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Kennen jullie het legendarische album uit 1976 
waarin de Limburgse band Carboon over het mijn-
werkersleven zingt? Samengevat onder de mooie 
titel ‘Witste nog, koempel?’ Deze vraag schoot ook 
door mijn hoofd toen ik door de redactie gevraagd 
werd om over de wedstrijd Roda JC- AZ in 1999 te 
schrijven. Want was dat niet die wedstrijd..?  

In Alkmaar begon de victorie leerden we al tijdens 
de geschiedenisles op de basisschool. Maar niet op 

deze roemruchte zaterdag in Kerkrade. Zaterdag 27 
februari 1999 was een koude bewolkte dag. Buiten was 

het 5 graden en dan was het in ons oude stadion met de 
sintelbaan niet veel warmer. Na 90 minuten voetbal stond 

echter een monsterscore op het scorebord: Roda JC 8, AZ 2. 
Iedereen met verbazing achterlatend, was het echt waar wat 

we vandaag gezien hadden? Niemand voelde nog de kou, 
onze wangen waren roodgloeiend van het juichen! Onze 
handen warm van het klappen voor dit elftal. Een geweldige 
uitslag. De Limburgse media wisten het zeker en de koppen 
logen er niet om: ‘Tegen Alkmaar begon ónze victorie’ en ‘Dit 
is onbegrijpelijk! Roda JC knokt zich richting Champions 
League!’. Een historische overwinning dus want alleen in 
het seizoen 1963-64 had onze club ooit een grotere overwin-
ning (8-1 tegen Longa) behaald.  

Het was in de jaren dat tegenstanders met angst en be-
ven naar Kerkrade kwamen. Jaren waarin we niet mee-

speelden voor een periodetitel, maar voor een Euro-
pees ticket. Kerkrade en Kaalheide in het bijzonder, 
was een vesting waar het kon spoken. AZ dat toen 
onder leiding stond van Willem van Hanegem, die 
in zijn rijke spelerscarrière o.a. de wereldbeker voor 
clubteams (Feyenoord, 1970), de UEFA Cup (Feye-
noord, 1974) en een zilveren plak als international 
(Oranje, 1974) op zijn naam had staan, kon hier- 
over meepraten. Al na vijf minuten stond het 2-0 
voor Roda JC. Zes goals en een gestopte strafschop 
zouden nog volgen. ‘Tien, tien, tien,’ scandeerden 
wij na de eerste helft met een 6-0 tussenstand op 
het scorebord. Een hoofdrol was weggelegd voor de 
Deen Marc Nygaard. Hij was aan het begin van het 
seizoen overgekomen van MVV en maakte met zijn 
196 cm deel uit van de gevreesde luchtmacht die 
dat seizoen alleen al zeven keer trefzeker zou zijn

uit corners. Tussen september en december scoor-
den Bob Peeters, Marc Nygaard (3 maal) en Mark 
Luijpers (2 maal) achtereenvolgens tegen NAC, 
Fortuna, FC Utrecht, De Graafschap, Vitesse en FC 
Twente. Tegen AZ kwamen daar nog eens 2 treffers 
bij. Na Bob Peeters, werkte ook Marc Nygaard een 
corner met het hoofd in het Alkmaarse doel. On-
danks dat Roda met nog 25 minuten op het bord

niet meer door kon drukken, waren de kranten een 
dag later lovend over, met name, de kopkracht van 
de Kerkraadse formatie. Het Limburgs Dagblad 
kopte dat AZ óók geen antwoord had op de Kerk-
raadse luchtaanvallen. Om daar aan toe te voegen dat 
Roda corners tot kunst verhief. Geen enkele ploeg 
uit de Eredivisie was hierin zo gevaarlijk als Roda JC.

Nooit meer zou Roda JC zo oppermachtig zijn uit 
corners als in die periode. Voor de Kerkraadse jaren 
van Marc Nygaard gold dat nog veel meer. Het was 
zijn eerste van 4,5 jaar in Kerkraadse dienst waarin 
hij in totaliteit tot 86 competitiewedstrijden en 13 
goals zou komen. Geen onaardige cijfers. In dat 
seizoen stond de teller na 30 wedstrijden op 10 tref-

De Goal

    WITSE NOG KOEMPEL?
Marc Nygaard, onderdeel van 

de Kerkraadse luchtmacht
Joost Reinaerts

Dries Linssen



45
RODA J.C.

fers, hij schopte het tot international van Dene-
marken en bezegelde zijn geluk met een op dat mo-
ment bekende Nederlandse zangeres uit Kerkrade 
(Natascha Scheffers van de eind jaren 90 zeer suc-
cesvolle damesgroep Close II You, red.). In de jaren 
nadien sukkelde Nygaard met blessures en was hij 
vooral als invaller actief.

Trainer Sef Vergoossen roemde het collectief van 
destijds. Hij nam het team uiteindelijk ook mee on-
dergronds naar een oude mijn om bij de pijlers van 
het leven te komen. Spelers konden wel wat leren 
van die koempelmentaliteit waarbij het collectief 
belangrijker was dan het individu. Zelf zei hij hier-
over: “Als het om delen ging, was mijn moeder snel 
klaar. Ze zei dan dat ik het vlees mocht snijden en 
als laatste mocht kiezen. Als je het ene stuk groter 
maakte dan het andere, was je uiteindelijk de minst 
bedeelde.”

De Goal

Een klik op het juiste moment: Nygaard kopt de 7-0 tegen de touwen


