
WESTSIDE XTREME WRESTLING, OF KORTWEG
WXW IS EEN VORM VAN WORSTELEN, DIE HET UIT-
ZINNIGE PUBLIEK BIJ DE WEDSTRIJDEN BETREKT.
IN AMERIKA EN JAPAN IS WXW WAANZINNIG POP-
ULAIR. DAAR IS WXW EEN HOOGGEWAARDEERDE
SPORT, DIE VEEL PUBLIEK TREKT. IN EUROPA, EN
DAN MET NAME IN DUITSLAND EN ENGELAND,
WORDT NOG GEWORSTELD IN RELATIEF KLEINE
ZALEN, ZOALS DISCOTHEKEN OF NACHTCLUBS.
HIER WORDEN WEDSTRIJDEN GEHOUDEN VOOR
GEMIDDELD 400 TOESCHOUWERS. GELUKKIG
LEVEN DIE NET ZO FANATIEK MEE WAT ER IN DE
RING – EN DAARBUITEN – GEBEURT! 
WIE MEER WIL WETEN OVER DEZE VORM VAN
WORSTELEN KAN TERECHT OP DE WEBSITES
WWW.WXW-WRESTLING.COM EN WWW.MY-
SPACE.COM/WXWWRESTLING.
EEN VAN DE BETERE WXW-WORSTELAARS IS EEN
NEDERLANDER. ZIJN NAAM IS ‘TREMENDOUS
EMIL SITOCI’. WE SPRAKEN HEM VLAK VOOR EEN
WEDSTRIJD IN DUITSLAND.

HUSTLER: Hallo Emil. Kun je uitleggen waarom je
‘Tremendous’ Emil Sitoci wordt genoemd?
EMIL SITOCI: Op het moment dat ik in de ring stap,
verander ik in ‘Tremendous’ Emil Sitoci. Ik ben dan
vol zelfvertrouwen en de mannelijke oerdrang naar
een krachtmeting met een sterke tegenstander
doet mijn bloed sneller door mijn lichaam razen.
HUSTLER: Wilde je vroeger al worstelaar worden?
EMIL SITOCI: Dat zat er inderdaad vroeg in. Al op
jonge leeftijd besloot ik later pro-wrestler te worden.
HUSTLER: Wie is je coach en hoe lang duurt het
ongeveer voordat je voor het eerst een wedstrijd
mag worstelen?
EMIL SITOCI: Ik ben getraind door Chris Hero, op dit
moment een van de beste worstelaars ter wereld.
Maar voordat jou de technieken van het worstelen
door een trainer worden bijgebracht, heb je een
lange weg te gaan. Je moet eerst klusjes opknap-
pen zoals de ring opbouwen en weer afbreken, de
kleedkamers schoonmaken en de tassen van je
trainer dragen. Worstelen kent een strenge hiërar-
chie, die altijd gerespecteerd dient te worden.
HUSTLER: Welke eigenschappen moet je bezitten
om een goed worstelaar te worden?
EMIL SITOCI: De belangrijkste factor is doorzettings-
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vermogen. Je moet accepteren dat je onderaan de
ladder begint en dat je veel moet slikken voordat je
een paar treetjes hogerop mag. Daar komt natuur-
lijk bij dat je je fysieke grenzen moet verleggen. Wie
pro-wrestler wil worden moet pijn lijden!
HUSTLER: Hoe staat het eigenlijk met het worste-
len in Nederland? Is het net zo populair als bijvoor-
beeld in Duitsland of Engeland?
EMIL SITOCI: Pro-Wrestling is in Nederland een
ondergewaardeerde sport. De Nederlandse toppers
zoeken hun heil voornamelijk in landen als
Duitsland, Frankrijk, Engeland en in mijn geval zelfs
de Verenigde Staten.
HUSTLER: Kun je als beroepsworstelaar genoeg
verdienen om van te leven?
EMIL SITOCI: Ik verdien als prof genoeg om van te
leven. Maar als freelancer blijft je inkomen een
onzekere factor. Je weet vandaag niet wat je vol-
gende maand verdient.
HUSTLER: Wat doe je naast het worstelen? Werk je
erbij of studeer je nog?
EMIL SITOCI: Naast het worstelen volg ik de
Masteropleiding Film- en Televisiewetenschap aan
de Universiteit van Utrecht.
HUSTLER: Je was in diverse programma’s op de
Nederlandse televisie te zien. En je hebt meege-
werkt aan ‘Hollandse Krijgers’.
EMIL SITOCI: Ik werd benaderd om mee te doen aan
een realityprogramma dat ‘Hollandse Krijgers’ heet.
Ikzelf en nog vier andere sporters trokken acht
weken door Afrika om te leven bij inheemse stam-
men. Daarnaast gingen we een onderlinge compe-
titie aan door lokale sporten te beoefenen. Dat
betekende acht weken slapen op de grond, bloed
drinken, stokvechten, kanoën tussen de krokodillen
en noem maar op! Het was een geweldig avontuur.
Het is al even op televisie te zien geweest, maar
werd gestopt omdat het uitzendschema niet klop-
te. Maar dat betekent niet dat het niet meer op de
buis komt. Naar verwachting zal het dit jaar in zijn

geheel door Veronica worden uitgezonden. 
HUSTLER: Wat vinden je familie en vrienden ervan
dat je worstelt? 
EMIL SITOCI: Mijn ouders en vrienden reageerden
in eerste instantie allemaal hetzelfde. Eerst vonden
ze het vreemd, maar nadat ze een keertje waren
meegegaan vonden ze het geweldig!
HUSTLER: Je hebt al aan zo’n 30 internationale
competities meegedaan. Welke vond je het meest
interessant?
EMIL SITOCI: De Amerikaanse. Ik heb daarin veel
geleerd van absolute toppers. Nog een hoogtepunt
was een tweewekelijkse tournee naar La Réunion,
een eiland in de buurt van Madagaskar. Dat werden
twee weken betaalde vakantie naar een tropisch
paradijs. Het mooiste was dat iedere wedstrijd was
uitverkocht. De zaal zat dan vol met 5.000 man!
Thuis heb ik nog een grote doos met knuffels, lief-
desbrieven en zelfs slipjes van vrouwelijke fans. 
HUSTLER: Naast de vele prijzen die je hebt gewon-
nen, ben je nu ook kampioen. 
EMIL SITOCI: Wanneer je als worstelaar een titel
weet te bemachtigen is dat een absolute erkenning
en het doel van iedere worstelaar.
HUSTLER: Bij wXw is het publiek vaak verdeeld in
twee groepen. Als worstelaar word je toegejuicht of
uitgejouwd. De laatste maanden zagen we je optre-
den in de rol van ‘Babyface’, maar ook als de ‘Heel’.
Welke rol spreekt jou het meest aan?
EMIL SITOCI: Maakt me niet uit. Ik vind het af en toe
leuk om degene te zijn die wordt gehaat en uitge-
jouwd. Fans willen niet alleen dat hun favoriet wint,
maar ook dat zijn tegenstander op een verschrikke-
lijke manier verliest. Ik doe graag wat een wXw fan
haat. Ik kom dan op met popmuziek en draag zelfs
roze spulletjes in de ring. Zodra de fans dat zien
denken ze: ‘Wie denkt dat mietje wel niet dat hij
is?’. Het is geweldig om ze op stang te jagen! Maar
ik speel de andere rol met net zoveel plezier. 
HUSTLER: Hustler Europe sponsort wXw niet alleen
als sport, maar ook jou persoonlijk. Bij wedstrijden
heb je de aantrekkelijke Hustler Girl Luna in jouw
ringhoek, niet alleen omdat je een talentvol kam-
pioen bent, maar ook omdat je verschijning past bij
het merk Hustler. Hoe sta je zelf tegenover Hustler?
EMIL SITOCI: Hustler is een blootblad voor de echte
man. Dat kun je ook zeggen over wXw en pro-
wrestling. Strijd en seksualiteit zijn de basis van
het man-zijn.
HUSTLER: Veel mensen vinden wXw worstelen
maar een toneelstukje.
EMIL SITOCI: Ja, ze noemen het zelfs nep. Maar dat
is niet juist. Het klopt dat er vaak van tevoren wordt
afgesproken wie er wint. Dat gebeurt trouwens bij
veel vechtsporten. Maar bij pro-wrestling komen
we er openlijk voor uit. Vergeet echter niet dat van
iedere pro-wrestler verwacht wordt dat hij ook aan
echte partijen deelneemt. En… het publiek ziet bij

afgesproken wedstrijden niet dat er momenten zijn
dat de worstelaars werkelijk strijd leveren. Maar of
de uitkomst nu vooraf besloten is of niet, de klap-
pen komen hard aan en de mat in de ring geeft
weinig mee!
HUSTLER: Heb je veel blessures opgelopen? 
EMIL SITOCI: Ik heb een keer een lichte hersen-
schudding gehad. Verder zijn blauwe plekken, ver-
rekte spieren en kneuzingen de normaalste zaak
van de wereld. Blijvende schade komt in deze sport
weinig voor. Toch maar even afkloppen!

E M I L  S I T O C I HOLLANDSE KRIJGER
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