
Ken je het nog? De WWE? Het wor-
stelfestijn komt binnenkort naar de 
Rotterdamse Ahoy! Tijd voor FHM om 
zich nader te verdiepen in deze woeste 
worstelmaterie. Dus wat gaan we doen? 
Juist ja, een lekker potje worstelen. Dat 
doen we natuurlijk niet tegen zomaar 
iemand. Nee nee. FHM’s ongekroonde 
worstelkoning Chris mag zich in elkaar 
laten smashen door niemand minder dan 
Emil Sitoci. De man die in worstelland 
beter bekend staat als The Untamable. 
Daarnaast is hij de enige Nederlander 
die ooit acte de présence mocht geven 
in een officieel WWE gevecht. Komt die 
flying elbow drop! 

het verbasterd tot wat het nu is: een entertain-
mentspektakel waarbij een verhaal wordt verteld 
van goed tegen kwaad. De promoter bepaalt 
hierbij wie welke rol krijgt. Hij boekt jou met een 
bepaald doel voor ogen. Uiteindelijk komt het 
erop neer dat er een spel wordt gespeeld met 
moraliteit, met als doel dat er emotie wordt op-
gewekt bij het publiek.’ 

EEN lESJE gESCHiEDENiS
Het begint allemaal in de jaren ’20 van de vorige 
eeuw. Professioneel worstelaar Toots Mondt 
vindt het tijd voor wat nieuws in worstelland. 
Omdat hij van mening is dat er meer entertain-
ment moet komen rondom het worstelen, cre-
eerde hij de ‘Slam Bang Western Style Wrest-

ling’. Hij overtuigt een dozijn worstelaars om een 
contract bij hem te tekenen, waarmee de eerste 
worstelliga is geboren. Ettelijke bloedneuzen, 
blauwe plekken en schermutselingen later, richt 
diezelfde Toots samen met Jess McMahon in 
1952 de Capitol Wrestling Corporation op. Dit is 
de federatie die bekend werd als de World Wide 
Wrestling Federation (WWWF), later zou verder-
gaan als de World Wrestling Federation (WWF) 
en uiteindelijk zou samensmelten tot World 
Wrestling Entertainment (WWE). 

‘iMAgE iS EvERyTHiNg’
Terwijl FHM zich insmeert met olie – dat hoort 
erbij - en zich hijst in een uiterst flamboyant 
worstelspeedobroekje, vragen we aan Emil hoe 

belangrijk het showelement nu precies is in de 
WWE. ‘Het showelement is wat deze discipline 
kenmerkt. Dat is het grote onderscheid tussen 
andere worstelsporten. Pro-boxen en MMA 
doen het ook wel, maar WWE is er openlijk voor 
uitgekomen. Daardoor kunnen zij er ook verder 
in gaan. Zij kunnen het zo spectaculair maken 
als ze zelf willen.' Maar waarom die gekke 
pakjes, bijnamen en maskers? ‘Als freelance 
worstelaar moet je jezelf verkopen. Zowel aan 
het publiek als aan het WWE management. 
Wat promoters graag willen, is dat jij onthouden 
wordt. Je moet indruk maken. Daarom draag 
ik de kleur roze in de ring. Een gast in een 
roze broekje onthouden ze namelijk wel. Als ik 
opkom heeft het publiek gelijk iets van:  

Zoals je weet, of niet weet maar dan weet je het 
zo, staat WWE voor World Wrestling Entertain-
ment. Het is op dit moment de grootste organi-
satie ter wereld met betrekking tot professioneel 
worstelen. De WWE-shows worden uitgezonden 
in meer dan 140 landen ter wereld en wekelijks 
trekken de shows maar liefst dertien miljoen 
beeldbuiskijkers in de States. Jazeker, WWE  
is huge!  
Maar wat is het nu eigenlijk, dat WWE? Emil 
de Ontembare geeft antwoord: ‘WWE is een 
vorm van sport en entertainment tegelijk. Het 
is zo’n 100 jaar geleden begonnen als pure 
sport, waarbij het recht van de sterkste geldt en 
degene die bovenop eindigt, wint. Door de jaren 
heen is de sport commercieel geworden en is 

FHM neemt een kijkje in de keuken van de WWE
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tegenstander drie seconden met de schouder 
op de grond duwen, dan pin je hem: het ultieme 
doel. Of je laat hem afkloppen. Dan is de wed-
strijd voorbij. 
Wat officieel niet mag, is met de vuist slaan en 
op het gezicht stoten. natuurlijk mag je ook niet 
de keel dichtknijpen of aan de ogen of haren 
trekken, of onder de gordel dingen doen. Of je 
buiten de ring mag komen? Ja, maar niet langer 
dan tien seconden. Als ik iemand vastheb en 
diegene pakt het touw van de ring vast, dan heb 
ik vijf seconden om hem los te laten.’ 

DoNKERE DAgEN
in 1985 wordt de eerste WrestleMania  
gehouden, het grootste en belangrijkste pay-
per-viewevenement van de WWF. inmiddels is 
het ’t langslopende programma in het professio-
neel worstelen. Halverwege de jaren ’90 
wordt de WWF echter geteisterd door schanda-

‘Oh ja, dat is die motherfucker!’ Je maakt je 
eigen identiteit. Image is everything.’
 
HUlK HogAN 
Wanneer Hulk Hogan bij de WWF komt, stijgt 
de populariteit van het Amerikaanse show-
worstelen pas echt naar grote hoogte. Een jaar 
nadat de blonde adonis de rol van Thunderlips 
vertolkt in de kaskraker Rocky III (1982), treedt 
hij toe tot het selecte WWF-gezelschap. Op 
hetzelfde moment gaat de WWF in Amerika 
over van lokale naar nationale televisie zodat nu 
heel de USA kan genieten van het powerknuf-
felspektakel. The Hulkster groeit uit tot een 
icoon in de sport, wint meerdere titels en is 
tevens degene die worstellegende André the 
Giant (2.24 centimeter, 220 kilo) voor het eerst 
in vijftien jaar een nederlaag toebrengt. nope, 
het showworstelen heeft Superstar Hogan geen 
windeieren gelegd. Anders had-ie immers nooit 
z’n eigen realitysoap gekregen en waren er ne-
ver nooit niet Hulk Hogan-cheeseburgers, Hulk 
Hogan-energiedrankjes en Hulk Hogan-action 
figures verkocht. En hadden we niet te vergeten 
nooit weet gehad van zijn, hoe zullen we het net-
jes zeggen, verdomd schattige dochter Brooke.  

‘JiJ gAAT piJN liJDEN’ 
Het moet er toch echt van komen. FHM stapt 
de ring in en bereidt zich voor op iets wat over 
het algemeen doorgaat voor pijn. Sander Schrik, 
WWE-expert en commentator van Eurosport 
en vandaag aandachtig toeschouwer, praat 
Chris alvast wat moed in. ‘Jij gaat echt pijn lij-
den.’ Maar is dat eigenlijk wel zo? Emil: ‘Feit is 

len en een financiële malaise, wat leidt tot een 
verminderde populariteit. De bond banjert op  
het randje van de afgrond, maar komt er weer 
bovenop. in de beginjaren van het nieuwe mil-
lennium neemt het de grootste concurrerende 
bonden over en wordt het de grootste worstel-
bond ter wereld. leuk wetenswaardigheidje: 
nadat het Wereld natuur Fonds de organisatie 
voor het gerecht sleept, verandert het de naam 
van WWF in WWE. 
Anno nu entertaint de sport miljoenen fans en 
kijkers en heeft het heldhaftige worstelaars in 
de vorm van John Cena, CM Punk en The rock. 
Die laatste ken je natuurlijk ook van fijne films 
met achtervolgingen en wilde explosies. 

ZES NUllEN
Kun je een beetje centen verdienen met 
het worstelen? ‘Dat verschilt per evenement 
en of je under- of uppercard bent. Maar de 

dat als je in de ring stapt, je gegarandeerd pijn 
gaat lijden. De ring is hard, klappen komen wel 
degelijk aan.’ Oké dan! Terwijl rowdy Chris (de 
bijnaam die we van Emil hebben gekregen) 
in de ene na de andere onnavolgbare klem 
wordt gelegd, en we erachter komen dat zo’n 
worstelpartijtje daadwerkelijk serieus vervelend 
kan aanvoelen (die flying elbow drop wil je niet), 
vragen we tijdens het uithijgen wat de regels 
zijn bij de WWE. ‘Strikt genomen moet je een 

geruchten gaan dat als je op het mainevent 
van WrestleMania staat, je een bedrag met zes 
nullen kunt binnenhalen’, aldus Emil. Serieuze 
cashmoney. Maar kun je wel frikadellen blijven 
verorberen en je wekelijkse potje bier blijven 
drinken?  ‘no way. Het is topsport. niet alleen 
in de ring, maar ook daarbuiten. Je hebt te 
maken met reisschema’s, het onderhoud van 
je lichaam en management van je blessures… 
alles bij elkaar is het meer dan een fulltimebaan. 
ik rook en drink niet en train elke dag drie uur 
of langer in de sportschool. in nederland heb ik 
geen trainer. Hier is niemand meer die mij iets 
kan bijbrengen. natuurlijk is het goed om te 
luisteren, je moet altijd open staan voor kritiek. 
Maar ik denk dat ik degene ben met de 
meeste knowhow en waardigheid hier. in 
Europa kom ik zelden mensen tegen die er 
meer van weten dan ik’, aldus Emil. Mocht je 
nou je kantoorbaantje willen inruilen voor een 
extravagant worstelpakje, dan heeft Emil nog 
een gouden tip voor je. ‘Je moet opvallen. Een 
hoop van wat je nodig hebt om WWE worstelaar 
te worden, kun je leren. Maar je moet ook 
charisma hebben. De X-factor is de sleutel naar 
succes.’  

SchikliSt
De meest legendarische 

WWE-worstelaars aller tijden 
volgens Sander Schik, 

commentator bij Eurosport.  

1. Hulk Hogan 
Hulk Hogan was een grootheid in de jaren tach-
tig en is wereldwijd (nog steeds) de meest her-
kenbare naam in de geschiedenis van de WWE. 
Onder aanvoering van The Hulkster veroverde 
WWE (destijds WWF) de wereld. Eind jaren 

negentig wist Hogan, toen in dienst bij concur-
rent WCW, vriend en vijand te verrassen door 

bad guy te worden. Het was een spraakmakende 
move die zijn carrière een nieuwe impuls gaf.

2.‘Stone Cold’ 
Steve auStin 

‘Stone Cold’ Steve Austin is de populairste WWE 
Superstar aller tijden. De bier drinkende, middel-
vinger opstekende, ‘Stone Cold Stunners’ uitde-
lende redneck uit Texas heeft de WWE eind jaren 
negentig uit het slop getrokken. Daarnaast stond 
‘Stone Cold’ garant voor fantastische matches, 
spraakmakende interviews en ongekend hoge 
kijkcijfers tijdens de zogenaamde Attitude Era.  

3. dwayne ‘tHe RoCk’  
JoHnSon 

The Rock beschikt over een gigantische lading 
charisma en onnavolgbare verbale kwaliteiten. In 
de WWE wist The Most Electrifying Man in All of 
Entertainment van een eenvoudige elbow drop 
de populairste move aller tijden te maken, The 

People’s Elbow.

4. SHawn MiCHaelS
Shawn Michaels is de beste WWE performer 
aller tijden, niemand wist zo vaak de show te 
stelen en epische matches te creëren als The 

Heartbreak Kid. 

5. tHe undeRtakeR
The Undertaker is het beste WWE personage 

ooit. Bovendien is the Undertaker in het bezit van 
een fenomenale winning streak tijdens Wrestle-
Mania, de grootste en belangrijkste WWE show 
van het jaar, 20 overwinningen en geen enkele 

nederlaag.

wwe op euRoSpoRt
WWE is in Nederland en België iedere maandag 
te zien op Eurosport. Van 21.00 tot 21.30 uur zie 
je de belangrijkste gebeurtenissen van de week  

in This week in the WWE. Tussen 21.30 en 
22.30 uur maak je een ‘trip down memory lane’ 

en zie je de beste classic matches tijdens WWE 
Vintage Collection.

kaartjeS 
winnen?

Kaartjes + een Meet & greet winnen  
voor WWE WrestleMania Revenge Tour 

op 17 april in Ahoy? Ja vriend. Kun jij 
naartoe. Op het epische worstelfestijn in 

Rotterdam zullen onder meer de Superstars 
John Cena,  Ryback, Diva AJ Lee, Rey 

Mysterio en CM Punk komen beuken. Dat 
wordt gruwelijk! Kaartjes winnen? Laat dan nu 
je colaatje uit je handen kletteren en surf als 

de wiedeweerga naar fhm.nl. Kijk daar onder 
het kopje prijsvragen, vul 'm in en WIN!  

Ultieme hoofdprijs is natuurlijk de 
Meet & Greet met een WWE-Superstar. 

Als je durft tenminste…  

FHM's
Battletime doinggg!
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THE UNTAMAblE 
iN ACTiE ZiEN?  
Dat kan op 2 juni op de Grand Slam in Poeldijk, 
georganiseerd door Dutch Pro Wrestling. Kijk 
voor meer info op dutchprowrestling.nl
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