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Met dank aan Walter en Gerard
voor hun tekstuele bijdragen.

Hallo Schalke fans,
Na een te lange zomerpauze staan we nu weer aan het
begin van een nieuw Bundesliga seizoen en stijgt de
honger naar de bal met de dag. Terugblikkend op het
afgelopen seizoen mogen we als bestuur van BWE
ontzettend tevreden zijn. De busreizen waren zoals
vanouds weer heel gezellig en heel goed bezet en ook
het BWE weekend naar Hamburg (St.Pauli) was een
succes.
Gelukkig hadden we voor de meeste thuiswedstrijden
genoeg kaarten ontvangen en moesten bij slechts een
paar wedstrijden BWE-leden teleurstellen. We hopen
ook voor het komende seizoen weer voldoende kaarten
te ontvangen alhoewel het steeds moeilijker wordt
omdat er zich steeds meer Schalke 04 fanclubs zich
aanmelden voor kaarten. Vooral voor de topwedstrijden
(bvb, Bayern, Werder Bremen, Hamburger SV en VfB
Stuttgart) zullen we waarschijnlijk diverse aanmeldingen
moeten teleurstellen. Hopelijk kan iedereen hiervoor
enig begrip opbrengen.
Sportief gezien was het weer net-niet. Je gaat er,
helaas, bijna aan wennen dat er weer geen kampioenschap en geen bruiloft gevierd kon worden. Natuurlijk is
Vize-Meister geen slecht resultaat maar als je er zo
dicht bij bent en je geeft het dan om, voor mij
onbegrijpelijke redenen, toch nog uit handen………
Dit zal wel het lot van een Schalke fan zijn. Op de
transfermarkt heeft Schalke 04 zich tot nu toe ook nog
niet daadkrachtig getoond. Ondanks de geruchten over
Riquelme en Appiah is er nog geen spelbepalende
opvolger voor Lincoln in huis gehaald en ik verwacht
dan ook dit seizoen een niet zo hoge klassering als
vorig seizoen.
Ik wens ieder BWE-lid een fijn en sportief voetbalseizoen en hoop de meesten van jullie te ontmoeten bij
een van onze busreizen in de BWE-expres op weg naar
Gelsenkirchen.
Glückauf,
Henny (voorzitter)

Foto’s: bwe, Gerard, Heinse, Karel
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BWE nieuws
Entreeprijzen Champions League bekend
Schalke 04 heeft de toegangsprijzen voor de
thuiswedstrijden in de Champions League
bekend gemaakt. Hoewel het allemaal mooi
wordt gebracht, komt het er eigenlijk op neer
dat onze zo “volksnahe Verein” er een mooi
slaatje uit slaat. Bayern München had het niet
beter kunnen doen. Dat alles onder het mom
van “we spelen tegen de beste Europese
teams”. Van de zes tegenstanders uit de vorige twee deelnames mogen alleen AC Milan
en Arsenal daartoe gerekend worden. Clubs
als Fenerbahce, PSV, Real Mallorca en
Panathinaikos zijn zeker geen toeslag waard.
Evenwel mag je ook voor deze middelmatige
tegenstanders flink de knip trekken.
Jaarkaarthouders komen er nog het beste van
af. Zij betalen per wedstrijd slechts vijf euro
bovenop de prijs van een normale
Bundesligawedstrijd. Clubleden zonder jaarkaart mogen daar nog eens tien euro bij
tellen, terwijl de gewone dagkaarten maar
liefst 20 euro duurder zijn dan normaal.
Schalke verwijst vol trots naar VfB Stuttgart
dat alleen passe-partouts aanbiedt en voor de
duurste kaarten 75 euro per wedstrijd berekend. Onvermeld blijft dat VfB de goedkoopste pakketten verkoopt voor 60 euro,
dus 20 euro per wedstrijd (voor jaarkaarthouders staanplaatsen). Schalke 04 begint bij 22
euro, daarna 27 euro. Voor een zitplaats
achter de goal betaalt de VfB-fan per wedstrijd 30 euro, maar dan zien ze wel de
Deutscher Meister aan het werk…

Schalke opent bij Deutscher Meister
Al op de eerste twee speeldagen van het
nieuwe seizoen heeft Schalke 04 de mogelijkheid revanche te nemen op de mislukte
eindfase van het vorige seizoen. Vrijdag 10
augustus (20.30 uur) opent Schalke 04 het
seizoen bij VfB Stuttgart. Deze wedstrijd is
rechtstreeks te zien bij de ARD. Een week
later is het al Derby-Day als de geelzwarte
Leuchtkäfer naar GE komen. Het volledige
speelschema is elders in deze Info te vinden.
En natuurlijk op de website van BWE.
Busreizen Bundesliga
BWE organiseert naar alle thuiswedstrijden in
de Bundesliga het komende seizoen een busreis. Aanmelden voor de busreizen kan vanaf
heden. Kijk elders in deze Info voor de data
van de thuiswedstrijden. Let op: de exacte
speeldag (vrijdag, zaterdag of zondag) zijn
nog niet vastgelegd. Aanmelden bij Henny
ten Vergert of per e-mail: bwe@xs4all.nl.
Schalke 04 heeft de entreeprijzen voor alle
vakken verhoogd. BWE heeft deze verhoging
ook doorgevoerd in de prijzen van de busreizen. De prijzen voor de busreizen naar de
BL-thuisduels zijn al volgt: bus + staanplaats
27 euro (niet-leden 30 euro), bus + zitplaats
42 euro (niet-leden 45 euro).
Busreizen Champions League 2007/2008
Fanclubleden kunnen zich nu al aanmelden
voor de busreizen naar de drie thuisduels in
de Champions League. De exacte kosten zijn
zijn nog niet bekend. Deze zijn afhankelijk
van de voor BWE beschikbare kaarten.
Dankzij de twijfelachtige prijspolitiek van onze
"ach zo volkse" club - zie hieronder - zullen
deze beduidend hoger liggen in vergelijking
met voorgaande Europese avonturen.
Uiteraard streeft BWE er naar de prijzen zo
aantrekkelijk mogelijk te houden. Aanmelden
bij Henny ten Vergert of per e-mail:
bwe@xs4all.nl.

Prijzen CL per wedstrijd: achtereenvolgens de
kategorie, prijs voor seizoenkaarthouders
“Schalke Total”, prijzen leden Schalke 04 en
prijzen losse kaarten.
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
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1
2
3
4
5
6/7

57,47,40,34,27,22,-

67,57,50,44,37,32,-

72,62,55,49,42,37,-

DFB-Pokal: Schalke naar Eintracht Trier
Eintracht Trier is de eerste tegenstander van
Schalke 04 op weg naar de bekerfinale op 19
april 2008 in Berlijn. St. Pauli, Osnabrück en
onze favoriete Hassgegner essen werden het
dus niet. Eintracht Trier, een tegenstander die
herinneringen oproept. Eintracht Trier... was
dat niet? Inderdaad. Op 23 september 1997
sneuvelde de "frischgebackene UEFA-cupsieger FC Schalke 04" al in de tweede ronde van
de DFB-Pokal bij Eintracht Trier. Rudi
Thommes - gewezen Schalkefan - velde in de
76ste minuut het oordeel over Eurofighter.
Een ronde eerder had Trier ook al de winnaar
van de Champions League uitgeschakeld. Dit
keer is het dus de eerste ronde. De wedstrijd
wordt gespeeld in het weekeinde van 4 en 5
augustus. Voor tickets zo spoedig mogelijk
melden bij Erwin of bwe@xs4all.nl. (ter info:
exact drie jaar later - op 23 september 2000 behaalden de Knappen wellicht de mooiste
derbyzege ooit. In het westfalenstadion was
de uitslag bvb - Schalke 0-4. Schalke... 0-4,
Schalke... 0-4.)

BWE agenda
zaterdag 18 augustus
busreis derby
donderdag 30 augustus
loting Champions League
vrijdag 31 augustus
busreis S04 - Bayer Leverkusen
donderdag 29 november
busreis Veltins brouwerij
Excuusbrief Nürnbergfans aan SFCV
Het Fanverband van FC Nürnberg heeft het
SFCV en de Schalkefans excuses aangeboden
voor het gedrag van de Clubfans tijdens de
tweede helft van de onderlinge wedstrijd om
de Liga-Pokal. Na de 4-1 voor Schalke klonk
vrij massaal enkele spotgezangen door het
stadion waaronder “Ihr werdet nie deutscher
Meister.” Een opvallende actiedaar de
Clubfans en S04fans al meer dan dertig jaar
een actieve fanvriendschap onderhouden. Er
zijn op beide zijden zelfs meerdere gecombineerde fanclubs.
In de brief neemt het Fanverband van FCN
afstand van de gezangen. Vooral aan de wat
jongere fans lijkt de aloude vriendschap voorbij te gaan. De FCN-fans benadrukken in de
brief dat de unieke vriendschap door de voorvallen niet kapot mag gaan. Juist omdat het
merendeel van de fans aan beide zijden de
vriendschap innig koestert. Om dat te
demonstreren wordt op de laatste speeldag
van het seizoen, wanneer beide teams elkaar
treffen, een groot FCN-S04 Fanfestival
gehouden. Eindelijk valt het onderlinge treffen weer op een fanvriendelijke zaterdag.
Uit naam van het FCN Fanverband wenst
voorzitter Thomas Zirngibl Schalke 04 en al
haar fanclubs het allerbeste. Voorts hoopt hij
dat deze langstdurende en intensievste
vriendschap tussen voetbalfans nog lang
stand zal houden.

Rondleiding brouwerij Veltins uitverkocht
De busreis naar de rondleiding in de brouwerij van Veltins op 29 november is volgeboekt.
Alle 40 beschikbare plaatsen zijn vergrepen.
Deelnemers ontvangen later meer informatie
over vertrektijden en kosten.
Tachtig fans van de buitenlandse fanclubs van
Schalke worden die dag rond het middaguur
verwacht voor de rondleiding. BWE heeft dus
de helft van het aantal beschikbare kaarten
kunnen regelen. De uitgebreide rondleiding
door de fabriek eindigt in de kantine. Daar
kan uitgebreid kan worden geproeft van het
frisches Veltins. Naast het bierassortiment
wordt er gezorgd voor een stevige maaltijd.
Om een idee te krijgen van de rondleiding
loont een bezoek aan de website van de
fanclub Blue White Angels: www.bluewhiteangels.de/aktiv/Veltinstour2005.htm

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.
Aanmelden is simpel en kostenloos. Stuur een mail naar bwe@xs4all.nl waarin je aangeeft de
nieuwsbrief te willen ontvangen.
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Wist je dat ...
... Koos Klaasen in Thailand getrouwd is met zijn
vriendin Pet?
... ook Wouter Olde Bijvank de zomerpauze benut
heeft om te trouwen?
... de eerst BWE-baby van Marieke en Frank op
komst is?
... Patrick Breukers vader geworden is van een
prachtige zoon met de naam Ebbe?
... deze spruit de voorkant van deze B&WInfo siert?
... Rob Westerik op achtste plaats is geëindigd in
het Tour de France-spel van dagblad Tubantia?
... hij onder de 13.000 deelnemers dè expert was
wat betreft vloeibare doping?
... Leo Olde Hendrikman de 4-daagse van
Nijmegen uitgelopen heeft?
... er inmiddels al 7 busreizen volgeboekt
zijn voor het nieuwe seizoen?
... we het afgelopen seizoen 20 busreizen
naar wedstrijden van Schalke 04
georganiseerd hebben?
... er afgelopen seizoen 800 personen met
de BWE-Express op stap zijn geweest?
... 127 personen op eigen gelegenheid zijn gegaan?
... we in totaal al 202 keer een busreis georganiseerd hebben?
... BWE vanaf de oprichting in totaal al 10.853 kaarten geregeld heeft voor de wedstrijden
van FC Schalke 04?
... in in het nieuwe seizoen de prijzen iets verhoogd zijn in verband met de prijsverhogingen
bij Schalke 04?
... we er nog steeds veel plezier aan beleven om met de BWE-Express op stap te gaan?
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fannahe verein - nur für grossen schein
De entreeprijzen voor de wedstrijden in de Champions League lieten de fans niet ongeroerd.
De Ultras Gelsenkirchen startte een protestactie met het motto "Der fannahe Verein – nur
für’n großen Schein?" Een spandoek met deze tekst siert bij iedere oefenwedstrijd prominent
de hekken. Op de website van UGE (www.ultras-ge.de) kan de actie worden ondersteunt door
de lijst te ondertekenen. Ook de naam van BWE is in deze lijst terug te vinden. De originele
tekst met uitleg over het waarom van de aactie en een oproep om mee te denken aan een
oplossing volgt hieronder.
dig und überall die Einzigartigkeit unseres

Wir als Ultras GE sehen uns von
Kritikern des Öfteren mit dem
Vorurteil konfrontiert, doch nur ein "besserer
Kindergarten" zu sein. So übertrieben dieser
Vorwurf auch ist, können und wollen wir
nicht abstreiten, neben altbekannten
Mitgliedern der aktiven Schalker Fanszene,
eine beachtliche Anzahl der jüngeren Schalker
Generation in unseren Reihen zu haben.
Darauf sind wir sogar stolz!

Vereins und die besondere Fannähe
hervorzuheben. Auch über die eigenen
Wurzeln sei man sich angeblich bewusst,
ebenso der Verantwortung, die man aufgrund
des sozialen Umfeldes in Gelsenkirchen zu
tragen habe.
Es stellt sich in der jetzigen Situation die
Frage, warum dann momentan alles dafür
getan wird, um sozial Schwächere aus der
"großen Schalker Familie" auszugrenzen?
Der Stadionbesuch als Luxusgut? Oder der
Fan doch nur als besseres Melkvieh?

Umso beachtlicher, dass die Jüngeren sich
jeden Cent zusammensparen, um mit unserem geliebten Verein quer durch die Republik,
ja sogar quer durch Europa zu reisen. Viele
von ihnen dürfen nicht mal eine Dauerkarte
ihr Eigen nennen. Ist es für die jüngere
Generation doch nahezu unmöglich, an die
heißbegehrte Dauerkarte zu gelangen, es sei
denn, man hat das große Glück, diese eines
Tages vererbt zu bekommen. Und genau solchen Fans wird durch die Preispolitik bei
Champions League Spielen der Stadionbesuch
erschwert, wenn nicht sogar langfristig ganz
unmöglich gemacht. Da sollen NichtDauerkarteninhaber 32 Euro für die billigste
Tageskarte zahlen, sofern sie Vereinsmitglied
sind, für Nichtmitglieder steigt der Preis sogar
auf 37 Euro.

Gerade durch diese Preiserhöhungen vergrault man zukünftige Fangenerationen. War
es doch bis jetzt einfacher Karten für
Europapokal-Spiele als für Bundesliga-Spiele
zu bekommen, und das trotz geringerer
Preise. Bestes Beispiel hier war das nicht ausverkaufte UEFA-Cup Halbfinale gegen Sevilla,
bei dem sich Schalker Verantwortliche über
eine mangelnde Euphorie im Umfeld gewundert hatten.
Ganz zu schweigen davon, dass sich unter
unseren
Mitgliedern
und
den
Nordkurvengängern nicht wenige Menschen
befinden, die an der Grenze des
Existenzminimums leben und sich das Geld
für die Eintrittskarten hart vom Mund absparen müssen. Wer diesen Menschen die
Möglichkeit nimmt, Spiele ihres geliebten
Vereins zu sehen, der wird seiner sozialen
Verantwortung nicht gerecht und grenzt eine

Als Begründung für die sich in letzter Zeit
häufenden Preiserhöhungen werden immer
wieder andere Vereine vorgeschoben, mit
denen
man
doch
aufgrund
der
Konkurrenzsituation
nur
gleichziehen
wolle/müsse. Auf der anderen Seite werden
die Vereinsverantwortlichen nicht müde, stän-
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Bevölkerungsgruppe
aus,
durch die Fußballspiele erst zu
den beliebten Massenveranstaltungen unserer Zeit geworden sind.
Wir sind hier nun mal in
Gelsenkirchen,
nicht
in
Stuttgart. Allein ein Blick auf
die
Arbeitslosenzahlen
und
sozialen
Situationen in dieser, unserer Umgebung, sollte den Verantwortlichen dies bewusst
machen! Uns ist klar, dass Preiserhöhungen
ab und zu nicht vermieden werden können,
zumal diese in sämtlichen Bereichen des
Lebens zu beobachten sind. Wir denken
jedoch, dass der FC Schalke 04 von diesen
Preisanpassungen bereits zur Genüge
Gebrauch gemacht hat und eine weitere
Erhöhung in dieser Größenordnung eindeutig
den Rahmen des Vertretbaren sprengt.

Tijdens het oefenduel bij Viktoria Aschaffenburg
is het protestdoek voor het eerst te zien.
foto: www.schalke-fotos.de

Aufruf
zur
Unterbreitung
Verbesserungsvorschlägen:

von

Der provokante Ausruf "Der fannahe Verein –
nur für’n großen Schein?“ ziert nun bereits
seit mehr als einer Woche das entsprechende
Transparent und natürlich unsere Website, auf
welcher immer mehr Fanclubs und einzelne
Schalker die Erklärung unterschreiben. Eine
Unterstützung, die zeigt, dass dieses Thema
viele S04-Fans beschäftigt und wir etlichen
Leuten aus der Seele gesprochen haben, wie
zahllose Mails und persönliche Gespräche
bestätigen.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich unser Verein
Gedanken macht, inwieweit man die
Ausgrenzung von jüngeren und sozial schwächeren Fans vermeidet. Weiter wäre es
wünschenswert, dass weitere Erhöhungen
ausgeschlossen werden und die Preisschraube
möglicherweise auch mal wieder zurückgedreht wird, wenn man sein altes treues
Gefolge im Stadion nicht irgendwann einmal
ganz verlieren möchte!

Klar ist allerdings auch, dass es nicht nur bei
diesem Satz, diesem Statement, bleiben kann.
Wir wollen nicht nur den Zeigefinger in
Richtung Vereinsführung erheben, sondern
dass
man
mit
konstruktiven
Lösungsvorschlägen den Fehlentwicklungen
begegnen und diesen entgegen wirken kann.
Uns ist es wichtig, dass wir dabei keinen
Alleingang starten, sondern dass wir nach
Möglichkeit für viele Mitstreiter und
Betroffenen aus unserer Fanszene mit einer
Stimme sprechen, als eine Einheit auftreten
und somit mit stärkerer Stimme unser
Anliegen vortragen können.

Der fannahe Verein – nur für’n großen
Schein?
Fanclubs und Einzelpersonen (Vorname
/Nachname/Ort) können weiterhin dieses
Schreiben unterzeichnen - eine E-Mail
genügt!

Doch was ist unser Anliegen genau?
Um
Forderungen,
Lösungsund
Verbesserungsvorschläge genauer formulieren zu können, bitten wir Euch, konkrete und
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realitätsnahe Verbesserungsvorschläge in
Bezug zur Karten- und Preisproblematik zu
erarbeiten und uns zukommen zu lassen,
dami wir unsere eigenen Ideen ergänzen und
überarbeiten können.
Schickt Eure Vorschläge an marius@ultrasge.de.
Bedenkt bitte, dass wir aus Zeitgründen nicht
auf jede einzelne E-Mail antworten können,
sondern erst einmal die Ideen sammeln, sichten und anschließend auswerten, um daraus
mehrere Lösungsvorschläge zu entwickeln,
welche von unserer Seite dem Verein zum
Dialog vorgelegt werden können.
In diesem Sinne, es liegt jetzt an uns, nicht nur
zu meckern, sondern auch verändern zu wollen!

Liga-pokal
Kwartfinale 21 juli 2007 in Düsseldorf (53.000)
FC Schalke 04: Neuer - Boenisch, Bordon, Krstajic, Pander - Ernst, Kobiashvili - Rakitic
(64. Azaouagh) - Asamoah (77. Bajramovic), Altintop (85. Jones), Lövenkrands
Score: 1:0 Altintop (35.)
Geel: Rakitic
Bijzond.: Neuer stopt strafschop van Hajnal (6.)
Halve finale 24 juli 2007 in Nürnberg (25.200)
FC Schalke 04: Neuer - Boenisch (46. Jones), Westermann,
Krstajic, Pander - Ernst (63. Bajramovic), Kobiashvili Rakitic - Asamoah (46. Altintop), Kuranyi, Løvenkrands
Score: 1:0 Vittek (20), 1:1 Kobiashvili (38.), 1:2 Ernst (43.), Fabian Ernst scoorde tegen FCN zijn
1:3 Løvenkrands (45.), 1:4 Westermann (58.), 2:4 Vittek
eerste goal voor Schalke.
(74.)
Finale 28 juli 2007 in Leipzig (45.000)
FC Schalke 04: Neuer - Rafinha (75. Westermann),
Bordon, Krstajic, Pander - Ernst, Kobiashvili - Rakitic
(66. Azaouagh) - Altintop, Kuranyi, Lövenkrands
(58. Asamoah)
Score: 0:1 Klose (29.)
Geel: Krstajic, Altintop, Kobiashvili, Asamoah
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De beslissing: Klose profiteert van
misverstand tussen Kristajic en Neuer.

busreizen
Zoals bij BWE nieuws (pag. 4) is te lezen heeft
Schalke 04 de entreeprijzen voor alle vakken
verhoogd. BWE heeft deze verhoging doorberekend in de prijzen voor de busreizen.

Vertrektijden Bundesliga/Pokal:
zaterdag 10.30 uur
zondag 12.00 uur
vrijdag 15.30 uur
din./woe. 15.00 uur

Aanmelden busreizen:
Henny ten Vergert t: 053-4766885
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/Pokal:
Bundesliga bus + staanplaats Nordkurve e 27,00
Bundesliga bus + zitplaats
e 42,00
Niet-leden zijn - zo ver plaatsen beschikbaar - van
harte welkom en betalen 3 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.

Busreis Champions League
Na twee jaar is Schalke weer terug op het bal der
kampioenen. De Knappen zijn direct geplaatst voor
de groepsfase. De loting hiervoor is op donderdag
30 augustus om 16.00 uur.
BWE organiseert naar de drie thuisduels en alle volgende Europese thuisduels een busreis. Voor deze
busreizen kan reeds nu aangemeld worden.

Aanmelden busreizen CL:
Henny ten Vergert t: 053-4766885
Erwin ten Vergert e: bwe@xs4all.nl

Kosten:
De prijzen voor de CL-busreizen zijn nog niet
bekend. Elders in deze Info is uitgebreid te
lezen over de schandalige prijspolitiek van
Schalke 04 in deze.

Vertrektijden CL:
dinsdag/woensdag 15.30 uur

Aanmeldingen zijn bindend. Mocht je onverhoopt met een afmelding te maken krijgen neem zo spoedig
mogelijk contact op met Henny ten Vergert. Er wordt dan geprobeerd een 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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Busreizen Bundesliga seizoen 07/08
datum

wedstrijd

vertrektijd

zat.18 aug.

FC Schalke 04 - bvb 09 UITVERKOC

HT

10.30 uur

vrij. 31 aug. FC Schalke 04 - Bay. Leverkusen

15.30 uur

21-23 sep.

FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld

nnb

28-30 sep.

FC Schalke 04 - Hertha BSC

15.00 uur

5-7 okt.

FC Schalke 04 - Karlsruher SC

nnb

26-28 okt.

T
KOCH
FC Schalke 04 - Werder Bremen
nnb
UITVER

9-11 nov.

T
KOCH
FC Schalke 04 - Hamburger SV
nnb
UITVER

don. 29 nov. Rondleiding brouwerij Veltins

nnb

30/11-2/12 FC Schalke 04 - VfL Bochum

nnb
T

14-16 dec.

KOCH
FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg
nnb
UITVER

1-3 feb.

FC Schalke 04 - VfB StuttgartUITVERKOCHTnnb

15-17 feb.

FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg

29/2-2/3

CHT
FC Schalke 04 - Bayern München
UITVERKO nnb

14-16 mrt

FC Schalke 04 - MSV Duisburg

nnb

4-6 apr.

FC Schalke 04 - Hansa Rostock

nnb

15/16 apr.

FC Schalke 04 - Energie Cottbus

15.00 uur

2-4 mei

FC Schalke 04 - Hannover 96

nnb

zat. 10 mei

HT
FC Schalke 04 - Eintr. FrankfurtUITVERKOC10.30
uur
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nnb

speelschema 07/08
Bundesliga
vrij. 10 aug. VfB Stuttgart - FC Schalke 04
zat. 18 aug. FC Schalke 04 - bvb 09
zon. 26 aug. VfL Wolfsburg - FC Schalke 04
vrij. 31 aug. FC Schalke 04 - Bay. Leverkusen
zat. 15 sep. Bayern Münch. - FC Schalke 04
21-23 sep. FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld
25-26 sep. MSV Duisburg - FC Schalke 04
28-30 sep. FC Schalke 04 - Hertha BSC
5-7 okt.
FC Schalke 04 - Karlsruher SC
19-21 okt. Hansa Rostock - FC Schalke 04
26-28 okt. FC Schalke 04 - Werder Bremen
2-4 nov. Energie Cottbus - FC Schalke 04
9-11 nov. FC Schalke 04 - Hamburger SV
23-25 nov. Hannover 96 - FC Schalke 04
30/11-2/12 FC Schalke 04 - VfL Bochum
7-9 dec.
Eintr. Frankfurt - FC Schalke 04
14-16 dec. FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg

1-3 feb.
FC Schalke 04 - VfB Stuttgart
8-10 feb. bvb 09 - FC Schalke 04
15-17 feb. FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg
22-24 feb. Bay. Leverkusen - FC Schalke 04
29/2-2/3 FC Schalke 04 - Bayern München
7-9 mrt
Arminia Bielefeld - FC Schalke 04
14-16 mrt FC Schalke 04 - MSV Duisburg
21-23 mrt Hertha BSC - FC Schalke 04
28-30 mrt Karlsruher SC - FC Schalke 04
4-6 apr.
FC Schalke 04 - Hansa Rostock
11-13 apr. Werder Bremen - FC Schalke 04
15/16 apr. FC Schalke 04 - Energie Cottbus
25-27
Hamburger SV - FC Schalke 04
2-4 mei
FC Schalke 04 - Hannover 96
6/7 mei
VfL Bochum - FC Schalke 04
zat. 10 mei FC Schalke 04 - Eintr. Frankfurt
zat. 17 mei 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04

DFB-Pokal
zon. 5 aug. Eintracht Trier - S04
0-9
2. Hauptrunde
30/31.10.2007
Achtelfinale
29.01.2008

Viertelfinale
Halbfinale
Finale

26.02.2008
18.03.2008
19.04.2008

Champions League
Loting donderdag 30 augustus in Monaco om 16.00 uur.
Schalke is voorlopig als 19e geplaatst en ingedeeld in de derde groep. Zou er nu geloot worden dat treft Schalke twee op papier sterkere teams inde groepen 1 en 2 en een “zwakkere”
uit lootgroep 4. Schalke hoopt nog op te schuiven naar groep 2. Er zijn een aantal hoger
geplaatste teams dat een voorronde moet spelen. Om op te schuiven moeten minimaal drie
hoger geplaatste teams sneuvelen.
Speeldata Champions League:
Group stage
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Matchday 4
Matchday 5
Matchday 6
First knockout round
19/20.02.2008
Quarter-finals
01/02.04.2008
Semi-finals
22/23.04.2008
Final (Moscow, Russia)
21.05.2008

18/19.09.2007
02/03.10.2007
23/24.10.2007
06/07.11.2007
27/28.11.2007
11/12.12.2007 (4.12 for holders' group)
04/05.03.2008
08/09.04.2008
29/30.04.2008
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FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld
19.05.07 Foto’s: Gerard Lammers

josef schnusenberg
Tijdens de ledenvergadering begin juni nam voorzitter Gerhard Rehberg na dertien
jaar afscheid als voorzitter van FC Schalke 04. Onder zijn leiding groeide de club
uit van failliete chaosclub tot een stabiele topclub met Europese flair. De vergadering besloot unaniem Rehberg tot erevoorzitter te benoemen. Oorspronkelijk was
ex-manager Rudi Assauer voorzien als nieuwe voorzitter. Na zijn gedwongen
vertrek werd in penningmeester Josef Schnusenberg een geschikte kandidaat
gevonden. Schnusenberg diende de hele ambtsperiode van Rehberg als betrouwbare bewaker van de schatkamer. Schalke 04 kan daarmee de ingeslagen weg
zonder problemen voort zetten.

Josef Schnusenberg, u heeft de voorzittershamer overgenomen van Gerhard Rehberg
die 13 jaar met succes de club leidde. Brengt
dat extra druk met zich mee?
Josef Schnusenberg: “Het vervult me met
trots dat ik Gerhard Rehberg mag opvolgen
en daarvoor alle vertrouwen krijg. Ik hoop
aan de verwachtingen te voldoen. Al zal aan
de politiek van de club weinig veranderen.
Druk voel ik daarvoor niet.”
Hoe gaat u uw nieuwe functie invullen?
Schnusenberg: “We hebben binnen het
bestuur een duidelijke rolverdeling. Andreas
Müller doet het sportieve gedeelte, Peter
Peters de beleidsvoering en ik de financiën,
belastingen en personeelszaken.
Natuurlijk overlappen de taakvelden elkaar in
bepaalde situaties, maar dat was al zo. Wel is
het zo dat ik nog meer betrokken wordt bij
spelerstransfers.”
Wat wilt bereiken tijdens uw ambtsperiode?
Schnusenberg: “We proberen de komende
jaren een vaste waarde te worden in de top
van de Bundesliga. Daarmee samenhangend
is het consolideren van de club. Voor mij is
belangrijk dat onze fans en de leden zich met
de club blijven identificeren. We waken er
voor een afstand te creëren door de club om
te zetten in een kapitaalgezelschap door aandelen uit te geven.
De personeelskosten zijn gestegen naar 50
miljoen euro. De magische grens van 40
miljoen is ruimschoots overschreden. Is dat
een probleem voor de club?
Schnusenberg: “De salariskosten waren afgelopen jaar zeer hoog door ons model waarin

we werken met premies naar prestaties. Dit
seizoen verdienen we dat terug door de deelname aan de Champions League. Als we
volgend jaar vierde of vijfde worden hoeven
we de spelers minder premies uit te keren. Zo
houdt ons systeem zichzelf in evenwicht.”
Verhindert dat systeem grote transfers als
FC Bayern ze heeft gedaan?
Schnusenberg: “We willen dit seizoen geen
grote transfers maken. Tussen de vier en vijf
miljoen is er te besteden. Voor alles wat daarboven komt zullen we moeten terugverdienen door verkoop van spelers. De transfer
van Lincoln heeft ons de mogelijkheden
gegeven extra te investeren.”

Dortmund-Szenario auf
Schalke nicht denkbar
De schuldenberg is met negen miljoen
gestegen naar 129 miljoen euro. Bestaat er
het gevaar dat de club bij uitblijvende successen ineen stort?
Schnusenberg: “De direct opeisbare vorderingen zijn niet gestegen. Die zijn zelfs met 20
miljoen gedaald. De stijging heeft te maken
met interne boekingen binnen de hele organisatie. Voor mij zijn belangrijk de hypotheek op
onze terreinen en velden van 6 miljoen euro,
de uitstaande lening van 81 miljoen euro,
waar we volgens plan dit jaar tien miljoen
hebben ingelost en de stadionfinanciering van
97 miljoen euro. Het stadion hebben we in
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2016 volledig afbetaald. We werken er aan de
schulden op een verantwoorde wijze zo snel
mogelijk af te bouwen.”
Hoe belangrijk is het sportieve succes?
Schnusenberg: “Sportieve succesen heben we
altijd nodig. Om aan onze langlopende
verbintenissen te voldoen hebben we een
jaarlijkse cashflow van 10 miljoen euro nodig.
Volgens jaar zullen we waarschijnlijk 12
miljoen halen. Met de huidige situatie kunnen
we uitstekend leven. Wel zijn komende jaren
regelmatige sportieve successen nodig.”
Een scenario als bij borussia dortmund - die
na eenmislukte Champions League-kwalifictaie in 2003 aan de rand van de afgrond
stonden - is bij Schalke niet denkbaar?
Schnusenberg: “Een duidelijk nee.”
De verhoudingen tussen dortmund en
Schalke zijn sinds mei zeer gespannen. Wat
kan en gaat u doen om dit te ontspannen?
Schnusenberg: “We hebben in het verlden
een uitstekende verstandhouding gehad met
dortmund. Vooral met de toemalige voorzitter
Gerd Niebaum en manager Michael Meyer.
Met de nieuwe leiding hebben we dat nog
niet. Wat er rond de de laatste derbies is
gebeurd is te betreuren. De ergernis hier bij
Schalke heeft niets te maken met de nederlaag. Die was terecht. Dan moet je ook met
de spot kunnen leven, dat deden onze fans na
eerdere zeges omgekeerd ook. Maar voor,
tijdens en na de wedstrijd waren er uitspattingen die veel te heftig waren.”

Josef Schnusenberg neemt afscheid van
Ebbe Sand tijdens zijn afscheidsduel.
Wat vind u van het vooroordeel dat uw
nauwe banden met de heer Tönnies, voorzitter van de Aufsichtsrat, uw werk als clubvoorzitter zouden kunnen schaden?
Schnusenberg: “De vriendschap met de familie Tönnies dateert al van heel lang geleden.
Ik ben er van overtuigd dat het juist een
voordeel is voor een club wanneer de clubvoorzitter en de voorzitter van de raad van
commissarissen een goede verstandhouding
hebben.”
Bron - sport1

G

E
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een dagje s04-gladbach...
Begin april was Schalke 04
nog gewoon ‘Spitzenreiter’
en dat was terug te zien in de
kaartverkoop: alle kaarten
voor de thuis- en uitwedstrijden waren uitverkocht, alsmede de busreizen van BWE.
Om dan toch aan kaarten te
komen voor thuiswedstrijden
kon je bijvoorbeeld kaarten
scoren op de zwarte markt
voor het stadion óf je struinde het internet af. Zo verkochten diverse Nederlandse
voetbalticketbureaus kaarten
voor allerlei (inter)nationale
wedstrijden. Ook daar zag je
terug dat Schalke 04 succesvol is, want de prijzen bij kaartjes voor een
normale zitplaats begonnen bij de prijs van 99
eurootjes. Maar aangezien Schalke succesvol
bleef, stegen deze prijzen alleen nog maar
meer.
Ikzelf kon nog relatief (!) goedkope kaarten
kopen voor de wedstrijd Schalke - Borussia
Mönchengladbach via één of ander reisbureau in Limburg. De kaarten waren staanplaatsen voor de Nordkurve en kostten 35
euro per stuk. Aangezien je als supporter erg
graag je club naar een mogelijke titel wil brullen, heb ik bij dit bureau de kaartjes maar
besteld. Bij de bestelling werd er trouwens

ook nog een vage ‘handling
fee’ berekend van 15 euro,
wat betekende dat 2 kaartjes
voor de Nordkurve 85 euro’s
(maak daar onderhand maar
pleuro’s van) kostten. Maar
goed, voor een eventuele
landstitel speelt geld nou
eenmaal geen rol...
Dus op zaterdagmorgen 7
april stapten mijn vriendin en
ik in de boemeltrein van
Enschede naar Gelsenkirchen
en via een overstap in dé
metropool van NordrheinWestfalen, Dülmen, kwamen
we na twee uurtjes treinen in
Gelsenkirchen aan. Even wat
gegeten bij de bakker op het station en daarna door naar het stadion. Voordat we het stadion ingingen, werd natuurlijk eerst de niette-ontbreken Bratwurst weggepeuzeld. Op
de Nordkurve was het een uur voor de wedstrijd niet moeilijk om een mooi plaatsje te
vinden en de Ultras Gelsenkirchen waren al
lekker aan het inzingen. Voor de wedstrijd
vloog er nog een vliegtuigje met de banner
‘Ein Team’ over de Arena, wat een actie van
Mönchengladbach bleek te zijn, want hun
motto was waarschijnlijk dat ze ondanks een
vreselijk slecht elftal toch ‘Ein Team’ met de
supporters waren?
Overigens, nadat de zwartgele apen uit
Doofmund het presteerden om na afloop
van de laatste wedstrijd tegen Bielefeld
een vliegtuigje met ‘Ein Leben Lang Keine
Schale in der Hand’ boven de Arena te
laten vliegen, vind ik dat er een permanent vliegverbod boven de Arena moet
komen op wedstrijddagen en dat zo’n
vliegtuigje de volgende keer met Scuden/of Patriotraketten lekker uit de lucht
wordt geknald..
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De wedstrijd was er in eerste instantie eentje
van ‘durchatmen’: ondanks dat BMG een erg
slecht elftal had, kwamen ze toch gevaarlijk
uit de hoek in de eerste helft, waaronder een
bal op de lat.

In de tweede helft wist Schalke dan toch twee
keer te scoren, via de van een zware blessure
teruggekomen Asamoah (mooi dat hij zijn
rentree bekroonde met een doelpunt!) en
Kuranyi. In de tweede helft kon Schalke de
voorsprong veel groter maken, maar de vele
kansen werden niet benut. Na de wedstrijd
nog snel een polootje bij de SFCV-kar op de
kop getikt, en daarna door naar de tram rich-

toegang naar de trein afgesloten door de
Duitse Turtles (oftwel ME) en moesten we
een half uur wachten op de volgende trein. In
de volgende trein was er plaats genoeg en op
Dülmen stapten we over op de trein naar
Coesfeld, waar we weer over moesten
stappen op de trein naar Enschede. Eigenlijk
zouden we daar maar een paar minuutjes
moeten wachten op de trein naar Enschede,
maar een paar minuutjes werden een paar
minuten en een paar minuten werd een half
uur etc. Een andere reiziger op het perron had
al gebeld naar de Info-lijn van de Deutsche
Bahn en die had verteld dat de trein er nog
aankwam. En ja hoor, na een tijdje kwam er
een trein aan! De deuren gingen open, wij en
de rest van de mensen die er stonden te
wachten (stuk of tien) wilden instappen, maar
de conducteur gaf ons de vriendelijke mededeling dat “er vandaag niets meer naar
Enschede rijdt”! Mooie boel was dat, dus
toen zat er niets anders op dan pa en ma in
Enschede te mobiliseren om ons op te halen
uit Coesfeld. Nadat we nog een ‘vuilnisbakken- stevigheidstest’ op het station hadden
gedaan (resultaat: de vuilnisbak van station
Coesfeld scoort erg slecht in onze test)
kwamen na een uurtje de hulptroepen om
ons weer terug naar Eanske te brengen.
Afgezien van het trein-debacle was het
natuurlijk wel weer een uiterst geslaagde dag!
Glückauf, Gerard

ting station. Op het station natuurlijk de
supporters trein van Mönchengladbach uitgezwaaid (twee vingers voor Zweite Liga de
lucht in en byebye/zwaaizwaai!) en daarna
wachten op de trein richting Dülmen...
De trein kwam, maar dat bleek maar een klein
boemeltje te zijn. Aangezien het hele perron
vol stond en men zich als haringen in een
tonnetje in de trein liet proppen, werd de
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halil wil kampioen worden
Duidelijke taal
auf
Schalke:
Halil Altintop
wil in zijn
tweede jaar bij
S04 eindelijk
doorbreken.
Met zelfvertrouwen en met
de nodige zelfkritiek kijkt de 24-jarige terug
op het afgelopen seizoen waarin hij slechts
zes keer doel trof en naar de toekomst waarin zijn trefferquote naar de dubbele cijfers
moet. Hij verklaart waarom Schalke “nicht
den geilen Fussball” gespeeld heeft en waarom Schalke weer voor Bayern kan eindigen –
en daarmee voor zijn broer Hamit.

het veld niet alles kon geven. Eerst een
schaambeenontsteking, dan een liesbreuk –
ruim vijf maanden heb ik er mee rondgelopen. Maar we hadden in die periode zo veel
geblesseerden, dat ik op de tanden heb gebeten. Ik wilde ten koste van alles kampioen
worden.”
Je bent nu geopereerd, staat voor een nieuw
seizoen. Wat mogen we verwachten?
Halil: Ik ben 24, ben in een belangrijke fase
van mijn ontwikkeling en heb mijn doelen.
Ten eerste: ik wil kampioen worden. Ten
tweede: meer dan tien keer scoren. Ten
derde: eindelijk bij Schalke tonen wie ik
werkelijk ben. Ik ben er heilig van overtuigd
dat ik hier kan slagen.”

Halil Altintop, de voorbereiding is gestart.
Moeten we je na je mislukte eerste jaar weer
bij de nieuwelingen indelen?
Halil: “Absoluut! In mijn eerste jaar bij Schalke
kon ik slechts zeer, zeer zelden tonen, waar ik
allemaal toe in staat ben. De fans hebben
alleen vlagen gezien van mijn mogelijkheden.
Ze hebben niet de Halil gezien die een jaar
eerder bij Kaiserslautern 20 keer scoorde.”
Waarom heb je zo lang met slepende blessures doorgespeeld in plaats van je te laten
opereren?
Halil: “De beslissing de operatie uit te stellen
heeft mee geen goed gedaan, omdat ik op

Ik ben te goed om op het
derde plan te geraken
Is dat gebasserd op frustraties of eerzucht?
Halil: “Belangrijk is: ik zoek geen excuses. Ik
had ook kunnen zeggen, ik hou een paar
maanden pauze. Na het eerste jaar ben ik niet
gefrustreerd, maar teleurgesteld. Bij Schalke
staat er een andere klassespeler klaar, als er
een uitvalt of niet presteert. Deze luxe kende
ik in Kaiserslautern niet.”
Is het een troost dat buiten Kuranyi alle andere aanvallers geblesseerd raakten en daardoor
niemand jou echt voorbij kon streven?
Halil: “Ik wil niet arrogant overkomen, maar
ik ben te goed om op het derde plan te geraken. Het had kunnen gebeuren als de anderen wel succesvol waren. Er waren namelijk
dagen dat ik op de training niet echt volledig
kon gaan.”
Wat vind je er van dat Schalke, ondanks de
vele blessures voorin, geen nieuwe aanvaller
heeft aangetrokken?
Halil: “Je moet goed bekijken hoe we spelen.
We hebben geen egoïst in de voorhoede. Alle
aanvallers rennen en werken in ons drie-spit-
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sen-systeem voor de ploeg. Dat is ook een
reden waarom wij, buiten centrumspits
Kuranyi, niet zo veel scoren. Bremen speelt
bijvoorbeeld met twee spitsen die voortdurend worden gezocht. Een Klose komt per
wedstrijd zes keer vrij voor het doel. Ik kan me
wedstrijden herinneren dat ik het doel van de
tegenstander niet van dichtbij heb gezien.”
Prefereer jij een systeem met twee spitsen?
Halil: “Bij Kaiserslautern had ik een vrije rol en
kon ik me van links naar rechts bewegen. Juist
zo ben ik het meest van waarde en het meest
gevaarlijk. Maar die status moet ik bij Schalke
nog verdienen. Met Schalke spelen we zeer
succesvol in een 4-3-3-system. We spelen
nog niet “den geilen Fussball”, zullen geen
tegenstander vernederen, maar zijn wel zeer
compact.”

Halil: “Nee. Ik heb me al bewezen in de
Bundesliga. In het begin hebben ze mij in
Kaiserslautern ook uitgelachen toen ik mijn
basisplaats en mijn doorbraak vooraf aankondigde. Ik was zelf niet zo verbaasd over de 20
seizoentreffers. Ik ben overtuigd van mijn
kwaliteiten. Net zoals ik er nu bij Schalke van
overtuigd ben een belangrijke rol te gaan
spelen.
Wat is daarbij je doel?
Halil: “Onze ploeg is tot veel meer in staat
dan we tot dusver hebben getoond. Als we
het aanwezige potentieel volledig hadden
benut waren we met afstand kampioen
geworden. Onze selectie is ook in de breedte
uitstekend bezet. Als hier vanaf het begin een
grote euforie opkomt kunnen we opnieuw
meestrijden om de landstitel.”

Ivan
Rakitic en Peter Løvenkrands
feliciteren
Halil Altintop na zijn treffer
tegen Karlsruher SC in de
Liga-Pokal.
In de Bundesliga heb je je ieder jaar verder
ontwikkeld. Nu was er een stagnatie. Wordt
het nieuwe seizoen bepalend voor jou?
Halil: “Ik ben er van overtuigd dat het
komende seizoen bepaalt of ik de sprong kan
maken naar spits van internationale klasse. Ik
ben en blijf kritisch op mezelf, omdat je
anders niet verder komt. Ik twijfel echter niet
aan mezelf. Ik kan duidelijk en zakelijk aangeven waarom het eerste jaar bij Schalke niet
goed verliep. De gewenningsperiode is nu
voorbij. Ik verheug me enorm op de
Champions League, die ik alleen van televisie
ken. Als ik fit blijf en nog meer de afronding
zoek zal ik een veel beter seizoen spelen.”
Geen zorgen, dat het als grootspraak wordt
gezien?

Geen angst voor het nieuwe Bayern, met
onder meer je broer in de gelederen?
Halil: “Nee. Bayern wil het dit seizoen per sé
afdwingen, nadat ze vorig seizoen extreem
onzeker waren. Maar ze zullen tijd nodig
hebben met zo veel nieuwe spelers. Wij
hebben absoluut goede kansen ook dit jaar
voor Bayern te eindigen. We zijn sterk
genoeg.”
Vind je het jammer dat Hamit nu bij de grote
concurrent speelt?
Halil: “Nee. Het is alleen jammer dat hij vier
jaar voor Schalke speelde, maar pas erkenning
kreeg nadat hij bij Bayern had getekend.”
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trauma, the sequel
Trauma, the Sequel
Zaterdag 12 mei 2007

Vandaag begint de laatste fase van de
Bundesliga. De laatste twee ronden beginnen
alle wedstrijden gelijktijdig. Dus, zoals het
altijd hoort, zaterdagmiddag om half vier.
Als de dag begint staan we nog bovenaan, op
een punt gevolgd door Werder Bremen en
daar weer een punt achter VfB Stuttgart.
Bij mij thuis gieren de zenuwen door mijn keel
want vandaag moeten we naar de gehate
Geel-Zwarten, naar Lüdenscheidt Nord, naar
de Verboden Stad. En ik ben er niks gerust op.
We hebben al ruim 8 jaar niet meer verloren
in het Iduna park (Het vroegere Westfalen
Stadion) maar dat was meestal als het er niet
meer toe deed. Nu is het belangrijk en
moeten we er staan.
Het geel-zwarte gespuis blijkt zelfs de marktplaats in hun woonplaats te hebben gehuurd
om in mei 2008 te vieren dat Schalke 50 jaar
lang geen Meister geworden is. Dit zou
eigenlijk als een rode lap op een stier moeten
werken maar ik heb eerder de indruk dat onze
jongens als verlamd rondlopen.
Ik had het thuisfront beloofd dat ik vandaag
thuis zou zijn, we hebben voor volgende
week een kaartje, maar Chris belde me gisteravond op om me te vertellen dat hij een
kaartje voor me had. Maar dat kon ik niet
maken, ik ben al zo vaak weg. Dus zat ik om
half vier tandenknarsend voor de radio die op
WDR2 stond en een TV op de ARD teletext
pagina 251 stond met het geluid uit.
Gelukkig snapte de WDR ook wel dat
niemand echt in muziek geïnteresseerd zou
zijn en zond grotendeels een “Langs de Lijn”achtige reportage uit.

De belangstelling in Duitsland voor dit duel
was meer dan overweldigend. Het Iduna park
was stijf uitverkocht met meer dan 80.000
toeschouwers maar ook ons aller Arena zat
vol met mensen die op de beeldschermen
“live” de match in Doofmund konden zien.
Het begin was veelbelovend, Schalke was in
de aanval, Stuttgart kwam al snel achter
tegen VfL Bochum evenals Bremen, nota
bene thuis tegen Eintracht Frankfurt. We
zaten op (helaas virtuele) rozen.
Vlak voor de pauze echter verknalde de
Zwitser Frei onze rust door uit het niets een
goal te maken. Foutje van de verdediging.
We stonden in het voorlopige tussenklassement echter nog steeds op kop.
Nagelbijtend kroop de theepauze voorbij en
om half vijf werd er weer afgetrapt. Onze
“Konigsblauen” bleken hun moed in de
kleedkamer te hebben vergeten en het leek
nergens meer op. Bremen stond gelijk en toen
Stuttgart scoorde stonden we voor het eerst
sinds week 20 weer op een andere plaats dan
plaats 1.
Uiteindelijk maakte de Poolse gastarbeider
Smolarek een eind aan de hoop door de 2:0
te scoren. Ik heb niks tegen Polen, zolang ze
zich maar beperken tot in huis bijklussen.
Deze Pool heeft het bij mij definitief verbruid
nu, ex-Feyenoorder of geen ex-Feyenoorder.
Voorlopig een week maar zeer waarschijnlijk
een jaar lang krijgen we het hoongelach van
de geel-zwarten over ons heen. En we
kunnen niets terug doen. Ze zijn niet gedegradeerd, als we niet oppassen krijgen ze nog
UEFA cup voetbal en moeten wij ons kwalificeren voor de CL. Meer dan af- en toe ene
wesp doodslaan met de woorden: “Zo, weer
een Dortmunder minder” zit er niet in.

Toen de stofwolken waren opgetrokken
bleven we met de scherven achter. Bremen
had verloren en kan het schudden, wij staan
op plaats 2 op 2 punten van, en een 3 goals
slechter doelgemiddelde (en minder gescoorde goals) dan Stuttgart.
Het eerste kampioenschap sinds 1958 zal dus
wel een droom blijven (Traum in het Duits) en
het wordt zo langzamerhand een Trauma (is
in het Duits ook Trauma) want dit is niet de
eerste keer. Want het kampioenschap, dat
kunnen we vergeten dus. Normaal gesproken. Maar er blijft een sprankje hoop. (Die
Hoffnung stirbt zuletzt, zeggen de Duitsers)
Ik heb toevallig ‘s avonds gediscussieerd over
het Songfestival. Ik kijk daar zelf niet meer
naar sinds Edsilia Rombley vorige keer dat ze
meedeed verloor van een Joodse Travo. Maar
de discussie was interessant. Ik weet dat we
nooit kunnen winnen omdat er een OostEuropees puntenblok is, een Balkan blok en
een Scandinavisch blok. Aangezien wij geen
vrienden hebben (zelfs de Belgen moeten ons
niet) en bij ons alleen Turken en homo’s stemmen is dit hele gedoe een grote farce. En dus
weiger ik te kijken naar het onvermijdelijke.
Maar iemand merkte op dat mijn Schalke
gevoel in feite niets anders is en ik kon dat
niet weerleggen.
We doen mee, je denkt dat je wint en dat je
gelooft zelfs dat je kunt winnen maar je wint
niet. Er is een DFB blok, een Bayern blok en
een geel-zwart blok en er is altijd iets dat er
voor zorgt dat je niet wint. En als er niets
extern tegenwerkt krijgen we zelf de zenuwen en zorgen er zelf voor dat we niet
winnen. We verliezen de laatste weken bijna
constant maar toch blijven we kijken en echt
verklaren kan ik het niet.
Het enige lichtpuntje, dit jaar, is dat het nu
niet Bayern is wat ons plaagt. Stuttgart (of
Bremen) zijn wel te pruimen.
Hoe staan de kansen. Miniem zou ik zeggen.
We staan er slechter voor dan PSV en Ajax in
het zojuist afgelopen gedenkwaardige vaderlandse competitie seizoen. Wij moeten winnen en Stuttgart moet verliezen. Of als

Stuttgart gelijk speelt moeten we met
minstens vier goals verschil winnen. Als
Stuttgart wint is alle tevergeefs. En we
moeten winnen om Bremen voor te blijven
anders moeten we ons eerst nog voor de CL
kwalificeren. Vraag maar aan Ajax hoe leuk
dat is. Niet echt makkelijk dus.
Daarbij komt dat Stuttgart thuis speelt tegen
Cottbus (vandaag met 0:3 verloren van
Bayern) en wij tegen Bielefeld (vandaag met
3:1 gewonnen van Hannover). Chris is er al
weken van overtuigd dat Stuttgart nog een
wedstrijd verliest en als hij gelijk krijgt moet
het deze zijn.
In ons voordeel spreekt natuurlijk dat de druk
nu, voor het eerst dit seizoen, bij Stuttgart
ligt. vergelijk het met AZ, zelfs hun geweldige
trainer (...) kon ze niet genoeg oppeppen om
een enkele wedstrijd te winnen. Als verlamd
liepen ze over het veld. Als Stuttgart dat ook
gebeurt kunnen we toch nog........
Maar uhh, komt deze situatie niet bekend
voor?? Inderdaad. Exact 6 jaar geleden stonden we er net zo voor tegen Bayern. Ook
toen stonden we lange tijd aan kop, en
verprutsten we het in de voorlaatste wedstrijd
(tegen Stuttgart)
Dus deze keer (weer op 19 mei ook!!) zullen
we wel eerst achter raken tegen Arminia, toch
nog winnen, op het scherm zien dat Stuttgart
achter staat, van een idioot TV station horen
dat de wedstrijd afgelopen is, langzaam via
handy’s en radio’s horen dat er toch gescoord
is in Stuttgart en dan weer zoveel huilen dat
de tranen de Arena uitstromen.
Triest maar het is niet anders. “Die Hoffnung
stirbt zuletzt”. Leuk, maar wij hebben niets
met hoop. Schalke fan ben je niet voor de lol.
Walter

Derby Day
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asamoah vecht terug
Na het WK-zomersprookje 2006 begon voor
Gerald Asamoah de nachtmerrie. In de UEFAcupwedstrijd bij Nancy brak hij zijn kuit- en
scheenbeen. Na een lange revalidatie keerde
hij aan het einde van het seizoen terug in het
team. Nu is de 28-jarige aanvaller weer echt
volledig fit. Precies een jaar voor de EK in
Oostenrijk en Zwitserland zoekt Asamoah de
aanval.
Gerald Asamoah, door de Confed-Cup in
2005 en de WK 2006 miste je de afgelopen
jaren de seizoensvoorbereiding van Schalke
04. Hoe voelt het om er nu wel vanaf het
begin bij te zijn?
Asa: “Het voelt goed! Ook al is het erg zwaar.
Drie trainingen per dag, onze trainer Mirko
Slomka heeft een loodzwaar programma
opgesteld. Maar dat heb ik ook wel nodig om
echt in vorm te komen.”
Van de Eurofighters tot aan vandaag heb je
alle Schalketeams voorbij zien komen. Hoe
sterk is het team van komende seizoen?
Asa: “We waren vorig jaar al sterk. Okay,
Lincoln is er niet meer bij. Afgaande op de
eerste indrukken hebben we desondanks het
best voetballende team van de laatste jaren.”
Zijn jullie als ploeg voetballend sterker
zonder Lincoln?
Asa: “Ivan Rakitic heeft goede dingen laten
zien. Hij heeft een zeer sterk schot. Hij is pas
19, maar heeft zeker klasse.”

Heeft Schalke nog versterkingen nodig?
Asa: “We hebben een intensief seizoen voor
de boeg. Bayern heeft zich prominent versterkt. Daarvoor hebben wij een ingespeeld
team. Spelers als Peter Løvenkrands zijn na
een lange blessureperiode weer teruggekeerd. Stephan Appiah zou een echte
versterking zijn geweest. Iedere versterking is
welkom. Ik vetrouw volledig op het bestuur.
Zij weten wat het beste is voor Schalke.”
Kan Schalke ook zonder die toptransfer
kampioen worden?
Asa: “Ja! Stuttgart is het beste voorbeeld.
Daar had niemand rekening mee gehouden.
Wij kunnen alle sceptici verrassen.”
Ben je verrast door de zware Bundesligaopening? Eerst Stuttgart, dan dortmund,
Wolfsburg, Leverkusen en Bayern!
Asa: “Dat is opvallend. Misschien is het wel
goed die teams zo vroeg in het seizoen tegen
te komen. Ook zij weten dan nog niet waar
ze precies staan.”
In juni verhinderde een spierscheuring jouw
comeback in de nationale ploeg. Waar sta jij
een jaar voor de EK?
Asa: “Als ik bij Schalke goed presteer krijg ik
ook mijn kansen bij bondscoach Jogi Löw. Ik
vond het erg leuk van Löw, maar ook van
teammanager Oliver Bierhoff en assistenttrainer Hansi Flick, dat zij steeds contact
hebben gehouden. Daardoor had ik ondanks
de blessure steeds het gevoel deel uit te
maken van de Nationalmannschaft.”
Zien we jou bij Schalke in de basiself terug?
Asa: “Veel experts zien me daar niet,
zoals altijd. Maar ik heb me elk jaar
weer in de ploeg weten te spelen.”
Neem je als langst dienende speler
zitting in de spelersraad?
Asa: “Met het vertrek van Rost en Lincoln
zijn er twee plaatsen vrijgekomen. Als ik
gevraagd wordt, stel ik me beschikbaar. Mijn
primaire doel is weer basisspeler te worden.”
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FC Schalke 04 2007/2008
Doel
32 Fährmann, Ralf
1 Neuer, Manuel
33 Schober, Mathias
34 Tapalovic, Toni

27.09.1988
27.03.1986
08.04.1976
10.10.1980

Verdediging
4 Abel, Mathias
31 Boenisch, Sebastian
5 Bordon, Marcelo José
23 Höwedes, Benedikt
20 Krstajic, Mladen
24 Pander, Christian
18 Rafinha
16 Rodriguez, Dario
2 Westermann, Heiko

22.06.1981
01.02.1987
07.01.1976
29.02.1988
04.03.1974
28.08.1983
07.09.1985
17.09.1974
14.08.1983

Middenveld
26 Azaouagh, Mimoun
25 Bajramovic, Zlatan
8 Ernst, Fabian
28 Heppke, Markus
13 Jones, Jermaine
3 Kobiashvili, Levan
15 Kunert, Timo
17 Özil, Mesut
10 Rakitic, Ivan
7 Varela, Gustavo

17.11.1982
12.08.1979
30.05.1979
11.04.1986
03.11.1981
10.07.1977
12.03.1987
15.10.1988
10.03.1988
14.05.1978

Aanval
19 Altintop, Halil
14 Asamoah, Gerald
22 Kuranyi, Kevin
9 Larsen, Sören
11 Lövenkrands, Peter

08.12.1982
03.10.1978
02.03.1982
06.09.1981
29.01.1980

Grootste thuiszeges BL
6:1 - Kickers Offenbach
6:1 - Borussia Dortmund
6:1 - Fortuna Köln
5:0 - Hansa Rostock
5:0 - MSV Duisburg
5:0 - Arminia Bielefeld
5:0 - 1. FC Kaiserslautern
5:0 - Hannover 96
6:2 - o.a. TSV 1860 München

72/73
85/86
73/74
91/92
74/75
82/83
87/88
71/72
94/95

Nieuw:
Ivan Rakitic (FC Basel)
Heiko Westermann (Arminia Bielefeld)
Benedikt Höwedes (eigen jeugd)
Mathias Abel (was uitgeleend aan Mainz05)
Michael Delura (uitgeleend aan Gladbach)
Mimoun Azaouagh (uitgeleend aan Mainz)
Jermaine Jones (Eintracht Frankfurt)
Mathias Schober (Hansa Rostock)
Vertrokken:
Michael Delura (Panionios, Gri)
Lincoln (Galatasaray, Tur)
Hamit Altintop (FC Bayern)
Tim Hoogland (Mainz 05)
Niko Bungert (Kickers Offenbach)
Dennis Lamczyk (Hessen Kassel)
Eindstanden competitie:
89/90 2. BL
5
90/91 2. BL
1
91/92 1. BL
11
92/93 1. BL
10
93/94 1. BL
14
94/95 1. BL
11
95/96 1. BL
3
96/97 1. BL
12
97/98 1. BL
5
98/99 1. BL
10
99/00 1. BL
13
00/01 1. BL
2
01/02 1. BL
5
02/03 1. BL
7
03/04 1. BL
7
04/05 1. BL
2
05/06 1. BL
4
06/07 1. BL
2

doelc.
69:51
64:29
45:45
42:43
38:50
48:54
45:36
35:40
38:32
41:54
42:44
65:35
52:36
46:40
49:42
56:46
47:31
53:32

Grootste uitzeges BL
7:0 - Bayern München
7:1 - Karlsruher SC
6:1 - Borussia M'gladbach
5:1 - Borussia Neunkirchen
5:1 - Hannover 96
4:0 - 1. FC Nürnberg
4:0 - Hansa Rostock
4:0 - Borussia Dortmund
4:0 - Hertha BSC

76/77
76/77
67/68
67/68
71/72
66/67
00/01
00/01
00/01
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punt.
43-33
57-19
34-42
34-34
29-39
31-37
56
43
52
41
39
62
61
49
50
63
61
68

derby rivaliteit
De verloren derby in mei kende een bizar naspel. In de aanloop naar de beslissen de derby in
de Bundesliga kreeg de al opbloeiende rivaliteit onder invloed van internet en professionele
media nog een extra impuls. De schermutselingen na afloop waren voor enkele königsblaue
niet voldoende de sportieve ondergang recht
te zetten. Een veertigtal rowdies haalden Ruhrgebiet - Tussen aanhangers van FC
begin juni alsnog hun gram tijdens een Schalke 04 en Borussia Dortmund is de afgejuniorenwedstrijd van de gehate zwartgele lopen jaren menig robbertje gevochten. De
rivaliteit heeft een nieuwe dimensie bereikt.
rivaal.
Veertig vermomde hooligans, die volgens de
politie tot de gewelddadige kern van de
Skandal im Jugendfußball
Ultras Gelsenkirchen behoren, overvielen
40 gemaskerden verstoren
woensdagavond bij een A-juniorenwedstrijd
BVB-wedstrijd
van Borussia Dortmund op het veld van
Wattenscheid 09 fans van BVB en jaagden ze
uit het Stadion Lohrheide. De relschoppers
Schalker “Ultras” überfallen
waren afkomstig uit heel NordrheinA-Jugend-Spiel in Wattenscheid:
Westfalen en hadden waarschijnlijk juist deze
wedstrijd uitgekozen omdat er geen politie
“Das ist der absolute Tiefpunkt”
aanwezig was. Veertien aangehouden personen worden aangeklaagd vanwege landRandalierer stürmen das
vredebreuk. Rolf Rojek, voorzitter van het
Schalker Fanclub Verband is geschokt: “Dat
Lohrheidestadion und machen
is het absolute dieptepunt.” Rojek vraagt
Jagd auf BVB-Fans
Schalke 04 en het bestuur van de Ultras op
14 Tatverdächtige gestellt
de daders van alle activiteiten uit te sluiten.
(WAZ) - Wanneer een voetbalwedstrijd bijzaak wordt: ongeveer twintig vermomde personen (zwarte
kleding en gezichtsmaskers) bestormden gisteren rond 20.00 uur de juniorenwedstrijd tussen
Wattenscheid 09 en Borussia Dortmund en maakten jacht op een groep meegereisde BVB-fans. In
paniek renden de slachtoffers door het stadion, verstopten zich in de catacomben van het stadion. Een
groep van BVB-fans werd uit het stadion gejaagd, waar een andere groep vermomden hen opwachtte –
een vooropgezette overval. Een dag later overheersen verbijstering en ongeloof.
Dat de overval vooraf gepland was bevestigde de politie, die direct was gealarmeerd en 14 aanhoudingen verrichtte. De daders komen uit verschillende plaatsen (o.a. Bonn, Bünde, Essen, Grevenbroich,
Nieder-Kassel, Köln), zijn tussen de 17 en 25 jaar oud en aanhanger van FC Schalke 04. De bezoekende fans werden gericht aangevallen – dat ook onschuldigen slachtoffer konden worden werd op de koop
toe genomen.
“Gelukkig is in het stadion niemand ernstig gewond geraakt, omdat de aanvallers, die op de parkeerplaars hadden verzameld, tijdig opgemerkt werden. Hierdoor kon de politie snel gealarmeerd worden.
De meeste BVB-fans konden tijdig vluchten naar de catacomben van het stadion.” verklaart Christian
Pozo y Tamayo, woordvoerder van SG Wattenscheid 09 tegenover RevierSport online. In tegenstelling
tot andere persberichten doen geloven zijn geen spelers of onschuldigen aangevallen. “We hebben ons
verontschuldigd bij Borussia Dortmund. In die kringen is niemand schade berokkend.“
Of mensen die uit het stadion zijn gevlucht verwondingen hebben opgelopen is niet duidelijk. Ook de
politie tast in het duister. “Er is tot dusver geen aangifte gedaan,” meldt de politiepost Wattenscheid, die
ook verwijst naar de principiële weigering van de slachtoffers aangifte te doen.

26

“Ultras am Scheideweg”
Fancoördinator Rolf Rojek eist
zelfreiningsproces Ultras GE
De 40 Schalker Ultras, die woensdagavond
tijdens de bekerwedstrijd tussen de A-junioren van borussia dortmund en Wattenscheid
09 het Lohrheidestadion hebben bestormd,
hebben hun collega’s een slechte dienst
bewezen.
“Het is inmiddels duidelijk dat het om een van
te voren geplande actie ging. De 14 gearresteerde verdachten, onder meer uit Bonn,
Niederkassel, Bünde en Essen, hebben tegenover de supportersbegeleiders van de politie
Gelsenkirchen bekend en toegegeven tot het
deel van de ultras te behoren dat geweld niet
schuwt” bevestigde politie woordvoerder
Michael Bloch. “De verdachten worden
beschuldigd van landvredebreuk en vandalisme, omdat voor het stadion enkele auto’s van
dortmunder fans zijn beschadigd. In tegenstelling tot andere berichten hebben de
daders niet het veld bestormd en zijn er ook
geen spelers aangevallen. De aanval was puur
gericht op de meegereisde fans van uit dortmund.”
De vastgenomen personen zijn nog dezelfde
nacht allemaal vrijgelaten. Bloch: “Er is inderdaad geen aangifte gedaan, maar we onderzoeken nog de getuigenissen van andere aanwezigen en gedupeerden.” De daders kunnen
rekenen op straffen variërend van een forse
geldboete tot gevangenisstraffen van drie
jaar.
Tot dusver hebben de Ultras Gelsenkirchen
zich altijd weten te verweren tegen de aanklacht dat de groep een gewelddadige uitstraling heeft. Bij wetsovertredingen wordt er
altijd op gewezen dat het om een enkeling
gaat. UGE-chef Kirsche: “Het klopt dat de
aangehouden personen allemaal lid zijn van
onze groep. Maar zo lang het onderzoek
loopt en er geen definitieve aanklachten zijn
gedaan onthouden we ons van commentaar.”
Kirsche laat zo alle mogelijkheden open. Ook

de mogelijkheid dat de groep eventueel zelf
harde maatregelen neemt tegen de geweldplegers. Dat laatste eist Rolf Rojek, voorzitter
van het Schalker Fanclub Verband. Komt het
tot veroordelingen in deze zaak dan zal de
club Schalke 04 niet schromen keihard in te
grijpen in de richting van de supporters. Rojek
is niet van plan om zijn jarenlange opbouwarbeid binnen de fanscene van Schalke 04
door enkele raddraaiers kapot te laten maken.
Rolf Rojek, berichten over de
incidenten in Wattenscheid
bereikten u tijdens uw vakantie in Berchtesgarden. Hoe is
dit bij u aangekomen?
“Het is een catastrofe! Wat
hebben onze fans daar te
zoeken? Sinds de UEFA-cupwinst in 1997 hebben we als Schalkefans tien
jaar lang in Europa een vreedzaam visitekaartej afgegeven. Nu beginnen we in onze eigen
omgeving op elkaar in te slaan? Direct na de
verloren derby op de voorlaatste speeldag
heb ik talloze brieven gehad van dortmundfans die klaagden over het agressieve en
handtastelijke gedrag van de königsblaue
fans. Dat raakt me. Dat volk brengt alle
Schalkefans een slechte naam. Dat tolereren
we niet langer.”

“Dit tolereren we
niet langer.”
Kort gezegd, U zet uw eigen aanhangers in de
beklaagdenbank?
“Natuurlijk zijn er andersom ook misdragingen geweest. Maar ik ben niet meer bereid
om er de mantel des zwijgens over te leggen.
We weten allemaal dat de gespannen sfeer
die er al een tijd heerst tussen fans van beide
clubs is aangewakkerd door de ultra-groepen
van beide clubs. Het maakt niet uit wie er ooit
begonnen is, de kip of het ei. We moeten
weer een andere omgang tussen beide
kampen vinden en wel heel snel. Ik geloof
niet dat de DFL de fout herhaalt en de derby
in de toekomst weer op één van de slotdagen
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vaststelt. Ik hoef geen geen vrienden te
worden met de geelzwarten, maar ik moet ze
wel respecteren.”
Wat gaat u nu doen?
“Ik ben niet alleen voorzitter van het SFCV,
waartoe de Ultras niet behoren, maar ook
supporterscoördinator van de club. In die
functie voel ik me verantwoordelijk voor alle
Schalkefans. Ik ben tegen algemene vooroordelen. De Ultras moeten nu echter duidelijk
stellen wat ze willen. Ze staan nu op een splitsing. Willen ze verder gaan in de Schalker
fangemeenschap? Dan moeten ze als eerste
de daders uit hun groep gooien en zich in het
openbaar distantiëren van de gebeurtenissen.
Of willen ze geschaard worden onder de
categorie C (tot geweld bereid, hooligans –
etv) en zulke personen blijven in te dekken?
Welke consequenties zou dat hebben?
“Dan moeten ze zich er niet over verwonderen als ze in de toekomst ook als zodanig
behandeld worden. Bijvoorbeeld door ze uit
te sluiten bij de kaartverdeling voor uitwedstrijden. Of voor extra politiebegeleiding te
zorgen voor hun bussen. Dat heb ik ze ook
duidelijk gezegd. Ze hebben het zelf in de
hand. Eigenlijk ben ik een vriend van de
Ultras, omdat ze voor goede impulsen zorgen.
Neem de choreografieën op de tribune of de
t-shirtactie in Bochum. Maar de 750 leden
van de UGE moeten nu beslissen welke kant
ze op willen.”
Bron: Reviersport online
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het goede gevoel van heiko
Heiko Westermann versterkt dit seizoen het
verdedigingscentrum van Schalke 04. De 23jarige geldt als een groot talent dat al eens
mocht ruiken aan het nationale elftal. In de
eerste helft van vorig seizoen was hij een
vaste steunpilaar van het goed presterende
Arminia Bielefeld. Logisch gevolg was de
belangstelling van andere clubs. Vooral de
geelzwarten uit Sauerland-west waren zeer
serieus. De transferperikelen gingen ten koste
van zijn prestaties. Uiteindelijk koos hij toch
voor Schalke 04: “Bij Schalke had ik direct
een goed gevoel.”
Het eerste contact tussen speler en club
kwam eind januari tot stand. Manager
Andreas Müller informeerde bij Westermanns
zaakwaarnemer. Niet veel later volgde een
eerste gesprek met trainer Slomka, penningmeester Josef Schnusenberg en Müller.
Westermann had er direct een goed gevoel
bij en zegde daarom andere geïnteresseerde
Bundesligaclubs af.
Westermann: “Het eerste gesprek overtuigde
me direct. De mentaliteit van de mensen auf
Schalke bevalt me. Men geeft alles voor de
club, leeft helemaal voor de club. Niet te
vergeten: Schalke 04 heeft in de laatste jaren
uitstekend gepresteerd. Dat heeft voor mij de
doorslag gegeven. De interesse van borussia
dortmund was ook zeer concreet. Ik heb
uitvoerig gesproken met hun manager zorc.
Schalke gaf mij toch het beste gevoel.”
Doelstelling: “Mijn doel is simpel: met de
ploeg gewoon zo veel mogelijk wedstrijden
winnen. Meer valt daarover niet te zeggen. Ik
wil hier natuurlijk zo snel mogelijk basisspeler
worden. Wanneer dat gebeurt, is aan de trainer. Ik ga er in ieder geval vol voor. Alleen met
prestaties kan ik hem overtuigen.”
Concurrentie: “Die is natuurlijk zeer groot.
Van spelers als Marcelo Bordon en Mladen
Kristajic kan ik nog veel leren. Positiespel,
lichaamstaal: daar kan ik nog wel wat van
afkijken. Begrijp me niet verkeerd: ik ga niet
vrijwillig op de bank zitten.”

Opstap: “Bij mij is het de laatste jaren steeds
bergop gegaan. In Fürth debuteerde ik in het
betaalde voetbal, in Bielefeld werd ik
Bundesliga-speler. Nu komt de reuzensprong
naar Schalke. Hier is alles veel groter dan ik
gewend was. Ik ben er van overtuigd dat ik
me hier wel zal doorzetten.”
Speelwijze: “Het verbaasde mij ook dat ik
afgelopen seizoen geen enkele gele kaart heb
gekregen. De jaren er voor kreeg ik er gemiddeld vier of vijf. Wel probeer ik zonder overtredingen te verdedigen. Ik maak ook weinig
slidings. Als ik ga dan heb ik de bal ook.”
Positie: “Het liefst speel ik rechts centraal in
de defensie. Ik heb achterin al op alle posities
gespeeld. Een paar maanden was ik rechtsback en de laatste wedstrijd tegen Schalke
speelde ik zelfs linksback.”
VELTINS-Arena: “Iedereen die hier gespeeld
heeft of nog speelt zal zeggen dat het stadion
tot de beste in Europa hoort. Ik heb nog niet
veel Europese stadions gezien, maar in de
Bundesliga is de Arena veruit de beste. De
sfeer tijdens de laatste wedstrijd van het
seizoen tegen ons was geweldig.”
Verschil: “De individuele klasse van de spelers
is veel groter. Hier wordt ieder foutje direct
afgestraft.
Nationalmannschaft: “Die heb ik in mijn
achterhoofd, meer ook niet. Ik moet me eerst
auf Schalke bewijzen.
Al het andere komt
dan later vanzelf.”
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agente brengt orde
Bibiana Steinhaus is komend seizoen de
eerste vrouwelijke scheidsrechter in het
Duitse profvoetbal. Ze is 28 jaar, werd gekozen tot beste vrouwelijke arbiter van 2007 en
wil als eerste vrouw een wedstrijd in de
Bundesliga voor mannen fluiten. Een vrouw
als indringer in het trotse mannenbastion
Bundesliga. Het moet niet gekker worden.
“Ik stierf haast van de zenuwen,” gaf Bibiana
Steinhaus eerlijk toe na afloop van haar perspresentatie in het perscentrum van de DFB in
Frankfurt. Tijdens de voorstelling was daarvan
niets te merken. Vrolijk lachend manoevreerde ze handig door het spervuur van vragen.
Ze vertelde over haar vader die als scheidsrechter haar het doorzettingsvermogen en de
zelfverzekerdheid had meegegeven. Juist als
vrouw. Over haar dagelijkse functioneren als
politieagente, onder meer tijdens de G8-top
in Heiligendamm begin juni. “Politieagenten
en scheidsrechters zijn goed met elkaar te
vergelijken,” merkte ze op. ”Beide dragen
verantwoordelijkheid en zijn gezagsdragers.”
Het duurde zes jaar eer de scheidsrechterscommissie rond oud-toparbiter Volker Roth
overstag ging en besloot Steinhaus toe te
laten tot het profvoetbal. Al die jaren vielen
haar prestaties positief op. “We kijken uitsluitend naar prestaties,” licht Volker Roth
toe.”Op basis daarvan krijgt mevrouw
Steinhaus nu de kans. Ik ben zeer optimistisch
dat zij ook in de Tweede Bundesliga haar
goede prestaties voortzet.” Of de ambities
nog hoger reiken. Steinhaus: “Ik stel mezelf
steeds hoge doelen. Waar het mij uiteindelijk
zal brengen weet ik niet.” Volgens de kenners
reiken de talenten van Steinhaus zelfs tot de
Bundesliga, mits ze bestand is tegen de enorme druk.
Gertud Gebhard is tot nog toe de enige
vrouw die deel uitmaakte van een arbitraal
trio in de Bundesliga. In 1995 was ze bij twee
duels grensrechter, daaronder Schalke 04 –
1. FC Kaiserslautern. De Zwitserse Nicole

Bibiana Steinhaus wijst trainer Wolgang
Wolf van 1. FC Kaiserslautern terecht.
Mouidi-Petignat was in 1996 de eerste vrouw
wereldwijd die een duel op het hoogste
niveau leidde. In 2003 floot ze zelfs éénmalig
een UEFA-cupduel.
Twaalf jaar geleden begon Bibiana Steinhaus
een cursus als scheidsrechter bij haar amateurclub SV Bad Lautersberg uit de Harz. Vier
jaar later floot ze al in de Bundesliga voor
vrouwen, in 2001 debuteerde ze in de
Regionalliga. Na 42 Regionalligaduels (4x
rood) en een aantal vrouweninterlands leidt
Steinhaus vanaf komend seizoen wedstrijden
in de Tweede Bundesliga. Angst voor respectloze houdingen van de mannen op het veld
heeft ze niet. “Dat zou een foute instap zijn,”
zegt ze. “Natuurlijk is het spel sneller en zijn
de lichamelijke duels feller, het komt er toch
op neer dat je op het juiste moment de juiste
beslissing neemt. Ook in de omgang met
spelers en trainers.”
Natuurlijk heeft ze in de loop der jaren diverse verbale uitspattingen tegen haar persoon
als vrouw moeten ondergaan. Ze werd door
fans gescholden als slet en wordt door haar
blonde haren nogal eens nagefloten. In
Paderborn zongen de fans eens “Voetbal is
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een mannensport”. Ze stoort zich er
niet aan: “Gewoon je woordje klaar
hebben. Dan zijn die macho’s snel
stil.” Bovendien kan ze door haar
lengte de meeste spelers recht in de
ogen kijken. In de hogere klassen
hanteert men over het algemeen ook
een iets nettere omgangstaal. Een
heel verschil met de conversaties die
ze in de lagere speelklassen beleefde:
“Ik heb groot respect voor de scheidsrechters
in de lagere klassen. Die iedere keer weer een
strijd moeten voeren. Ik kan alleen hopen dat
ze allemaal volhouden.”

Geboren :
24 maart 1979
Woonplaats:
Hannover
Regionale bond: Niedersächsischer
FV
Vereniging:
SV Bad
Lauterberg
Beroep:
politieagente
Burg. staat:
ongehuwd
Lengte:
1,81 m
Gewicht:
73 kg
Hobbies:
Sport, Lesen,
Reisen
DFB-arbiter
sinds 1999
FIFA-arbiter
sinds 2005
2. Bundesliga
sinds 2007

Samenwerking Schalke 04 met de dames
van 1. FFC Recklinghausen
Schalke 04 gaat de komende drie jaar samenwerken met de damesvoetbalclub 1. FFC
Recklinghausen dat in de vierde liga uitkomt.
Schalke ontvangt regelmatig aanvragen van
speelsters die bij Schalke willen spelen. Die
aanvragen worden doorgespeeld naar
Recklinghausen. Het is niet de bedoeling dat
Schalke zelf een team gaat formeren.
FFC Recklinghausen zal in die drie jaar profiteren van de uitgebreide expertise van de
Bundesligaclub op het gebied van opleiding
en de trainerkeuze. De medische staf van
Schalke zal tips geven over trainingsopbouw.
Olaf Thon zal onder meer uitleg geven over
de beleidsvoering. Bovendien zal Schalkes
partner Victoria de geelgroene shirts van de
voetbaldames gaan sieren. De contacten
kwamen tot stand over sponsor First
Reisebüro Gelsenkirchen.
Met de aanmeldingen die via Schalke binnenkomen hoopt FFC Recklinghausen vooral de
jeugdopleiding te versterken en te ontwikkelen. De club hoopt op termijn ook met het
seniorenteam door te groeien. In de U17
spelen reeds vier jeugdinternationals. Dat
team bereikte afgelopen seizoen de eindronde van het Duitse kampioenschap.

Fraaie banner
van de fangroep
Bad Gones van
Olympique Lyon.
Inderdaad,
cuisine betekent
keuken...
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Gezien bij Rapid Wien - Slovan Bratislava:
spandoek met een duidelijk statement
van de Slovanfans (Intertoto juli 2007)

mediawijzer
Bundesliga
Vanaf komend seizoen worden alle duels weer live uitgezonden door betaalzender Premiere.
Na twee jaar heeft arena TV de rechten teruggeven aan Premiere.

Televisie
ARD Sportschau
zat. 18.10 uur
samenvattingen Bundesliga
ZDF Das Aktuelle Sportstudio
zat. ca. 22.00 uur samenvattingen en interviews
DSF Bundesliga - Der Sonntag
zon. 22.00 uur
samenvattingen zondagwedsrijden
DSF Bundesliga Aktuell
dag. 18.30 uur
laatste voetbalnieuws
DSF Bundesliga Pur
zon. 09.30 uur
samenvattingen BL-duels + interviews
DSF Doppelpass
zon. 11.00 uur
discussieprogramma met gasten
Premiere TV (pay-tv)
vr./za./zo.
alle BL-duels live
Radio
WDR 2 Liga Live / Sportzeit
vr. 19.00 /zat. 15.00 uur radioverslagen alle duels
Internet
www.wdr2.de
livestream van radioprogramma’s WDR2 (details zie boven)
www.relmeinradio.de
Radio Emscher Lippe verslaat duels Schalke 04 live
www.dewedstrijden.nl
Live tv-verslag keuzewedstrijd door betaling per wedstrijd

DFB-Pokal
ARD/ZDF

per speelronde één wedstrijd (lees: de wedstrijd van FC Bayern) live.
samenvattingen alle duels en de finale ook live

Champions League
Premiere heeft ook dit seizoen de Duitse uitzendrechten voor de Champions League. De
zender is verplicht ook een vrij te ontvangen zender een sublicentie te verstrekken. Sat-1 mag
dit seizoen 13 CL-wedstrijden rechtstreeks uitzenden. Dit betreffwn allemaal wedstrijden op
woensdag. Wekelijks brengt Sat-1 ook het magazine “Champions-TV”.

Televisie:
Premiere TV (pay-tv)
alle CL-duels live met keuzemogelijkheid
Sat-1
13 woensdagduels rechtstreeks
DE CL-DUELS VAN SCHALKE 04 ZULLEN IN VEEL GEVALLEN NIET OP EEN VRIJ TE
ONTVANGEN TV-ZENDER TE ZIEN ZIJN!
Radio
WDR 2 Sportzeit
radioverslagen van de wedstrijd
Internet
www.wdr2.de
livestream van radioprogramma’s WDR2 (details zie boven)
www.relmeinradio.de
Radio Emscher Lippe verslaat duels Schalke 04 live
Gevraagd:
links en slimmigheden om toch de beelden van alle CL-duels te kunnen zien. Tips mailen aan
bwe@xs4all.nl.
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BWE IN HAMBURG 2007

Na de busreis bijkomen met een biertje
op het terrras van het hotel.

Invasie van de Reeperbahn.

Sightseeing 2: Zum Anker.
Sightseeing 1: London Pub.

PIR ATEN DER LIGA!
Voorbereiden op de match
FC St. Pauli - Dynamo Dresden.
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Typisch St. Pauli: collecteren voor
anti-rassistisch fantoernooi.

Altijd gezellig hoogtepunt:
Clubheim van FC St. Pauli

Pauliaanse aanpak
zwarthandelaren.

Uitverkocht Millerntor

Spelscene - in de hoek
de 1.600 luidruchtige
Dresdner fans.

2-2!! FC St. Pauli
promoveert naar
de 2. Liga!
Lichtmast
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Karel maakt vrienden.

Topfit na een lange nacht.

Gezamenlijk diner

Aufstiegs-Souvernir.

Voor een enkeling was de nacht te
heftig. Hans helpt graag, want....

05.35 uur: afzakkertje op de
Fischmarkt.
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... de haven wacht.
Barkassenfahrt door de haven.

Klaar voor vertrek.

Auf Bernd is verlass.
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damals vor 10 jahre
Op 21 mei van dit jaar was het precies tien jaar geleden dat FC Schalke 04 tot verrassing van heel
voetballend Europa de UEFA-cup won. In Milaan werd Internazionele na strafschoppen verslagen. In
de vorige B&WInfo was te lezen hoe het Schalke 04 verging bij de rentree op de Europese velden. Dit
keer het vervolg inclusief de finale in Milaan. Uit het BWE-archief werden anekdotes opgevist over
de Europse belevenissen van BWE in Europa. “... Wir schlugen Brugge sowieso, Valencia, Teneriffa,
Inter Mailand; das war die Show!”
De rentree op de Europese velden was Schalke
goed afgegaan. Roda JC werd zoals verwacht eenvoudig opzij gezet, maar ook de sterke Turken van
Trabzonspor moesten buigen voor de königsblaue
Kampfmachine. Na de twee opwarmertjes begon
nu voor Schalke het echte werk. Nu kwamen de
sterke tegenstanders. Het lot koppelde Schalke 04
in de derde ronde aan het belgische Club Brugge.
Erwin weet zich het volgende herinneren: “De
befaamde sneeuwwedstrijd, hè. Club Brugge was
onze eerste Europese uitwedstrijd. Schalke organiseerde voor de supporters een verplichte busreis
vanuit GE. Ruim 4.000 fans reisden in 84 bussen
naar Brugge. Toen een unieke happening. BWE was
met een mannetje of twaalf van de partij: Henny,
Henk, Hollink, Dave, Veldhuis, Meijer, Raymond,
Martijn, Toon en Frans waren er ieder geval bij.”
“Ik weet nog dat het vroeg dag was. De eerste
bussen vertrokken volgens mij al om 08.00 uur. Op
het parkeerterrein van het Parkstadion was het een
gezellige chaos. Allemaal zoeken naar de juiste
busnummers. De eerste konvooien werden enthousiast uitgezwaaid. Om voldoende bussen te
hebben, werd een beroep gedaan op fanclubs van
verder weg om zelf een busreis te regelen. Juist die
nacht had het vooral in het Sauerland enorm
gesneeuwd. De bussen uit die regio kwamen daar-

Ronde 3: Club Brugge
door veel te laat aan het vertrek. Om de gang er in
te houden mochten alle bussen die compleet waren
vertrekken. Onze bus - met een hoog startnummer
- was snel compleet, zodat we een uur eerder dan
gepland op weg gingen.”
“Schalke had het prima geregeld. Iedereen kreeg
aan boord een lunchpakket en een vaantje. Bier
was er ook voldoende. Kortom, een prima rit.
Onder een laat herfstzonnetje tufte de bus richting
West-Vlaanderen. Kort voor Brugge sloeg het weer
om. De zon maakte plaats voor winterse buien. De
politie leidde ons naar de centrale parkeerplaats
nabij het centrum. Daar waren we vrij de stad in te
gaan. Met die sneeuwstorm en gure wind geen

pretje. Uiteindelijk rolden we een kroeg binnen. De
eigenaar wilde aanvankelijk geen bier schenken aan
Schalkefans. Toen de kroeg snel voller en voller
werd gaf hij toe. De man draaide een topomzet.”
“Door de centimeters dikke sneeuw liepen we
terug naar de bussen. Toen kwamen ook de eerste
twjfels. Zo veel sneeuw, gaat het wel door? Maar
de bussen brachten ons keurig naar het stadion.
Het veld was bedekt met een dikke laag sneeuw.
Wel was het even gestopt met sneeuwen. De wedstrijd ging toch door.”
“Brugge had door de komst van de duizenden S04fans moeten improviseren. De korte zijde (nog voor
de verbouwing, etv) was totaal blauw. Op de lange
zijde was de helft van de tweede ring in Schalke
hand. Wij zaten op die lange zijde. De tribune
19/11/96 Club Brugge - FC Schalke 04 2 - 1
1-0 (35.) Stanic, 1-1 Büskens (51.), 2-1 (59.)
Spehar. Toe.: 13.000 Arbiter: Ceccarini (ita)
Geel: Wimots, Müller, Lehmann
10/12/96 FC Schalke 04 - Club Brugge 2 - 0
1-0 (9.) Max, 2-0 (90.) Mulder
Toe.: 46.300 Geel: De Kock, Thon
Arbiter: Melo Perreira (Por)
onder ons bleek de vaste plaats voor de harde kern
van Club. In de stad geen spoor van hen, maar nu
begonnen ze aan Schalkevlaggen te trekken en
muntjes en sneeuwballen te gooien. Woedende
S04-fans boven hen hieven hun vuisten en een
enkeling gooide terug. Tot groot vermaak van de
Belgen. Dat lachen verging hen toen van de korte
zijde een veertigtal Schalkehooligans het veld op
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stormde. Nu vond ook de rijkswacht het tijd om in
te grijpen. De rust herstelde enigszins. Het sneeuwgevecht op het veld kon beginnen.”
Veel strijd, weinig voetbal in de sneeuw. Vlak na
rust mist Olaf Thon een strafschop, maar kegelt
Mike Büskens uit de aansluitende corner de bal van
20 meter keihard in de kruising. De 2-1 nederlaag
biedt perspectieven voor de return in GE.
“De terugreis verliep zonder incidenten. Wel was er
kort na de rust een vervelend incident. Van achter
het doel werd een lichtkogel midden in het
Belgische vak onder ons geschoten. Een man werd
met een gapende hoofdwond afgevoerd.”
Met weer een afgeladen bus reed de Euro-expres
van BWE kort voor Sinterklaas naar GE. De scherpe
politiecontroles leidden tot een hilarisch tafereel.
Erwin: “Bij de welbekende rotonde weigerde de
politie ons linksaf te laten slaan richting de busparkeerplaats in de veronderstelling dat wij Belgen
waren. Onze protesten leidden tot niets. Goed dan
maar rechtsaf langs de parkeerterreinen totdat we
door de politie een parkeerterrein worden opgestuurd. Staan er toch enkel tientallen Belgische bussen. Wij met onze Schalkebus er vrolijk tussendoor,
maar wel direct richting uitgang. Nogmaals verklaard Schalkefans te zijn. Goed, terugrijden en dan
de eerste links. Natuurlijk namen we direct de eerste weg links, langs vriendelijke ordners. Henny en
ik keken elkaar aan: dit is de weg naar... Inderdaad,
onze bus reed zo de Gegengerade van het
Parkstadion op. UEFA-cup met verhoogd risicogehalte en wij staan met de bus in het stadion!
Uiteindelijk zijn we toch op de juiste parkeerplaats
beland.”
In de stromende regen neemt Schalke snel een
voorsprong. Kort voor tijd maakt Youri Mulder aan
alle onzekerheid een eind. Schalke overwintert in
Europa.
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Op weg naar de finale rekende Schalke 04 in de
volgende twee rondes af met Spaanse topploegen.
Valencia elimineerde in de eerste ronde nog
cuphouder FC Bayern. Nu had het geen antwoord
op de strijdlust van Schalke. Na een toch redelijk
gelukkige 2-0 in GE, bracht een treffer van Mulder
in Valencia snel de beslissing.
Daags voor de heenwedstrijd tegen Tenerife raken
Mulder en Max in de wedstrijd tegen Karlsruhe binnen een minuut ernstig geblesseerd. Zonder voorhoede toont Schalke karakter. Op Tenerife miste
Johan de Kock een penalty. Zelfs tegen negen man
- twee keer rood - weet Schalke niet te scoren. Een
beter Schalke verlaat het eiland met een kleine
nederlaag. Thomas Linke - inmiddels omgedoopt
tot de eerste “Fussballgott” - kopt Schalke naast
Tenerife. In de verlenging brengt een kopstoot van
Marc Wilmots de beslissing.

Hasta la vista, Schalke finalista!
BWE is beide thuiswedstrijden met een volle
dubbeldekker present. Veldhuis, Hollink en Erik
Meijer bezoeken ook de uitwedstrijden.
Anderbrügge en De Kock overleggen.
De Kock mist de strafschop.

04/03/97 FC Schalke 04 - Valencia 2 - 0 (1 - 0)
1-0 (44.) Linke, 2-0 (82.) Wilmots)
Toe.: 56.824 Geel: Wilmots, Linke
Arbiter: Wojczik (Pol)
18/03/97 Valencia - FC Schalke 04 1 - 1 (1 - 1)
0-1 (19.) Mulder, 1-1 (45.) Poyatos,
Toe.: 35.000
Geel: Eigenrauch
Arbiter: Pedersen (Noo)

Kwartfinale: Fc Valencia
halve finale: CD Tenerife
08/04/97 Tenerife - FC Schalke 04 1 - 0 (1 - 0)
1-0 (6.) Felipe/pen.
Toe.: 19.850 Geel: Nemec, Müller, Linke, De
Kock, Anderbrügge Rood: Viva Dorado, Ojeda
Arbiter: Elleray (Eng)
22/04/97 FC Schalke 04 - Tenerife 2 - 0 (0 - 0)
1-0 (68.) Linke, 2-0 (107.) Wilmots
Toe.: 56.824
Geel: Latal, Wilmots, Büskens
Arbiter: Puhl (Hon)

Linkes 1-0 tegen Valencia.

Müller en Mulder in Valencia

Wilmots kopt S04
naar finale.

Youri Mulder schiet de 0-1 binnen tegen Valencia.
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finale: FC Internazionale

De vechtmachine van Huub Stevens tegen
het sterrenensemble van Internazionale. Voor
ons al prachtig om die sterren eens aan het
werk te zien. Een kolkend Parkstadion was
benieuwd hoe lang de Knappen stand zouden
houden. In de rust sprak trainer Huub Stevens
de de magische woorden: “Als je kunt schieten op het doel.” Halverwege de tweede helft
herinnerde Marc Wilmots zich de woorden
van de trainer. Van een meter of 30 haalt hij
verwoestend uit. Doelman Pagliuca is kansloos. 1-0! Trillend en bevend wacht het
Parkstadion op het verlossende eindsignaal.
Inter lijkt te vertrouwen op de terugwedstrijd.
Voor Schalke is de kleine zege al historisch.
Ook uniek: liefst 13 spelers staan op scherp,
niemand pakt een gele kaart. Niemand is
geschorst voor de return. Het scorebord geeft
aan: Eine Hand am Pott?!?
Auf Wiedersehen in Mailand
Twee weken later maakt heel Schalke zich op
voor de trip naar Milaan. Officieel zijn er
11.000 kaarten voor Schalkefans. In het stadion zullen meer dan 20.000 königsblauen zijn.
Bijna 50.000 thuisblijvers bekijken de wedstrijd op grote schermen in het Parkstadion.
Stiekem wordt het vertrouwen in een goede
afloop groter. Schalke kan immers bogen op
een ijzersterke defensie. Henny heeft voor
BWE liefst 21 kaarten weten te regelen.
Hieronder delen van het originele reisverslag
van onze voorzitter:
“Na enkele slapeloze nachten was het dan
eindelijk dinsdag 20 mei. De laatste inkopen
doen, koffer pakken, de entreekaarten en op

07/05/1997 FC Schalke 04 - Inter 1 - 0 (0 - 0)
1-0 (70.) Wilmots
Toe.: 56.824 Geel: Galante (Inter)
Arbiter: Batta (Fra)
S04: Lehmann - Linke, Thon, De Kock Eigenrauch, Müller, Nemec, Anderbrügge,
Büskens (67. Max) - Wilmots, Latal
21/05/1997 Inter - FC Schalke 04 1 - 0 (0 - 0)
S04 wint na strafschoppen 4-1.
1-0 (85.) Zamorano
Pen.: 0-1 Anderbrügge, Zamorano gestopt,
0-2 Thon, 1-2 Djorkaeff, 1-3 Max, Winter naast,
1-4 Wilmots
Toe.: 81.675
Geel: Wilmots, Thon, Latal,
Lehmann, Eigenrauch Rood: Fresi (90.)
Arbiter: Garcia-Aranda (Spa)
S04: Lehmann - Latal (111.Held), Linke, Thon,
De Kock, Büskens - Eigenrauch, Müller (98.
Anderbrügge, Nemec - Wilmots, Max

naar clubcafé Willem van Oranje in de
binnenstad van Enschede. Hier zat de
stemming er al goed in. Iedereen keek regelmatig op het horloge of het al 16.00 uur was.
Grote schrik bij de organisatie, want Stefan één van de meest enthousiaste Schalkefans was er niet. Klokslag vier uur verscheen hij
met een bezweet gezicht. De groep verplaatste zich naar het Muziekcentrum waar de bus
klaarstond. De blauwe karavaan leverde
verbaasde blikken op van passanten. Familie
en kennissen zwaaiden ons uit toen de bus
zich in beweging zette richting Milano, Stadio
Guiseppe Meazza.”
“Naast de 21 mannen waren er twee niet
verwante vrouwen aan boord die een dagje
wilden shoppen in Milaan. De plaatselijke
brouwerij had ons verrast met maar liefst 240
blikken bier. Dorst hoefden we niet te lijden.
Honger ook niet. Tijdens een stop nabij
Frankfurt verschenen de lunchpakketten.
Broodjes, fruit, youghurt, chocladerepen,
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koek en de befaamde Schippersbal. Allemaal
‘s ochtends in huize Franken verpakt.”
“De stemming in de bus kwam er goed in met
meezingers van Hazes en De Sjonnies. Bij de
koelkast met bier en fris (ja, niet allemaal aan
de alcohol verslingerd) was het een drukte
van belang. De dames verrasten ons met blikjes cola-tic en een fles jenever. Het werd
donker en sommigen probeerden te slapen.
Het gesis van de blikjes werket zo aanstekelijk
dat ook zij maar weer de tocht naar de
koelkast ondernamen.”
“Om precies 00.00 uur werd de jarige Erwin
op een parkeerplaats toegezongen. Martin en
Marco haalden het kadootje op ludieke wijze
uit een aanwezige speelautomaat. Er volgde
nog een champagne-douche door broerlief.
Natuurlijk werd er goed op gedronken.”
“Het prachtige Zwitserse landschap ging aan
ons voorbij door het nachtelijke uur. De meeste feestgangers zochten hun stekkie op en
hoopten enige uren te kunnen slapen. Achter

in de bus vormde zich een tafel met lieden die
het woord ‘slapen’ uit hun vocabulaire had
gestreept. Het ene na het andere Schalkelied
werd ingezet. Uiteindelijk eindigde het ver na
vieren met het tappen van moppen door de
microfoon van de bus. Overigens kon niet
iedereen hier om lachen.”
“Je kunt je voorstellen hoe menigeen er uit
zag en hoe men zich voelde toen we net voor
zes uur Milaan binnenreden. Na een rondje
om het stadion, waar al veel campers en
auto’s met Duits kenteken stonden (en Erik
Meijer, etv), zette de chauffeur ons af in het
centrum. De opfrismogelijkheid scheen bij de
laatste stop te zijn geweest. Helaas had niemand dat toen opgemerkt. Maar geen
getreur, we waren in Milaan!”

“Als één van de eerste Schalkefans waren we
op het Domplein. Eerst een terras zoeken
(07.30 uur). In de Galeria Vittorio
Emmanuelle ll bleek een koffiehuis geopend.
Rondje koffie. De kleine kopjes bleken gevuld
met een zeer sterke espresso. We waren
direct klaarwakker. Steeds meer BWE’ers
schoven aan en volgden ons advies om ‘die
lekkere koffie’ te bestellen. In de loop van de
ochtend kleurde het Domplein blauwer en
blauwer. Het Italiaanse bier smaakte prima.
Steeds weer klonk het inmiddels bekende
UEFA-cuplied “Steh auf wenn ihr Schalke
seid!” Als een soort wave golfde dit door de
binnenstad met steeds weer staande en klappende Schalkefans. Op deze manier is voetbal
een groot feest. De Schalkefans gaven een
prima visitekaartje af.”
“Met de tram gingen we naar het stadion. Bij
het zien van het machtige Guiseppe Meazza
stadion gaat er echt iets door je heen. We
troffen de jongere garde die al eerder naar het
stadion was gegaan. Bij aankomst waren ze
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bijna gestruikeld over Karel die in zijn eentje
prinsheerlijk lag te slapen op het stadionplein.
Zelfs met een gashoorn was hij niet wakker te
krijgen.”
“We zochten even de bus op. Naast de bus
stond een camper. Wie zit daar vrolijk aan
tafel? Stefan, één van de die-hards die niet
wilden slapen in de bus. Stefan had ‘s ochtends, kapot van de zware nacht, bij de
camper aangeklopt en gevraagd of hij er
mocht slapen. Schalker onder elkaar. Stefan
had de hele dag geslapen en was topfit.”
“De entree van het Guiseppe Meazza stadion
was indrukwekkend. Ik heb vijf minuten met
kippenvel op de armen rond gekeken.
Onbeschrijvelijk! Bijna 20.000 Schalkefans bij
elkaar in de curva sud van het stadion. Ons
uitzicht werd danig gehinderd door het enige
hek in het stadion. De jongere garde wurmde

Interisti
tegen
20.000
Schalker.
Kampfschwein Willi (Wilmots) scoorde bijna
na vier minuten. Schalke hield koelbloedig
stand tot de rust: 0-0. In de rust verschenen
plots onze twee dames. Zij hadden geen
kaartje, maar hadden hun blonde trukendoos
opgegooid om op slinkse wijze toch binnen te
komen.”
“Na rust werd het spannender en nam de
Italiaanse druk toe. Nog een kwartier en nog
niet gescoord. Nog tien minuten. De klok lijkt
stil te staan. Ineens duikt Zamorano op bij de
eerste paal.1-0. De tifosi van Inter worden
helemaal gek. Van boven daalt een regen van
munten en waterflessen neer op de
Schalkefans. De Schalker houden het hoofd
koel en zorgen dat het niet escaleert. De
‘geluidsturbo’ gaat er nu echt op bij de
Schalkefans. Verlenging.”

zich naar een plaats direct achter het doel.
Ook wij verschoven iets van plek. In het vak
naast ons zaten onder meer de geblesseerde
Youri Mulder met vader en broer, de nietspeelgerechtigde Marco van Hoogdalem en
Tom Dooley, samen met de spelersvrouwen.”
“De stemming was fantastsich, maar toen de
spelers het veld opkwamen brak de hel pas
echt los. Een orkaan van lawaai - 64.000

“De Interisti boven ons blijven gooien. Na
twee Duitse lichtkogels stopt het bombardement direct. De verlenging komt Schalke
ongeschonden door. Wel treft Ganz nog de
lat. Penaltyschieten! De spanning wordt
ondraaglijk. Jens Lehmann wordt luid toegezongen. Kan hij er een paar stoppen? Schalke
mag beginnen. Ingo Anderbrügge loopt aan
en ... strak in de bovenhoek. Iwan Zamorano
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loopt nonchalant naar de bal, schiet en
Lehmann stopt! Ik heb het niet meer. Zou het
dan toch. ‘Zekerheidje’Olaf Thon schiet
beheerst raak. Youri Djorkaeff doet dat voor
Inter. Dan killer Martin Max. Het zweet staat
in mijn handen. Raak! Dan is het de beurt aan
Aron Winter. Laconieke aanloop en... meters
naast! Het Schalkegedeelte explodeert bijna.
Bijna, want één treffer is nu voldoende. ‘Mr.
UEFA-cup’ Marc Wilmots mag het oordeel
vellen. Mijn knieën trillen als Willi op de bal
toeloopt. Een seconde is het doodstil in het
stadion. Willi kijkt de doelman aan en stuurt
hem in de verkeerde hoek. Raak! Het wonder
is geschied: Schalke wint de UEFA-cup!”
“Wildvreemde fans vallen elkaar huilend in de
armen. Stefan komt in tranen aangerend. Ik
krijg een kus van Hans. De emoties en vreugdedansen om ons heen zijn niet te beschrijven. De Interisti vluchten het stadion uit. Voor
ruim 20.000 uitzinnige fans neemt aanvoerder Olaf Thon kort voor twaalven de UEFAcup in ontvangst. De dolle spelers rennen
naar ons om de cup te tonen. Youri Mulder is
op het veld, Van Hoogdalem ook. De spelers
en fans kunnen geen genoeg van elkaar
krijgen. Het machtige San Siro is nu in Schalke
hand.”
“Bij de bussen is het groot feest. We horen
dat de huldiging al de volgende middag is.
Die moeten we dus missen. Om half twee
wordt de bus gestart voor de terugreis.
Spoedig is de hele bus in diepe rust. Tijdens de
terugreis wordt nog een weddenschap vereffend. In een overmoedige heb ik afgesproken mijn snor (20 jaar gekoesterd) af te
scheren als Schalke de cup zou winnen. Bij de
stop ‘s ochtends trekken we veel bekijks
wanneer alle etensvoorraden op het asfalt

worden uitgestald zodat iedereen zijn portie
kan pakken. In de tankstations worden alle
kranten opgekocht. Er mag geen letter gemist
worden over de sensatie van San Siro.
Lezend, pratend en voorzichtig drinkend
bereiken we om drie uur Enschede. Een
radioteam van RTV Oost staat ons op te
wachten. Ik heb bijna geen stem meer.”

“Als we het clubcafé Willem van Oranje
binnenstappen schallen de tonen van Blau ud
Weiss uit de luidsprekers. Willem trakteert ons
op een uur gratis drinken. Op het videoscherm zien we de huldiging van Schalke 04
in Gelsenkirchen. Bij menigeen wordt stiekem
een traantje weggepinkt. Een onvergetelijke
reis was ten einde.”
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BWE fanshop

Sjaal

Sjaal

Vaan

Schalke 04 - FC Twente
€ 9,-

Blau u. Weiss Enschede
€ 9,-

Blau u. Weiss Enschede
€ 4,50

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

NU OOK W
ITTE
T-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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