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SC Westfalia 
04 Herne,
Aus Tradition 
Wird Zukunft

n het voetballandschap 
van Duitsland neemt SC 
Westfalia 04 Herne anno 

2019 een bescheiden plek in. 
Ooit was dat anders. Maar de 
club miste de boot en inmid-
dels staat de tijd in Stadion 
am Schloss Strünkede al eni-
ge tijd stil. Voor de liefhebber 
is dat goed nieuws.

Stadion am Schloss Strünkede waar 
SC Westfalia 04 Herne al sinds de ope-
ning in 1934 speelt, ligt in een fraai park 
precies naast het slot van Herne. Het 
prachtige waterkasteel uit de zestien-
de en zeventiende eeuw wordt gezien 
als een van de mooiste sloten in het 
Ruhrgebied. Het renaissancegebouw 
herbergt een museum en is een bezoek 
meer dan waard. Hoewel er vandaag 
een openluchtconcert is met klassieke 
muziek (daarover later meer) moeten 
we het slot links laten liggen. Westfalia 
wacht. 

Gelukkig is Stadion am Schloss Strün-
kede ook een plaatje. Wat heet. Af-
gezien van de bouw van een nieuwe 
hoofdtribune in de jaren vijftig is er 
sinds de opening weinig veranderd. 
Het is een typisch Duits stadion uit het 
verleden: een hoofdtribune met over-
dekte zitplaatsen, heel veel onoverdek-

te staanplaatsen en natuurlijk een sin-
telbaan. Al is die sinds de vervanging 
van de grasmat voor een kunstgrasveld 
jammer genoeg wel voor een groot deel 
verdwenen. Het maakt het stadion een 
beetje wonderlijk. De tribunes zijn af-
tands, maar het middenterrein ziet er 
als nieuw uit. 

Vlak voor aanvang van de wedstrijd 
schalt de muziek luid over het sport-
park. Brother Louie van Modern Tal-
king. We zijn tenslotte in Duitsland. 
Maar niet bij iedereen valt dit liedje in 
goede aarde. De politie arriveert. Of het 
allemaal wat zachter kan. Bezoekers 
van het klassieke concert hebben last 
van de herrie. De DJ draait de schuif 
braaf naar beneden. Die feestmuziek 
is ook helemaal niet nodig. Slechts 
een paar honderd liefhebbers hebben 
vandaag de moeite genomen hun club 

aan te moedigen. Goed, het gaat om 
een oefenwedstrijd tegen VfL Kem-
minghausen, maar de tijd dat Westfa-
lia makkelijk 35.000 mensen trok, ligt 
echt in een ver verleden. Dat weet ook 
Rainer Ongsiek. Samen met zijn kame-
raden Andreas Schmidt en Bernhard 
Zaddach komt hij al sinds jaar en dag 
bij Westfalia Herne. ‘Mijn opa kwam 
hier, mijn vader en ik inmiddels ook 
alweer zestig jaar. Ik heb de goede tij-
den meegemaakt: de jaren vijftig toen 
we ons twee keer op een rij plaatsten 
voor de eindronde om het Duitse kam-
pioenschap en de jaren zeventig toen 
we een aantal jaren in de 2. Bundesli-
ga speelden. Daarna ging het bergaf-
waarts. Mede dankzij een enorm be-
lastingschandaal van onze toenmalige 
hoofdsponsor. Maar in de slechte tijden 
ben ik er ook. Het gaat om meer dan 
voetbal. Ik ontmoet hier mijn vrienden. 

I

Peter van der Wijst
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We hebben het gezellig. De wedstrijd is 
bijzaak.’

Inzamelingsactie

Zestig jaar geleden beleefde Westfalia 
Herne het hoogtepunt in haar bestaan. 
In het seizoen 1958/59 werd de club 
verrassend kampioen in de Oberliga 
West, ook wel Das wunder von Her-
ne genoemd. In de eindronde om het 
Duitse kampioenschap kon het elftal 
geen potten breken. De trofee werd 
uiteindelijk gewonnen door Eintracht 
Frankfurt. Leuk weetje is dat Westfalia 
de wedstrijden in de eindronde niet in 
het eigen stadion mocht afwerken. De 
Duitse bond eiste een capaciteit van mi-
nimaal 40.000 plaatsen. De blauw-ro-
den weken daarom uit naar Stadion 
Rote Erde van Borussia Dortmund. 
Voor supporters is het kampioenschap 
van 1959 nog steeds springlevend. Zo 
zijn de ultra’s een inzamelingsactie 
gestart voor een groot spandoek om 
het kampioenschap te herdenken. Een 
aantal van hen is vandaag aanwezig. 
Ze zwaaien met grote vlaggen. ‘We 
proberen wat sfeer te maken’, zegt een 
van hen. ‘Vinden we leuk om te doen. 
We wonen in Herne. Westfalia is onze 
club.’ 

Hond

Hoewel Westfalia Herne midden in 
het Ruhrgebied ligt, afficheert de club 
zich niet met mijnwerkers. Iets wat veel 
andere clubs in de regio wel doen. Dit 
komt omdat Westfalia werd opgericht 
door welgestelde burgers. Dit in tegen-
stelling tot plaatsgenoot en grote rivaal 
SV Sodingen dat wel voortkomt uit 
de arbeidersklasse. ‘Vroeger ging het 
er op’, zegt Andreas Schmidt. ‘Maar 
inmiddels is die rivaliteit wel een beet-
je over. Het verschil in stand is er niet 
meer en tegenwoordig speelt Sodingen 
nog lager dan wij. Maar tijdens onze 
befaamde kermis in augustus wordt al-
tijd de Cranger Kirmes Cup gehouden, 
een toernooi met clubs uit Herne en 
omgeving. We spelen dan altijd tegen 
Sodingen. Dan wil het nog wel eens uit 
de hand lopen’, lacht Andreas, die ter 
illustratie met zijn vuisten boksbewe-
gingen maakt.

Voor zijn voeten ligt Luna, de hond 
van Bernhard Zaddach. De brave gol-
den retriever is bij elke thuiswedstrijd 
van Westfalia. ‘Ze is een soort mascotte 
geworden’, zegt hij lachend. ‘Vandaag 
gaat het om een oefenwedstrijd, maar 

bij competitiewedstrijden draagt ze al-
tijd een blauw-rode sjaal. Ze is ook lid 
van de club. Elk jaar op haar verjaardag 
wordt ze gehuldigd op de middenstip. 
Nee echt, dat is geen grap.’

Slogan

De slogan van Westfalia is Aus Tradi-
tion Wird Zukunft. Niet voor niets. De 
club kijkt na een moeilijke tijd weer 
vooruit. Doel is promotie naar de Regi-
onalliga. Met hulp van sponsors moet 
dat plan binnen een jaar of drie werke-
lijkheid zijn. De drie vrienden Rainer, 
Andreas en Bernard hebben er vertrou-
wen in. ‘Het zou in ieder geval heel 
mooi zijn’, zegt Rainer. ‘Westfalia hoort 
op dat niveau te spelen. Ik kijk nu al uit 
naar de derby’s tegen Rot-Weiss Essen 
en Wattenscheid. Maar eerst maar eens 
kampioen worden in de Oberliga na-
tuurlijk.’

Het Ruhrgebied wordt ook wel het 
Land der Tausend Derbys genoemd. 
Clubs liggen voor het oprapen. Van-

Voetballen in je blootje
Met sportieve successen haalt Westfalia Herne de krantenkolommen nau-
welijks nog. Op een andere manier kreeg de club wel alle aandacht op zich 
gericht. Op 6 juni 2015 was in Stadion am Schloss Strünkede een wedstrijd 
tussen twee teams die speelden in hun… adamskostuum. Het ging om een 
kunstproject van fotograaf Gerrit Starczewski. Met de actie nakedFussball 
wilde hij protesteren tegen de totale vercommercialisering van het voetbal. 
Door spelers in hun blootje te laten voetballen, zou de sport volgens hem 
weer terugkeren naar haar ‘oorspronkelijke en natuurlijke staat’. Voor het 
blote oog zou het lastig zijn beide teams uit elkaar te houden. Dat probleem 
werd opgelost door de spelers rode of witte sokken te laten dragen. Team Wit 
won uiteindelijk met 7-1. De wedstrijd werd bezocht door 110 mensen. Zij 
bekeken de wedstrijd, hoe kan het ook anders, ook in hun blootje. Westfalia 
Herne stelde 95 liter bier tot de beschikking. En zonnebrandolie. Of de club 
zelf overwogen heeft om voortaan ook zonder kleren te voetballen, is niet 
bekend. Starczewski is overigens zelf supporter van VfL Bochum. Over die 
club maakte hij al eens een fotoboek. Nieuwe wedstrijden in het kader van 
nakedFussball staan gepland voor volgend jaar. 

uit Herne kun je fluitend op de fiets 
naar Schalke. Of naar Bochum of Dort-
mund. De vraag ligt voor de hand: 
waarom op de tribune zitten van een 
club die al jarenlang aan het ploeteren 
is? ‘Grote clubs zitten hier inderdaad 
om de hoek’, zegt Andreas. ‘Maar ik 
zal het in mijn beste Engels zeggen: So 
what? Wat kan mij dat schelen. Westfa-
lia is onze club, ons leven. We zijn hier 
in goede en slechte tijden. Dat zal nooit 
veranderen. Zo, nu is het tijd voor een 
biertje.’

Westfalia speelt met 2-2 gelijk tegen 
Kemminghausen, na een ruststand van 
2-0 in het voordeel van de thuisclub. 
Niemand maalt er om. Het gaat om 
een oefenwedstrijd. Of de club daad-
werkelijk de stap kan zetten naar de 
zo gewenste Regionalliga is nog even 
afwachten. De trouwe supporters gun 
ik het in ieder geval van harte.

Panenka fotoboek II

DUITSE 
CULTCLUBS
Waar woont Hennes, de bekende Geiβbock en levende mascotte 
van 1. FC Köln? Hoe vind je diep in de wouden van Thüringen het 
‘geheime’ pareltje van het DDR-voetbal? Wat valt er te beleven 
op de Schalker Meile in Gelsenkirchen en hoe kom je vandaar-
uit (gratis!) in het stadion? Het zijn zo maar een aantal vragen, 

waarop je het antwoord vindt in het (foto)boek ‘Duitse cultclubs’. 

Deze maand online te bestellen voor het speciale aktie-tarief 
van € 19,95 incl. verzending.

www.panenka-webshop.nl

(foto: nakedFussball / G
. Starczew

ski / S. Flad)
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