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STRIJD OM TWEEDE PLAATS  
Hij probeerde zich bij sc 
Heerenveen in de Deense 
EK-selectie te spelen, 

maar Lasse Schöne is er niet bij 
dit toernooi. Bondscoach Kasper 
Hjulmand had genoeg middenvel-
ders, vond hij. Hij nam wel Martin 
Braithwaite mee, de invalspits van 
FC Barcelona die dit jaar tot aan 
het EK één goal maakte voor de 
Denen. Nu vecht de ploeg in 
Kopenhagen met Rusland waar-
schijnlijk om plek 2 in poule B. De 
ploegen kwamen elkaar pas een 
keer eerder tegen, in 2012. Rusland 
won het vriendschappelijke duel 
met 2-0. Voor Finland is het van-
avond in Sint-Petersburg tegen 
België een ongelijke strijd. De Fin-
nen zijn de gedoodverfde nummer 
4 in de poule. België is een paar 
klassen beter en kan wat gas terug-
nemen in het laatste groepsduel. 
[EK VOETBAL | NPO 1 EN 3 |  

NOS |   20.50 ] 

D  OODGESCHOTEN HELD
Een bijzondere avond op Saint-
Marie: de ooit razend populaire 
band Venerators is weer bij elkaar 
en geeft een optreden op het 
eiland. Alles is als vanouds: zanger 
Solly (Johann Myers) gaat zich 
eerst een kwartiertje concentreren 
in een lijkkist voordat hij het 
podium opgedragen wordt. Agent 
Dwayne Myers (Danny John-Jules) 
is een groot fan en kan niet wach-
ten om zijn oude helden weer te 
zien. Hij heeft al zijn collega’s uit-
genodigd, en hun aanwezigheid 
komt goed van pas: Solly wordt 
doodgeschoten als zijn kist open-
gaat. Er is een gastrol voor Keith 
Duff y, bekend van de Ierse boy-
band Boyzone, die in 1998 een 
nummer 1-hit had in Nederland 
met ‘No matter what’. De singer-
songwriter speelt Eddie, de bassist 
van de band. (HH)    
[DEATH IN PARADISE | 

SBS 9 |  20.30 ] 

Nederland staat op de dertiende plaats. 
Maar dat zegt niet veel, vindt Borst. Het 
Balkanland bereikte voor het eerst de 
eindronde van een groot voetbaltoer-
nooi door in de kwalifi catie als derde te 
eindigen in de poule achter Polen en 
Oostenrijk. Vervolgens rekende het eind 
vorig jaar in de play-off s af met Georgië. 
Afgelopen maart won de ploeg nota 
bene in Duitsland een WK-kwalifi catie-
wedstrijd van ‘die Mannschaft’ met 2-1, 
terwijl de Duitsers ook op dit EK tot de 
favorieten behoren.
De uitslag van vanavond is ook belangrijk 
voor het vervolg van het toernooi. 
Oranje speelt de volgende wedstrijd in 
Londen of – als het eerste wordt – in 
Boedapest. Borst: “Hierna gaat het pas 
echt los. Ik ben geen chauvinist. Prima als 
Oranje wint, maar bij mij mag de beste 
of de mooiste winnen. Ik verlang naar 
sensationele, spannende wedstrijden.”

Eitje”, zegt voetballiefhebber en 
Oranjevolger van Studio Europa
Hugo Borst over de kansen van het 

Nederlands elftal in Groep C, waarin het 
speelt tegen Oekraïne, Oostenrijk en 
Noord-Macedonië. “Drie keer thuis 
tegen B- en C-landen.”
Noord-Macedonië is geen onbekende 
van Oranje. Het land dat zich in 1991 
afsplitste van Joegoslavië heette tot 2019 
alleen Macedonië, en dat nationale elftal 
speelde vier keer tegen Nederland. Tij-
dens de kwalifi catie voor het WK in 
Duitsland in 2006 kon Oranje zowel uit 
als thuis niet winnen van ‘De rode 
leeuwen’. In de Amsterdam ArenA 
werd het destijds 0-0, terwijl spelers 
zoals Robin van Persie en Ruud van 
Nistelrooy in de basis stonden. In de 
kwalifi catie voor het WK 2010 in 
Zuid-Afrika, waar Oranje voor de derde 
maal de fi nale haalde, versloeg het 
Nederlands elftal de ploeg wel twee keer.
Momenteel is Noord-Macedonië 
nummer 62 op de FIFA-wereldranglijst, 

‘Hierna gaat het pas echt los’ 
Het Nederlands elftal speelt in de derde poulewedstrijd tegen 
Noord-Macedonië. Na vanavond is duidelijk waar het EK voor 
Oranje verdergaat. Hugo Borst blikt vooruit op de wedstrijd.

  [EK VOETBAL: NOORDMACEDONIË  
NEDERLAND | NPO 1 |  NOS |   17.51 ]  
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