetje te normaliseren. Het is moeilijk
om de haat uit hoofden van de fans te wissen.
Søren Larsen vertelde me dat fans van Schalke en
dortmund door elkaar naar het stadion lopen. Dat is
in Glasgow ondenkbaar. In Europa is er geen
wedstrijd die met de Old firm te vergelijken is. Er
zijn fans die geen minuut naar het veld kijken,
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omdat ze te druk zijn de rivaliserende fans uit te
schelden en uit te dagen. Daarom is de winst in de
bekerfinale van 2002 tegen Celtic mijn mooiste
herinnering, ondanks de kampioenschappen in
2003 en 2005. We wonnen met 3-2 en ik scoorde
twee keer, waaronder de winnende in blessuretijd.
Dat moment vergeet ik nooit weer. Ik heb altijd
gezegd: een goal tegen Celtic is beter dan een
treffer in de Champions League.”
“Juist in de Champions League scoorde ik vorig jaar
vier keer voor de Rangers. De UEFA riep me uit tot
op één na beste aanvaller na Andrej Shevchenko.
Daarbij werd gekeken naar de effectiviteit, dus het
aantal kansen en het aantal doelpunten. Ik baal er
nog steeds van dat we er in de achtste finales
zonder nederlaag uitvlogen tegen Villareal.”
“Door die goals kreeg ik het verwijt alleen in de
grote wedstrijden mijn best te doen. Men vergat
dat ik ook 14 competitietreffers maakte. Bovendien
werd aan die Europese treffers te veel waarde
gehecht. Dat we zo ver gekomen zijn was een
verdienste van de hele ploeg.”
Overstap
“Er zijn een paar redenen waarom ik de Rangers
verliet. Zo stapelden de problemen zich op bij de
club door het uitblijven van Europese successen. Na
zes jaar Schotland wilde verder kijken. Spanje,
Duitsland, Engeland of Italië - dat waren de vier
landen waar ik heen wilde. Van alle aanbiedingen
was die van Schalke het beste. Ik wilde niet de vijfde of zesde aanvaller worden van een Europese
topclub. Schalke maakte me direct duidelijk dat ze
me nodig hadden, dat ik een serieuze rol in hun
plannen speelde. Nadat ik de wedstrijd tegen VfB
Stuttgart in de Arena had bijgewoond was ik
verkocht. Het was een juiste beslissing. Ik voel me
hier thuis. Spelers als Bordon en Kobiashvili hebben

Uitzinnige vreugde na zijn eerste Bundesligatreffer
voor Schalke 04 tegen Bayern München
een speler die voorbereidt. In de eerste wedstrijd
tegen Frankfurt ging het uitstekend. Ik bereidde
vier goede kansen voor. Dat kwam vooral omdat
alle vier offensieve spelers - de drie aanvallers en
Lincoln - elkaar perfect vonden en veel bewogen.
We was een schande dat we die wedstrijd niet
wonnen, gezien het grote aantal kansen. Het is hier
eenvoudiger om mijn spel te spelen omdat de
kwaliteit van de hele ploeg zeer hoog is.”
“Schalke speelt 4-3-3, dat gaat me goed af.
Mijn eerste vijftien voetbaljaren heb ik 4-4-2
gespeeld. Daar ben ik vertrouwder mee.
Voetballers moeten meerdere systemen kunnen spelen. Ik vind het veel belangrijker dat
ik hier weer in de aanval speel. Bij de Rangers
hebben we steeds 4-4-2 gespeeld, maar was
ik linkermiddenvelder. Vijf jaar lang heb ik
daar gespeeld. Later mocht wel vooraan beginnen.
Prompt begon ik te scoren. Dat hoop ik hier bij
Schalke ook vaak te doen. Of ik mijn salto dan laat
zien laat ik in het midden. Vroeger deed ik dat na
ieder doelpunt. Artsen hebben me het afgeraden
omdat het niet goed is voor de knie. Bovendien kan
ik me er onnodig mee blesseren. Dus laat ik het.
Maar als ik met Schalke tege Celtic speel en ik
scoor, dan kan er een revival komen!”

“Een goal tegen Celtic is beter dan
een treffer in de Champions League”
zich vanaf het begin om me bekommerd. Met
Søren Larsen vond ik een goede vriend. We kenden
elkaar niet, maar bleken elkaar prima aan te vullen.
Dat maakte alles veel eenvoudiger. Nu wacht ik er
op om met Teresa ons nieuwe huis te betrekken.
Dan ben ik eindelijk weer verenigd met onze hond
Kobe. Momenteel woon ik in een hotel en mis mijn
hond erg.”
“Ik ben geen speler, die alleen afrondt, maar ook
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Uitnodiging
Het bestuur van Blau und Weiss Enschede nodigt al haar leden
met aanhang uit voor de spetterende BWE Uitstuif op vrijdag
29 december. Hef vanaf 20.00 uur in café De Doedelzak in een
ongedwongen sfeer nog één keer het glas op de königsblaue
successen van het afgelopen jaar.
Traditionele onderdelen als de grote loterij met spectaculaire
prijzen en de jaarlijkse trekking van de bouwsteenloterij maken
het feest compleet. Huis-DJ Fred draagt zorg voor een
passende muzikale omlijsting.
Het feest is gratis toegankelijk voor leden van BWE met
aanhang en alle andere fans van FC Schalke 04.
Hoort, zegt het voort en komt allen! Tot vrijdag 29 december,

Bestuur Blau und Weiss Enschede
Henny
Hans
Henk
Erwin

Net geen recordebuut voor Mesut Özil
Al in de voorbereiding maakte hij indruk in de LigaPokalwedstrijden tegen Leverkusen en Bayern. In
de slotfase van de eerste wedstrijd tegen Eintracht
Frankfurt maakte de 17-jarige Mesut Özil zijn
Bundesligadebuut. Daarmee werd hij na Rüdiger
Abramczik, Bernd Thiele en Uwe Höfer de op drie
na jongste Bundesligaspeler in de historie van
Schalke 04. Volker Abramczik en Olaf Thon waren
bij hun königsblaue debuut ook jonger, maar zij
debuteerden in de Tweede Bundesliga.
De 10 jongste Bundesligaspelers van S04:
1. Rüdiger Abramczik
17 jr, 175 dg (‘73)
2. Bernd Thiele
17 jr, 200 dg (‘73)
3. Uwe Höfer
17 jr, 220 dg (‘77)
4. Mesut Özil
17 jr, 301 dg (‘06)
5. Wolfram Wuttke
17 jr, 220 dg (‘79)
6. Manfred Dubski
18 jr, 25 dg (‘72)
7. Carsten Marquardt
18 jr, 69 dg (‘85)
8. Miquel Perreira
18 jr, 74 dg (‘93)
9. Michael Delura
18 jr, 90 dg (‘03)
10. Markus Schwiderovski
18 jr, 106 dg (‘92)
De nog prille loopbaan van het jonge talent is de
laatste maanden in een stroomversnelling gekomen. Zo was de technicus een steunpilaar van de
A-jeugd van Schalke die begin juni landskampioen
werd. Direct daarna volgde de promotie naar de
profselectie van trainer Mirko Slomka. Al in de
eerste wedstrijd van het seizoen debuteerde hij in
de Bundesliga. Eind augustus speelde de middenvelder van Turkse komaf zijn eerste wedstrijden
voor Duitsland onder 19. Dat laatste kon alleen
door druk van de DFB bij het naturalisatieproces.
Met zijn eerste keus voor Duitsland heeft Özil de
deur naar de Turkse nationale ploeg niet dichtgegooid. Zo lang hij nog niet voor de Mannschaft
heeft gespeeld in een officiële interland kan hij nog
de keus voor zijn vaderland maken.
Mesut Özil werd op 15 oktober 1988 geboren in
Gelsenkirchen als zoon van Turkse ouders. Naast
Schalke 04 is Fenerbahce zijn favoriete club. Zijn
dubbele nationaliteit kan in de toekomst problemen
geven als zijn ontwikkeling zich voortzet. Voor welk
land kiest hij wanneer hij voor zowel de Duitse als
de Turkse nationale ploeg wordt uitgenodigd? “Dat
is niet aan de orde,” houdt Özil zich wijselijk op de
vlakte. ”Ik wil me eerste op Schalke concentreren
en er voor zorgen dat ik hier doorbreek”. Bij zijn
keuze kan hij raad vragen bij die twee andere
Gelsenkirchense Turken: Halil en Hamit Altintop. Zij
behoren inmiddels tot de kern van de Turkse nationale ploeg. “Zij hebben me aangeraden mijn hart te
volgen. Tenslotte ben ik degene die moet spelen.
wat anderen er van vinden is niet belangrijk. Ook

mijn vader steunt me hierin en laat de beslissing aan
mij over.” Voorlopig blijft Mesut Özil heen en weer
pendelen tussen de beide nationaliteiten: “Het liefst
zou ik voor beide landen uitkomen.”

Asamoah slchtoffer racisme in Rostock
Enkele dagen na de bekerwedstrijd bij het tweede
van Hansa Rostock uitte Gerald Asamoah zich over
de racistische geluiden van de tribunes in het
Ostsee Stadion. Uitgerekend de plaats waar twee
weken later het Duitse nationale elftal - toen nog
gepland met een fitte Asamoah - een vriendschappelijk duel zou af werken tegen Georgië. Een
dubbele beenbreuk opgelopen in Nancy verhinderde Asa’s deelname aan die wedstrijd.
Met welk woord zou degenen willen omschrijven
die naar jou de oerwoudgeluiden maakten?
Asa: “Idioten. Het zijn lui die stil zijn blijven staan in
hun ontwikkeling. Die niet in de gaten hebben dat
de wereld is veranderd. Respect kennen zij niet. Het
heeft me onvoorstelbaar pijn gedaan.”
Ook in zijn privéleven blijkt Asamoah enige ervaringen te hebben opgedaan: “Mijn vrouw is vanuit
Londen naar Duitsland gekomen. Ze was bang voor
overstap. Ik zei haar dat het niet zo extreem was.
Toch is het haar overkomen. Ze ging met mijn
kleine nichtje naar de kermis in Essen en wilde loten
kopen. Vroeg die verkoper: wat willen jullie? Julllie
negers kunnen je dat niet veroorloven. Het gebeurt
haar vaker dan mij, omdat zij geen bekende
persoon is.” Hoe zou hij reageren als hij in de shirt
van Duitsland zou worden beledigd? Asa: ”Dan
moet ik mezelf de vraag stellen of het nog zin heeft
voor Duitsland te spelen.”
Naar aanleiding van de racistische incidenten in
Rostock en een week later bij de derby AachenGladbach startte de DFB de actie “Zeig Rassismus
die Rote Karte”. In het speelweekeinde van S04Hannover 96 kregen alle stadionbezoekers in
Duitsland bij de ingang een rood kartonnetje met
de actieslogan in de handen gedrukt. Door deze
voor de aftrap massaal omhoog te steken gaven de
fans een signaal tegen racisme.
Een aardig initiatief, waarbij echter niet vergeten
moet worden dat de overgrote meerderheid van de
voetbalfans zich in de stadions niet bezighoudt met
enigerlei politieke gedachten. Slechts een hele
kleine groep - vooral in de ‘neue Bundesländer’ probeert zich door apengebrul te manifesteren in
het stadion. Op de zich immer antirassistisch
manifesterende Nordkurve wonnen de blauwe
sjaals het dan ook van de rode kaarten. Gewoon
omdat racistisch gebrul in het multiculturele
Gelsenkirchen al jaren een gepasseerd station is. En
zo hoort het ook.
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LEGENDE OHNE ENDE: FRITZ SZEPAN
Fritz Szepan is 22 jaar als hij op 20 oktober 1929 in Hamburg zijn eerste
interland speelt. Tegenstander is Finland en Szepan maakt op ietwat gelukkige
wijze in de 52ste minuut het eerste doelpunt als hij met een Finse verdediger
in botsing komt en de bal het lege doel in rolt. Na dit doelpunt komen de
Finnen er niet meer aan te pas en wordt het 4 – 0. In totaal speelt hij 34
interlands en scoort hij 8 maal. Meestal als binnenspeler.
Zijn ouders komen in 1890 naar Gelsenkirchen en
Friedrich Hermann Sczepan wordt op 2 september
1907 als zesde van de zeven kinderen geboren. Hij
wordt Fritz genoemd en zijn achternaam wordt
zonder c geschreven. Onder de indruk van dribbelkoning Michel Gogalla wil hij later meespelen bij
Gelsenkirchen 07 met de schoenen van zijn broer,
maar die vond dat de vereniging maar voor schoenen moest zorgen. Die krijgt hij wel bij Schalke 04.
Dus komt Szepan als 14-jarige naar de
Königsblauen. Maar opnieuw was er tegenslag
voor Fritz want zijn moeder kwam er achter dat hij
op zondag ging voetballen en verbood de gang
naar Schalke. Nadat president Fritz Unkel moeder
Karoline kon garanderen dat zoonlief na de wedstrijd thuis werd afgezet was de ban gebroken.
Op 9 augustus 1925 maakt Fritz Szepan zijn debuut
voor die Knappen als zijn latere zwager Ernst
Kuzorra niet kan spelen. In der Zweiten Emscher
Kreisliga is Paderborn 08 de tegenstander. Szepan
scoort maar liefst drie keer en hij wordt op de
schouders van het veld gedragen. Precies een
maand na zijn huwelijk met Elise Kuzorra spelen de
zwagers voor het eerst samen in de nationale ploeg,
tegen Denemarken op 27 september 1931.
Ernst Kuzorra, de vermaarde linksbinnen, speelt dan
zijn zevende interland. Voor Fritz is het zijn derde.
Denemarken wordt met 4-2 geklopt. De altijd hardwerkende Kuzorra speelde “slechts” twaalf interlands waaronder de befaamde 3–3 tegen Engeland
op 10 mei 1930 in Berlijn. De laatste interland die
Kuzorra speelde was tegen Hongarije in Nürnberg
voor 50.000 toeschouwers. Het wordt 1–1.

Het toptrio Kuzorra, Szepan, Tibulski speelde in
1931 de enige gezamenlijke interland.

Terug naar Szepan. Hij speelt twee wereldkampioenschappen. In 1934 en in 1938. Bij WK van
1934 in Italië bereikt hij met het jongste Duitse elftal aller tijden een sensationele derde plaats. Het
favoriete Oostenrijk wordt in Napels met 3-1
geklopt. Eén keer speelt hij tegen Nederland en wel
op 31 januari 1937 in Düsseldorf. Voor 60.000 toeschouwers wordt het 2–2. De bekende journalist ir.
A. van Emmenes schrijft in zijn boek Neerlands
Voetbalglorie het volgende: ‘Een wedstrijd waaraan
ik de beste herinneringen bewaar. Het was de strijd
tegen Duitsland die in een voor de onzen inderdaad
hoogst eervol gelijk spel van 2–2 eindigde. Weer
was het een strijd tegen een ploeg met een stopperspil, een ploeg die doorkneed was in dat systeem,
doch die de fout, de Duitse fout maakte, te veel in
dat systeem te verstarren, hetgeen in dit speciale
geval de overwinning kostte.”
“De hele voetballerei lag hier stil, het vroor ten
minste 10 graden. Als rechtsbinnen zou Van
Spaandonck voor het eerst meespelen en die had al
direct de moeilijke taak, omdat hij mede als
opdracht kreeg te pogen de tactische Duitse linksbinnen Szepan – een speler van grote klasse – uit te
schakelen.’ Verder in zijn verslag schrijft de ir.: ‘Hoe
het ook zij, onze voorhoede kreeg weinig kans en
daar de prachtig spelende Szepan telkens op het
middenveld het spel opbouwde – een zwerver á la
Kick Smit, technisch ook voortreffelijk – lag het
zwaartepunt van de strijd op de Nederlandse speelhelft. Nadat Goldbrunner het veld moest verlaten
en er geen invallers werden toegestaan – alleen in
de eerste 40 minuten, behalve de doelverdediger –
moesten de Duitsers met 10 man verder.’
‘Nu is het een feit, dat Szepan, die thans stopperspil
kwam te staan dat kunstje tenminste evengoed verstond als Goldbrunner, hetgeen hij meermalen
bewezen had, onder andere in de wedstrijd tegen
Oostenrijk in het toernooi om de wereldbeker.
Bakhuys kreeg van Szepan evenmin kans als tegen
Goldbrunner. Zo werd het een minuut voor tijd
door een kopbal van Van Spaandonck nog 2-2 en
nimmer hebben Nederlandse supporters harder
gejuicht als bij dit zo hoogst merkwaardige doelpunt.’
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Deutscher Meister 1940
Fritz Szepan speelt zijn laatste interland in Sofia op
22 oktober 1939. De Duitsers winnen met 1 – 2. De
aanval speelt fantastisch met Szepan als midvoor,
Conen linksbuiten en het grote Schalketalent ‘Ala’
Urban rechtsbuiten en wisselen om beurt van plaats
zodat de Bulgaren er geen vat op krijgen.
Szepan is 27 keer aanvoerder. Zijn laatste doelpunt
voor Duitsland maakt hij een week eerder op 15
oktober in Zagreb tegen Joegoslavië. In de met 1–5
gewonnen wedstrijd scoort hij met een kopbal. In
het seizoen 1933/34 wordt Szepan gekozen tot
beste Nationalspieler des Jahres.
Deutscher Meister
1935 Szepan 2e v.l.,
rechts Kuzorra
Fritz Szepan vormt samen met Ernst Kuzorra het
legendarische middenveld in de jaren ‘30 bij
Schalke 04. Het snelle combinatievoetbal wat men
toen liet zien staat nu bekend als “Schalker Kreisel”
fussball. Schalke wordt in 1934 voor de eerste keer
landskampioen. In de finale tegen 1. FC Nürnberg
(2-1) scoort Szepan één van de twee goals. Fritz
Szepan wordt met Schalke zes keer kampioen van
Duitsland: in 1934, 1935, 1937, 1939, 1940 en
1942. De DFB beker wint hij in 1937.
Na zijn voetbalperiode wordt hij trainer van
Wuppertaler SV, Schalke 04, Rot Weiss Essen waarmee hij kampioen van Duitsland wordt in 1955
- en TSV Marl-Hüls. President van Schalke 04 is hij
van 1964 – 1967. Fritz Szepan wordt 69 jaar en
overleed op 14 december 1974 in de stad die hem
nog heden eert voor zijn diensten bij die
Konigsblauen.

gerde dat omdat Szepan volgens een onderzoek
geprofiteerd zou hebben van het naziregime.
Manager Assauer is woedend en kondigt aan de
toiletten naar de stadsbestuurders te vernoemen.
Het voor Szepan bestemde stuk asfalt krijgt de
naam Arenaring.
Fritz Szepan geldt als stille deelnemer aan het naziregime. Dat houdt in dat Szepan door de koop van
een joods textielbedrijf “ernstig heeft geprofiteerd
en daarna zich persoonlijk heeft verbeterd”, aldus
de conclusie uit het onderzoek van de stad
Gelsenkirchen.
Hoewel hij zelf nauwelijks actief was, liet hij zich
door een collectief van lokale ondersteuners van
het regime beschermen. Szepan kocht in 1938 het
texteilbedrijf Julius Rode & Co. volgens eigen zeggen voor 7.000 Reichsmark. De bedrijf zou onder
dwang van de nazi’s ver onder de werkelijke waarde verkocht zijn. Uit de archieven zou blijken dat
Szepan zich bewust was van deze onzuivere
praktijken.
Szepan wordt nooit zo geroemd als de andere
legendes Kuzorra, Klodt, Libuda en Thon. Telkens
speelt mee dat hij meeloper was ten tijde van het
Derde Rijk. Hij was blond, een succesvol voetballer
en speelde bij een arbeidersclub. Het ideaalbeeld
van een Duitse sporter volgens de theorie van Adolf
Hitler.
Kort na het tumult om Szepan werd bekend dat
GE’s ereburger Ernst Kuzorra lidnummer 5416068
van de NSDAP (de nationaal-socialistische partij
van Hitler, etv) was. Even dreigt een nieuwe zaak.
Zo ver komt het niet, daar Kuzorra zich als partijlid
nooit als zodanig heeft geprofileerd. Een door
Schalke geïnitieerd onderzoek naar de invloed van
het naziregime op de club bij het honderdjarig
bestaan toont aan dat Kuzorra zelfs bevriende
joden heeft geholpen de oorlog te overleven.
Dus wordt er aan de Ernst-Kuzorra-Weg 1, de
Geschäftsstelle van FC Schalke 04, iedere dag
gewoon over voetbal gesproken en over de helden
van weleer.

Geen Fritz Szepan-Straße in Gelsenkirchen
Om hem te eren wilde Schalke 04 in 2001 een
straat rond de nieuwe Arena naar de legendarische
aanvoerder benoemen. De stad Gelsenkirchen wei-
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ALEMANNIA AACHEN - S04

hen!
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Wilkommen in A

Tot over 36 jaar!
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Back home - GE Hbf

Aachen-uit, voor het eerst na 36 jaar! De roemruchte Tivoli beleven. Aangezien niemand wilde
rijden werd gekozen voor het SchönesWochenendeTicket van de Duitse spoorwegen.
Goedkoop, maar tijdrovend. Vijf uur treinen heen
en vijf uur terug. Vroeg weg om in Aachen nog
even het stadion te verkennen en een biertje te
drinken in één van de fankroegen. Hier kwam
dankzij de plaatselijke anti-terreureenheden in het
groen helaas niets van terecht.
Zu gast bei Freunden! Na aankomst op AachenWest werden alle fans in bussen geladen en direct
naar het stadion verscheept. Ontsnappen was er
niet bij. Bij het stadion had de politie de ruimte
achter de Schalkevakken hermetisch afgegrendeld.
Het dorp speelt voor het eerst sinds 36 jaar weer in
de Bundesliga. En dan komen direct die "brutalen
Schalker": allemaal ‘einsperren’ voor het dorp
wordt gesloopt. De plaatselijke veldwachters zagen
hun kans schoon even de grote jongen uit te
hangen. Daar sta je dan twee uur voor de wedstrijd
voor het uitvak waar buiten de hekken niets te eten
en drinken te koop is. Het lijkt Nederland wel. Laat
die dorpsclub alsjeblieft snel weer degraderen!

Ook alle fanclubbussen werden direct naar de
corridor geleid. Natuurlijk werd de corridor al snel te
klein voor de bussen. Zo veel Schalkefans, even
dreigden de nu panische veldwachters de staat van
beleg af te kondigen. De bussen in de corridor
hadden één groot voordeel: daar was bier en fris te
koop!
Na afloop weer een staaltje dorpslogica van
Aachener cops. Stoer grendelden ze weer de straat
af om alle treinende fans in de gereedstaande
stadsbussen te krijgen. Daar er te weinig bussen
gereed stonden, dan wel te veel Schalkefans waren,
besloot een groep van de UGE te voet te gaan. Met
knuppels maakten de veldwachters duidelijk dat dit
niet de bedoeling was. Vreemde manier van
communiceren. Uiteindelijk wist iedereen zich
alsnog in de bussen te proppen.
De extra supporterstrein reed zonder tussenstops
naar GE. Terug in GE, maar nog lang niet thuis. Nog
bijna drie uur terug naar Enschede. Na onder meer
bijna een uur wachten in Münster - met cafébezoek
als tijdverdrijf - waren we tegen half twaalf terug
daar waar het zestien uur geleden allemaal begon:
Enschede.
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schalke 04 eist naam fcschalke.nl op
Door fcschalke.nl op 14-10-2006
Wij van fcschalke.nl zijn momenteel het zwarte
schaap geworden van FC Schalke 04. We hebben
een officiële e-mail ontvangen, overigens met veel
grammaticale spelfouten erin dat ze met onmiddellijke ingang de domeinnaam fcschalke.eu willen
hebben, en via de brief zelfs opeisen.
In een brief, die meer als een dreigbrief kan worden
beschouwd wordt ons verteld dat er patent zit op
FC Schalke 04. De domeinnaam fcschalke zou
verwarring kunnen brengen. Ons is gezegd om zo
spoedig mogelijk via de snelste weg de domeinnaam fcschalke.eu naar FC Schalke 04 over te
dragen anders dreigen er gerechtelijke stappen.
Over onze domeinnamen fcschalke.nl en fcschalke.be wordt niet gesproken, je zou verwachten dat
dit ook een probleem zou moeten zijn. Wij zijn
echter niet van plan fcschalke.eu over te dragen
aan FC Schalke 04. We hebben tot 30-10-2006 de
tijd om een reactie terug te sturen, anders gaat
Schalke 04 de gerechtelijke stappen ondernemen.
We hebben zelf ook al stappen ondernomen.
Wij zijn van mening dat fcschalke.eu een belangrijke domeinnaam is voor FC Schalke 04, dit omdat
Schalke 04 een nieuwe sponsor heeft, het Russische
Gazprom. In Rusland schrijft men FC Schalke als FC
Schalski. Hierdoor zou de domeinnaam fcschalke.eu
een belangrijke rol spelen.
We houden jullie natuurlijk op de hoogte, maar de
domeinnaam fcschalke.eu zal tot het laatst aan ons
toebehoren, ook als we voor het gerecht moeten
verschijnen !

Schalke 04 wil Nederlandse
fansite laten verdwijnen
Gepubliceerd door: Steven Wijnreder
Dit weekend is er door Schalke 04 een opvallend
stap genomen richting een van diens fansites. De
Nederlandse fansite fcschalke.nl heeft recentelijk de
domeinnaam fcschalke.eu aan zich verbonden, met
de potentie te groeien naar een grote nieuwssite.
Niet lang daarna verkreeg de site een email van FC
Gelsenkirchen Schalke 04 E.v. met het verzoek de
domeinnaam fcschalke.eu zo snel mogelijk over te
dragen aan FC Schalke 04.
De makers achter fcschalke.nl worden verzocht om
voor 30 oktober 2006 de domeinnaam over te
schrijven. Zo niet, dan zal FC Schalke 04 gerechte-

lijke stappen ondernemen. De site, die al vijf jaar in
de lucht is, heeft naast fcschalke.nl ook
fcschalke.be, maar over beide domeinennamen zijn
er nog nooit klachten gekomen van de club uit de
Duitse Bundesliga. De crew denkt echter te weten
waarom Schalke de .eu domeinnaam zo graag wil.
"Wij zijn van mening dat fcschalke.eu een belangrijke domeinnaam is voor FC Schalke 04, dit omdat
Schalke 04 een nieuwe sponsor heeft, het Russische
Gazprom. In Rusland schrijft men FC Schalke als FC
Schalski. Hierdoor zou de domeinnaam fcschalke.eu
een belangrijke rol spelen," zo valt er op de site te
lezen. De site zegt zich niet op deze manier te laten
afschepen door Schalke: "de domeinnaam fcschalke.eu zal tot het laatst aan ons toebehoren, ook als
we voor het gerecht moeten verschijnen!"
De link staat hier:
http://www.thefootballbox.nl/news/8642

Ingezonden: 'Schalke wil van ons af'
Door: pieter www.v-bal.nl
Vandaag ontving V-bal een opmerkelijke mail. De
Nederlandstalige fansite FCSchalke.nl vroeg om
onze steun. En omdat V-bal er is voor en natuurlijk
door supporters werken wij hier graag aan mee. De
site is inmiddels al meer dan vijf jaar in de lucht en
is zowel in Nederland als België als Duitsland
bekend. Nu wil Schalke echter de domeinnaam.eu
afpakken van de supporters.
De crew van de site had de plannen om door te
groeien en besloot daarom het pas nieuwe '.eu'
domeinnaam te verbinden aan de site. Nu hebben
ze een mail gekregen waarin Schalke dreigt met
stappen naar de rechter wanneer de domeinnaam
niet wordt overgedragen. De verwachting is dat
binnenkort ook FCSchalke.nl zal worden opgeëist.
De site is niet van plan zich over te geven en gaat
op alle mogelijke manieren actie voeren. 'De
domeinnaam fcschalke.eu zal tot het laatst aan ons
toebehoren, ook als we voor het gerecht moeten
verschijnen !' Valt er op de site te lezen.
Ook andere site's hebben dezelfde problemen: 'Wij
zijn niet de enige die ze van het net willen halen, zo
zijn er meerdere fansites die Schalke 04 wil laten
verdwijnen. Zo wordt binnen FC Schalke 04 dus
omgegaan met supporters die via alle wegen FC
Schalke 04 steunen en meer bekendheid willen
geven.' V-bal stelt izch op het standpunt fans moeten voorrang krijgen boven commercie.
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BWE fanshop

Sjaal

Schalke 04 - FC Twente
€ 9,-

Vaan

Sjaal

Blau u. Weiss Enschede
€ 9,-

Sweater + t-shirt

Blau u. Weiss Enschede
2-zijdig bedrukt zie links.
Maten: l, xl, xxl

Blau u. Weiss Enschede
€ 4,50

N U OOK W
ITTE
T-S
SHIRTS !

T-shirt:

€ 7,50

Niet afgebeeld:

Sweater:

€ 20,00

Pin BWE

€ 3,50

Het lidmaatschap van BWE geeft dit seizoen geen recht meer op 10% korting op de fanartikelen uit de officiële fancatalogus. De catalogus is gratis
aan te vragen via www.schalke04.de. Artikelen uit de catalogus zijn te
bestellen via BWE. Dit scheelt in verzendkosten, maar er is geen garantie
over levertijden. Verzendkosten zijn voor rekening van de besteller. Dit geldt
ook voor bovenstaande fanclubartikelen.
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