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Een historisch moment! 

Vanaf juli 2017 is de Brigata Fanatico Emmeng officieel een supporters vereniging van FC Emmen. Dit is 

natuurlijk een historisch moment!  

Naast de al langer bestaande supporters- vereniging Rood Wit is het nu dus ook mogelijk om lid te worden 

van de Brigata Fanatico.  

Het oprichten van een tweede supporters vereniging heeft als voordeel dat supporters nu de kunnen kiezen 

voor de supporters vereniging die het beste bij hun past.  

Dit magazine zal halfjaarlijks verschijnen, waarvan de eerste keer enkel digitaal! 

Veel lees plezier in dit eerste magazine van de Brigata Fanatico! 

De redactie 

 
 

 

 
Arjan Bouwmeester tekent de 
oprichtingsverklaring van de vereniging! 

Het bestuur 

Het eerste bestuur van de Brigata Fanatico 

is als volgt:  

Voorzitter: Arjan Bouwmeester 

Vicevoorzitter: Maickel Harmers 

Penningmeester: Martin Zaan 

Secretaris: Ben Oort 

Lid: Niels Kramer 

Lid: Nick Luchjenbroers 



Frank Olijve naar de 

USA! 
Voormalig FC Emmen aanvoerder Frank Olijve heeft een 

mooi avontuur te pakken. De publiekslieveling tekende 

namelijk een contract bij Orange County SC in de 

Verenigde Staten van Amerika.  

Het was even slikken afgelopen seizoen toen bekend werd dat 

publiekslieveling Frank Olijve zou vertrekken bij FC Emmen. De 

middenvelder zelf het het goed naar zijn zin bij de club en wou 

graag blijven. Helaas wou de club niet verder met Olijve. 

Gelukkig voor de Olijve heeft hij een nieuwe club gevonden! 

Orange County SC, qua naam geen bekende club maar het 

maakt het avontuur voor hem er niet minder mooi op. 

Op twitter bedankte Olijve de supporters voor de steun de 

afgelopen seizoenen bij FC Emmen. John, voorzitter van de 

Olijve fanclub, overhandigde Olijve het ‘No Olijve, No Party’ 

spandoek vlak voor hij de oceaan overstak. 

Frank, bedankt voor alles! 

  

 

 

 

 

 

 

 



Fan interview 
Elke editie van De Fanatico interviewen we een FC Emmen fan. We trappen af 

met Niels Kramer.  

Bijnaam: Brutus 

Woonplaats: Emmen 

Leeftijd:26 

Eerste wedstrijd: Geen idee,  maar het was ergens in 2003. 

Favoriete speler aller tijden: Ik heb geen favoriete speler, 

heb meerdere goede spelers gezien. 

Aan welke tegenstander uit de competitie heb je de 

grootste hekel: Jong Ajax, omdat zij de meeste 

verschillende spelers gebruiken en dat is 

competitievervalsing. 

Favoriete biermerk: Heineken 

Bier of tieten: Tieten 

Mooiste awayday: Op vrij vervoer naar Volendam, lekker bier drinken op de 

dijk! 

Tegen welke club zou je FC Emmen graag een keer willen zien spelen: Maakt 

mij niet zoveel uit FC Emmen staat bij mij voorop. Als ik moet kiezen dan maar 

het liefste een leuke oefenwedstrijd in het buitenland. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Word lid! 
De supporters vereniging Brigata Fanatico staat of valt met de steun van de 

leden. Daarom de dringende oproep om lid te worden. De kosten voor een heel 

seizoen zijn slechts 20 euro. 

De voordelen voor jou: 

– Korting op merchandise. 

– Korting op busreizen. 

– Voorrang op busreizen, bij veel animo dus in de BF-leden bus. 

– Korting op onze feesten en evenementen met club en spelers. 

– U ontvangt het halfjaarlijks magazine ‘De Fanatico’!  

Voor meer informatie zie: brigata-fanatico.nl  

 

  

 

 

 

 

https://brigatafanatico.wordpress.com/over/


 

Interview met Lars van Velsum 

Lars is journalist bij FC Afkicken presenteert daar het Jupiler League 

weekoverzicht, hij volgt de Jupiler League dus op de voet. Wij stelden 

hem enkele vragen. 

 

Wat vind je zo mooi aan de Jupiler League? 

Ik heb van jongs af aan altijd al liefde gehad voor de underdog, wat de Jupiler 

League natuurlijk is ten opzichte van de buitenlandse competities en de Eredivisie. 

En dat terwijl de Jupiler League echt een hele leuke competitie is. Het is 

voetbaltechnisch misschien niet altijd even goed, maar het entertainment is over het 

algemeen wel hoog. Het feit dat er in de Jupiler League zo veel goals per wedstrijd 

gescoord worden maakt het voor mij echt heel leuk om te kijken. 

Daarnaast vind ik de supporters van alle clubs geweldig. Het is prachtig om te zien 

dat er kleine clubs zijn met geen gigantische supportersaantallen, maar die er wel 

week in en week uit zijn voor de club. Dat vind ik geweldig. Daarom probeer ik via 

het Jupiler League Weekoverzicht dat ik presenteer ook deze clubs en supporters de 

aandacht te geven die ze verdienen. 

Weet je nog wat je eerste wedstrijd was in de Juup? 



Poeh, dat moet ergens in 2002 geweest zijn. De precieze wedstrijd weet ik niet 

precies. Alleen dat ik mee ging met een vriend en zijn vader. Die gingen vaker op 

vrijdagavond en vroegen of ik mee ging. Ik merkte meteen de gastvrijheid, 

toegankelijkheid en sfeer. Iets wat ik in die jaren daarvoor, toen ik vaak met een 

vriend meeging naar Ajax niet voelde. Althans, op een andere manier. Dat was wel 

echt een openbaring voor me. 

Voetballers waren opeens veel tastbaarder en niet zo ongebreikbaar. Dat vond ik 

echt geweldig. Sindsdien ben ik ook meteen fan geworden van de competitie. 

Wat is je favoriete club in de Jupiler League? 

De eerste wedstrijd waar ik ooit mee naar toe genomen werd is er een van FC 

Volendam, en dat is daarna meteen mijn clubje geworden. Daar kom ik ook al 

jaren. Het is zo leuk om een club te supporten waar je veel dichterbij kan komen. In 

de jaren dat ik naar Ajax gaan was er nagenoeg geen interactie met andere 

supporters, iets wat ik juist zo leuk vind. 

Geografisch gezien zou het logischer zijn als ik fan zou zijn van AZ maar daar heb 

ik veel minder mee. Volendam is voor mij niet om de hoek maar ik rij graag een 

stuk om die club te zien spelen. 

Overigens heb ik liefde voor alle clubs in de Jupiler League. Doordat ik nu een 

aantal jaar de competitie van dichterbij volg ontwikkel je zoiets. En omdat ik veel 

supporters heb leren kennen van andere clubs ga je de schoonheid van die clubs 

zien en waarom zij fan van hun club zijn. Daarom kan ik ook heel objectief over 

Volendam praten, ik voel geen wrok voor andere clubs en zodoende kan ik altijd 

gewoon objectief kijken en tellen alleen de feiten. 

Welke club mag van jou wel degraderen dit seizoen? 

Haha, goede vraag nu net bekend is geworden dat er dit seizoen geen degradant in 

de Jupiler League is. Maar daarnaast vind ik het heel moeilijk om daar antwoord op 

te geven. Ik heb liefde voor alle clubs en daarom zou ik ook geen enkele een 

degradatie toewensen. 

Hoe kan de competitie volgens jou aantrekkelijker en nog spannender worden 

volgens jou? 

Ik denk hier vaak over na en kom altijd tot de conclusie dat er niet veel dingen zijn 

die veranderd kunnen worden om het aantrekkelijker te maken. Je kan namelijk 

voetbaltechnisch niks veranderen of het niveau opkrikken. Maar ik vind het 

veranderen van de periodes wel een belangrijke kwestie waardoor ik denk dat de 

spanning groter wordt. Door in plaats van de laatste 2 de eerste 2 duels van de 



competitie niet mee te tellen voor periodes maak je de competitie tot het einde van 

het seizoen spannend. 

Daarnaast zou het misschien een toevoeging zijn als niet 1 maar 2 clubs direct 

promoveren naar de Eredivisie. En dat er uiteindelijk play-offs gespeeld worden 

voor 1 ticket. Dit kan ook voor meer spanning zorgen in de Eredivisie omdat clubs 

toch meer op hun hoede moeten zijn om degradatie te voorkomen. 

Wat is je favoriete stadion in de Jupiler League? 

Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet echt een stadion-fetisjist ben die houdt van 

betonnen pisbakken en afgebladerde reclameborden. Een stadion hoeft van mij niet 

per se oud te zijn of op een hele bijzondere locatie te liggen om fijn te zijn om te 

bezoeken. Ik vind eigenlijk dat elk stadion wel iets heeft. 

Het stadion van Go Ahead Eagles, de Adelaarshorst, is natuurlijk gaaf door de 

ligging maar ook het vroegere uitvak zat daar op een toffe plek. Tussen de lange en 

korte zijde in. Maar Telstar heeft weer een gaaf stadion doordat het nét iets anders 

is en 3 in plaats van 4 tribunes heeft. Al met al moet een stadion gewoon goed 

voelen, dan boeit het niet zo hoe het er uit ziet 

Waar denk je dat FC Emmen kan eindigen in dit seizoen?  

Ik denk dat FC Emmen sowieso moet mikken op een plaats die recht geeft op play-

offs. Als ik de selectie bekijk van FC Emmen dan denk ik ook dat dat gewoon het 

doel moet zijn. Het is een team waar zowel verdedigend als aanvallend spelers 

rondlopen waar menig Jupiler League club jaloers op is. 

Daarnaast heb ik trainer Dick Lukkien hoog zitten. Hij komt over als een trainer 

met een no-nonsense mentaliteit, iets wat denk ik bij FC Emmen en de provincie 

Drenthe past. Een man die graag traint op fitheid en discipline, iets wat in bepaalde 

wedstrijden kan zorgen voor het verschil. 

Vorig seizoen ging FC Emmen eruit in de play-offs tegen NEC nadat ze RKC 

Waalwijk werkelijk vermorzeld hadden. Zelf was ik bij die wedstrijd en was ik echt 

verbaasd over de kwaliteit van Emmen. Daarom denk ik dat ze, zeker gezien de 

selectie, bovenin móeten eindigen. Dit zijn ze verplicht als je ziet hoeveel kwaliteit 

ze in huis hebben. 

Wie is de meeste belangrijke speler voor FC Emmen volgens jou?  

De meest belangrijke speler vind ik lastig om te benoemen, want ik denk dat FC 

Emmen de beschikking heeft over een paar spelers die echt heel waardevol en 

belangrijk kunnen zijn voor het elftal. 



Telgenkamp vind ik één van de beste keepers van de Jupiler League, Lima & Klok 

zorgen voor een stuk ervaring en kwaliteit. Tel daarbij op dat Veldmate gekomen is 

en Siekman gebleven, dat maakt de verdediging echt heel sterk. Daarnaast vind ik 

Loen een geweldige speler en kan je natuurlijk niet om de kwaliteit voorin heen. 

Met Peters, Jansen, Bannink en Bilate heb je gewoon een voorhoede om je vingers 

bij af te likken. 

Voor welke tegenstander moet FC Emmen oppassen dit seizoen?  

Ik denk dat er een hoop teams dit seizoen zijn die erg grillig uit de hoek kunnen 

komen. MVV, Go Ahead, NEC, Cambuur, De Graafschap. Allemaal teams die 

enorm wisselvallig presteren maar soms opeens een dag hebben waar alles goed 

valt. Grappig is wel om te zien dat FC Emmen bijna al deze clubs al tegen is 

gekomen en nooit als verliezer of winnaar van het veld stapte. Daaruit blijkt dus dat 

Emmen aan deze clubs gewaagd is. 

Fortuna Sittard vind ik wel een hele bijzondere club. Het team heeft onwijs veel 

kwaliteit maar kan op een mindere dag zomaar zwaar onderuit gaan. Toch tip ik de 

Fortunezen wel als dark horse voor de titel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historische wedstrijden 

In elk nummer van dit magazine zullen wij een historische wedstrijd doen herleven 

dankzij oude artikelen. De eerste wedstrijd is FC Emmen – sc Heerenveen in de 

KNVB Beker 1998/1999. Gespeeld op donderdag 10 december 1998. 

EMMEN (ANP) - Emmen beleeft een feestweek. Twee dagen na de verovering 

van de tweede periode in de eerste divisie schakelde de club SC Heerenveen 

uit in het toernooi om de KNVB-beker. 
 

Het eerste gebeurde zonder te spelen, het tweede met het maken van drie 
doelpunten, de laatste in de voorlaatste minuut: 3-2. Voor Heerenveen 
betekende deze nederlaag zelfs geen overwintering in de Amstel Cup. 
Eerder ging de Friese trots ten onder in de tweede ronde van het Europese 
bekerwinnaarstoernooi. 
 
Emmen - Heerenveen was een echte bekerwedstrijd. Emmen nam al snel 
een voorsprong van twee doelpunten. In de zeventiende minuut trof De 
Visser het eigen doel. Vier minuten later maakte Nurmela 2-0. In de 37e 
minuut zorgde Gerard de Nooijer voor 2-1. 
 
Na rust leek Heerenveen de droom intact te houden. Samardzic benutte in 
de 68e minuut een strafschop voor 2-2. Tot een verlenging met mogelijk het 
gouden doelpunt kwam het niet. Drent maakte in de 89e minuut 3-2. 

(artikel geschreven door de krant Trouw) 

 

In de volgende ronde wist FC Emmen ook nog toenmalig eredivisionist SC Cambuur 

uit. In de kwartfinale kwam uiteindelijk een eind aan het bekeravontuur van FC 

Emmen. Er werd verloren van de latere finalist Fortuna Sittard. 

 

 

 

 


