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Hoe doet een voetbalquiz het afgeblazen 
EK voetbal vergeten?
“Het wordt een echte voetbalbeleving. Teams van drie kandi-
daten, zoals oud-voetballers Pierre van Hooijdonk en Ronald 
de Boer, maar ook cabaretiers, spelen voor een land tegen 
elkaar in poules en de beste gaan door naar de finaleronde. 
Ze krijgen vragen over EK’s en WK’s, en met name over het 
Nederlands elftal. Kees Jansma staat ons bij als Oranje-
specialist. Er komen veel euforische momenten uit het verle-
den voorbij, maar ook opmerkelijke beelden uit interviews 
en reportages. Na afloop denk je: wat was het toch mooi!”

Je staat bekend als groot Willem II-fan. Hoe is dat zo 
gekomen, als jochie uit Den Haag?
“FC Den Haag was destijds een club met twaalfhonderd sup-
porters die alles sloopten wat ze tegenkwamen. Ik spaarde 
Panini-plaatjes en bij Willem II speelde John Feskens, bijge-

naamd ‘De beitel’ vanwege zijn markante kop. Ook hun 
shirts vond ik prachtig: rood, wit, blauw. Ik dacht: als ik 
dan toch moet kiezen… Ik heb nu al 27 jaar een clubkaart. 
Volgend seizoen gaat de club Europa in. Fantastisch!”

Hoe heb jij de afgelopen sportloze maanden ervaren?
“Ik had tijd over, dus heb veel gewandeld. Dat beviel goed. 
Met Erik Dijkstra had ik voor ons radioprogramma Bureau 
sport wel vrijwel dagelijks contact met sporters als Tom 
Dumoulin en Dafne Schippers, maar ik snak naar live- wedstrij-
den. Het is een groot cadeau dat al die wielerrondes straks in 
honderd dagen gereden gaan worden. Die voetbalwedstrijden 
zonder publiek nu vind ik niets. Dat is als een popconcert voor 
een lege zaal. Dan zie je maar weer dat sport, en zeker voet-
bal, theater is en pas goed gedijt als mensen ervan kunnen 
genieten of zich eraan kunnen ergeren.”

 ► QUIZ MET BALLEN  21.25  NPO 1
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Toch nog een voetbalfi nale deze zomer. In Quiz met ballen, gepresenteerd door 
Frank Evenblij, strijden zes teams om een plek in de grote fi nale.
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‘Voetbal zonder 
publiek vind ik niks’
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