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Hallo Schalker,
Hier is-ie dan eindelijk, de nieuwe BWE Info ! Door allerlei omstandigheden heeft
het (te) lang geduurd voordat deze is uitgebracht. Onze excuses hiervoor. Hopelijk zijn er leden die ook eens een stukje willen schrijven over je ervaringen of
belevenissen bij Schalke 04 of BWE zodat er niet praktisch alles alleen uit de pen
van onze hoofdredacteur Erwin hoeft te komen.
Het is februari 2009 en de illusie van de ‘Meisterschale’ is inmiddels voorbij. Gehoopt werd nog om na een goede serie direct na de winterstop weer aansluiting
te krijgen om toch nog mee te strijden voor een CL-plaats maar helaas…. Gevreesd moet worden dat onze Königsblauen volgend seizoen helemaal Europees
voetbal moeten gaan missen. Het is trainer Fred Rutten (nog) niet gelukt om de
ploeg goed aan het voetballen te krijgen. De aankopen Farfan en Engelaar hebben tot op heden nog niet aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen en hebben niets extra’s kunnen toevoegen. Fred heeft natuurlijk ook nog eens de pech
dat er totaal geen scorend vermogen in de ploeg zit. De aanvallers verknoeien
praktisch wekelijks de meest simpele kansen en ook de middenvelders spelen
liever een balletje breed in plaats van doelgericht in het strafschopgebied van te
tegenstander te verschijnen.Dit gebrek aan schotvaardigheid was bij iedereen
bekend maar toch werd er in de winterstop geen aanvaller of dynamische middenvelder gekocht ondanks vage toezeggingen van de manager Andreas Müller.
Waarschijnlijk is hij wijzer geworden van zijn totaal verkeerde aankoopbeleid in
de afgelopen jaren. Streit, Ze Roberto, Lövenkrands en Varela zijn alweer vertrokken zonder praktisch te spelen en hebben de club kapitalen gekocht en de dure
Grossmüller speelt in middels in het amateurteam van Schalke 04! Het management zal zich toch een achter de oren moeten krabben en eens goed moeten
overdenken waarom Schalke 04 zoveel talentvolle jeugdspelers zo makkelijk laat
gaan. Of het nu terecht of onterecht is maar het is natuurlijk hartstikke zonde dat
van de kampioensploeg van Schalke A1 (2007) de spelers Özil en Boenisch nu bij
Werder Bremen spelen. Ook talenten zoals Baumjohann (nu bij Bor. MG, volgend
seizoen naar Bayern…), Hanke (nu Hannover), Hoogland en Bungert (beide Mainz
05) en Hajnal (bvb) horen toch eigenlijk in het blauwe shirt van Schalke 04 te
spelen. Dit seizoen zijn vanuit de A1 de grote talenten Levan Kenia en Carlos
Zambrano aan de selectie toegevoegd. Beide spelers waren vorig seizoen in de A1
al volwaardige internationals van respectievelijk Georgie en Peru. Maar ondanks
het zwaar tegenvallende spel en resultaat van de hoofdmacht met de overbetaalde en overschatte spelers, zien we deze talenten nog steeds niet aan het werk
in de Arena Auf Schalke (Veltins Arena). Spelen deze talenten volgend seizoen
ook weer bij een andere club of gaan de verantwoordelijke mensen bij Schalke 04
nu eens serieus nadenken om de eigen jeugd een kans te geven ? Doelman Manuel Neuer en Benedikt Höwedes zijn toch prachtige voorbeelden van spelers die
door omstandigheden een kans hebben gekregen en deze ook met beide handen
gegrepen hebben. Ik laat me verrassen of Fred Rutten misschien toch nog, dit
praktisch verloren seizoen, Kenia of Zambrano een kans geeft.
Met Blau und Weiss gaan we de komende maanden nog een druk programma
tegemoet. De busreizen naar de Bundesliga wedstrijden zitten volgeboekt en op
4 april gaan we met een bus naar het 30-jarig jubileum van het Schalker Fan Club
Verband in de Arena Auf Schalke ( je kunt je nog aanmelden !), in mei is het BWE
weekend naar Berlijn en op 6 en 7 juni houden we weer ons steeds populairder
wordende voetbaltoernooi en misschien op 30 mei naar de DFB Pokal finale in
Berlijn? Zo zie je maar weer dat er aan de königsblaue Himmel altijd wel een
beetje hoopt gloort !
Glückauf,
Henny (voorzitter)
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BWE Nieuws
Contributie 2009
Voor wie het nog niet gedaan heeft: het is nog altijd mogelijk je contributie voor dit jaar te voldoen.
De tarieven zijn ook dit jaar gelijk gebleven. Het
lidmaatschap van BWE kost 15,00 euro per persoon. Daarnaast is het mogelijk voor 10,00 euro
extra een abonnement te nemen op het duitstalige fanmagazine van het SFCV ‘Das Sprachrohr’.
De contributie kan worden overgemaakt op rekening 61.74.37.688 t.n.v. H. Dikken/ B&W Enschede o.v.v. je naam en ‘contributie’. In Duitsland
wonende leden kunnen het bedragen overmaken
naar Volksbank Gronau-Ahaus e.G., D-48599 Gronau (Westfalen), Konto: 133887100, Inhaber: H.
Dikken, BLZ: 40164024.

Busreizen en activiteiten
BWE blijft een actieve fanclub. Tot aan de zomer
staat er een gevarieerd aanbod van activiteiten op
de agenda (zie hiernaast). Naast de vertrouwde
busreizen naar de thuiswedstrijden verdienen een
paar andere evenementen extra aandacht Op
04.04.09 rijdt BWE met een bus naar het jubileumfeest van het 30-jarige SFCV in de Arena. Hiervoor
zijn nog plaatsen beschikbaar. Ook het aan het
internationale fanclubtoernooi (6 en 7 juni) kunnen BWE-leden actief deelnemen, hetzij als speler
of als vrijwilliger in de organisatie. Hoogtepunt is
de feestavond op zaterdag waar we ook dit keer
weer veel fanclubleden hopen te begroeten. Meer
informatie over de bijzondere activiteiten lees je
verderop in deze B&W Info.

Unieke mijlpaal BWE: Jan Bathoorn 10.000ste
buspassagier!
Bij de busreis naar het UEFA-cupduel met Paris Saint
Germain bereikte BWE een prachtige mijlpaal. In de
bus zat de 10.000ste fan die BWE in iets meer dan
twaalf jaar per bus naar Gelsenkirchen vervoerde.
Jan Bathoorn viel deze eer ten deel. Het lot met de
naam van deze BWE’er van het eerste uur, werd
getrokken uit een selectie van zes kandidaten. Het
bestuur had deze geselecteerd omdat het niet mogelijk was de exact 10.000ste aanmelding te achterhalen. Jan ontving naast een fanclubsjaal ook
een vrijkaart voor een BWE-busreis naar keuze.
Vreugde en leed binnen de fanclub

Een verslag van zijn königsblaue uitvaart is in deze
Info te lezen en te bekijken. Indrukwekkend was
het slotlied “Zeig mir den Platz in der Kurve”.
Twee dagen na het trieste bericht over Koos Klaasen bereikte BWE het betreurenswaardige bericht
dat op 73-jarige leeftijd Bertie Mengerink was
overleden. Sinds 2005 was Bertie lid van onze fanclub. De oud-keeper was een voetbalman in hart
en nieren getuige de pakkende zin zijn advertentie: “Ik was keeper van Geel-Zwart, maar stopte
een penalty van Abe Lenstra”.

In het halve jaar sinds het verschijnen van de
laatste B&Winfo bleken vreugde en verdriet dicht
bij elkaar te liggen. Onder meer voorzitter Henny,
bestuurslid Hans, Info-medewerker Rob Wilmink,
Bram Lelsz en Rob van Ludolphij vierden het bereiken van het 60ste dan wel 50ste levensjaar. Het
Dordtse lid Perry stapte eindelijk in het huwelijksbootje. Hierover meer verder in deze Info.
Naast deze vreugde was er ook verdriet over het
overlijden van ons prominente lid Koos Klaasen.
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Schalke 04 klimt met recordomzet
naar plaats dertien in Europa

Voorlopige BWE agenda 2009

Financiële crisis, sportieve crisis: met een recordomzet van bijna 150 miljoen euro in het jaar
2007 steeg Schalke 04 naar de dertiende plaats
op de Europese begrotingsranglijst. Nog nooit
stond Schalke zo hoog op die lijst. Na de Bayern is
Schalke de absolute nummee twee in Duitsland.
De “Football Money League” wordt jaarlijks opgesteld door de financiële experts van Deloitte.
Vorig jaar bezette Schalke al de zestiende positie.
Met de Vize-Meistertitel en de succesvolle groepsfase van Champions League in de herfst van 2007
kreeg Schalkes omzet een belangrijke impuls.

“Deloitte Football Money League”
seizoen 2006/2007 (in Mio. Euro)
1 (1) Real Madrid
365,8
2 (2) Manchester United 324,8
3 (3) FC Barcelona
308,8
4 (7) Bayern München
295,3
5 (4) Chelsea FC
268,9
6 (5) Arsenal FC
264,4
7 (8) Liverpool FC
210,9
8 (6) AC Milan
209,5
9 (11) AS Roma
175,4
10 (9) Internazionale FC 172,9
11 (12) Juventus
167,5
12 (13) Olympique Lyon 155,7
13 (16) FC Schalke 04
148,4
14 (10) Tottenham Hotspur 145,0
15 (15) Hamburger SV
127,9
16 (19) Olympique Marseille 126,8

vrij. 6 maart

Schalke 04 - 1. FC Köln
vertrek 15.30 uur

zon. 22 maart

Schalke 04 - HSV
vertrek 12.00 uur

9-12 april

Schalke 04 - Karlsruher SC

17-19 april

Schalke 04 - Energie Cottbus

1-3 mei

Schalke 04 - Bay. Leverkusen

12-13 mei

Schalke 04 - VfB Stuttgart
vertrek 15.00 uur

15 t/m 17 mei

weekendtrip Berlijn
(incl. Hertha BSC - S04)

zat. 23 mei

Schalke 04 - hoffenheim
vertrek 10.30 uur

6 en 7 juni

Internationale BWE
fanclubtoernooi

Bezoeken aan overige uitwedstrijden geschieden
individueel en zijn niet vermeld in bovenstaand
schema.

17
18
19
20

(14) Newcastle United
(--) VfB Stuttgart
(--) Fenerbahce
(--) Manchester City

125,6
111,5
111,3
104,0

Vanaf augustus verkrijgbaar

Digitale nieuwsbrief BWE:

NIEUWE 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.

FANCLUBSJAAL
BWE fanshop pag. 56
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WK ijshockey start in Gelsenkirchen

De overige wedstrijden van het
WK ijshockey worden gespeeld in de
Köln Arena en SAP
Arena van Mannheim, thuishavens
van de Kölner Haie
en Adler Mannheim. Beide hallen
hebben een capaciteit van net onder
de 20.000 plaatsen. Losse tickets voor de
afzonderlijke wedstrijden tijdens deze WK
zijn in de tweede verkoopfase vanaf mei
2009 verkrijgbaar. Momenteel worden uitsluitend diverse pakketten van meerdere
wedstrijden in een bepaalde hal aangeboden.

Grote kans dat in mei volgend jaar het
wereldwijde recordbezoek bij een ijshockeywedstrijd wordt gebroken. Onze Arena
in Gelsenkirchen is op 7 mei 2010 het decor van de openingswedstrijd van het WK
ijshockey dat volgend jaar in Duitsland
wordt gehouden. Organisator Duitsland
opent het WK tegen een landenteam uit
de mondiale top 5: Rusland, Canada, Zweden, Finland of Tsjechië.
Na de eerste verkoopfase zijn inmiddels
60.000 tickets verkocht. De overige 16.000
tickets gaan na de groepsloting in mei in
de verkoop. “Nu moeten we wachten tot
de tegenstander in de openingswedstrijd
bekend is,” legt Franz Reindl, voorzitter van
het organisatiecomité, uit. “We moeten afwachten hoeveel tickets de tegenstander
wil hebben voor de eigen fans. Er is een
grote kans dan in die tweede verkoopfase
tickets voor de wedstrijd in de vrije verkoop zullen gaan.”
In de Arena is door het plaatsen van extra tribunes in de binnenruimte plaats voor
76.000 ijshockeyfans. Het huidige wereldrecord is in handen van de universiteit van
Michigan waar ooit 74.554 mensen aanwezig waren bij een ijshockeywedstrijd.

Alle informatie over het wk en de ticketverkoop is te vinden op de officiële website
van de WK 2010:
www.iihfworlds2010.com/
Een promotiefilm is te zien onder volgende
link:
http://www.youtube.com/
watch?v=TO5z5PvZNpw
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“30 Jahre SFCV - Fairplay ist unsere
Stärke”: jubileum met boek, cd en dvd
Het Schalker Fan Club Verband zet het jubileum
kracht bij met maar liefst drie verschillende mediauitgaves.
Het boek “30 Jahre SFCV” laat de lezer een kijkje
nemen in de wereld van het SFCV: de fanarbeid,
de medewerkers , de leden en de fanclubs, alles
wordt uitvoerig belicht. De 220 pagina’s tonen
de fancultuur, de ziel en het fundament van FC
Schalke 04.
De CD “Ewigkeit in Blau und Weiss” bevat een
eigen SFCV-hymne en veel bonusmateriaal.
De DVD toont een documantaire waarin medewerkers, fans, spelers en bestuursleden van
Schalke uitleggen waarom het werk van het
SFCV zo belangrijk is. Een tijdloos document
over de fascinerende fanwereld en fancultuur
rondom Schalke.
Het boek (€ 9,95), de cd (€ 9,90) en dvd (€9,90)
zijn apart verkrijgbaar. Tijdelijk is er een jubileumaanbieding met alle drie media en een jubileumsvaantje voor de prijs van €19.04!
Verkooppunten zijn onder meer de Fan-Kneipe,
de fanshop in GE-City en de dubbeldekker bij
het stadion. Bestellingen kunnen ook per e-mail
worden gedaan aan fan-shop@sfcv.de. Vermeld
wel je naam, adres en fanclubnaam.

...Berlin, Berlin,
wir fahren nach
Berlin!...
DFB-Pokal kwartfinale

FSV Mainz 05
FC Schalke 04
dinsdag 3 maart 20.30 uur
halve finale 21 en 22 april
finale zaterdag 30 mei in Berlin
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Busreizen
Datum

Wedstrijd

vertrek

CHT
FC Schalke 04 - Werder Bremen
UITVERKO 10.30 uur
CHT 15.30
vrij. 20 feb. FC Schalke 04 - bvb 09
UIT RKO
zat. 7 feb.

vrij. 6 mrt

FC Schalke 04 - 1. FC Köln

zon. 22 mrt FC Schalke 04 9-12 april

FC Schalke 04 -

17-19 april FC Schalke 04 1-3 mei

FC Schalke 04 -

12-13 mei

FC Schalke 04 -

HT
UITVERK
Hamburger SV
V VERKO T
UIT
Karlsruher SC
C
HT
UITVERKO
Energie Cottbus
tbus
bus
bus
us
HT
UITVERKO
Bayer Leverkusen
kusen
use
usen
en
CHT
UITVER O
VfB Stuttgart
15.00

15.30
12.00
nnb
nnb
nnb
uur

CHT
zat. 23 mei FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim
UITVERKO 10.30 uur
Alle busreizen vertrekken vanaf café De Doedelzak, Alleeweg 38 in Enschede. Aanmelden kan bij
Henny ten Vergert (053-4766885) of per e-mail: bwe@xs4all.nl. Leden van BWE hebben voorrang
bij het toewijzen van de plaatsen in de bus bij tijdige aanmelding.
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.

BWE is géén vo
voorverkoopadres
oor
o verkoopadres en verkoopt
p derhalve géén losse
kaarten vo
voor
orr d
de
e th
thui
thuisduels!
uisd
ui
sdue
sd
uels
ue
ls!! Lo
ls
Loss
Losse
sse
ss
e ka
kaar
kaarten
a ten
n via ww.t
ww.ts-ticketshop.de.
. ss ti
tick
cket
etsh
shop
o .de.
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Programma Bundesliga seizoen 2008 - 2009
zat. 16 aug.
zat. 23 aug.
zat. 30 aug.
zat. 13 sep.
zat. 20 sep.
vrij. 26 sep.
zon. 5 okt.
zon. 19 okt.
zat. 25 okt.
din. 28 okt.
zat. 1 nov.
zon. 9 nov.
zat. 15 nov.
zat. 22 nov.
zon. 30 nov.
zat. 6 dec.
zon. 14 dec.

FC Schalke 04
Werder Bremen
FC Schalke 04
bvb 09
FC Schalke 04
1. FC Köln
FC Schalke 04
Hamburger SV
FC Schalke 04
Karlsruher SC
Energie Cottbus
FC Schalke 04
Bayer Leverkusen
FC Schalke 04
VfB Stuttgart
FC Schalke 04
1899 Hoffenheim

-

Hannover 96
FC Schalke 04
VfL Bochum
FC Schalke 04
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
VfL Wolfsburg
FC Schalke 04
Arminia Bielefeld
FC Schalke 04
FC Schalke 04
Bayern München
FC Schalke 04
Bor. M'gladbach
FC Schalke 04
Hertha BSC
FC Schalke 04

3
1
1
3
1
1
2
1
0
0
0
1
2
3
2
2
1

-

0
1
0
3
0
0
2
1
0
3
2
2
1
1
0
0
1

(2
(0
(1
(0
(1
(1
(1
(1
(0
(0
(0
(1
(2
(3
(0
(0
(0

-

0)
0)
0)
2)
0)
0)
0)
0)
0)
2)
0)
2)
0)
1)
0)
0)
1)

-

FC Schalke 04
Werder Bremen
FC Schalke 04
bvb 09
FC Schalke 04
1. FC Köln
FC Schalke 04
Hamburger SV
FC Schalke 04
Karlsruher SC
Energie Cottbus
FC Schalke 04
Bayer Leverkusen
FC Schalke 04
VfB Stuttgart
FC Schalke 04
1899 Hoffenheim

1
1
2
1

-

0
0
1
1

(1
(0
(1
(1

-

0)
0)
1)
0)

*** winterstop ***
zat. 31 jan.
zat. 7 feb.
zat. 14 feb.
vrij. 20 feb.
zat. 28 feb.
vrij. 6 maart
zon. 15 maart
zon. 22 maart
vrij. 3 april
9-12 april
17-19 april
24-26 april
1-3 mei
8-10 mei
12-13 mei
zat. 16 mei
zat. 23 mei

Hannover 96
FC Schalke 04
VfL Bochum
FC Schalke 04
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
VfL Wolfsburg
FC Schalke 04
Arminia Bielefeld
FC Schalke 04
FC Schalke 04
Bayern München
FC Schalke 04
Bor. M'gladbach
FC Schalke 04
Hertha BSC
FC Schalke 04

20.00 uur
15.30 uur
15.30 uur

Let op: exacte speeldata april en mei nog niet bekend m.u.v. de laatste twee wedstrijden.
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BWE Fanclubtoernooi
Gewoontegetrouw sluit BWE ook het lopende voetbalseizoen af met het eigen Internationale BWE Fanclubtoernooi. Het tweedaagse evenement wordt dit jaar gehouden op zaterdag 6 en zondag 7 juni op
de velden van Sportclub Enschede. Minimaal zestien teams van Schalkefanclubs uit drie verschillende
landen doen dit jaar mee. BWE zal met twee teams aantreden.
De liefhebbers van damsvoetbal komen dit keer volop aan hun trekken. Voor het eerst staan er dit keer
twee damesteams aan de start. De Drilandknappen Gronau hebben de komst van een damesteam naast
hun herenteam aangekondigd. De dames van Glückauf Wessum zijn al jaren vaste deelnemer aan het
toernooi.
Als de dames van Gronau net zo fanatiek zijn tijdens de feestavond als de dames uit Wessum, dan
wordt het een aanwinst voor het toernooi. De grote feestavond is zaterdagavond na afloop van de eerste toernooidag en is voor iedere Schalkefan gratis toegankelijk. Voor een passende muzikale invulling
wordt weer gezorgd.
Naast de BWE-teams en de Duitse fanclubs verwachten we ook weer de Belgen van Blue Devils Belgium
te mogen begroeten. Twee jaar geleden debuteerden ze met een finaleplaats. Vorig jaar eindigden de
beide Belgische teams in de onderste regionen. Het toernooi belooft dus weer een uniek trefpunt te
worden van een bonte verzameling fans van FC Schalke 04. Graag verwelkomen wij op beide dagen ook
veel leden van BWE op de velden van Sportclub Enschede. Actief als speler, actief in de organisatie of
als toeschouwer om de BWE-teams aan te moedigen.

Programma toernooi:
zaterdag 6 juni
13.00 uur aftrap poulewedstrijden
17.00 uur aftrap poulewedstrijden
20.00 uur aftrap feestavond
zondag 7 juni
10.30 uur aftrap verliezersronde
11.00 uur aftrap winnaarsronde
14.30 uur aftrap finale met
aansluitend prijsuitreiking

Ik wil graag meevoetballen met BWE!

Dat kan! Ieder lid van BWE kan meedoen aan het toernooi.
Er wordt gespeeld op een half veld met teams van vijf veldspelers en een keeper. Een beetje voetbalervaring is meegenomen doch niet noodzakelijk. Een sportieve instelling des
te meer. Overnachten kan op het toernooiterrein in een zelf
meegebrachte tent. Aanmelden bij Erwin: bwe@xs4all.nl.

Ik wil meehelpen in de organisatie!

Ieder toernooi valt of staat met een goede organisatie. De
toernooicommissie zoekt fanclubleden die mee willen helpen
bijvoorbeeld op het wedstrijdsecretariaat, de begeleiding van
de scheidsrechters of bemanning van de fanshop. De tijd dat
je helpt bepaal je in overleg. Twee toernooidagen, één dag of
een paar uurtjes, alles is in overleg mogelijk. Aanmelden voor
de toernooiorganisatie kan bij Henny ten Vergert:
053-4766885 en henny04@xs4all.nl of bwe@xs4all.nl.
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Weekendtrip Berlijn
Hallo Weekend-gangers,
Onze jaarlijkse BWE-weekendtrip gaat dit jaar naar de wereldstad Berlijn en zal
plaats vinden in het weekend van 15-17 mei 2009.
De kosten bedragen 160 euro per persoon.
Inbegrepen zijn hierbij:
koffie met (eigen gebakken) cake, bier en frisdrank in de bus.
2x hotelovernachting incl. ontbijtbuffet.
Busreis
zitplaatsen voor de wedstrijd Hertha BSC – FC Schalke 04 op zaterdag

Het hotel waar we dit weekend
overnachten is:
Hotel Les Nations
Zinsendorfstrasse 6
10555 Berlin.
Tel: 0049-303922026
Internet: www.hotel-les-nations.de

Wij vragen hierbij om de helft (het hele bedrag mag uiteraard ook) van het bedrag
( € 80,00 p.p.) vóór 31 maart 2008 over te maken op onze rekening:
ABN/AMRO 61.74.37.688 of
Volksbank Gronau-Ahaus
Konto 133887100 BLZ 40164024
t.n.v. H.Dikken onder vermelding van ‘weekend Berlijn’. Kontant betalen bij één van de
bestuursleden kan ook. Het restant van het bedrag gaarne betalen vóór 3 mei 2009.
Glückauf,
Bestuur Blau und Weiss Enschede
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Fan-Party “30 Jahre SFCV”
Het Schalker Fan Club Verband viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. Naast tal van activiteiten en presentaties die deze maanden plaats hebben mag een groot supportersfeest
niet ontbreken. Het SFCV heeft zaterdag 4 april de hele dag de Arena auf Schalke ter
beschikking voor een grootse königsblaue Jubiläums-Fan-Party.
Busreis Fan-Party "30 Jahre SFCV"
BWE organiseert een busreis naar het avondgedeelte van het jubileumfeest. De bus
vertrekt om 17.00 uur vanaf De Doedelzak in Enschede. Direct na afloop van het feest
om middernacht rijdt de bus terug naar Enschede. De kosten voor de busreis bedragen
15 euro per persoon. Dit is inclusief: busvervoer, entree feest en 5 euro consumptietegoed tijdens het feest in de Arena. In verband met de kaartverkoop graag zo spoedig
mogelijk aanmelden bij:
Henny (053-4766885 of henny04@xs4all.nl) en Erwin (053-4781217 of bwe@xs4all.nl)
Feestprogramma
Als om 04.04.09 om 10.00 uur 's de ochtende poorten van de Arena openen voor de
grote jubileumparty van het SFCV, dan hebben de Knappen hopelijk een avond eerder
met een uitzege bij Arminia Bielefeld de grondsteen gelegd voor een uitbundige partysfeer.
Het afwisselende programma richt zich overdag voornamelijk op de hele familie met
activiteiten om zelf aan mee te doen en optredens van kindervrienden (nee, Sinterklaas was verhinderd). De voltallige selectie van FC Schalke 04 zal de hele dag present
zijn voor signeer- en fotosessies. 's Middag zijn op de grote videoschermen de zaterdagwedstrijden van de Bundesliga live te volgen.
Om 18.00 uur start het feestelijke avondprogramma met optredens van de lokale
"Lasso-Cowboy und Indianer"-held Olaf Henning, für die holländer de Hermes House
Band, het meidentrio Monrose en de legendarische Lokal-Matadore ("Wir sind Schalker", "Fussball/Ficken/Alkohol" en de klassieker "pilleman, v.tze, .rsch").

... und natürlich noch viele weitere Top-Acts, für jeden ist ganz sicher etwas
dabei. Gänsehautfeeling garantiert! Mit einer lauten und langen, sehr langen, blau-weißen Partynacht ist zu rechnen...
Het jubileumsfeest is een geschenk van FC Schalke 04 aan het SFCV voor de 30 jaar
trouw en ondersteuning, in goede en in slechte tijden.
Losse tickets: 8,50 euro (inclusief 5 euro consumptietegoed in de Arena)
Tickets geldig van 10.00 uur tot eind om middernacht. Tribunes hele dag toegankelijk,
veld alleen 's avonds (aparte kaart noodzakelijk). Ticket geeft recht op gratis openbaar
vervoer naar en van de Arena in het VRR-gebied en de vervoersgebieden Niederrhein
en Münsterland.

Met de BWE-expres ben je er echter voor de
jubileumprijs van 15 euro bij!
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In Memoriam

Koos Klaasen
Op zaterdag 4 oktober is ons lid Koos Klaasen onverwacht overleden.
Koos had jaren geleden de animo om voetbalwedstrijden te bezoeken een beetje
verloren maar kreeg deze animo helemaal weer terug nadat hij per toeval met een
BWE-busreis een wedstrijd Auf Schalke bezocht had.
Vanaf het moment dat hij voor het eerst via deze busreis in contact kwam met onze
fanclub Blau und Weiss Enschede, en dat was in maart 1998, was Koos direct al
heel betrokken bij het hele fanclub gebeuren. Hij sloeg praktisch geen busreis naar
Schalke 04 meer over maar ook bij andere activiteiten was hij vaak van de partij.
Of het nu ging om de Uitstuif, of de BWE weekendtrip of de reeds genoemde busreizen, Koos was van de partij ! Ook wist hij door zijn enthousiasme voor Schalke
04 vele anderen in zijn vriendenkring over te halen om ook eens met hem mee te
gaan richting GE en lid te laten worden van onze fanclub. Een mooi voorbeeld van
Koos z’n betrokkenheid bij het wel en wee van onze fanclub was zijn idee om tijdens
de busreizen een verloting te houden om op deze manier de clubkas van een extra
bijdrage te voorzien. Slim als-ie altijd was had hij ook al een hoofdprijs in gedachten
namelijk een Schalke 04 klok en deze klokken kon hij natuurlijk wel regelen! Deze
klok is inmiddels een niet meer weg te denken en fel begeerde hoofdprijs geworden
tijdens onze busreizen. Ook zijn “paparazzi gedrag” met zijn onafscheidelijke fototoestel, maar die er wel voor zorgde dat er van vele busreizen prachtige fotoreportages
werden gemaakt, zullen we missen.
Ook de laatste jaren tijdens zijn langere verblijven in zijn tweede vaderland Thailand, bleef hij intensief betrokken bij de activiteiten van de fanclub en zijn clubje
Schalke 04. Ook in Thailand stond alles in het teken van Blau und Weiss. Regelmatig
stuurde hij foto’s over waarop o.a. de boerderij van de ouders van zijn geliefde Pet
stond afgebeeld in door Koos geschilderde blauwwitte kleuren of een pasgeboren kalf
(zie BWE Info nr.66) die meteen werd voorzien van een blauwwitte deken. Ook zijn
vrienden en kennissen in zijn naaste omgeving in Thailand moesten er dikwijls aan
geloven aan zijn aanstekelijk blauw-witte virus. Op feestjes in Thailand kreeg Koos
het altijd wel voor elkaar dat iedereen blauw-wit getooid was. Regelmatig mailde hij
met verzoekjes om weer eens een aantal stickers, posters of andere artikelen van
Schalke 04 naar Thailand op te sturen want alles (bijna alles) moest voorzien worden
van Blau und Weiss. Aan iedereen wilde hij graag laten zien dat er voor hem maar
een club bestond namelijk Schalke 04. Zelf stuurde hij ook regelmatig Schalke artikelen op die hij in Thailand liet maken zoals b.v. broeken, shirts, sjaals, polsbandjes
enzovoort. Zo verraste hij onze fanclub tijdens het 10 jarig jubileum met prachtige
blauwwitte sjaals met de tekst: Blau und Weiss 10 jaar. Een week voor zijn overlijden mailde Koos mij nog dat hij een paar nieuwe Schalke shirts had opgestuurd die
bestemd waren voor de verloting in de bus en dat ik deze bij zijn zoon Henk kon
ophalen. Op vrijdagavond heb ik deze shirts bij Henk opgehaald doch de volgende
middag echter werd ik door Henk gebeld met de tragische mededeling dat zijn vader
Koos deze morgen was overleden.
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Koos, ik wil je namens alle leden van onze fanclub Blau und Weiss Enschede bedanken voor je geweldige inzet, je aanstekelijke betrokkenheid en niet te vergeten grote
dosis humor die je overbracht bij onze fanclub. Je zult een grote leegte achterlaten
maar we zullen je nooit vergeten.
Maar niet alleen als voorzitter van onze Schalke 04 fanclub wil ik je bedanken maar
ook als vriend, of beter gezegd als een Kumpel want zo spraken elkaar altijd aan, met
Kumpel.
Koos, ik wil je dan ook persoonlijk bedanken voor de geweldige en onvergetelijke tijd
die ik samen met jou heb mogen beleven. Altijd en overal zochten we elkaar wel op
of het nu in de bus naar Schalke was, tijdens een BWE weekend of in de door jou zo
geliefde Fankneipe Auf Schalke waar je heel veel vrienden hebt gemaakt, altijd vonden we elkaar wel om dan samen te lachen, te zingen en te proosten op onze club
Schalke 04.
Voor mij blijven ook onvergetelijk de vele gesprekken die we regelmatig hielden bij
jou thuis aan de keukentafel. Omdat we ook allebei helemaal Schalke-maf waren
konden we hierover heerlijk en eindeloos discussiëren en natuurlijk enorm slap ouwehoeren en vooral heel, heel veel lachen. Tijdens deze gesprekken kwam ook naar
voren dat je niet alleen maar flauwekul kunt maken maar dat je ook een heel sociale
man bent geweest. Koos, een ding wil ik nog kwijt en ik weet bijna zeker dat dit je
laatste blauw-witte activiteit is geweest. Toen je namelijk vorige week daarboven aan
de hemelpoort aanklopte en Petrus naar buiten kwam om jou in de Blau-Weissen Himmel toe te laten en dat jij toen voordat je deze hemel binnen stapte, Petrus nog gauw
even een blauw-witte Schalke sjaal om hebt gedaan.
Koos, fijne Kumpel die je was, veel te vroeg ben je van ons heengegaan en ik zal je
enorm gaan missen maar de vele keren dat ik aan je terug zal denken zal dat zijn met
een lach op mijn gezicht zoals we dat samen vaak hebben gedaan en welke voor mij
een van je kenmerkende eigenschappen was.
Koos, rust zacht en Glückauf.
Henny ten Vergert
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Uitvaart in königsblau
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Ter nagedachtenis aan Koos Klaasen en als blijk van waardering voor zijn inzet voor de fanclubheeft een S04-shirt met zijn naam een permanente plaats aan de muur van ons stamcafé De
Doedelzak. Erwin had de eer deze handeling te verrichten tijdens de BWE Uitstuif.
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De 4 van Veghel in Hamburg
Hamburger SV – FC Schalke 04
zondag 19 oktober 2008
aanvang 17.00 uur

biertjes
rond
15.00 uur met
de metro naar
het stadion.

Na uitwedstrijden in München, Eindhoven, Barcelona en Doofmund was het dit keer de beurt aan
de Hanzestad Hamburg. Redelijk onervaren dus
met uitwedstrijden maar zeer zeker een aanrader
om het ‘Schalke gevoel’ te laten groeien en groeien ! Na een autorit van een kleine 5,5 uur over de
duitse Autobahn arriveerden we bij ons hotel in de
binnenstad. Ongelooflijk trouwens en steeds weer
verbazingwekkend hoeveel Schalke supporters er
telkens weer op reis gaan om hun clubje te ondersteunen.
Zo
ook
deze
dez keer.
Mooi
Mo
om
te zien.
z
Deze
De
zonnige
nig
dag
b e g o n
voor
vo
ons
in
het
stadsdeel St.
St Pauli.
Pauli De hamburgse
ham
S04-fanclub organiseerde een fan-treffen bij het
voetbalstadion van cultclub St. Pauli. Veel van gehoord en gelezen. Mooi stukje voetbaltraditie wat
je hier te zien krijgt. Het stadion is voor het grootste deel een krakkemikkige bouwval maar nog wel
één
é
met een
echte
echt voetbae
luitstraling
luits
vol
histo
historie.
Wordt
lang
langzaam
een
zeldzaamheid
zeld
in
i
d
deze moderne
dern
d
tijden
met machtige
sponsoren
sspon
en
clube
clubeigenaren.

Na

een

paar

18

Via een flinke
wandeling door
het
groene
Volkspark kom
je bij de HSH
Nordbank
Arena.
De
thuishaven
van HSV. Een
mplex en wei
saai trainingscomplex
weinig sfeer rondom het stadion (wel kraampjes met
Veltins-bier !) dus maar meteen naar binnen. De
tribunes zien er fraai uit maar de aankleding in het
stadion zelf is het allemaal net niet. Opmerkelijk
was wel dat het tot een uur voor aanvang van
de wedstrijd ‘Happy-hour’ is (nooit meegemaakt
in een voetbalstadion). Is dit om wat sfeer in het
stadion te brengen ? Het was opvallend rustig op
de tribunes behoudens de Schalke-vakken; Heimspiel in Hamburg
De wedstrijd zelf was er een met twee gezichten.
Na een redelijk begin was de rest van de eerste
helft een drama. Ongelooflijk dat een team met
zoveel potentie zo weinig laat zien. Dieptepunt
hierbij was de fout van Engelaar waaruit HSV de
1-0 kon scoren. Op basis van niet alleen deze
wedstrijd zal Engelaar veel energie moeten steken
om het verspeelde krediet weer een beetje op te
bouwen. Nu werd hij mikpunt van spot en ergernis bij de Schalke fans. Iets wat Kuranyi is bij alles
wat Hamburg (en de rest van Duitsland) toejuicht.
Schandalig maar enigszins ook wel weer begrijpelijk (denk aan Seedorf) hoe hij uitgefloten werd.
Wel weer mooi was de reaktie van de Schalke fans
(zie ook foto). Op deze momenten sta je met z’n
allen achter deze speler (of je nu wel of niet een
Kuranyi liefhebber bent). Blijf af van Schalke en
haar spelers !!
De tweede helft gaf gelukkig een beter beeld.

Eindelijk waren er momenten waarbij de kwaliteit kwam bovendrijven die wel degelijk in
deze groep zit. Dit resulteerde dan ook in een
mooie treffer van Höwedes. Ook werd er gewerkt en gevochten als een team. De glans
van een topteam kwam langzaam een beetje
tevoorschijn. Als Fred het team op het juiste
spoor kan brengen dan kunnen er nog mooie
dingen gebeuren. Hou dus vertrouwen in de
toekomst !
Na de wedstrijd
no wat Veltins
nog
ge
genuttigd
rondom
he stadion. Opvalhet
le om te zien was
lend
da er vrijwel aldat
lee maar Schalke
leen
su
supporters
blijven
ha
hangen
bij de bierte
tentjes.
Het thuispu
publiek
spoedde
zic snel naar huis.
zich
La
Later
op de avond
no de binnenstad
nog
bezocht tot in de late uurtjes (wat was de naam van
die straat ook al weer …). De volgende ochtend na
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h e t
ontbijt weer de auto in. Rond 16.00 uur waren we
in Veghel en zat de 2 daagse trip er op. Wederom
een unieke belevenis. Op naar de volgende !
groeten uit Veghel,
Erwin van Gestel
(namens de vier van Veghel)

Laatste levenskus voor het Parkstadion

Kom, dachten ze bij Heracles Almelo, laten we eens lekker op reis gaan. Tenslotte wachtte een
competitieloos weekeinde, dus hup, allemaal de bus in. Gezellig naar Gelsenkirchen, helemaal in
Duitsland, voor een oefenpotje met FC Schalke 04. Uitgelaten stemming.
Wisten de Tukkers veel dat ze terecht zouden komen in een historische gebeurtenis. Het knikkerpotje blijkt een heuse afscheidsmis, want het is de laatste keer dat er een voetbalwedstrijd in het
roemruchte Parkstadion wordt afgewerkt. Na 35 jaar vol grootse geschiedenis heeft de bal hier na
vandaag geen toekomst meer.
De milde herfstzon schijnt, er valt deze droeve donderdag een mooi licht over de vernieling. De
kannibalen van de vooruitgang hebben verwoestend toegeslagen. Voor wie zich de kolkende kolos
herinnert van de officiële openingswedstrijd tegen Feyenoord, de strafexpeditie van het Nederlands
elftal een jaar later tijdens het WK tegen Argentinië of de wonderlijke goal van Wim Kieft in 1988
tegen Ierland, wacht een barre cultuurshock. Gelijk New York onder het ijs in The Day after Tomorrow.
Voor het Parkstadion in Gelsenkirchen heeft de laatste dag van gisteren geslagen. De hoofdtribune,
waar Hollandse helden als Huub Stevens, Youri Mulder (foto) en René Eijkelkamp in de adelstand
werden verheven, is een zwart gapend gat geworden. Stukken sintelbaan slingeren achteloos in het
rond. Links achter het doel ligt een enorme berg grijs puin. Het is niet voor te stellen dat hier vroeger
Duitse maagden opgewonden kirden bij de aanblik van de rocksterren van The Rolling Stones, Genesis
en Pink Floyd. De wereldberoemde roltrap die de voetballers naar het veld bracht, beweegt alleen nog
maar het geheugen van romantische geesten. Stairway to Heaven. En achter het rechterdoel torent
de kille glazen pui van een luxe hotel waar vandaag de tapas worden aanbevolen. Vroeger werd hier
tomeloos gejuicht voor de echte specialiteit van het huis, de spectaculaire omhaal van Klaus Fischer.
Daarom: liefde, weemoed en tragiek op een bijzondere dag die nog één keer wordt geplukt door een
man in een rood hesje. De veldwachter stuurt een Almelose televisieploeg weg die op de grasmat
een balletje trapt. Het einde der tijden mag dan voor het Parkstadion naderen, de erecode blijft van
kracht. Geen stoethaspels op dit veld. Tenslotte betreft het hier gewijde grond, want de paus hield
er in 1987 een heuse openluchtmis. ‘Dit is prachtige grond’, mijmert de man met veel gevoel voor
agrarische nuance.
‘Hier tref je nog lekkere regenwormen aan. Dit gras wordt ook nog bijna elke dag gemaaid en
verzorgd. Het veld is om te zoenen.’ Daarna wordt de laatste levenskus toegediend door de voetballers van Schalke en Heracles. Het moet gezegd: het Parkstadion heeft wel eens grootsere wedstrijden gezien. Het duel moet zelfs even onderbroken worden omdat de Tsjech Lukas Bajer de bal met
een fraaie boog boven op de berg met puin achter het linkerdoel schiet. Een man met zonnebril en
sigaar op de lip klautert omhoog. Het is Rudi Assauer, Schalke’s succesmanager die in 2006 moest
aftreden, die nu dienst doet als ballenjongen. Treuriger kan het niet worden verbeeld: wat geweest is,
is geweest.
Niet lang nadat Albert Streit de laatste goal in het Parkstadion van zijn slof heeft laten dwarrelen, treedt in Gelsenkirchen een beladen stilte in. Natuurlijk speelt Schalke al weer jaren in zijn
multifunctionele vliegende schotel die ook deze club een regenboog van goud moet garanderen. Toch
is er het besef: opnieuw is er succesvol heiligschennis gepleegd op een fameus stuk voetbalgeschiedenis. En de moderne beeldenstorm zal alleen maar verder wakkeren. De Kuip, Anfield en al die andere
kathedralen zullen vroeg of laat sneuvelen in de expansiedrift van het moderne voetbal en ook dan zal
monumentenzorg geen thuis geven.
De vooruitgang eist nog een tol. Met de vervagende herinneringen zal romantisch gedweep zoals
bovenstaand alleen maar verder toenemen. Lang leve De Adelaarshorst.

Peter Wekking
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www.vi.nl - 21/10/2008

Huwelijk Perry van Valen

Bij deze zouden wij de Fanclub van
harte willen bedanken
voor de mooie klok,sjaal en de financiele bijdrage die wij mochten ontvangen op onze bruiloft.
Ook de aanwezigheid van de voorzitter en
vrouw secretaris en vrouw Karel en zijn vrouw
Peter en zijn vrouw en Frits zonder vrouw zijn
door ons zeer op prijs gesteld.Verder willen we
Jeroen en Sandra bedanken
voor het mooie bloemstuk en de
kaart van Henk onze penningmeester. Er is ook nog geprobeerd om
de ex-prof van Schalke 04 Marco
van Hoogdalem naar Dordrecht te
krijgen,maar die was door drukke
werkzaamheden helaas verhindert.
De ouders van Marco zijn wel geweest en dit vonden we ook harstikke leuk. Het enige smetje van 26
september was dat Schalke ons feest
niet compleet maakte, door onnodig
te verliezen in Köln.
Glück Auf,
Perry en Irene.
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Brückners Breitseite: “Aufwachen, Fans!”
Rudi Brückner was tot begin dit jaar ruim vijftien jaar verbonden aan de Duitse sportzender DSF. Als
chef-redacteur en later chef presentatie werd hij vooral het gezicht van het zondagse discussieprogramma Doppelpass. Een panel van journalisten, voetbalprominenten, bestuurders en vaste gast
Udo Lattek praatte daarin twee uur lang over de lopende speeldag en andere actuele voetbalzaken.
De succesformule leek een pensioengarantie voor Brückner totdat een ernstig meningsverschil met
de bedrijfsleiding tot een breuk leidde met de sportzender. Inmiddels heeft Brückner onderdak gevonden bij Eurosport, waarvoor hij regelmatig zijn hersenspinsels op het web publiceert. Zo ook onderstaande column. Chapeau voor de enige Duitse sportjournalist die nog helder kan analyseren.
Eurosport - Mo 25.Aug. 23:53:00 2008
Eurosport-Experte Rudi Brückner wirft einen Blick auf den 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga und
findet, dieser bewegt sich irgendwo zwischen Medienspektakel um das Retortenteam Hoffenheim
und dem Platzverweis für Mark van Bommel:
Zwischen Medienspektakel um Retortenteam Hoffenheim und Platzverweis für Mark van Bommel,
irgendwo dazwischen bewegt sich der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga. Positiv gesehen: Eine
ausgeglichene Liga. Skeptisch betrachtet: kein ernster Niveau-Unterschied mehr zur zweiten Klasse.
Schließlich ist der Spitzenreiter am zweiten Spieltag ein aufgestiegener Zweitligist.
Auf den Boden kommen...
Und alle Medien spielen “Aufregung um ein Dorf”. Was bitte schön hat das 3000-Seelendorf Hoffenheim mit der Bundesliga-Mannschaft zu tun? Dieses Team könnte auch in Leverkusen oder
Wolfsburg kicken. Aber die Berichterstatter toben in ihrer analytischen Fußballhektik als sei der 34.
Spieltag vorbei. Meine Damen und Herren der Welt
des runden Balles, kommen Sie um Himmelswillen
mal wieder auf den Boden der Bundesliga!
Kein Spieler, bis auf eine Ausnahme, des derzeitigen Tabellenführers hat jenseits des Profifußballs
das Trikot der TSG 1899 Hoffenheim getragen. Die
Ausnahme: Ersatztorwart Daniel Bernhardt. Noch
Fragen? Trainer Rangnick hat aus einem gezielt
zusammengekauften Team eine Zweitliga-Spitzenmannschaft geformt und ist gleich weiter aufgestiegen, Respekt! Das Team spielt unter dem Namen
“TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs-GmbH”, es hätten auch der ASV Durlach, der SVH Königsbronn, Germania Friedrichstal, oder die DJK-SG Wasseralfingen sein können, sind es aber nicht,
weil Geldgeber Dietmar Hopp sich die TSG auserwählt hat.
Emotionen - echte und gekaufte
Und nächsten Samstag spielen die “Hopp-Kicker” gegen ein ähnliches Retortenteam, Bayer Leverkusen. Ist womöglich die gesamte Bundesliga schon mehr virtuell als real unterwegs? Wissen die
Spieler überhaupt welches Trikot sie gerade tragen? Haben die Fans überhaupt schon gecheckt,
dass Merchandising nur funktioniert, weil immer wieder Neues auf den Markt kommt, also auch
Spieler in neuen Trikots, damit die Fans wieder Trikots kaufen?
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Ach so, das ist jetzt zu negativ, oder? Na gut,
denken wir mal über Emotionen nach. Also
nicht die gekauften, wie das “Herz für Kinder”
auf dem Trikot des ebenfalls erfundenen VfL
Wolfsburg, sondern über Gefühlsausbrüche
auf dem Spielfeld. Ja, die gibt es noch, wenigstens vereinzelt und sehr verdeckt ausgeführt. Da hat der Neu-Dortmunder Hajnal
im Zweikampf bei relativ hohem Tempo den
rechten Unterarm von Bayern-Kapitän van
Bommel am Kopf gespürt und bliebt unnatürlich gleich am Boden liegen.
Selbstdarstellung und virtuelle Teams
Der Münchner Mark van Bommel wurde vom
Platz gestellt, die Betrachter sangen das Lied
“So etwas gehört sich auch nicht” und alle
gingen wieder regelkonform ihrer Beschäftigung nach. Hat sich mal jemand genauer die Bewegung beider Akteure angeschaut? Hat mal
jemand vorherige Provokationen von Hajnal überprüft? Nein selbstverständlich nicht, weil das wäre
mühsam, man müsste genauer hinschauen und das können, nein wollen, die meisten gar nicht.
Die Bundesliga eine Mixtur aus Event, Selbstdarstellung, Merchandising, virtuellen Teams und aufgesetzten Empörungen. Nächstes Aufgeblasen-Sein - Entschuldigung: Nächstes Spektakel - nächstes Wochenende. Aufwachen, Fans!
Rudi Brückner / Eurosport
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Linksbek
Normaliter vind ik de Bild Zeitung te vies om aan te pakken (en, mischien nog wel erger, eeuwig zonde
van de boom die daarvoor gekapt is), maar deze week kon ik er niet onderuit. Als lid van Blau Weiss
Enschede, de lokale fanclub van Schalke 04, krijg ik regelmatig de digitale nieuwsbrief in mijn mailbox,
waarin de leden worden uitgenodigd om zich bij Café de Doedelzak te verzamelen voor een gezellig
busreisje naar Gelsenkirchen en andere activiteiten. Deze week ging het evenwel ook over de berichtgeving in bovengenoemd blad naar aanleiding van de laatste thuiswedstrijd, een teleurstellend 0-0
gelijkspel tegen Arminia Bielefeld, inderdaad geen hoogvlieger in de Bundesliga. Er stond een link bij
naar het artikel, met een foto van trainer Fred Rutten, die met de handen in zijn grijze haren grijpt, en
aanvoerder Marcelo Bordon met het gezicht van een oorwurm. Fijn genuanceerd dus, helemaal GeenStijl. Maar dat is nog niks vergeleken met de begeleidende tekst, die ik u – bij wijze van extreem hoge
uitzondering – niet wil onthouden:
“60 000 Fans pfiffen wieder auf Schalke! Null-Nummer gegen Bielefeld, klägliche drei Punkte aus den
letzten vier Bundesliga-Spielen – auch mit Neu-Trainer Fred Rutten bleiben die Königsblauen derzeit ein
Möchtegern-Meister. Doch Manager Andreas Müller macht sich keine Sorgen: „Ein Scheiß-Ergebnis, aber
mit der spielerischen Entwicklung bin ich zufrieden.“ Rutten rumpelt auf der Stelle! ...und Müller redet’s
schön! Spannend: Mirko Slomka hatte letzte Saison nach neun Spieltagen zwei Punkte mehr und wurde
erstmals offen von Präsident Josef Schnusenberg kritisiert...”
“Jetzt sprechen die deprimierenden Fakten für sich. Die Tor-Allergie. Bei 75 Prozent Ballbesitz versemmelten Schalkes Stars eine Serie von Großchancen. Nur zwölf Treffer in neun Spielen – da fehlt
Knipser-Klasse. Die sollte mit Jefferson Farfan kommen. Doch der 10-Mio-Mann hat bislang erst ein
Elfmeter-Tor gemacht. Die Kreativ-Krise. Auch auf seiner Lieblingsposition hinter den Spitzen kriegte
Ivan Rakitic nichts auf die Kette. Zwar spielte Orlando Engelaar (bei seiner Einwechslung ausgepfiffen)
gegen nur noch zehn Bielefelder einige präzise Pässe. Aber unterm Strich muss von einem vermeintlichen Top-Team viel mehr kommen. Rutten rumpelt auf der Stelle – und der Frust kriecht langsam in
die Kabine. Bubi-Verteidiger Benedikt Höwedes: „Wir fühlen uns wie Verlierer.“ Immerhin gesteht Müller
eine Ergebnis-Krise ein: „Um oben dranzubleiben, brauchst du Siege.“ Morgen in Karlsruhe muss Rutten
damit anfangen!”
Dat was dus op maandag, dinsdag was de wedstrijd tegen Karlsruhe. Het werd 3-0 voor Schalke,
dankzij een goal en twee assists van Kevin Kuranyi, en dit schreef de Bild Zeitung op woensdag (door
U. Vielberg, P. Wenzel en H. Fallsehr): “Schalke feiert Kuranyi. Wieder königsblau statt wie zuletzt nur
herbstlich grau. Nach vier Spieltagen ohne Sieg gab es endlich einen Dreier: 3-0 in Karlsruhe dank
Kevin Kuranyi, der Nationalelf-Flüchtling. Gala-Show des Stürmers. Bild-Note 1.” Und so weiter, und so
weiter. Himmelhoch jauchzend – zum Tode betrüpt. Je zult dat blad toch elke dag moeten lezen. Spelers
worden achteloos voor tuig en gepeupel uitgemaakt, maar ik zou wel eens willen weten hoe de heren
Vielberg, Wenzel en Fallsehr genoemd worden. Scheiss-Schreiber lijkt me nog het meest voor de hand
liggend.
Peter Bonder
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Selbst der Himmel weinte
Die Reise nach Gelsenkirchen heute war anders als sonst. Heute stand keine Freude, keine Spannung im Vordergrund, sondern leider die Beerdigung von Charly Neumann, der am 11.11.2008
eine mehr als schmerzliche Lücke auf Schalke mit seinem Tod hinterlassen hat. Als ich von der
Autobahn die Flutlichtmasten des Parkstadion erblickte, wurden meine Gedanken zu Charly sehr
intensiv. War er im Parkstadion nicht präsenter für alle als in der Arena? Vermutlich mochte er die
lieblose Betonschüssel auch lieber als die Halle. Im Radio trällert Robbie Williams gerade "Angels"...erste emotionale Momente.
Auf dem Busparkplatz der Arena standen dann zahlreiche Busse bereit, die die vielen Trauergäste
zum Hauptfriedhof nach Gelsenkirchen-Buer fahren sollten. Sehr gut funktionierender und netter
Service vom Verein. Während man auf die Abfahrt wartete, gesellte sich Erich zu uns. Er erzählte nochmal seine beeindruckenden Erlebnisse mit Charly Neumann und während ich ihm beim
reden zusah, kamen mir die Gedanken, dass ich hier irgendwie mit einem letzten, echten Schalker
Original rede. "Ich geh erst, wenn wir die Schale haben". Ach Erich, dass hat Charly auch schon
gesagt. Ich wollte es vermeiden, aber in diesem Moment habe ich wieder eine Stinkwut auf die
sportliche Abteilung der letzten Jahre. "Der Charly will, dass wir es heute krachen lassen, dass hat
er verdient. Der Charly war ein echter Schalker." Ungewohnt klar sind die Worte von Erich auf dem
Weg zum Friedhof.

it l i h mit
it d
h ft ein.
i E
f
Wir treffen fast zeitgleich
der M
Mannschaft
Es h
hatt angefangen
zu regnen, d
die Mannschaft
geht in mit den vielen, geladenen Gästen in die Trauerhalle, wir zu den vielen restlichen Schalkern
auf den Vorplatz, wo man für die Trauerfeier extra eine Videoleinwand aufgebaut hat, damit alle
dran teilhaben können. Man erblickte viele bekannte Gesichter. Alle waren sie da, die Begleiter
aus Charlys Tagen. Alle waren tief bestürzt. Huub Stevens, Eddy Achterberg, Johan de Kock, Jörg
Böhme, Herr Watzke, Herr Meier und Herr Rauball und und und. Bei den Fans erblicke ich den
Flaschensammler von der Arena. Sein Blick trägt heute keine Sorgen, keine Existenzangst, sondern
tiefe Trauer. Das sind Momente, die mich stark berühren. Viele ältere Fans stehen mit ihrer alten
Kutte unter den Trauergästen. Seit langen spürt man wieder "Schalke", leider aber zu einem sehr
traurigen Anlass.
Klaus Fischer hält die Fahne neben dem Sarg, Pfarrer Dohm und Jupp Schnusenberg halten die
letzten Reden für Charly. Drinnen wie draußen atemlose Stille. Ein Musiker spielt auf dem Saxop
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hon "You'll never walk alone". Man blickt in viele feuchte Augen. Nach der Trauerfeier wird der
Sarg zum Grab getragen, viele schließen sich dem Trauermarsch an, um anschließend sich von
Charly verabschieden zu können. Wir halten Abstand, wollen es denen in Ruhe ermöglichen, die
Charly nahe standen. In einem ruhigen Moment werden wir den Ort mit Sicherheit nochmal besuchen. Auf dem Weg vom Friedhof runter kreuzen wir nochmal den Weg von Eddy Achterberg und
Huub Stevens, Charlys Lieblingstrainer. Huub sieht sehr traurig aus und zwinkert uns mit feuchten
Augen nochmal zu. Die vielen schönen Erinnerungen sind in diesem Moment irgendwie schrecklich
traurig. Was würde ich für viele Erlebnisse noch mal geben!? Als Charly mit dem Uefa-Cup tanzte
und Huub ein Küsschen nach dem anderen gab und und und…
Die Busse fahren uns zur Arena. Dort tragen wir uns in ein Kondolenzbuch ein und gehen anschließend in die Logenbereiche, wo Kaffee, Kuchen und Pils wartet. Auch hier ist es ungewohnt still,
und bei so manchem Anstoßen von Pils-Gläsern hört man ein leises "Auf Charly", während auf
dem Videowürfel nonstop Bilder von ihm laufen. Als wir die Arena verlassen, habe ich das Gefühl,
dass man jetzt ganz "das" Schalke verlässt. Automatisch geht der Blick rüber zu den Resten des
Parkstadion.
Der Himmel weinte heute, lieber Charly, aber du wirst schon in Kürze dafür sorgen, dass er wieder
Königsblau sein wird. Jetzt darfst du dem Kuzzora wieder seine Brötchen bringen und wirst all die
anderen Schalker wiedertreffen. Es wird dir gefallen, da bin ich mir sicher. Vielleicht auch etwas
mehr, als das, was du die letzten Jahre hier miterleben musstest. Grüß alle schön. Wir werden
dich nie vergessen. Ruhe in Frieden.
Geschrieben von Oberrangbär am Dienstag, 18. November 2008 - www.traditionsveteranen-ge.de

Charly Neumann ist tot
Ein Original hat das Ruhrgebiet verlassen. Charly Neumann, Inbegriff des S04, ist im Alter von 77
Jahren gestorben.
Der Begriff „Kultfigur“ ist stark überstrapaziert, auf Charly Neumann jedoch traf er voll zu. Seit
1976 Mannschaftsbetreuer, galt er bei den blauen Nachbarn zeitlebens ebenso als Identifikationswie Reizfigur. Sein Status als lebendes Maskottchen des Derbygegners machte ihn unter Borussen
häufig zur Zielscheibe. Wenn er beim Derby zur Südtribüne schritt oder im Parkstadion im Cabrio
an der Gästekurve vorbei fuhr, landete mancher Becherinhalt bei ihm. Auch im Verein sorgte der
rührige Fan immer wieder für Furore und Gesprächsstoff. 1986 hätte er sich um ein Haar sogar als
Präsident des Vereins zur Wahl gestellt, zog aber im letzten Moment zu Gunsten Günter Sieberts
zurück.
Seinem Status tat das keinen Abbruch. Obwohl nie als Spieler für den Verein aktiv, verkörperte
Charly Neumann Schalke wie kein zweiter. Vielleicht war dies sogar das Geheimnis seiner Popularität. Neumann musste den Fans nie beweisen, einer von ihnen zu sein. Er war es einfach – und
stand so stellvertretend für einen ganzen Verein.
Seit 1950 war Neumann Vereinsmitglied und lebte Königsblau ebenso wie die Derbyrivalität. Dabei
blieb das Urgestein bei allen Frotzeleien jedoch immer ein ehrlicher Sportsmann.
Sein Tod hinterlässt eine Lücke. Das Ruhrgebiet, das Derby, aber insbesondere der FC Schalke 04
verlieren mit Charly Neumann einen großartigen Charaktermenschen voller Herzblut für seinen
Verein und dessen Farben. In den Herzen vieler Fußballfans wird Charly Neumann weiterleben,
doch die Wehmut über den Fortgang eines der letzten Ruhrgebiets-Originale bleibt.

Arne, 12.11.2008 - www.schwatzgelb.de (inderdaad, het immer scherpe bvb fanzine)
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Charly’s uitvaart werd een ware reünie met S04-helden uit vijftig jaar Charly auf Schalke

S04-legende Klaus Fischer draagt het vaandel

Enorme publieke belangstelling

UEFA-cupzege Milaan ‘97 met Youri en Marco

Hilarisch optreden: afslanken met Charly

Grootgastronoom voor zijn Schloss Berge in GE

WIR sind Schalker und IHR nicht!

door Gerard

“Ik geloof niet dat de echte fans mij uitfluiten,
de supporters in de Nordkurve bedoel ik. Want
een echte supporter fluit zijn elftal niet uit. De
fluitconcerten komen eerder van de zijkant.”
Aldus Kevin Kuranyi eind november. Kuranyi ziet
daarbij de Südkurve over het hoofd. Want hoog
in de Südkurve zitten twee verbitterde mannetjes
uit Den Bosch, die de website www.fcschalke.
nl runnen. Als je op de toon van de regelmatig
geplaatste nieuwsberichten op deze site afgaat,
laten deze twee de Erdgas-tribune beven met hun
fluitconcerten.
Ik hou deze site nu een poosje in de gaten en het
niveau op de site is bedenkelijk. Krachttermen,
hoofdletters en uitroeptekens komt men tekort,
om wekelijks hun afkeer uit te spreken over
de club uit Gelsenkirchen. Je zou verwachten
dat een dergelijke fansite met zo’n prominent
website-adres de club op een waardige manier
vertegenwoordigt op internet, want Nederlanders
en Belgen die geïnteresseerd zijn in Schalke,
zullen deze site snel weten te vinden.
Niet om bij te slijmen bij het bestuur van BWE,
maar de toon die gezet wordt in nieuwsbrieven,
BWE-Info en op de site is altijd treffend. Natuurlijk
is het niet allemaal hosanna, zeker de laatste
maanden niet, maar kritiek wordt altijd op een
passende manier geuit.
Passend is bij www.fcschalke.nl ver te zoeken.
Natuurlijk moeten Müller, Rutten en bepaalde
spelers het hier telkens ontgelden. Ik krijg ook
steeds meer het idee, dat men het geleuter en
gejank op het Schalke forum (forum-aufschalke.
de) en van Duitslands Ranzigste Roddelblad (de
Bild, of de Blöd) en van de bezopen buurman op
de tribune klakkeloos overneemt. Het is toch cool
om lekker te club naar beneden te halen?
Gelukkig laat de vaderlandse media de site links
liggen, het kan zijn dat ze een artikeltje hebben
gekregen in het Bossche sufferdje..

Voor degenen, die deze internetvervuiling nog niet
gezien hebben, een kleine bloemlezing:
Na afloop van Doofmund-Schalke over
Kevin Kuranyi:
1) KURANYI ROT OP !!
Onze eerste vraag is: WAT STAAT ER IN
HET CONTRACT VAN KURANYI??? Het kan
niet zo zijn dat een speler, hoe slecht hij ook
speelt gewoon op het veld mag blijven staan!

Niet alleen Slomka, maar ook Rutten zou stront in
zijn ogen moeten hebben, om zo’n speler binnen
de lijnen te laten. Echter kan het niet zo zijn, dat
een speler die fout naar fout maakt, een kopbal
van 1 meter naast kopt mag blijven staan, terwijl
een scorende en vechtende Farfan gewisseld
wordt. Er moet dus iets in het contract van
Kuranyi staan, dat hij het veld niet mag verlaten.
Echter wat er ook in staat, willen wij aangeven
geen vertrouwen meer te hebben in deze
“zondags krant”, en hopen wij dat Fred voor het
team gaat, en deze speler op het vliegtuig zet,
heeeeel ver weg!
2) Lutz Wagner de “HOER” van Duitsland!!
Luts “Hoyzer” Wagner is uitgescholden in de
wedstrijd Doofmund – Schalke, zegt hij. Hij zou
door Bordon en Kristajic zijn uitgemaakt, voor
”HOER”! Bordon vertelde ons niet precies of hij wel
of niet het woord hoer in de mond had genomen:
“In de heetst van de strijd zeg je wel eens iets,
ik was teleurgesteld en woedend”, aldus Bordon.
Volgens Bild was in de cabine duidelijk te horen
dat Bordon “Puta!” riep naar de scheidsrechter.

Kristajic legt geen windeieren en liet weten: “We
speelde tegen 14 man! Zoveel fouten als Wagner
heeft gemaakt, maakt helemaal niemand!”
De Duitse voetbalmaffia staat natuurlijk achter
Hoyzer Wagner, en Bordon en Kristajic moeten
een zelf geschreven papiertje inleveren met
hun verklaring. De kans is aanwezig dat
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Bordon en Kristajic nog geschorst worden.
Wij zijn benieuwd wat de DFB gaat doen, en of ze
hun “hoer” gaan koesteren, en wanneer ze hem
laten fluiten in onze Arena !!
(Later bleek dit hele verhaal verzonnen te zijn
door de Bild-Zeitung en dergelijke termen zijn dus
nooit naar de scheidsrechter geuit. Rectificatie
door de Bild? Ja, in een piepklein berichtje.
Rectificatie door fcschalke.nl? Nee..-GL)
Na de wedstrijd tegen APOEL Nikosia:
3) Hoe DOM is manager Andreas Müller

Manager Andreas Müller heeft weer laten
zien, maar één hele hersencel te hebben. Het
boulevardblad Bild lichte nogmaals de sarcastische
zangkoren in de wedstrijd tegen Nikosia eruit.
(“Oh, wie ist das schön”, “Finale, oho”)
Bild ging verhaal halen bij de speler, over de
wanprestatie van het team, en hoe de supporters
hierop reageerde.
Manuel Neuer: “Het is klote voor de supporters,
ze hebben entree betaald voor een slechte pot
voetbal”
Aanvoerder Marcelo Bordon: “Ik heb er alle
begrip voor! We spelen thuis en dan verwachten
de supporters een overwinning!”
Tot overmaat van ramp sprak ook de ene
hersencel van Andreas Müller: ”Het gezang van
de supporters was niet sarcastisch. Ze waren alle
blij dat we de groepsfase in de UEFA Cup hebben
bereikt!”
Wij weten niet hoe Müller het überhaupt durft
te zeggen, maar vele supporters menen: Verlies
tegen Wolfsburg betekend ernstige problemen
voor Rutten en Müller!!
Na de beslissing van ZDF om weer een
bekerwedstrijd van Bayern uit te zenden:
4) ZDF wordt weer “geil” van Scheiss Bayern

eerste ronde de kraker: Bayern – Erfurt, en de
tweede ronde de derby Bayern – Nürnberg.
Deze live uitzending wordt door de geile Bayern
zender genoemd: “Kampioenen van weleer”.
Wij zijn benieuwd wat de zender de volgende
ronde verzint mocht Bayern verder komen wat
echter niet te hopen is! Fuck Bayern!!
Na de wedstrijd tegen HSV:
5) Engelaar en Kuranyi: Houdoe en bedankt!
De grootste miskoop lijkt uit te vallen naar
Orlando Engelaar. Waarom Fred Rutten deze
speler zo nodig moest hebben, is ons onduidelijk.
Engelaar maakt fout op fout op fout. Zo ook
weer tegen Hamburger SV waaruit ook nog eens
de voorsprong van HSV ontstaat. Tevens kan
Engelaar het tempo van de Bundesliga niet aan,
en speelt of de bal continu terug, of maakt een
overtreding.
Ook andere aanhangers van Schalke 04 en de
media beginnen de fouten van Engelaar niet meer
te tolereren. “Het is geen amateur wedstrijdje die
gespeeld wordt, op dit niveau wordt iedere fout
afgestraft. Voor Engelaar is dit zeker niet haalbaar,
stuur hem a.u.b. in de winter weg”, aldus een
supporter op het forum van FC Schalke 04.
Ook Kuranyi komt steeds meer onder vuur te
liggen. Hoe hij zich gedroeg met het Duitse elftal
wordt niet door iedereen geaccepteerd. De HVS
aanhangers lieten zich duidelijk horen bij ieder
balcontact van Kuranyi , met fluitconcerten en
sarcastische spreekkoren zoals: “Nationalelf, Nie
Mehr, Nie Mehr!”
Ook
vandaag
was
weer
een
totaal
ongeïnteresseerde Kevin Kuranyi te zien (In 63
minuten 13 maal contact met de bal gehad), die
totaal niets in zich had, voor een leeg doel over
de bal maaide, en over het veld sjokte. Misschien
toch beter dat Kuranyi morgen nog een opleiding
tot kaper gaat volgen, of misschien beter zijn
biezen kan pakken. Maar gelukkig blijven er
Kuranyi aanhangers

Menig
supporters
vinden
het
ronduit
“BELACHELIJK!”, dat de Duitse Bayern zender
ZDF met de volgende ronde van de DFB Pokal
wéér Bayern München live uitzend. Per ronde
zend de ZDF één wedstrijd live uit.
Deze ronde spelen Schalke tegen Jena, maar ook
de kraker Dortmund – Werder Bremen staat op
het programma, echter is voor de Bayern zender
Stuttgart – Bayern spannender. De eerste twee
rondes zond de ZDF ook al München uit. De
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6) Orlando Engelaar “Raus mit Ihm!”

Na de fout die Engelaar maakte tegen HSV
zien vele supporters hem liever op de tribune
zitten. Op het officiële Schalke 04 forum is zelfs
een heel onderwerp over Engelaar geopend.
Hier laten vele fans hun ongenoegen horen
over Orlando Engelaar., en snappen niet dat ze
voor deze “kluns” 5 miljoen hebben betaald.
Teksten als: “vieeeeeeeeeel zu langsam der
Junge” (veeeeeeels te langzaam deze jongen),
en “Raus mit Ihm!” (Weg met hem!), zijn de
meningen van verschillende supporters. Ook zijn
vele het niet eens dat Rutten hem gehaald heeft,
en zien dan ook Engelaar nog gerust opgesteld
worden: “Tja Rutten wird seinen heimlichen
Kapitain bis zum bitteren Ende spielen lassen....
leider”, (Tja Rutten zal zijn vroegere aanvoerder
tot het bittere eind laten spelen … helaas).
De Schalkefan staat wel bekend om zijn snelle
kritiek en mening, maar nu lijkt het toch dat
iedereen het er mee eens. Vele zien hem liever
weer vertrekken want 5 miljoen betalen voor een
speler die nog geen cent heeft laten zien ……?
En we zijn helaas niet de enigste die het opvallen:
“der hat keinen anspruch in der bundesliga zu
spiele, drittklassig der mann.” , “Engelaar war
Grottenschlecht!”, zeggen helaas al genoeg …..

verstand van voetballen te hebben. Al zijn
gehaalde spelers zijn tot een flop uitgedraaid.
Grossmüller, balt nu in het tweede. Streit op
de tribune, Sanchez bankspeler, en Ze Roberto
is verdwenen. 7 miljoen weggegooid KLASSE!
En ook dit jaar: Engelaar 5 miljoen, nu al een
miskoop. Farfan 13 miljoen, nog niets laten zien!
Ook wij zouden graag willen weten wat er
gebeurd is, zoals iedereen. Houdt of alles binnen
4 muren of leg alle kaarten op tafel. Vele zijn
het al spuugzat. Sinds dat Müller er is komen
te zitten zijn er 3 trainers geweest: Rangnick,
Slomka en Rutten, alle hebben ze helemaal niets
gepresteerd, en ballen we nu nog als een stel
amateurs rond in de Bundesliga.
8) Na de wedstrijd tegen Paris St. Germain:
Fluitconcerten

tegen

Orlando

Engelaar

Hopelijk is het morgen bij (Schalke – Bielefeld)
voor Engelaar anders, maar tijdens de opstelling,
onder de wedstrijd en erna tegen PSG waren er
verschillende fluitconcerten te horen voor Orlando
Engelaar.
Vele zijn het niet eens met de keus van Rutten,
een speler die in het Nederlands elftal voetbalt,
voor maar liefst 5 miljoen is gekomen kan alleen
maar de bal terug spelen en het tempo uit het
spel halen. Hij zou “de” sensatie worden van dit
seizoen, echter is hij de grootste deceptie van
dit seizoen, en misschien wel van de afgelopen
seizoenen. Waarom zit een Rakitic op de bank,
waar FC Barcelona alles voor doet om hem te
halen, en staat nr. 37 nog steeds op het veld ??
We zullen morgen (25.10) tegen Bielefeld zien of
hij ervan geleerd heeft, maar waarschijnlijk zal
dat heel weinig zijn.
9) Na de wedstrijd tegen Man. City:

7) Rutten en Müller, vertel of VERTREK !!
Het gaat momenteel lekker bij Schalke. Fredje
Rutten krijgt het team niet aan het voetballen, en
Müller denkt alles te kunnen maken. Vandaag zijn
Gustavo Varela en Carlos Grossmüller terug gezet
naar het tweede elftal.
De reden hiervan: “Wat er gebeurd is zullen we
niet naar buiten brengen. Fred en ik hebben
deze beslissing genomen”, aldus manager Müller.
Echter eisen de supporters meer duidelijkheid,
niet alleen de laffe daad van de twee maar ook
waarom een speler als Grossmüller gehaald moet
worden voor 5 miljoen en nu uitgekotst wordt
door Fred en Andreas.
Hiermee heeft Müller bewezen totaal geen

Kevin Kuranyi ROT OP !!!

Inmiddels is de maat vol, de maat met Kevin
Kuranix!! We hebben de afgelopen weken
niets bericht, dit omdat we het helemaal
spuug zat zijn met de mooie verhaaltjes
binnen Schalke, en alle doelloze beloftes.
Vandaag (zondag) was echter Kevin weer
in Bild: “Echte fans fluiten hun team niet
uit!”, sprak de man met één hersencel!
Kevin we leggen het je nogmaals uit: Als je 4
miljoen per seizoen verdiend, van 1,3 meter de
bal niet in een leeg doel krijgt behoor je thuis
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tussen de amateurs. Tevens waren de kaarten
tegen City afgelopen donderdag nog eens 5
euro duurder, waarvoor?? Om je voorschut
te laten zetten door elf leeghoofden onder
leiding van Herr Müller die het verschil tussen
een voetbal en een tennisbal nog niet weet.
Dus Kuranix: ROT OP !!
10) Farfan, officieel
afgelopen jaren

“miskoop” van de

Jefferson Farfan, kwam met een hoop bombarie
naar Gelsenkirchen. Hij zou ons helpen in de
aanval, echter is er nog niet veel van deze speler
gekomen. Andreas Müller heeft deze speler voor
maar liefst 10 miljoen uit Eindhoven gehaald,
weer een miskoop van Herr Müller.
Echter denkt Müller dat het door zijn
schouderblessure komt: “Hij was een zeer
goede speler bij PSV Eindhoven, echter in de
wedstrijd tegen Atletico kreeg hij een blessure
aan zijn schouder, dit heeft hem ver terug
gebracht naar wat hij was”, met andere woorden
geeft Müller dus aan dat Farfan niets meer is.
Ook Engelaar staat vol in de kritiek. Wij besteden
echter geen moeite meer aan deze speler. Menig
heeft al gezien dat Orlando niet mee kan bij
Schalke, “Tikje Terug”!

Dit is een klein greep van wat Herr Müller heeft
gekocht, rond de 30 miljoen uitgegeven voor
opvulling van het team, spelers die bij S04 II niet
een meekunnen. Te schandalig voor woorden.
Maar gelukkig gaat het financieel zo goed, dat
we deze winter maar liefst 5 miljoen mogen
uitgeven!! Klasse Herr Müller, en maar blij zijn
met je ReHa Centrum, en je hotel!! Müller Raus!
12) Ontslag voor Fred Rutten ?!

Nu zijn wij benieuwd wat er gaat gebeuren, of
het bestuur zich aan hun woord houdt en Fred
Rutten morgen op straat zet, tezamen met
Andreas Müller.
10 punten werd er gezegd moesten er gehaald
worden nog voor de winterstop. Dat zouden 3
wedstrijden winst betekenen en één gelijk spel.
Echter verliest Fred met zijn team de tweede
wedstrijd al. En dit betekend dus ONTSLAG!!
Wij wachten gespannen op de uitspraken van
het bestuur, en vorderen het ontslag voor Fred
Rutten en het aftreden van Andreas Müller !!!!
Müller RAUS !!
13) Schalke-Hertha in een leeg stadion ?

Carlos Grossmüller:
3 miljoen gekost, nooit iets van gehoord

De supporters zijn het meer dan zat, en zien
allemaal in dat wat Assauer heeft opgebouwd,
Herr Müller aan het afbreken is. Vele roepen op
om tegen Hertha buiten het stadion te blijven, en
zeker als het zo blijft in de eerste helft niet het
stadion binnen te komen.
Andere vinden één helft te weinig, en roepen op
om de gehele wedstrijd zich buiten het stadion
te begeven, zodat de verwaande miljonairs in
eigen huis mogen spelen voor 6.000 Hertha fans,
terwijl de eigen aanhang buiten het stadion hun
ongenoegen toont.

Albert Streit:
3 miljoen gekost, vaste plaats op de bank of tribune

14) Kermis “Auf Schalke”: Fred Slomka wil
Douglas

Zé Roberto:
3 miljoen gekost, van de aardbodem verdwenen

Het is kermis “Auf Schalke”, Rutten wil Douglas
van Twente. Een speler uit de eredivisie die daar
goed tot zijn recht komt. Maar we zien het al bij
Engelaar. Schalke zakt nog verder weg. Zeker
als ze topspelers als Douglas willen gaan halen!
LaOla “Auf Schalke”, POLONAISE!! RUTTEN RAUS
!!

11) Andreas Müller doet miskopen sinds
jaren !!
De afgelopen jaren heeft Müller miljoen
vergald door het halen van verschillende
spelers. En al deze spelers zijn niets waar, of
spelen amper, maar verdienen wel miljoenen!

Vicente Sanchez:
4 miljoen gekost, vaste plaats op de bank
Orlando Engelaar:
6 miljoen gekost, kan niet mee met de Bundesliga
sloomste speler ooit
Jefferson Farfan:
10 miljoen gekost, echter niets gebracht en
minwaarde voor het team

15) Na afloop van de wedstrijd tegen
Stuttgart:
Fred Rutten bekritiseerd Neuer, en haalt
woedende fans op zijn hals
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Fred Rutten heeft kritiek over doelman Manuel
Neuer. Fredje houdt Manuel verantwoordelijk voor
de 1-0 tegen Stuttgart. “Iedereen heeft gezien
wat voor cruciale fout Neuer heeft gemaakt
waaruit de 1-0 kwam”, aldus Fredje.
Fred heeft echter niet waargenomen dat vooraf
Farfan een 1904% kans heeft gemist, en nog
eens een strafschop verprutste. Terwijl door een
fout van Ernst Manuel in de fout ging. Tevens
moet Fred dit INTERN! oplossen. Hiermee heeft
in ieders geval Rutten de woede van de fans op
zijn hals gehaald. Om onze vriend Manu zo aan
te pakken, terwijl hij ons vaker op de been heeft
gehouden, en na één fout in de kritiek komt!!
Fredje je bent de grootste grap “Auf Schalke”!!
En durf eens Manu tegen FC Twente op de bank
te zetten...
WIR SINDS SCHALKER, UND IHR NICHT!!
16) Na afloop van de wedstrijd tegen FC
Twente:
Wir haben die Schnauze voll!

“Wir haben die Schnauze voll!, “Wir sind
Schalker und Ihr nicht!”, „Hi-ha, höre – Schalker
Amateure!” klonk het geregeld uit het vak van de
Schalke aanhang. Ook het “Finale!” werd ludiek
gezongen door de fans.
Maar ook wij zijn het spuugzat om te zien hoe
Müller en Rutten ONZE club naar de verdomme
helpen! Schalke staat 2-1 achter en Rutten doet
helemaal niets, heeft na de wedstrijd zelfs nog 2
wissels over, dit zegt in onze ogen genoeg!!.

Zoals gezegd lijkt het erop dat Müller, Rutten,
Kuranyi, Engelaar en Farfan systematisch naar
beneden worden gehaald door de twee Bossche
bolletjes en dat op een manier, die ik als Schalkesupporter ronduit walgelijk begin te vinden. Als
je een beetje historisch Schalke-besef hebt, dan
weet je dat Müller bijvoorbeeld al een lange
geschiedenis heeft auf Schalke. Als speler heeft
hij de 2e Bundesliga-tijden meegemaakt en was
ook één van de Eurofighters. Maar goed, opeens
is hij samen met Rutten en bepaalde spelers
de kop van jut, omdat men zoals bekend in de
Duitse Bundesliga weinig geduld heeft. Een 4-33 systeem invoeren in de Duitse 4-4-2 cultuur
gaat niet zomaar en ik heb ook niet het idee, dat
bepaalde spelers maar lukraak worden gekocht.
Tijd om zich te ontwikkelen krijgt men van “fans”
zoals deze niet.
Het lijkt op de site van fcschalke.nl verdorie wel
of iemand van een andere club over Schalke loopt
te brallen en een andere club zoeken is misschien
maar het beste wat ze moeten doen. Het is jammer
dat men Rangnick een waardeloze trainer vond
(de hele voetbalwereld denkt daar op dit moment
anders over), want anders was Hoffenheim toch
de ideale club voor hen? De clubkleuren zijn ook
blauw/wit, ze draaien momenteel wel bovenin
mee, het ligt niet zo heel ver van het Ruhrgebied
en met Rangnick (ondanks de afkeer tegen deze
trainer) heeft het toch nog een licht Schalketintje. Of wat misschien helemaal de oplossing
is: FC Den Bosch! Ook die hebben de blauwwitte clubkleuren, het ligt in jullie achtertuin en
het meest belangrijke: we worden verschoond
van de dagelijkse nonsens die jullie over Schalke
op internet pleuren! Dus zoals ze in “Broabant”
zeggen: “Houdoe”

Gelukkig waren de spelers van FC Twente wel
bereid om na afloop ONS te bedanken! Terwijl
onze volgepropte vieze miljonairs niet eens het
lef hebben om maar een hand op te steken!
WIR SIND SCHALKER UND IHR NICHT !!
Laat die laatste kreet nou mooi zijn om in te
haken. Als je de berichten zo leest, vraag ik
mijzelf af wie hier nu Schalker is en wie niet.
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Bild ontmaskerd

door Peter Wekking bron: www.vi.nl

‘Fred Rutten ging langs het fileermes
van Bild’
16/12/2008 11:11
En toen stoof de Bild-journalist lachend en
juichend de perskamer van De Grolsch Veste
binnen. ‘Yes, yes, yes’, fluisterde hij op jubeltoon.
Schalke 04 had zojuist met 2-1 verloren van FC
Twente, voor de Duitse topclub dreigt vroegtijdige uitschakeling in het UEFA Cup-toernooi, maar
hij kon in ieder geval een vervolg blijven geven
aan datgene wat hij zo liefdevol doet. Namelijk
het fileren van spelers, managers en trainers van
Schalke 04.
Dat de koppen in Bild aan veel te wensen overlaten maar in ieder geval niet aan duidelijkheid,
bleek slechts een paar uur later. ‘Zo is Fred Rutten (foto) niet meer te redden’, laaide de krant.
Losjes uit de heup werd er ook nog een stelling
afgeschoten met een uitroepteken dat vermomd
was als vraagteken. ‘War ENscheDE das Ende?’
Zo gaat dat met Bild, die genadeloze geleider van
vermoorde liefdes, verbroken carrières en blote
borsten uit de bovenwereld van sport, politiek en
entertainment. Elke dag weer krijgen miljoenen
Duitsers dood, vernieling en overspel op bestelling aangeleverd en daarmee is de krant de
belangrijkste barometer van de onderbuikgevoelens in het land. Want Bild juicht in de wij-vorm
en huilt in verwijtende hij- of zij-modellen, is
als geen ander bedreven in het stimuleren van
vriend- en vijanddenken en nooit te beroerd om
een explosief te leggen.
Bumm Bumm Bild.
En zo gaat dat in de periferie van Schalke 04,
met Bayern München de meest roerige voetbalclub van Duitsland. In de snelkookpan van emoties is de verbeeldingskracht altijd sterker dan de
realiteitszin. Schalke móét kampioen worden, elk
jaar weer. Niet omdat de voetballers van dienst
zo goed zijn, wel omdat de laatste titel dateert
van 1958. En blijft succes uit, dan gaat de liefde
al snel langs het mes. Liefst 37 trainers sneuvelden in de afgelopen 45 jaar op de primitieve
waanzin van het verleden.
Met die eerroof met voorbedachte rade krijgt nu
ook Fred Rutten te maken. In eigen land kreeg

hij tijd en ruimte als de gewaardeerde procestrainer van wie het even duurt voor zijn spelers zijn
werkmethoden en voetbalvisie doorgronden en
die kunnen omzetten in prestaties. In Duitsland
ondervindt de Trainer van het Jaar in Nederland
nu dat het enige proces dat wezenlijk telt, dat
van de opeenvolgende overwinningen is. Blijven
die uit, dan barst al snel een mitrailleurvuur aan
kritiek los, zo bleek in de dagen rond de nederlaag tegen FC Twente, alweer de vijfde in een
reeks van zes officiële wedstrijden.
Hemeltjelief, wat was het een gekrakeel de voorbije dagen in Gelsenkirchen. De liquidatiezucht
van Bild begon al na de 2-0 nederlaag tegen
Manchester City van enkele weken geleden. Toen
kregen nog vooral de spelers ervan langs. Zo
vond Bild die nederlaag een mooi moment om
het jaarsalaris van Ruttens aankoop Jefferson
Farfán te onthullen: 3,5 miljoen euro. En dat
wordt een turbo-Peruaan genoemd. Nou, alleen
als hij wegscheurt in zijn Lamborghini!
En zo foeterde de grootste krant van Duitsland
maar door. Nadat Schalke voorafgaand aan de
partij in Enschede de competitiewedstrijd bij
Stuttgart met 2-0 had verloren, stelde Bild maar
weer eens de vraag der vragen. Wie vliegt als
eerste? Rutten of manager Andreas Müller die
hem heeft gehaald? Op de dag van de wedstrijd
tegen FC Twente wist Bild het zeker. Schalke
polst Huub Stevens voor een terugkeer. En daags
na de smadelijke verliespartij bij FC Twente lanceerde Bild enthousiast een enquête. ‘Is RatlosRutten nog te redden? Stemt u mee!’
Hoe de uitkomst ook luidde; na het verlies bij
Twente zat Fred Rutten gewoon op de bank bij
Schalke 04. Het gekwelde elftal won met 1-0
van Hertha BSC en van de weeromstuit maakte
Bild een radicale ommezwaai. ‘Jobgarantie voor
Rutten’, loeide het blad en ook nu wisten de
jakhalzen van het paradijs het zeker. Alsof er de
voorbij weken niets was gebeurd.
Het is nog geen half jaar geleden dat Fred Rutten
enthousiast de overstap maakte van FC Twente
naar Schalke 04. Grotere club, groter budget,
grotere mogelijkheden. Nu weet hij: niet in alle
opzichten is het gras bij de buren groener.
Peter Wekking
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FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt
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Bild ontmaskerd (2)

door Peter Bonder

Linksbek
Normaliter vind ik de Bild Zeitung te vies om aan
te pakken (en, mischien nog wel erger, eeuwig
zonde van de boom die daarvoor gekapt is), maar
deze week kon ik er niet onderuit. Als lid van Blau
Weiss Enschede, de lokale fanclub van Schalke 04,
krijg ik regelmatig de digitale nieuwsbrief in mijn
mailbox, waarin de leden worden uitgenodigd om
zich bij Café de Doedelzak te verzamelen voor een
gezellig busreisje naar Gelsenkirchen en andere
activiteiten. Deze week ging het evenwel ook
over de berichtgeving in bovengenoemd blad
naar aanleiding van de laatste thuiswedstrijd,
een teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen Arminia
Bielefeld, inderdaad geen hoogvlieger in de
Bundesliga. Er stond een link bij naar het artikel,
met een foto van trainer Fred Rutten, die met de
handen in zijn grijze haren grijpt, en aanvoerder
Marcelo Bordon met het gezicht van een oorwurm.
Fijn genuanceerd dus, helemaal GeenStijl. Maar
dat is nog niks vergeleken met de begeleidende
tekst, die ik u – bij wijze van extreem hoge
uitzondering – niet wil onthouden:
“60 000 Fans pfiffen wieder auf Schalke! NullNummer gegen Bielefeld, klägliche drei Punkte
aus den letzten vier Bundesliga-Spielen – auch mit
Neu-Trainer Fred Rutten bleiben die Königsblauen
derzeit ein Möchtegern-Meister. Doch Manager
Andreas Müller macht sich keine Sorgen: „Ein
Scheiß-Ergebnis, aber mit der spielerischen
Entwicklung bin ich zufrieden.“ Rutten rumpelt
auf der Stelle! ...und Müller redet’s schön!
Spannend: Mirko Slomka hatte letzte Saison nach
neun Spieltagen zwei Punkte mehr und wurde
erstmals offen von Präsident Josef Schnusenberg
kritisiert...”
“Jetzt sprechen die deprimierenden Fakten für
sich. Die Tor-Allergie. Bei 75 Prozent Ballbesitz
versemmelten Schalkes Stars eine Serie von
Großchancen. Nur zwölf Treffer in neun Spielen
– da fehlt Knipser-Klasse. Die sollte mit Jefferson
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Farfan kommen. Doch der 10-Mio-Mann hat
bislang erst ein Elfmeter-Tor gemacht. Die KreativKrise. Auch auf seiner Lieblingsposition hinter
den Spitzen kriegte Ivan Rakitic nichts auf die
Kette. Zwar spielte Orlando Engelaar (bei seiner
Einwechslung ausgepfiffen) gegen nur noch zehn
Bielefelder einige präzise Pässe. Aber unterm
Strich muss von einem vermeintlichen Top-Team
viel mehr kommen. Rutten rumpelt auf der Stelle
– und der Frust kriecht langsam in die Kabine.
Bubi-Verteidiger Benedikt Höwedes: „Wir fühlen
uns wie Verlierer.“ Immerhin gesteht Müller eine
Ergebnis-Krise ein: „Um oben dranzubleiben,
brauchst du Siege.“ Morgen in Karlsruhe muss
Rutten damit anfangen!”
Dat was dus op maandag, dinsdag was de wedstrijd
tegen Karlsruhe. Het werd 3-0 voor Schalke, dankzij
een goal en twee assists van Kevin Kuranyi, en
dit schreef de Bild Zeitung op woensdag (door U.
Vielberg, P. Wenzel en H. Fallsehr): “Schalke feiert
Kuranyi. Wieder königsblau statt wie zuletzt nur
herbstlich grau. Nach vier Spieltagen ohne Sieg
gab es endlich einen Dreier: 3-0 in Karlsruhe dank
Kevin Kuranyi, der Nationalelf-Flüchtling. GalaShow des Stürmers. Bild-Note 1.” Und so weiter,
und so weiter. Himmelhoch jauchzend – zum Tode
betrüpt. Je zult dat blad toch elke dag moeten
lezen. Spelers worden achteloos voor tuig en
gepeupel uitgemaakt, maar ik zou wel eens willen
weten hoe de heren Vielberg, Wenzel en Fallsehr
genoemd worden. Scheiss-Schreiber lijkt me nog
het meest voor de hand liggend.

Peter Bonder
www.linksbek.nl

Legende ohne Ende....

door Rob Wilmink

Eèn van de mooiste, spannendste en emotioneelste wedstrijden in de geschiedenis van het
Duitse voetbal. Het duel tussen de toenmalige Zweitligist en de landskampioen eindigde
in een korfbaluitslag 6 – 6. Daar waren 123 minuten voor nodig. Voor het 18-jarige talent
Olaf Thon markeerde deze wedstrijd de start van een grootse voetbalcarrière.
Woensdag 2 mei 1984 Halve finale D.F.B. Pokal

FC Schalke 04 – Bayern München
Schalke 04 had de halve finale bereikt door
achtereenvolgens Fortuna Düsseldorf (0–3), SC
Charlottenburg (0-3), K.S.C. (2-1) en in twee
duels Hertha B.S.C. 3-3 en 0-2 te verslaan door
doelpunten van Täuber in de 29e en Dierssen in
de 45e minuut.
Gewone uitslagen zou je zo denken, ware het niet
dat Schalke in de 2e Bundesliga uitkwam in het
seizoen 1983/1984. Na de overwinning op Hertha
sprak Schalkes president Dr. Hans-Joachim Fenne
de volgende woorden: “Jetzt ein Heimspiel gegen
Bayern München oder Borusia Mönchengladbach
und wir werden viel sorgen los”.
Liefst 200.000 kaarten waren aangevraagd.
71.000 gelukkigen mochten live getuige zijn van
dit onwaarschijnlijke duel. De volgende spelers die
voor dit spektakel zorgden waren:
Schalke 04: Junghans – Kruse, Dietz, M. Jakobs
– Schipper, Opitz ( 105. min. Berge), Dierssen,
Stichler – Abramczik ( 73. min. Clute-Simon),
Thon en Täuber.
Trainer is Diethelm (Didi) Ferner
Bayern M. : Pfaff – Nachtweih, Augenthaler,
Beierlorzer, Dürnberger (77. min. Dieter Hoeneß) –
Grobe (109. min. Kraus), Lerby, Pfluegler – Michael
Rummenigge, Mathy, Karl–Heinz Rummenigge.
Trainer is Udo Lattek
Scheidsrechter was de heer Wiesel uit Ottbergen.
Scoreverloop: 0:1 K.H. Rummenigge (3.), 0:2
Mathy (12.), 1:2 Kruse (13.), 2:2 Thon (19.), 2:3
M. Rummenigge, 3:3 Thon (61.), 4:3 Stichler
(72.), 4:4 M. Rummenigge (80.), 4:5 D. Hoeneß
(112.), 5:5 Dietz (115.), 5:6 D. Hoeneß (118.), 6:6
Thon (120.)

36

“Mann des Abends” Olaf Thon met
ZDF-reporter Rolf Töpperwien na
afloop van het bekerspektakel.
De wedstrijd
Nauwelijks was de wedstrijd begonnen of Schalke
staat al met 0–2 achter door K.H. Rummenigge in
de 3e en Matthy in de 12e minuut. Doch 43 seconden
later lag de bal achter Pfaff. Kruse was de maker
en het Parkstadion was weer klaarwakker.
Hij was èèn dag 18 jaar, de grote man van Schalke
04. Na het doelpunt van Kruse werd Olaf Thon
ongrijpbaar voor de defensie van Bayern. Met
wervelende acties en individuele hoogstandjes
zorgde hij er voor dat Schalke steeds gevaarlijk
werd. Dat resulteerde in de 19e minuut tot de
gelijkmaker door diezelfde Thon.
Het stadion veranderde in een ware heksenketel.
Doch de teleurstelling is groot als vanaf de
aftrap een razendsnel uitgevoerde aanval wordt
afgerond door Michael Rummenigge. Een heftig
met de armen zwaaiende Udo Lattek gebaard dat
er verder moet worden aangevallen, maar dat
doet Schalke.

ZDF-verslaggever Eberhard Figgemeier:
“Ich glaube nicht das hier das letzte Wort
schon gesprochen ist”.

Middenvelder Mathias Schipper die tegen
Rheinhold Matthy en de later ingevallen Dieter
Hoeness speelt zegt het volgende: ”We hadden
heel veel zelfvertrouwen en het behalen van de
halve finale was op zich al knap, maar dat het
zo waanzinnig zou worden, daar had niemand
op gerekend. De waanzin, 6–6 eindstand. De
fans waren trots en wij natuurlijk als speler
ook. Total Euphorisch, zelfs der Walter (keeper
Junghans,etv) Hij maakte een Riesen-Bock
unglaublich. Maar zo’n avond moet ook tragische
helden hebben,” zegt Schipper.
Bayern stond na de rust behoorlijk onder druk
en steeds lukte het de Lederhosen om de
gelijkmaker te voorkomen. Maar die viel toch.
Pfaff stond aan de grond genageld bij de harde
kopbal van uitblinker Olaf Thon, 3–3. Er was
een half uur in de tweede helft gespeeld en het
Parkstadion kookte van de spanning en sensatie,
en keer op keer volgde aanval op aanval naar
beide doelen.
En plotseling is Peter Stichler op de plek waar
hij ongehinderd de 4–3 kan inkoppen uit een
voorzet van links. Het is de 72e minuut en
Schalke leidt voor de eerste keer deze avond.

Eberhard Figgemeier weer: “Tja, ich weiss
nicht was man dazu sagen soll. Ich weiss
nicht ob die Bayern damit gerechnet
haben, die Schalker ja sicher nicht”.

Drie minuten later. De onverzettelijke Bernhard
Dietz, strijdlustig als altijd, gaf het teken om
door te blijven knokken en weer kwamen de
Königsblauen naast Bayern München. Bernhard
Dietz spurt voor de zoveelste keer naar voren en
waagt een ferm schot dat doel treft 5 – 5. Waar
haalt hij de kracht vandaan vraagt iedereen zich
af. En iedereen staat nu in het Parkstadion. Nog
5 minuten en nog wat extra tijd.
De wedstrijd ploetert nu voort en Bayern trekt
weer ten aanval. Dieter Hoeneß staat in het
strafschopgebied vrij en krijgt prompt de bal.
Tussen de benen van Junghans schiet hij Bayern
naar 5–6.
Didi Ferner jammert in de Dug-out, hij kan het
niet geloven: “Das haben wir nicht verdient, das
nicht”.
Enkele meters verderop zit een nerveuze Udo
Lattek en hij kan het niet meer aanzien, zijn
ploeg staat met 5–6 voor. Omdat hij niet meer
op het speelveld keek ging hem de volgende
vrije trap voor Schalke mis. Het zou de laatste
trap van de wedstrijd worden. Scheidsrechter
Wiesel heeft gevoel voor dramatiek en geeft
drie minuten extra tijd.
Hoog komt de bal in het strafschopgebied, en via
enkele spelers komt de bal op het hoofd van de
torenhoog springende Olaf Thon. Ongenaakbaar
kopt hij de bal achter Pfaff: 6–6.

Ondanks de luide aanmoedigingen voor de
thuisclub kwam in de tachtigste minuut Bayern
weer langszij. Het was voor de tweede keer
Michael Rummenigge die een perfecte voorzet
Van Pfluegler inkopt, 4 – 4.
Bild hierover: ‘Rummenigge kopft ein Pfluegler
– Flanke im Flug in den Winkel, 4–4. Ein
Traumtor.’
De verlenging
Er volgde een verlenging zoals er zelden een
gespeeld is. Er vallen 4 doelpunten binnen 10
minuten. Dieter Hoeneß kan in de 112e minuut
haast struikelend intikken als Walter Junghans
de bal loslaat.

Verslaggever
Eberhard
Figgemeier:
“Fehler! Fehler von Walter Junghans! Und
das ist die Entscheidung! Das muss sie
sein!”
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Olaf Thon kopt binnen. Jean-Marie Pfaff is
kansloos, rechts kijkt Sören Lerby toe.
Het was al middernacht geweest, de spanning
heerste nog op de terugweg, waar wachten
in de vele files naar de autobahn dit keer niet
verveelde. Bayerntrainer Udo Lattek, - die
toch vele jaren ervaring had en zeker 1000
wedstrijden had gezien – kon zich zo’n wedstrijd
niet herinneren.

4–4 na 90 minuten, 6–6 na 2 uur, 12 doelpunten en
geen winnaar. Wat was dit? Een duel, een drama
of een thriller. Een 60–jarige fan uit Hamm verloor
zijn leven ten gevolge van een hartstilstand. Twee
anderen lagen met hartproblemen op de intensivecare. Oud-speler en trainer Herman Eppenhoff –
zelf ooit getroffen door een infarkt – zei na de
wedstrijd dat hij nu wel oud zal worden.
Bild Zeitung schrijft: ‘6–6! Unglaublich, diese
Schalker, Olaf Thon 18 Jahre, wunderbar. 123
Minuten geballte Dramatiek, 123 Minuten
Nervenkitzel, 123 Minuten Schockfussball.’
Fritz Walter, Duitslands ere-aanvoerder stond met
een rood hoofd op de tribune en Olaf Thon wordt
na afloop minutenlang door de supporters op de
schouders door het stadion gedragen.

En onze radioverslaggever Eberhard
Figgemeier nog èèn keer: “Wolf Guenther
Wiesel korrigiert die Mauer. Dierssen lauft
an – Clute-Simon! – und Thon!!!
Das gibt es nicht! Das – gibt – es – nicht!
Meine Damen und Herren, so ein Spiel habe
ich noch nie gesehen! Was dieses fantastische
Spiel an Werbung für den Fußball gebracht
hat, ist nicht wieder gutzumachen!“
Strafschoppen waren er toen nog niet bij en dus
volgde er een tweede ontmoeting. In München
verloren de Knappen op 9 mei 1984 met 3–2 na
een 0–2 achterstand voor 40.000 toeschouwers.
Het scorerverloop zag er zo uit:
32e min. Karl-Heinz Rummenigge
1–0
1–
44e min. Dieter Hoeness 2–0
50e min. Michael Jacobs 2–1
72e min. Manfred Opitz 2–2
79e min. Karl-Heinz Rummenigge
3–2
3–

Rob
Ro Wilmink.

FC Schalke 04 seizoen 1983 - 1984
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1. FC Köln FC Schalke 04

(in Gramsbergen:)

Werder Bremen - FC Schalke 04
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Heenronde onder de loep
Beste Abwehr, ungefährlichstes Mittelfeld
Spielanalyse offensief
> Meer strijd dan schoonheid: Fred Rutten hield consequent vast aan het 4-3-3-syteem, de taktiek die
Mirko Slomka aan het einde veel kritiek opleverde.
> Rutten speelde vaak zonder een echte nummer tien, ook omdat Rakitic teleurstelde. Het middenveld
bestond vrijwel uitsluitend uit drie defensief ingestelde spelers (Ernst, Engelaar, Jones).
> Het team steunt voornamelijk op power en tempo, het gebrek aan creativiteit en scorend vermogen
kan daarmee niet gecompenseerd worden. Schalkes gevaarlijkste wapen zijn de standaardsituaties.
> Ruttens beste zet tot dusver was het doorschuiven van Heiko Westermann naar het middenveld.
Schalkes middenlinie werd hierdoor veel gevaarlijker. Helaas keerde Westermann de laatste wedstrijden voor de winterstop terug in de defensie.
> De vleugelspelers dienden spits Kevein Kuranyi met voorzetten in stelling te brengen. Die kwamen
maar zelden. Bovendien mist Kuranyi wel erg vaak de mooiste kansen.
> Op de vleugels waren Halil Altintop (links) en Jefferson Farfan (rechts) eerste keus. Echte alternatieven zijn er te weinig (Asamoah, Rakitic, Streit, Lövenkrands, Sanchez, Zero Berto).
Sterk:
> Gevaarlijke verdedigers: de zes treffers door verdedigers worden alleen overtroffen door Wolfsburg
en bvb. Westermann scoorde ook nog twee goals als middenvelder.
> Traditioneel kopsterk: S04 scoorde tien maal met een kopbal. Met afstand de beste waarde in de
Bundesliga. Vorig seizoen was Schalke met 22 rake kopballen al de beste in de Bundesliga.
> De Königsblauen deden in de eerste seizoenhelft van alle clubs de meeste doelpogingen met het
hoofd.
> Standaardsituaties zeer belangrijk: vijf keer scoorde Schalke uit een vrije trap. Alleen Werder Bremen en hoppenheim deden dat een keer vaker. In totaal scoorde Schalke elf keer uit een standaardsituatie. Ook vorig seizoen een sterk punt: 23 treffers uit een standaardsituatie, waarvan 14 uit vrije
trappen.
> Veel balbezit: typerend voor de trainer Rutten. Alleen Werder had gemiddeld meer balbezit dan
Schalke (55%). Schalke heeft daarbij het minste aantal foute passen (15%). Als dat balbezit na de
winterstop in doelgevaar wordt omgezet, kan het toch nog wat worden.
Zwak:
> Aantal doelpunten beneden gemiddeld: met 24 gescoorde treffers ligt Schalke onder het Bundesliga-gemiddelde van 26. Zeker gezien de selectie zeer teleurstellend.
> Ineffectief veldspel: slechts 13 keer leidde verzorgd veldspel tot een doelpunt. Alleen drie degradatiekandidaten troffen minder vaak na een uitgespeelde aanval.
> Geen doelpunt van een middenvelder! De achilleshiel van het Schalke-spel: als enige ploeg wist
geen van Schalkes echte middenvelders een doelpunt te maken. Bovendien Schalkes middenlinie met
afstand het minst vaak op het vijandelijke doel.
Verdediger Westermann (2 en de aanvaller Farfan (2) en Altintop (1) wisten wel te scoren toen ze op
het middenveld werden ingezet.
> Veel gemiste open kansen: 35 van de 48 open kansen werden gemist. Een trieste score. Geen
ander liet zo veel open doelkansen onbenut.
> Gemiste strafschoppen: Schalke kreeg al 5 strafschoppen toegewezen, alleen Wolfsbrug kreeg er
één meer. Slechts twee werden omgezet in een doelpunt.
> Geen goal van afstand: Schalke scoorde alle goals binnen de zestien meter. Samen met Wolfsburg
trof de ploeg als enige niet van afstand.
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Spielanalyse defensief

> De defensie is het pronkstuk van de ploeg: met Marcelo Bordon, Mladen Krstajic, Heiko Westermann
en Benedikt Höwedes beschikt de ploeg over vier uitstekende centrale verdedigers.
> Westermann is all-round inzetbaar. Buiten keeper en spits speelde Heiko op alle posities.
> Ondanks alle escapades is rechtsback Rafinha zeer belangrijk. De Braziliaan sloot de rechterkant af
en had iedere wedstrijd veruit de meeste balcontacten.
> Links moest Schalke door de bijna gewoonlijke blessureperikelen van Christian Pander meer variëeren. Levan Kobiashvili en Heiko Westermann namen de taken verdienstelijk over.
> Op het middenveld is Schalke defensief met Fabian Ernst, Jermaine Jones en Orlando Engelaar top
bezet. Spelen alle drie samen dan gaat dat ten koste van het aanvalsspel.
Sterk:
> Beste defensie: slechts 16 tegentreffers stond Schalke toe. Met het nodige geluk want 22 van 29
open kansen werden door tegenstanders niet benut.
> Middenveld onder controle: slechts vier middenvelders scoorden tegen Schalke. Met Hertha de
beste score van de Bundesligaclubs.
> Sterke beginfase: in het eerste kwartier lukte het alleen Bayern om te scoren. In het hele vorige
seizoen stond Schalke slechts twee tegentreffers toe in het eerste kwartier.
> Bij standaardsituaties zeer solide: uit standaardsituaties wisten tegenstanders maar vier keer te
scoren. Met HSV heeft Schalke daarmee de beste score in de Bundesliga.
> Schalke kreeg maar één tegentreffer uit een vrije trap. Op de 17e speeldag in Mannheim tegen hoppenheim. Hertha kreeg als enige geen tegentreffer uit een vrije trap.
> Voorzetten zijn kansloos: alleen Leverkusen Kiessling lukte het om na een voorzet tegen Schalke te
scoren.
> Rechterkant geeft niest weg: over de rechterkant stond Schalke slechts drie tegentreffers toe. Geen
andere Bundesligaclub kreeg er over die kant minder tegen.

Zwak:
> Let op met wissels: vijf tegentreffers incasseerde SChalke 04 door ingevallen spelers. Alleen KSC (7)
kreeg meer tegentreffers door invallers tegen.
> Fataal balverlies: zeven tegentreffers na onnodig balverlies - alleen Gladbach en Hannover gaven
meer weg.

Overig:

> Het heilige vuur ontbreekt. Schalke ging defensief de minste persoonlijke duels aan. In die duels
waren spelers als Bordon wel sterk. Schalkes verdediging won de meeste persoonlijke duels van alle
Bundesligaclubs. Vooral in de lucht is Schalkes defensie een klasse apart. Met 68% gewonnen duels
laten ze de concurrentie ver achter zich.
Heiko Buschmann

(Heiko Buschmann volgt onder meer voor de sportkrant Reviersport de verrichtingen van Schalke 04
op de voet.)
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Schalke: Einzelkritik zur Hinrunde (volgens Reviersport)
Höwedes mit der Bestnote

Benedikt Höwedes ist in der RevierSport-Bewertung der Hinrunde der Fußball-Bundesliga der Schalker
mit dem besten Notendurchschnitt. Kevin Kuranyi und Albert Streit hingegen sind die Absteiger des
Jahres. Hier alle Bewertungen in der Übersicht:
Benedikt Höwedes (11 Einsätze/davon 10 benotet/Notendurchschnitt: 2,8): “Mister Zuverlässig”, obwohl der mit 20 Jahren doch neben Ivan Rakitic der jüngste Profi im Schalker Kader ist, der
auch regelmäßig zum Einsatz kam. “Bene” wurde gerade gegen Ende der Hinrunde immer stärker mit der RevierSport-Bestnote 1 beim 1:1 in Hoffenheim. Mit 68 Prozent der gewonnenen Zweikämpfe
der beste Schalker auch in dieser Wertung.
Heiko Westermann (16/16/3,1): Schalkes „Dauerbrenner“ fehlte nur in einer Partie, das war am
9. Spieltag beim 0:0 gegen seinen Ex-Klub Arminia Bielefeld. Seine Vielseitigkeit ist oft gelobt worden,
in der Hinserie führte sie sogar dazu, dass er zum heimlichen Schalker Torjäger wurde. Im Mittelfeld
fast noch wertvoller als in der Verteidigung, kein Wunder, dass Schalke den Vertrag schon jetzt mit
ihm langfristig verlängern will.
Rafinha (14/14/3,1): Fehlte wegen seiner Olympiateilnahme an den ersten beiden Spieltagen und
musste gegen Bielefeld wegen einer Gelbsperre zusehen. Trotz seiner gelegentlichen Eskapaden nicht
aus der ersten Schalker Elf hinwegzudenken, obwohl er zuletzt ein wenig schwächer wirkte. Hat in seinen 14 Einsätzen mit Abstand die meisten Ballkontakte im Team, schlug 57 Flanken und wurde 32mal
gefoult. Dass er selbst auch ganz gut austeilen kann, gehört dazu.
Manuel Neuer (11/11/3,1): Deutlich konstanter als in der Vorsaison, als er sich viel mehr Patzer
leistete, aber auch nicht so überragend wie in seinem Debütjahr in der Bundesliga. Beim 1:1 in Hamburg verdiente er sich die RevierSport-Note 2, ansonsten in acht seiner elf Partien mit einer befriedigenden Leistung. Wehrte insgesamt 33 von 44 Torschüssen ab und liegt mit dem Wert von 75 Prozent
über dem Ligadurchschnitt (69,3 Prozent).
Marcelo Bordon (16/15/3,2): Viele Beobachter meinen, die Zeit des S04-Kapitäns wäre abgelaufen. Diese Aussage trifft aber nur zu, wenn man seine letzten Vorstellungen berücksichtigt. Sah
in Leverkusen und Stuttgart schlecht aus, doch da war er schon angeschlagen. Bis zum Beginn der
kleinen Negativserie, die mit dem unglücklichen 1:2 gegen Bayern München ihren Lauf nahm, gehörte
Bordon allerdings in den meisten Spielen zu den besten Leuten auf dem Platz - so gegen Hannover, in
Karlsruhe und Cottbus.
Halil Altintop (15/13/3,3): Muss sich einen Platz in der ersten Elf nach wie vor schwer verdienen,
obwohl er im Schnitt deutlich besser agierte als Kevin Kuranyi. In Karlsruhe, gegen Gladbach und in
Hoffenheim jeweils mit einer guten Leistung. Ihm fehlt die absolute Kaltschnäuzigkeit im Abschluss,
sonst wäre er längst unumstrittener Stammspieler.
Jefferson Farfan (14/13/3,4): Hat längst noch nicht so eingeschlagen, wie man es von einem
Spieler seiner Preisklasse erwarten durfte. Fünf Tore, davon drei per Elfmeter (der in Cottbus im
Nachschuss), plus vier Assists sind noch nicht die Visitenkarte einer Zehn-Millionen-Verstärkung.
Farfan lässt in vielen Ansätzen seine Klasse aufblitzen, wird dabei aber leider oft von Kevin Kuranyis
fehlendem Spielverständnis ausgebremst.
Jermaine Jones (16/15/3,5): An ihm scheiden sich die Geister. Für seinen nimmermüden Kampfgeist stets zu Recht gelobt, bemängeln die Kritiker, dass bei ihm zwischen Aufwand und Ertrag oft ein
krasses Missverhältnis besteht. Wenn Jones mit einem Affentempo übers halbe Spielfeld läuft, aber in
der gegnerischen Gefahrenzone der letzte Pass nicht kommt, dann bringt eben all das Engagement
nicht viel. Mit seiner grenzwertigen Spielweise ist er zudem immer ein Kandidat für eine Karte, so noch
zuletzt in Hoffenheim.
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Fabian Ernst (14/11/3,7): Verlor nach der
Sperre wegen seiner Roten Karte in Dortmund
seinen Stammplatz. Ein sicheres Zeichen dafür,
dass Ernst nach der Verpflichtung von Orlando
Engelaar zum Auslaufmodell werden könnte. Ihm
kann man zwar nie vorwerfen, seine Einstellung
würde nicht stimmen, doch dass das Schalker
Mittelfeld zu wenig Torgefahr ausstrahlt, liegt
auch an ihm.
Ivan Rakitic (11/19/3,8): Konnte bis auf wenige Ausnahmen weder als Linksaußen noch auf
seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld
hinter den Spitzen überzeugen. Läuferisch und
gedanklich meist einen Schritt zu langsam. Null
Tore und nur drei Vorlagen sind für einen Spieler
mit seinen technischen Fähigkeiten einfach zu
wenig.
Kevin Kuranyi (16/16/3,9): Bei ihm ist die
Grenze des Erträglichen inzwischen einfach
überschritten. Wer ihm noch die passable Quote
von sechs Treffern zugute hält, der darf nicht
verkennen, dass Kuranyi, wenn er trifft, dies oft
doppelt tut. So war es auch in dieser Saison gegen Hannover und Wolfsburg, doch dem stehen
eben viele unterirdische Leistungen mit kläglich
vergebenen hundertprozentigen Chancen wie in
Leverkusen sowie gegen Gladbach und Hertha
gegenüber. Weil er wegen seiner technischen
Defizite einem flüssigen Kombinationsspiel im
Wege steht, wird seine Zukunft auf Schalke die
spannendste Frage der nächsten Monate.
Levan Kobiashvili (12/9/3,9): Erlebte beim
1:2 in Leverkusen den schwärzesten Tag seiner
Karriere. Ist inzwischen nicht mehr als einer
brauchbare Alternative für Pander als linker Verteidiger oder im Mittelfeld.
Orlando Engelaar (12/11/4,2): Eine
Durchschnittsnote mit einer 4 vor dem Komma
ist eigentlich Grund genug, an der Tauglichkeit
des jeweiligen Spielers für die Mannschaft zu
zweifeln. Engelaar steht da noch auf der Kippe.
Er hat wie in Karlsruhe und gegen Gladbach
schon bewiesen, dass er eine Verstärkung sein
kann. Auf der anderen Seite stehen nicht nur
zwei Platzverweise wegen Dummheit und ein
Anfängerfehler in Hamburg, sondern auch sein
Faible für Sicherheitspässe über drei Meter. Wer
dafür über fünf Millionen Euro ausgibt,
kann sein Geld auch gleich zum Fenster
rausschmeißen.

Auf weniger als die Hälfte aller benoteten
Einsätze kamen:
Gerald Asamoah (15/4/3,3): In der vergangenen Saison der „Derby-Asa“, in der laufenden
der „Mann für alle Fälle“. Immer wieder eingewechselt, aber meist keine Bereicherung fürs
Spiel, drängte der dienstälteste S04-Profi zuletzt
mit zwei Treffern in Folge zurück ins Team.
Mladen Krstajic (9/8/3,5): Erstaunlich, wie
geduldig er seine zwischenzeitliche Reservistenrolle ertrug. Immerhin das zeigt, dass es doch
so etwas wie eine Mannschaft gibt. Zuletzt in
Hoffenheim überzeugend, aber wenn im neuen
Jahr Bordon wieder richtig fit ist, dürfte er seine
letzten Monate auf Schalke vorwiegend auf der
Bank verbringen.
Christian Pander (8/7/3,6): Dass er hier
wieder nur in der zweiten Kategorie vorkommt,
ist eine Schande. Kam nach über einmonatiger
Verletzungspause wegen eines Blutergusses nicht
mehr richtig in Tritt und war zuletzt nur noch
Ersatz.
Mathias Schober (3/3/2,7): Vertrat den
zum Saisonstart verletzten Manuel Neuer gegen
Hannover, Bochum und vor allem in Bremen
bravourös. Kassierte nur einen Gegentreffer und
verbuchte mit 91,7 % abgewehrter Torschüsse
einen absoluten Rekordwert.
Ralf Fährmann (3/3/2,7): Kälter konnte das
Wasser nicht sein, in das der 19-Jährige sprang.
Behielt bei seinem Bundesligadebüt vor über
80.000 Zuschauern in Dortmund die Nerven
und kassierte trotz der vier Gegentreffer in drei
Spielen das Prädikat erstklassig.
Vicente Sanchez (8/2/4,0): Nicht mehr als
ein Pausenfüller, der mit spektakulären Aktionen
das Publikum unterhält, aber nichts bewirkt.
Albert Streit (4/1/4,0): Brachte keine
Leistung und beschwerte sich auch noch über
seine Nichtberücksichtigung. Der Absteiger des
Jahres!
Carlos Grossmüller (2/2/4,5): Wurde nach
insgesamt 137 Minuten zu Recht aussortiert.
Weil er damit nicht klar kam und beim Training
schwänzte, fand er sich in der RegionalligaReserve wieder. Kaum vorstellbar, dass er am 3.
Januar wieder seinen Dienst auf Schalke antritt.
Ohne Einsatz blieben: Peter Lövenkrands, Zé
Roberto, Levan Kenia, Gustavo Varela, Markus
Heppke und Mohamed Amsif.
Heiko Buschmann
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Derby Day...

Manni Breuckmann
Henny in gesprek met cult-reporter
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Mijn beleving van FC Twente - S04
Königsblau te gast in Enschede! Niet alleen
voor de fanclub een speciale dag. Honderden Schalkefans in de Doedelzak en nog
meer in en om het stadion ontketenden een
ongekend voetbalfeest. Helaas weigerden
de Schalkespelers op het veld een bijdrage
te leveren. Ondanks de verkeerde uitslag
werd woensdag 3 december een van de
hoogtepunten in de lange fanclubgeschiedenis. BWE-voozitter Henny ten Vergert geeft
hieronder een relaas van zijn beleving van
deze speciale dag.

door Henny

Direct nadat de loting en bekend was dat
Schalke 04 aan FC Twente gekoppeld was,
begon de telefoon te rinkelen met aanvragen

Drie Weken voor de aftrap van deze wedstrijd verscheen er op de internet-site van
S04 een bericht dat er op 3 december in
Enschede een ‘Fan-Fete’ zou plaats vinden
voorafgaand aan de wedstrijd. Ik was hierover nogal verrast omdat hierover met ons
(nog) geen enkel contact was opgenomen.
Maar een paar dagen later belde de voorzitter van het Schalker Fan Club Verband, Rolf
Rojek, me hierover op. Hij legde me uit dat
dit bericht op de S04-site een beetje voorbarig was maar dat er wel grote animo was
om een Fan-Party, in Enschede te organiseren. Gezien de goede betrekkingen die Blau
und Weiss Enschede in Gelsenkirchen heeft
en ook andere fangroeperingen van Schalke

voor kaarten van BWE-leden en niet-leden.
Nog geen 10 minuten na de loting was RTV
Oost al aan de lijn voor een eerste reactie.
Mijn eerste reactie was dat ik het jammer
vond dat de wedstrijd niet Auf Schalke gespeeld zou worden dit natuurlijk in verband
met het aantal kaarten welke beschikbaar
zouden zijn voor de leden van BWE. Ook
vond ik het een wedstrijd waarin de kans
aanwezig was dat een paar onverlaten de
goede betrekkingen tussen de fans van S04
en FCT mogelijk zouden kunnen verstoren.
Maar dat deze wedstrijd natuurlijk wel een
kans bood voor onze fanclub om een van
onze doelstellingen werkelijk in praktijk om
te zetten. Deze doelstelling is het bijdragen
aan het verbeteren van de betrekkingen tussen de Duitse en Nederlandse voetbalsupporters.

0 en FC Twente met elkaar hebben leek het
04
een goed idee om een Fan-Party te organiseren. Rolf vroeg mij om eens in Enschede rond
te kijken naar een geschikte locatie voor dit
feest. Mijn eerste gedachte was de zaal van
Go Planet, direct naast de Grolsch Veste gelegen. Ik ben dan ook direct naar deze locatie gereden en heb contact gezocht met een
van de eigenaren Willy Oosterhuis. Gevraagd
naar de mogelijkheden om hier de Fan-Party
te houden was Willy direct heel enthousiast
en zei dat de Schalkefans natuurlijk welkom
waren. Ik heb wel direct aangegeven dat dit
een mogelijke optie was en dat er nog niets
definitiefs was. In de volgende bestuursvergadering hebben we hierover met elkaar
overlegd gepleegd en waren we als bestuur
er unaniem over eens dat we op deze, weliswaar gunstig gelegen en ruime locatie te
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weinig controle zouden hebben over het
aantal feestgangers. We hebben toen Theo
van de Doedelzak gevraagd of we de FanParty in de Doedelzak konden houden.
Probleem was natuurlijk dat we op dat moment niet konden aangeven hoeveel S04fans er zouden komen. Theo zette meteen
enthousiast het sein meteen op groen. De
voorbereidingen konden beginnen. Op zondag 16 november heb ik Rolf Rojek bij de
Grolsch Veste opgehaald, waar hij overleg
had met een delegatie van FC Twente over
veiligheid, het aantal kaarten welke aan
Schalke toegewezen zouden worden en de
Fan-Party in Enschede. Samen zijn we naar
de Doedelzak gereden omdat Rolf kennis
wilde maken met Theo en hij tevens de locatie en de parkeermogelijkheden in de buurt

ild bekijken.
b kijk
dh
i
llocawilde
Hij vond
hett een prima
tie om hier de Fan-Party te houden. Rolf gaf
wel aan dat er ook een mogelijkheid moest
zijn om hier een Bratwurst of een Hamburger te eten want dat is onderdeel van de
Duitse voetbalcultuur. De eerste stappen
waren nu gezet Nu konden we toewerken
naar wat in mijn ogen het hoogtepunt moest
worden van woensdag 3 december, namelijk
een Fan-Party, van Nederlandse en Duitse
voetbalsupporters in Enschede.
Iets wat nog niet eerder georganiseerd was
en iets waaraan de dames en heren politici
zich niet aan wensen te branden en zich
hiervan altijd met een smoes distanciëren.
Wij, als bestuur van BWE hadden nu de kans
om een van onze doelstellingen in daden om
te zetten en hebben onze nek hiervoor uit-
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gestoken. Maar erg spannend was het wel.
Een kleine tegenvaller vond ik wel dat de
FC Twente fanclub Bagpipe, eveneens zetelent in De Doedelzak, zich niet unaniem kon
vinden dat deze Fan-Party in hun thuisbasis
plaats zou vinden. Maar na enige aarzeling
wilden zij eventueel ook wel meewerken…
Theo zorgde ervoor dat de vergunning om de
straat af te sluiten er kwam, dat er een eettentje geregeld werd, de zaal van de Bluesclub ontruimd werd, de beide zalen ingericht
werden en dat er extra personeel aanwezig
was. Ik heb alle bevriende Schalke 04 fanclubs aangeschreven over de Fan-Party bij
de Doedelzak en ook veel contact gehouden
met het SFCV over dit feest in Enschede en
iedereen voorzien van een wegbeschrijving
naar de Doedelzak. Alle Duitse Schalkefans
heb ik heel duidelijk gemaakt dat de fans die

h d kkwamen niet
i t eerstt d
naar E
Enschede
de bi
binnenstad moesten opzoeken maar rechtstreeks
naar de Doedelzak moesten komen. Ook in
de Info-Post van het SFCV werd iedere keer
over de komende Fan-Party in Enschede geschreven.
Ik vond het steeds spannender worden want
niemand kon aangeven hoeveel fans naar
de Doedelzak zouden komen. Hopelijk zou
alles goed gaan. Een uitbundig voetbalfeest
zonder trammelant. Spannend, spannend en
nog eens spannend. Na een paar dagen komen de eerste e-mails al binnen waarin S04
fanclubs zoals Driland Knappen Gronau, Attacke Wettringen, Blue-White Angels Essen
en de Schalker Knappen Coesfeld aangeven
dat ze op 3 december naar de Doedelzak
zullen komen. Na het lezen hiervan valt er al

een beetje spanning van me af en krijg ik al
een goed gevoel dat er een behoorlijk aantal S04 fans op de Fan-Party zullen verschijnen. Gesteund door dit goede gevoel zoek
ik ook contact met de media om hen ook op
de hoogte te brengen van dit unieke project
van Blau und Weiss Enschede. RTV Oost laat
me meteen al weten dat zij graag opnames
voor de radio en tv van deze unieke happening willen maken. De regionale omroep zal
woensdag met een radio- en tv wagen bij de
Doedelzak verschijnen.
De ‘Weekend Krant’ nam direct contact met
me op en wijdde op vrijdag een groot stuk
aan BWE en aan de Fan-Party en kopte dit
artikel met ‘Dé kans om ons te bewijzen’. Het
begin was gezet en maandagmiddag belde
dagblad TCTubantia voor een interview over

beetje spanning weg. Nu nog twee dagen
en mijn polsslag begint toch wel een beetje
(veel) op te lopen. Thuisgekomen meteen
op de pc gekeken of er al meer aanmeldingen binnengekomen zijn. En jawel, het
Schalker Fan Club Verband komt met maar
liefst 3 bussen naar de Doedelzak ! Ook vele
vragen van S04 fans naar overnachtingsmogelijkheden in Enschede en vele vragen of er
nog kaarten voor de wedstrijd te koop zijn.
Ook krijg ik bericht dat een groep S04 fans
met een overdekte boerenkar met trekker
(!) naar de Doedel wil komen.
’s Avonds voor het slapen toch maar een paar
stevige borrels genomen in de hoop om toch
nog een paar uurtjes te kunnen slapen. Van
de ene kant gerustgesteld dat er voldoende
fans naar de Doedelzak komen maar aan de
andere kant de grote spanning of alles maar

de wedstrijd
wedstrijd, over BWE en natuurlijk de Fan
FanParty. Zelfs de (kwalitets)krant de Volkskrant
heeft lucht gekregen van de Fan-Party en wil
op maandagavond een interview met Erwin
en mij (Hans is op vakantie en Henk is verhindert). De journalist Charles Bromet, raakt
gaandeweg dit interview aardig onder de
indruk van de activiteiten van BWE en laat
dit ook duidelijk aan ons merken. Maar deze
unieke Fan-Party vindt hij toch wel heel bijzonder. Hij complimenteert ons met het lef
dat we tonen om zoiets te durven organiseren in Nederland! Na dit interview beginnen
we met het versieren van de feest(?)zaal.
Robert, Lilian, Karel, Denie en Nova zijn inmiddels ook binnen gekomen en gezamenlijk
worden de blauwe en witte ballonnen opgeblazen en opgehangen. Heerlijk een beetje
dollen want dat haalt bij mij toch wel een

g
goed
gaat
gaat. Dinsdagochtend de TC Tubantia
uit de bus gehaald en natuurlijk erg nieuwsgierig of er al iets over BWE instaat. Op pagina 2 en 3 een uitgebreid verhaal over BWE
en de komende Fan-Party in de Doedelzak.
Amper dit leuke interview gelezen of de telefoon begint te rinkelen en een journalist
van de treinkrant SPITS wil een interview en
wil graag meer weten over BWE en over de
unieke Fan-Party die morgen in Enschede
plaats zal vinden. Na dit interview rinkelt de
telefoon opnieuw en dit keer is de redactie
van de Duitse tv zender ZDF. Zij hebben ook
via internet vernomen dat er een Fan-Party
in Enschede wordt georganiseerd met Duitse
en Nederlandse voetbalfans en willen hierover graag berichten. Afgesproken wordt dat
ze opnames komen maken in de Doedelzak
tijdens de voorbereiding voor de festiviteiten
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van woensdag.
Er komt een tv-ploeg uit Düsseldorf en zal
om ongeveer 15.30 uur in Enschede arriveren. Gauw Karel even bellen of hij om die
tijd bij de Doedelzak kan zijn om de mensen van het ZDF te ontvangen omdat ik nog
enige andere zaken moet regelen en misschien niet precies om 15.30 bij de Doedel
kan zijn. Na het regelen van deze zaken snel
naar de Doedelzak gefietst waar Karel de
ZDF mensen inmiddels al opgevangen heeft.
Hier worden enkele interviews opgenomen
waarna de tv ploeg naar de Grolsch Veste
vertrekt met de mededeling dat ze morgen
weer terugkomen omdat ze dit toch wel een
bijzondere gebeurtenis vinden. Ik besluit dan
om toch nog naar de Grolsch Veste te fietsen
om de laatste training van S04 te bekijken.
Na een barre fietstocht in hevige regen en

vraagt hij Erwin en mij om met hem mee te
lopen naar binnen. Hij loodst ons door enkele controles en even later staan we aan de
rand van het speelveld tussen alle journalisten en tv ploegen.
De ZDF mensen herkennen me nog en bieden ons spontaan een paraplu aan omdat
het nogal regent. Nadat alle journalisten na
ongeveer 20 minuten de training op verzoek
van Fred Rutten moesten verlaten en dus ook
Erwin en ik, zijn we een leuke ervaring rijker
en nemen we afscheid van Andreas Müller
die ons nog een S04 vaantje aanbiedt.
Thuis gekomen probeer ik alles nog eens
rustig (?) door te nemen of er niets vergeten
is voor grote dag van morgen. Ik krijg een email van de Duitse radiozender WDR2 of ze
mij morgenvroeg om 8.15 uur mogen bellen
om live in de uitzending iets te vertellen over

natuurlijk tegen de wind in kom ik drijfnat bij
het stadion en vraag aan een medewerkster
van FCT hoe ik bij de training kan komen
maar zij haalt de schouders op en kan mij
niet verder helpen… Gelukkig komen er een
paar mensen van de security aan die mij vertellen dat de training van S04 een besloten
training is, want ze hebben alle hekken moeten afsluiten. Ze weten mij nog wel te vertellen dat aan de andere kant bij de nieuwe
ingang van het stadion, de spelersbus van
Schalke 04 staat.
Daar aangekomen wordt ik direct opgewacht
door een suppoost die me vertelt dat ik niet
naar binnen mag. Gelukkig zie ik Erwin voor
de ingang staan praten met de manager
van S04, Andreas Müller. Erwin vertelt hem
dat ik de voorzitter van BWE ben en na een
kort praatje gemaakt te hebben met Müller

d wedstrijd en de bijzondere Fan
de
Party Ook
Fan-Party.
nog snel even de e-mails nagekeken of er
nog belangrijke berichten over morgen bij
zitten. Natuurlijk weer vele aanvragen voor
kaarten en gelukkig ook vele toezeggingen
om naar de Doedelzak te komen. Ik vind het
steeds spannender worden en nog slechts 1
nachtje slapen..….
’s Nachts natuurlijk weinig geslapen en om
06.30 uur de tv aangezet en in het dagelijkse programma ‘Das Morgenmagazine’ de
beelden van ons gezien die gisteren door het
ZDF-team in de Doedelzak waren gemaakt.
Meteen klaar wakker natuurlijk bij het zien
van de opnames van Karel en mij……hahaha.
Toch met een heel goed gevoel opgestaan
omdat er vele toezeggingen zijn gedaan van
de Schalke kant. Ongeveer 85 personen en
3 bussen zijn zeker, dan hopelijk vele BWE
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leden en vele leden van de FCT fanclub Bagpipe die vandaag naar de Doedelzak willen
komen om er een groot voetbalfeest van te
maken.
Omdat we “slechts” zes kaarten konden krijgen voor het Schalke-vak heeft het SFCV ons
gevraagd om 10 Fan-Ordners (stewards) te
leveren die dan gratis naar binnen kunnen in
het Schalke-vak. Een leuk idee om zodoende
10 BWE-leden gratis naar binnen te krijgen.
Opvallend detail is dat er van deze 10 slechts
1 Fan-Ordner uit Enschede komt ( Patrick)
de andere 9 komen uit Borne (Hennie),
Haaksbergen (Patrick),Marcel (Veghel), Soufiane (Blerick), Stefan en Robertini (Hengelo), Norbert (Losser), Andre (Overdinkel) en
Harry (Oldenzaal). Het Schalker Info-Mobil
zal onder leiding van Arthur Saager en Petra
Meyer om ongeveer 14.30 uur met 8 Fan-

ken: de lijst met namen van de Fan-Ordners
met hun persoonsgegevens, de kaarten voor
het Schalke-vak, de lijst van namen van de
leden die vanmiddag nog kaarten bij mij komen afhalen, de combisjaals S04-FCT, de
fanclubsjaals. Pffffff, Ik wou dat het al een
uur of 3 was want de spanning bereikt nu
toch wel een hoogtepunt en om nu al een
borrel te drinken lijkt mij niet zo verstandig,
alhoewel…
Het is 12.30 en ik stap op de fiets op weg
naar de Doedelzak. Daar aangekomen zie
ik dat leden van de Bagpipe met de eettent
bezig zijn en binnen is nog rustig. Ze zullen toch wel komen? Om precies 13.00 uur
stoppen er een paar taxi’s en zie dat er S04
fans in zitten. Het zijn Horst Cullmann en
een aantal leden van de Driland Knappen uit
Gronau. Zo, het begin is er. Ik waag me al-

Ordners bij de Doedelzak arriveren.
arriveren AfgeAfge
sproken wordt met onze BWE Fan-Ordners
dat zij ook om deze tijd bij de Doedelzak zullen zijn om de ‘Arbeitskarte’, de kleding en
instructies te ontvangen.
Klokslag 08.15 uur telefoon uit Köln van
WDR2 met de mededelingen dat we over 2
minuten ‘live’ gaan. Een heel leuk gesprek
ontwikkelt zich met een totaal enthousiaste
interviewster over BWE en de aanstaande
‘Fan-Party’. Tenslotte wenst ze ons “viel Erfolg’. Waarna ze afscheid neemt met een
’Hup Schalke Hup !’.
Snel De Volkskrant en de SPITS gekocht om
te lezen wat er over BWE en de Fan-Party
geschreven staat. De Volkkrant heeft als kop
‘In cafe De Doedelzak klopt ’t hart blauwwit’ en de SPITS kopt met ’Tukkerhart met
Königsblau bloed’ . Dan alles nog eens chec-

v
vast
aan m’n eerste biertje
biertje. Na enkele minu
minuten komt Berthold Bültgerds met een groep
van ongeveer 12 personen van Attacke 94
uit Wettringen binnen vallen. Voordat ik het
weet sta ik al met twee glazen bier in mijn
handen.
Dan gaat mijn mobiel. Het is de lokale radiozender Enschede FM die om 13.30 uur
een interview willen doen. Ik ga maar buiten staan want binnen begint het al lekker
rumoerig te worden. Ik praat hier nog met
enkele jongens die naar de binnenstad gaan
in de hoop dat daar ook een treffen zal zijn
van FC Twente fans en Schalke 04 fans. Stilletjes hoop ik echter dat er in de binnenstad
niet veel te doen zal zijn. Ik heb immers bijna alle S04 fans die naar Enschede willen komen volgepropt met info over de Fan-Party
bij de Doedelzak.
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Achteraf zal mijn vermoeden (gelukkig) volledig uitkomen. Mijn mobiel rinkelt weer en
het nu Radio1 die om 13.50 uur een live
interview willen hebben. Helaas zijn er nog
geen leden van BWE aanwezig die me kunnen helpen met de verkoop van sjaals waar
al vraag naar is. Gelukkig is mijn vrouw Denie nog aanwezig die meteen een helpende
hand uitsteekt. Radio EnschedeFM meldt
zich intussen en we zijn ruim 10 minuten
live in de uitzending. Na afloop hiervan belt
RTV Oost en vragen of het mogelijk is dat ze
al om 15.30 uur kunnen komen. Geen probleem natuurlijk want hoe meer publiciteit
voor Blau und Weiss Enschede, hoe beter !
Om 13.50 uur vraagt een medewerker van
Radio1 of ik over twee minuten live in een
sportprogramma kan met mededelingen

Party Na dit interview
over de unieke Fan
Fan-Party.
gauw maar eens binnen kijken en zie tot
mijn volle tevredenheid dat het al gezellig
druk begint te worden met Schalkefans en
een enkele FCT fan.
Tegen 15.30 uur komt onder leiding van Jan
Aman (op klompen!) en Janine (buurvrouwtje) een groep uit Nijverdal aangelopen. Ze
hebben er een aardige tippel opzitten vanaf
station Drienerlo. RTV Oost is inmiddels ook
gearriveerd en begint na enige technische
problemen met de opnames. Buiten is het
inmiddels al een stuk kouder geworden. Gelukkig blijft het droog.
Na de opnames gauw de warmte opgezocht
van de Doedelzak. Hier zijn de tv opnames
meteen al te zien op het scherm. Ook zijn
er intussen al vele BWE-ers in de Doedelzak
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gearriveerd. De spanning heeft zich bij mij
laten overmeesteren door een gezonde stoot
adrenaline. De stemming zit er al goed in
volgens mij kan er nu niets meer mis gaan.
De Fan-Ordners van het SFCV zijn er ook en
hebben hun stekkie gevonden bij het biljart
om daar fanartikelen te verkopen en staan
bewonderend toe te kijken hoe BWE deze
party georganiseerd heeft.
Karel is ook al druk in de weer om onze
sjaals te verkopen. Dan wordt er op mijn
schouder getikt en staat er een radioverslaggever van Radio2 naast me die in alle herrie
een interview wil maken. Als op zijn verzoek
een groep S04 fans moeten gaan zingen is
het hek natuurlijk helemaal van de dam. De
verslaggever bedankt zich en vraagt of ik
wil blijven staan want hij wil voor een an-

d
radiozender
dere
radiozender, de naam van de zender is
me ontschoten, (klinkt wel een beetje arrogant….) ook nog een live interview maken.
Iemand drukt me snel een glas bier in de
hand en ik maak vluchtig kennis met Marcel
uit Uden. Veel tijd hiervoor krijg ik niet want
de radioreporter komt al weer binnen voor
een nieuw interview.
Na dit interview stijgt bij mij het adrenalinepeil naar recordhoogte want in beide zalen wordt het al heel gezellig Hier heb ik nu
wekenlang van gedroomd. Karel heeft voor
onze sjaals ook een plekje op het biljart gevonden en met prima hulp van Heinse worden vele sjaals verkocht. Ik wordt nog even
voor de camera van RTV Oost gesleept om
enkele vragen over deze Fan-Party te beantwoorden.

Nu even lekker genieten van de fantastische
sfeer in het cafe. Dit duurt maar even of
Karel komt met een journalist van de TC
Tubantia die ook iets meer wil weten over
BWE. De drie bussen van het SFCV stoppen
voor de Doedelzak en de hele meute wordt
naar binnen geloodst waar het nu echt propvol is geworden. D.J. Ludi (van de Fankneipe) zorgt ervoor dat de stemming naar een
hoogtepunt wordt gevoerd.
Ik ga maar eens buiten kijken waar het een
ook een drukte van belang is bij de bierstand
en de worstkraam. Dan stopt er een trekker
met een overdekte aanhanger waarin zich
een groep S04 fans uit Nienborg en leden
van de Supportersclub Sektion Münsterland
bevinden. Geweldig om dit te zien en voordat ik het weet krijg ik een fles bier van een
uitgelaten fan in de hand gedrukt en wordt

helemaal onder de indruk van dit feest zijn.
Tegen ca. 19.15 uur stopt onze vaste chauffeur Lodewijk met de pendelbus die de feestgangers naar de Grolsch Veste zal vervoeren. Leuke bijkomstigheid is dat Lodewijk op
eigen initiatief deze gratis buspendel bij de
firma Kürten geregeld heeft en deze avond
ook zelf rijdt zonder kosten hiervoor te vragen. Klasse, Lodewijk !

omhelst en zelfs gekust (moet kunnen van
vandaag…..…) . Alles ‘lauft wie am Schnürschen’,
geweldig wat een belevenis !

p geil’
per
geil’. De geweldige sfeeractie van Vak
VakP wordt in de Schalke vakken beantwoordt
met een ludieke rode en blauwe sfeeractie.
Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. Het
was een meer spannende dan fraaie wedstrijd waarin FC Twente op de beslissende
momenten scoorde en de Königsblauen, zoals dit seizoen gebruikelijk is, een paar fraaie
kansen (Asamoah en Westermann) niet wisten te benutten.
Na afloop bleef de stemming in de Schalke
vakken positief en werd ook de spelersgroep
van FC Twente met applaus en gezang begroet. Ook buiten het stadion werd de stemming ondanks de uitschakeling niet grimmig.
Alleen toen een Duitse cameraploeg met een
aantal provocerende vragen richting spelers
en trainer de boel probeerde op te hitsen
grepen een paar Schalke fans meteen in

Binnengekomen knijp ik me maar eens in de
arm of ik niet droom. Maar het is allemaal
werkelijkheid. Ik loop nu echt als een trotse
voorzitter door beide zalen en overal wordt
ik aangesproken door enthousiaste BWEleden en Duitse S04 fans. Het is toch echt
mogelijk om een een Fan-Party in Nederland
(Enschede) te organiseren samen met Duitse
voetbalfans. Nadat ik alle BWE-Fan-Ordners
heb verzameld gaan we samen met de Duitse Fan-Ordners naar het SFCV-Info-Mobil
waar iedereen de bijbehorende kleding en
instructies ontvangt. Weer binnengekomen,
het wordt nu echt koud buiten, ontmoet ik
Jan Scholten en Marieke Horsthuis die ook
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De pendelbus rijdt een keer of 5 richting stadion en blijkt een groot succes. Een superoplossing omdat niemand naar het stadion
hoeft te lopen. Er blijven nog een behoorlijk
aantal personen in de Doedelzak achter die
geen kaartje voor de wedstrijd wisten te bemachtigen en nu de wedstrijd live op een van
grote schermen willen volgen. In de Grolsch
Veste is de stemming in beide kampen ‘Su-

door de stekkers uit de camera te trekken en
deze tv-ploeg letterlijk weg te jagen. Na afscheid te hebben genomen van vele Schalke
fans kwam de pendelbus weer aanrijden en
bracht ons terug naar de Doedelzak.
Hier was de stemming bij de FC Twente fans
natuurlijk uitgelaten maar ook vele Schalke
fans lieten zich nog wel zien en horen. Na nog
even lekker doorzakken tot in de kleine uurtjes en nagenieten van deze superdag ben ik
uiteindelijk na enkele pogingen op mijn stalen ros gesprongen en heb zonder brokken de
keuken weer bereikt. De volgende ochtend
de TC Tubantia gepakt en zie daar een grote
foto van Karel en Jan op de voorpagina met
de tekst ‘Cafe de Doedelzak kleurt blauw-wit’
Wat een prachtig stukje reclame voor onze
fanclub BWE !

in de buurt van de Doedelzak was sprak ik
daar met hun af. Het café was open omdat
Theo en Margriet waren nog druk doende
om de boel weer op te ruimen. RTV Oost
hier de opnames maken.
Bij de eerste vraag kreeg ik meteen een pakje met papieren zakdoekjes aangereikt om
mijn verdriet van de nederlaag te verzachten
(FC Twente had een taart gekregen). Maar
ik was nog steeds onder de indruk van de
geweldige Fan-Party van gisteren en heb dat
ook duidelijk kenbaar gemaakt. Natuurlijk
was ik teleurgesteld over de uitschakeling
van Schalke 04 maar deze teleurstelling viel
in het niet bij de vreugde van het geweldige
supportersfeest gisteravond. Eigenlijk was ik
nog steeds in een roes (of was het de nog
aanwezige alcohol..?) en kon het nog niet
helemaal beseffen dat we deze unieke en

En jawel
jawel, daar gaat de telefoon weer
weer. Het is
RTV Oost dat nog graag een reactie van mij
op de tv wil vastleggen. Ik heb er eigenlijk
geen tijd voor want komende zaterdag speelt
Schalke 04 de laatste thuiswedstrijd voor de
winterstop. Ik moet nog bier, cola en limonade halen en ik moet nog zo’n 35 kerstattenties voor het personeel in de Fankneipe
halen. Ook niet onbelangrijk met het oog de
kaartenbestellingen voor dit seizoen……..
Maar RTV Oost is vasthoudend en ik hoef
niet naar de Grolsch Veste te komen waar zij
opnames aan het maken zijn. Zij willen wel
naar mij toe komen, waar ik mij ook maar
bevind. O.k., dat wordt geregeld en ik denk:
daar ben ik van af. En werkelijk waar: juist
toen ik de drank bij de supermarkt had ingeladen belden ze me waar ik me bevonden
dat ze naar me toe wilden komen. Omdat ik

n
nog
nooit eerder in Nederland vertoonde
happening samen met Duitse en Nederlandse voetbalfans gerealiseerd hadden. Ik vond
het echt fantastisch !
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Ik wil dan ook graag iedereen die hier aan
heeft meegewerkt, de BWE leden, de BWE
Fan-Ordners, de S04 fans, de FCT fans, alle
medewerkers van cafe de Doedelzak, leden
van de Bagpipe, het SFCV, de veiligheidscoordinator van FCT, de politie, de wijkagent,
de radio- en tv zenders, de schrijvende pers,
de firma Kürten en Lodewijk de chauffeur
heel hartelijk bedanken voor de geweldige
inzet en medewerking voor deze onvergetelijke Fan-Party !
Henny ten Vergert, voorzitter BWE

Hannover 96 - FC Schalke 04
Zaterdagmorgen 31 januari 5.50 uur. Ergens in
Zoetermeer gaat de wekker, in mijn slaapkamer
om precies te zijn. Heute geht’s wieder los! Na een
compleet mislukte 1e seizoenshelft (uitgeschakeld
in de Champions League, Uefa-Cup, middenmoot
in de Bundesliga en bij vlagen waardeloos voetbal
(met als absoluut dieptepunt de thuiswedstrijd tegen Sheik City) begint vandaag voor Schalke de
2e seizoenshelft. Met een winterstop die nou ook
niet echt optimaal was, heb ik toch de stille hoop,
dat Schalke vandaag tegen Hannover de ‘Wende’
tot stand brengt. Immers, Hannover kent niet een
geweldig seizoen en thuis werd het 3-0 voor Königsblau.
Op naar Hannover dus! Eerst met de trein naar
Enschede, waar mijn reisgezelschap wacht (een
echt familie-uitje met broertje, schoonzus en ons
mams (zou eigenlijk mijn vriendin zijn, maar die
moest balend vanwege studie afzeggen)).
De reis naar Hannover verloopt vlekkeloos en onderweg lopen we zelfs tegen een heugelijk feit
aan. Tijdens een pauze op een Raststätte vlak voor
Hannover komen we in gesprek met een bus vol
Schalke-supporters uit Solingen. Nadat we eerst
keer op keer duidelijk moeten maken dat we toch
echt niets te blowen hebben (onder het motto alle
Nederlanders zijn drugsverslaafd, alle Duitsers dik
en alle Fransen lelijk) vraagt iemand of we Rob W.
van BWE kennen en of Rob W. van BWE ook naar
de wedstrijd komt. Want Rob W. dat is me er toch
eentje volgens hun! Dus bij dezen feliciteer ik Rob
W. dan ook met zijn titel Bekende BWE’er!
Op het Schalke forum (forum-aufschalke.de) had
men een ‘Geheimtipp’ wat betreft parkeren in Hannover, namelijk de parkeerplaats van de OBI-markt
in Hannover. Het vinden van de OBI-markt was
geen probleem (onderweg zagen we nog de auto
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door Gerard

v a n
de aardige eigenaar (dat weet ik uit
eigen ervaring) van Abseits Gelsenkirchen (zeg
maar de kledingwinkel van de SFCV) voorbij stuiven, zou Schalke die toffe bak ook een beetje
mede-gefinancierd hebben?)
Eenmaal aangekomen op de OBI-parkeerplaats
bleek dit toch een beetje te ver van de AWD-Arena
te zijn, dus zijn we maar op goed geluk naar het
stadion gereden. Daar was nog genoeg parkeerruimte, dus alles klar!
Eenmaal bij het stadion aangekomen stond het
terrein voor de uitvakken al lekker vol met Schalke-supporters. Aangezien het nou niet echt zomer
was, heb ik nog even geprobeerd om een lekkere
warme Gelsenkirchen-muts bij de Fan-Mobil te
scoren, maar die werd vlak voor m’n neus weggekaapt! Dan maar het stadion in, waarna we na een
grondige controle/fouillering al snel onze plekken
in de Kurve gevonden hadden. Aangezien we nog
wel even tijd hadden, gingen mijn broertje en z’n
vrouw alvast wat te drinken halen en die kwamen
helaas van een koude kermis thuis. Voor consumpties en toiletten moest je eerst naar een ander vak
gaan, in dat vak helemaal naar beneden lopen,
alwaar je voor 16 euro (!!!!!!!) twee cola en twee

ko e bestelt
koffi
(inclusief sta(in
tiegeld voor
tie
de glazen en
de AWD-card,
de Knappenkarte van de
ka
AWD-Arena).
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Het SchalkeHe
vak stroomde
va
ondertussen
on
lekker
vol
lek
(inclusief be(in
kenden zoals
ke
DJ Dirk, maar
Rob W. hebRo
spotten..), gelukkig
ben we helaas niet kunnen spotten.
zaten we dichtbij de Ultras Gelsenkirchen, die al
goed aan het inzingen waren.
De Ultras hadden ook een leuke sfeeractie, want
ze hadden allemaal een zakje in hun hand en bij
de opkomst van de spelers werden deze zakjes
losgescheurd, waardoor er een enorme blauwe
confetti-zee ontstond, sehr schön!
De wedstrijd begon prima voor Schalke, bij de eerste aanval mikt Farfan de bal op de paal, waarna
Kobi hem in de rebound helaas huizenhoog over
schiet. Schalke blijft drukkend aanwezig, maar na
7 minuten belandt een verdwaald schot van Hannover achter Neuer: 1-0.
Dit mag de pret niet drukken in het uitvak en er
wordt door iedereen vrolijk verder gezongen (be-

halve een bezopen wijf achter ons, die de overige
80 minuten loopt te brullen dat ze moet kotsen
van het team en dat ze allemaal klootzakken zijn).
Het beeld dat neergezet wordt in de eerste tien
minuten blijft de hele wedstrijd bestaan. Schalke
dringt aan, maar de bal wil er maar niet in. Vooral
Asamoah had toch twee keer de gelijkmaker kunnen maken. Ook de sfeer op de tribune blijft ongewijzigd. Sterker nog, in de 2e helft gaat iedereen als 1 man/vrouw achter het elftal staan (nou
ja, bezopen uitzonderingen daargelaten en een
paar mensen die fluiten als der Kävin erin komt)
en wordt het thuispubliek in Hannover compleet
weggezongen. Zo hoort het te zijn auf Schalke!

59

Dat zie je tegenwoordig helaas niet meer in de
Veltins Arena, zelfs niet in de Nordkurve. Je kunt
zeggen wat je wilt, maar Ultras Gelsenkirchen zorgen ook bij thuiswedstrijden voor de stemming, de
rest van de Nordkurve staat erbij en kijkt ernaar.
Om maar te zwijgen van de rest van het stadion.
Dan mag het Parkstadion wel een ouwe betonnen
bak zijn geweest, daar had je 100 keer meer sfeer
dan in die klinische Arena.
Helaas blijft de 1-0 stand ongewijzigd en na het
fluitsignaal wordt het team wederom niet uitgefloten, maar er wordt geapplaudiseerd. Benny Höwedes en Heiko Westermann bedanken op hun
beurt de supporters door hun shirt weg te geven.

Vlug het stadion uit en naar de warme auto gelopen, waarna we zonder ernstige post-game verkeersinfarcten zoals in Gelsenkirchen na een paar
uurtjes alweer in Enschede waren. In Enschede
ben ik direct op de trein gesprongen, waar ik rond
23.00 na een dagje van 800 kilometer heen-enweer moe, maar voldaan weer thuiskwam.
Niet voldaan vanwege de prestaties van het elftal,
w
want
het gebrek aan scorend vermogen begint nu
e
echt
een probleem te worden, maar vooral voldaan
vanwege de supporters. Het kan nog wel!
d
Met z’n allen achter je club staan en niet fluiten
als
a het doelpunt niet snel genoeg valt. De success
supporters/Arena-toeristen/mode-fans
zullen ons
hopelijk snel verlaten en verkassen naar hoppenheim, want da’s per slot van rekening ook blauwwit,
w ligt ook nog een beetje in de buurt en die
hebben wel succes. Als deze knurften weg zijn,
bestaat er misschien nog een kans dat onze Veltins Arena weer een echte Donnerhalle wordt!

FC Schalke 04 - Paris St. Germain
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Column: Die Lage auf Schalke
Auf Schalke zitten er veel zaken ernstig scheef.
Trouwe fans zien met lede ogen hoe de charme
van die eens zo karaktervolle volksclub in ras
tempo plaatsmaakt voor de schimmige wereld van
het grote geld. Voor het online bvb-fanzine Die
Kirsche schreef Thorsten Heinrich, bij sommigen
bekend uit de Fankneipe of van het laatste BWEtoernooi, een pakkende column over die Lage auf
Schalke.

Faule + arrogante Millionäre
als Emotions- Killer
Es sollte der (erneute) Run auf die Meisterschale
werden. Wie all die Jahre weckte Manager Andreas Müller vor der Saison große Titelträume
beim königsblauen Anhang. Zwar ist der Anteil
derer, die sich von seiner albernen Euphorie haben anstecken lassen, im selben Maße gesunken,
wie die tatsächlichen Titelchancen des FC Schalke
04, doch scheint die Geduld beim treuen Anhang
in Gelsenkirchen aufgebraucht.
Das Auftreten der „Mannschaft“ müsste eigentlich
als vereinsschädigendes Verhalten ausgelegt werden. Als sei ein Wettbewerb ausgerufen worden:
„Wer spielt sein Stadion am schnellsten leer“ oder
„Wer vergrault seine treuen Fans am effektivsten“.
Gäbe es diese Wettbewerbe, so stünde Schalke
mit uneinholbarem Abstand auf Platz eins und
könnte bereits zur Winterpause diese Schale in
den Himmel recken. Man strebte dann zielsicher
den 4. –5. Titel in Folge an.

door Thorsten

Null Leidenschaft,
null Courage,
null Ahnung,
für welchen Traditionsverein
sie da auflaufen dürfen
Die fehlende Geduld könnte man, oberflächlich
betrachtet, als Ungeduld und Folge der Desillusionierung sehen, doch stecken hinter den immer
lauter werdenden Missfallenskundgebungen wesentlich grundlegendere Probleme. Die Vereinsstrukturen haben sich für den treuen Schalker, der
jahrzehntelang sein Herzblut für seinen Arbeiterverein verschüttet hat, viel zu schnell in die völlig entgegengesetzte Richtung der Ursprünge des
Clubs entwickelt.
Der einfache Malocher, der fußballverrückte Fan,
war stets das Fundament, das Herzstück, die Seele des Vereins, nun wird er systematisch mehr und
mehr an den Rand, ja fast aus dem engen Umfeld
gedrängt.
Die Kluft zwischen den Anhängern und den Spielern nebst Verantwortlichen, könnte nicht größer
sein und war auch nie größer. Der Fan, der viel
zu lange den Mund gehalten und sich passiv in
alle Veränderungen gefügt hat, ist nun nicht mehr
bereit, diesen Weg der Totalkommerzialisierung
mit zu gehen. In den Foren liest man nun von genau den Personen, die jahrelang die Meisterschaft
als DAS Muss, koste es was es wolle, angesehen
haben, plötzlich mit Beiträgen a la: „… egal ob
wir gegen den Abstieg spielen…“, „…dann lieber
in Liga 2 oder 3…“… „aber wieder mit Jungens
auffem Platz, die Gas geben und Bock haben für
Schalke zu spielen, stolz sind, das königsblaue Trikot tragen zu dürfen…“.
Das Kind liegt im Brunnen. Im Unterbewusstsein
haben viele Schalker, wie ein Streifzug durch die
einschlägigen Foren dokumentiert, schon lange
mit Unbehagen registriert, dass sich der Verein
vollends wandelte, die eigene Leidenschaft dabei
zunehmend schwand. Sich dies einzugestehen,
der Autor dieser Zeilen hat es am / im eigenen
Leibe erlebt, ist äußerst schwierig. Es durfte nicht
sein, was längst unaufhörlich in einem immer stärker werdende Gleichgültigkeit und immer mehr
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Frust aufkommen ließ: trotz aller Mühe, sich gegen diese emotionale Verkrüppelung der einstigen
größten Liebe zu wehren, es war / ist ein Kampf
gegen Windmühlen.
Wie im richtigen Leben eben auch. Verändert sich
der Partner total, dreht er sich um 180°, so kann
man kaum davon ausgehen, dass eine solche Beziehung noch lange Bestand hat.
Ursachen
Die Ursachen sind vermeintlich klar, aber sie stecken oftmals in kleinen Details, die die Vereinsbosse und Ligaoberen als nichtig abtun oder gar
nicht wahrnehmen. Um nur einige Beispiele zu
nennen:
• Sicherheitswahn in / um Deutsche Stadien:
Nirgends in Europa geht es seit vielen Jahren
friedlicher, gesitteter und entspannter bei und um
Spiele der beiden deutschen Eliteklassen zu, als
in Deutschland. Doch immer und immer wieder
werden neue (sinnlose) Schikanen und einengende Vorschriften / Verbote erlassen, die einem
das Fanleben schon tüchtig vermiesen können,
gepaart mit schlecht ausgebildetem Sicherheitskräften und übermotivierten Staatsbediensteten,
führt dies zu Negativeindrücken, die haften bleiben. Gerade die Auswärtsfahrer können ein Lied
davon singen.
• Preisgestaltung:
man predigt zwar unaufhörlich, dass die Preise
fanfreundlich seien, aber dies sind sie schon lange
nicht mehr. Eine höhere Inflation, als bei Bundesligaspielen, findet man kaum in anderen Bereichen.
Im Klartext: der Fan wird ausgenommen wie eine
Weihnachtsgans. Übel stoßen dann natürlich Aktionen auf, bei den man die Anhänger schlichtweg
für dumm verkaufen will.
• Da werden mit großem Presse-Bramborium
5 € - Gutscheine (für den Fan- Shop) vergeben,
gleichzeitig (quasi im Kleingedruckten) die Eintrittspreise zum Uefa- Cup- Spiel gegen Manchester CITY um den selben Betrag angehoben. Man
sieht, was man über den Intellekt seines Anhangs
auf Schalke denkt.
Ständige Preiserhöhungen, ob im Ticketing,
oder im Cateringbereich, dies alles geschieht so
maßlos, dass der Ottonormalverbraucher sich die
Stadionbesuche schon einteilen muss. Viele, die
in früheren Jahren kein Spiel ausließen, können
heute nur noch ausgewählte Spiele besuchen.
Die versteckten Kosten (völlig überzogene Vorverkaufsgebühren und ebenso überzogene Portokosten) runden das Profil des Vereins ab: Gewinnoptimierung, Geschäfte…, mit Sport hat dies nur noch
gaaanz wenig zu tun. Das zum Thema volksnaher
Arbeiterverein.
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• Söldnermentalität / Personalpolitik:
Der teuerste Kader der Vereinsgeschichte spielt
den unansehnlichsten Fußball der Vereinsgeschichte. Konnten die Jungs in den Abstiegsjahren einfach nicht besser kicken, so kämpften sie
aber bis zum Umfallen. Dies verband die Spieler
früherer Zeiten mit den Fans, damit konnte man
sich identifizieren, weil es Kampf war, weil man
spürte, die da unten auf dem Platz geben alles.
Eine Truppe wie die Eurofighter, die spielte keinen besonders attraktiven Fußball, aber lieferte
ehrliche Maloche ab. Von den Spielern werden sie
auf Schalke in Jahrzehnten noch schwärmen. Wie
schwer muss es einem Youri Mulder und Mike Büskens (Sinnbilder der Uefa- Cup- Gewinner) fallen,
dieses lustlose Gekicke mit verantworten zu müssen und zeigt, wie ohnmächtig doch die Übungsleiter heutzutage gegenüber den Spielern sind.
Diese Modepüppchen , die heutzutage den ArenaRasen bevölkern, passen zum Ruhrpott, wie der
Duden zur Bild Zeitung.
Null Leidenschaft, null Courage, null Ahnung, für
welchen Traditionsverein sie da auflaufen dürfen.
Hauptsache die Frisur sitzt! Dafür wird auch im
14 Tage Rhythmus der Schnippler aus Basel eingeflogen!

Ständige Preiserhöhungen,
ob im Ticketing, oder im
Cateringbereich
Abzockern
Natürlich, man schaut jedem Menschen nur vor
den Kopf, aber wie man sich eine derartige Ansammlung von Abzockern und Faulenzern zusammenkaufen kann, ist mir schleierhaft. Welche
Qualitäten kann ein Scout haben, der diese Graupen empfiehlt? Welche Qualität kann ein Manager
haben, der diese Graupen auch noch verpflichtet?
Und das dollste daran: er kündigt sie an wie einen
Messias, wie den Heilsbringer.
Zu sehen, oder besser zu erleiden bekommen die
Zuschauer dann einen Rollmops wie Ze Roberto
(2), einen „Spielmacher“ wie Großmüller, einen Peter Löwenkrands, einen Sanchez, seines Zeichens
Top- Torjäger der mexikanischen!!! Liga, einen
Albern Streit (der musste unbedingt, obwohl verletzt, in der letzten Winterpause verpflichtet werden) allesamt Bankdrücker oder Tribünengäste,
die sich finanziell gesund stoßen, aber niemals
auch nur ansatzweise die Bereitschaft gezeigt haben, in Gegenleistung zu treten.

Die Stammformation lässt es natürlich ebenso
gemächlich angehen, Druck von der Bank ist
kaum vorhanden. Und sollte mal einer aus der
Anfangself rutschen, was soll´s, die Kohle fließt
weiter und man braucht sich dafür nicht so sehr
anzustrengen. Über kurz oder lang ist man eh wieder im Stamm- Kader.
Auf den Punkt gebracht: an einer Ansammlung
von solch miesen Charakteren, muss jeder Trainer
der Welt scheitern. An ein hartes, weiterentwickelndes Arbeiten, ist mit solch unambitionierten
Abzockern, nicht zu denken. Vielmehr werden hoffnungsvolle Neuzugänge und Nachwuchsspieler
ganz schnell versaut und in den gleichen NegativNull- Bock- Sog gezogen.
Und so spielt diese „Mannschaft“ denn auch Woche für Woche. Lustlos, immer den selben Aufwand betreibend. Gegen schwache Gegner reicht
dies oft, gegen bessere eben nur selten. Dies stört
diese Leute nicht, dann wird eben verloren, Arsch
aufreißen? = Fehlanzeige. Diese Emotionslosigkeit, ja Gleichgültigkeit, vieler dieser fürstlich entlohnten Schnösel, muss einen jeden Fußballfreund
nicht nur anwidern, sie muss einen auf die Palme
bringen.
Diese miese Einstellung, die solche Fußballer offen ausleben, verbreitet sich immer mehr, leider
scheint Schalke dort eine Vorreiterrolle eingenommen zu haben. Immerhin ist man in diesem Bereich die Nummer 1.

Die Spiele, sie sollten der Hauptgrund für den Stadionbesuch sein. Sind sie bei vielen aber schon
lange nicht mehr. Viel zu oft bildet das Spiel den
negativen Höhepunkt eines ansonsten recht gelungen Tages. Viele Schalker pflegen ihre Rituale,
treffen sich mit Bekannten / Freunden in gastronomischen Einrichtungen, um sich auf das Sportereignis einzustimmen. Böse Zungen behaupten,
dass sie dies tun, um sich das Spiel im Vorfeld
schön / erträglich zu trinken. Fakt ist, dass für
viele Fans das Spiel nur noch von sekundärer Bedeutung ist, der primäre Beweggrund ist die Kontaktpflege, immer und immer wieder nach Gelsenkirchen zu reisen.
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Die große Anzahl an Fans, die während des Spiels
in den Gängen stehen, sich in aller Ruhe unterhalten, obwohl auf dem Rasen die „Idole“ mal wieder die Trikots spazieren tragen, bestätigen diese
These.
Wohlwissend, dass man nichts verpasst, kann der
Blick aus luftiger Höhe über das Ruhrgebiet oder
ein netter Schwatz mit Gleichgesinnten interessanter sein, als das Gekicke im Inneren, vor allem
wird einem die Laune nicht verdorben.
Die Diskrepanz zwischen den Anhängern und den
Spielern ist mittlerweile unüberbrückbar groß. Ein
„Urschalker“ Asamoah und ein Gelsenbub Manuel
Neuer reichen bei Leibe nicht aus, um dem Kunden Volksnähe zu suggerieren.
Zu viele Lauschepper missbrauchen den Verein FC
Schalke 04 einzig zur Geldscheffelei, ohne auch
nur im Entferntesten daran zu denken, dass sie
auch eine Bringschuld haben. Hand auf halten und
keine Leistungsbereitschaft, das kommt nirgends
gut an, aber im Ruhrpott am allerwenigsten.

an einer Ansammlung von solch miesen
Charakteren, muss
jeder Trainer der Welt
scheitern.
Wer als Sponsor letztendlich auf der Trikot- Brust
erscheint, spielt heutzutage bei S04 überhaupt
keine Rolle. Hauptsache viel Geld und möglichst
sofort. Der Gazprom- Deal ging seinerzeit derart
fix über die Bühne, der vorherige Sponsor (Victoria) stieg freiwillig(?) ein halbes Jahr vor Vertragsende aus… dieses Gebaren gibt Anlass zu der
Vermutung, dass, wenn die Gas- Millionen nicht
sofort geflossen wären, der Verein akute Liquiditäts- Probleme bekommen hätte.
Wer und was hinter Gazprom steckt, hat somit
niemanden zu interessieren!
Mit Benefizveranstaltungen versucht das Unternehmen sein Image aufzupolieren, diktiert den
Schalke-Fans aber gleichzeitig eine „Freundschaft“
zu den Anhängern von Zenit St. Petersburg auf –
ein Gebaren, das an Plumpheit kaum zu übertreffen ist. Nach anfänglichen Erfolgen dieser Politik,
haben sich die königsblauen Anhänger nicht weiter vor den Karren spannen lassen und den Russen die kalte Schulter gezeigt.

Die Aufzählung der Beweggründe, warum es auf
Schalke derzeit scheppert, könnte um etliche
Punkte erweitert werden, würde aber den Rahmen sprengen. Der Verein hat sich darauf verlassen, dass jedem unzufriedenen Kunden, der seine
Dauerkarte oder Tageskarte nicht mehr löst, zig
Tausende auf Wartelisten stehende Menschen die
Kassen weiter füllen und deren Nachfolge antreten. Herbe Kritiker sind in der jüngeren Vergangenheit auch schon mal mit der Drohung des
Entzuges von (Dauer-) Karten mundtot gemacht
worden, kritische Beiträge werden schnellstens
aus den offiziellen Foren gelöscht… wenn die
Spieler nur auch immer so flott wären. Dies nennt
man dann volksnah, kritikfähig…, ja ne, is klar ihr
feinen Herren.
Arroganz
Dass sich Volkes Zorn nun plötzlich in solch massiver Weise entlädt, war nur eine Frage der Zeit.
Schon viel zu lange haben sich die Fans die TotalKommerzialisierung und die damit verbundene
Ausbeutung gefallen lassen; viel zu lange hat
man taten- /sprachlos, der völlig verfehlten und
konzeptlosen Personalpolitik, zugeschaut; viel zu
lange hat man sich immer und immer wieder vertrösten und wohl auch für dumm verkaufen lassen; viel zu lange hat man sich die zum Himmel
stinkende Arroganz der Spieler und Offiziellen bieten lassen… nun ist das Fass halt übergelaufen.
Die Schalker Fans sind nun mal emotional veranlagt, wie viele Fans gerade im Ruhrpott.
Diese Explosion, in der sich nun der aufgestaute
Frust der vergangenen Jahre geballt entladen hat/
entlädt, ist eine logische Folge der Entwicklung im
und um den Verein. Zu befürchten ist aber, dass
durch die beiden recht erfolgreich verlaufenen
Partien gegen Hertha (1-0) und Remis beim Tabellenführer und Herbstmeister Hoffenheim, und
die sich anschließende Winterpause, der größte
Ärger verraucht sein wird, wenn man Ende Januar auf Schalke zur großen Aufholjagd blasen
wird um Platz drei noch zu erreichen. Das ist ein
fundamentales Problem beim FC Schalke 04: zu
schnell lässt man sich wieder einlullen. In keinem
Interview hat man es von Schalker Seite ausgelassen, darauf hinzuweisen, wie aufopferungsvoll die
Mannschaft doch gekämpft habe gegen die Berliner. Und damit sind wir schon bei einem Kernproblem: Man verweist darauf, dass die Mannschaft
gekämpft habe. Meine Güte, nun bin ich aber froh.
Die Spieler haben doch tatsächlich mal gekämpft.
Hut ab, mein ewiger Dank sei Euch sicher, ihr Fußballästheten in blau + weiß.
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Warum es in der Rückrunde unbedingt besser
laufen sollte, als zuvor, bleibt bisher verborgen.
Diesen (Zweck?-) Optimismus der Vereinsoberen
kann man nur schwerlich teilen, der Kader wurde
in keiner Weise verstärkt, der angebliche TopStürmer Kuranyi hat noch nicht richtig trainieren
können, Pander wird wohl langfristig ausfallen
(wie kann man auf ihn Jahr für Jahr als Stammkraft setzen, wohlwissend, wie verletzungsanfällig
er ist?). Aber: Andreas Müller, der Manager, hat
ja den Stall ausgemistet. Hurra, er hat ein paar
Bank- / Tribünen- Hocker entsorgt, zwei Spieler
zu den Amateuren verbannt. Klasse Leistung, Herr
Manager, endlich habe auch ich begriffen, wofür
Sie derart fürstlich entlohnt werden.
Klartext: damit hat A. Müller seine Inkompetenz
vielfach unterstrichen. Blinder Aktionismus, in
dem ein paar Bauernopfer erbracht werden und
schon strahlt die Sonne über Gelsenkirchen. An
Naivität und Einfallslosigkeit ist die Handelsweise
nicht zu übertreffen. Müller hat einzig versucht,
seinen Job zu retten, ob Schalke und seine Ziele
dabei auf der Strecke bleiben, interessiert diesen
Mann nicht. Hier arbeitet ein absoluter Laie auf
einer Baustelle, die für seine Fähigkeiten zig Nummern zu groß ist!

Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken, so lehrt es
uns ein schlaues Sprichwort. Im Falle des S04 trifft
diese Weisheit den Nagel auf den Kopf.
Findet nicht ganz schnell ein generelles Umdenken in der Vereinsspitze statt, werden sich zeitnah
viele Urschalker (die Echten) vom Verein abwenden und den Platz für noch mehr oberflächliche
Eventglotzer frei machen. Ob die denn aber in
künftigen Krisenzeiten derart zum Verein stehen,
wie die Leute, die man vergrault hat, die den Verein in den schlimmen Zeiten, durch ihre völlige
Hingabe, am Leben gehalten haben, das bleibt zu
bezweifeln.

Ein Umdenken ist unumgänglich, aber ich habe
meine berechtigten Zweifel, dass sich grundlegend etwas ändern wird. Die Denkweise ist einfach zu sehr von Starrblick und Scheuklappenmentalität geprägt. Die Rückschlüsse und Reaktionen
auf die verkorkste Hinserie, bestätigen mich in der
Befürchtung, dass alles so weiter laufen wird und
ganz viele Blaue irgendwann die Bindung vollends
verlieren werden und Schalke komplett als Nobelmarke für Yuppies und Selbstdarsteller verkommt
und die Seele (die Fans) verlieren wird.
Sich, nach beinahe 30 Jahren Leben + Leiden und
vor allem bedingungsloser Liebe zum FC Schalke
04, eingestehen zu müssen, dass das (für mich)
liebenswerte, ursprüngliche Schalke, in kürzester
Zeit, der Gier nach Erfolgen und der Totalkommerzialisierung geopfert worden ist, trifft mich tief im
Inneren und macht mich traurig. Als Realist werde
ich mich, wie in den vergangen Monaten bereits
geschehen, mehr und mehr damit abfinden und
zunehmend mit Schalke abschließen.
Früher wäre der folgende Satz bei mir undenkbar
gewesen: watt soll´s, es gibt Wichtigeres.

Früher wäre der folgende
Satz bei mir undenkbar
gewesen: watt soll´s, es
gibt Wichtigeres.
Abschließend für all diejenigen, die sich an solchen
Zeilen hier ergötzen können, die schadenfroh mit
dem Finger Richtung Schalke zeigen: Kehrt mal in
Euch, wie viel Schalke auch bereits in eurem Verein praktiziert wird…, erschreckt Euch nicht, denn
Schalke´s Schicksal lauert vielerorts!
Gutgehn
Thorsten Heinrich

Gelbe Wand ist wieder da...

vrijdag 20 februari 2009 20.32 uur Arena Gelsenkirchen
Twee jaar was hij spoorloos verdwijnen. Zie hier, op een verloren vrijdag in februari dook het “gelbe
wand dortmund”-doek zo maar op in de Nordkurve van onze Arena. Een heldhaftig optreden dat het
arme dundoek helaas moest bekopen met een ouderwetse vierendeling door tientallen grijpgrage
königsblaue handen:

Die Gelbe Wand in Schalker Hand!
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BWE fanshop
BWE Fanclubjaal

BWE t-shirt

€ 7,50

blauw of wit div. maten
BWE sweater

€ 20,00

blauw div. maten
BWE sjaal 2008 € 10,00
BWE sjaal
€ 10,00
nog enkele exemplaren
S04+FCT sjaal € 10,00
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BWE vaan

€ 4,50

BWE pin logo

€ 3,50

... Schalke ...
... ich bin für dich geboren ...
... ich hab mein Herz verloren ...
... an deinen Fussballclub ...

