
‘Dit is geen gewoon WK’

over de top. Het leukste is na-
tuurlijk als er een verrassing 
komt. Na de poulefase kunnen 
grote favorieten zomaar wor-
den uitgeschakeld en kan ook 
Oranje in de halve fi nale zitten. 
En dan kan het ook wereld-
kampioen worden. Nederland 
is niet kansloos.”

Op welk paard zet jij je geld?
“Duitsland. In dat team zit zó 
veel talent.”

of Pierre van Hooijdonk op een 
platform op de tribune en niet 
in een studio. Zo laten we zien 
dat dit voor ons ook geen 
gewoon WK is.” 

Louis van Gaal is net als in 
2014 in Brazilië de bonds-
coach. Toen werd Oranje 
derde. Gaat hij weer voor 
een verrassing zorgen?
“Als alles meezit kan het Ne-
derlands Elftal ver komen. Er 
zijn echter landen met betere 
spelers, zoals Frankrijk en 
Duitsland. Maar als iemand 
iets uit dit team kan halen, is 
het Van Gaal. Ook hij wordt nu 
geconfronteerd met abnorma-
le dingen. Ze hebben bijvoor-
beeld nauwelijks voorberei-
dingstijd. De eerste wedstrijd 
tegen Senegal is een week na 
de laatste Eredivisiewedstrijd. 
Dat is een gruwel voor een 
coach die veel waarde hecht 
aan voorbereiding.”

In de NOS-voetbalpodcast 
noemde je Oranje een 
‘dark horse’. Wat bedoel 
je daarmee?
“Dat is een ploeg die niet 
tot uitgesproken favorie-
ten behoort, maar die 
wel in de gaten moet 
worden gehouden. 
Veel mensen zien 
Argentinië als dé 
favoriet, omdat dit 
het laatste kunstje 
van Messi wordt, die nog 
nooit een WK won. Duitsland, 
Frankrijk en Engeland zijn ook 
titelkandidaten. België niet, 
denk ik, die spelers zijn net 

Met welk gevoel reisde jij af 
naar dit WK?
“Ik vertrok met de handrem 
erop. Bij vorige WK’s was het 
niet moeilijk om me te verheu-
gen op de ambiance, de wed-
strijden en de spanning. Dat 
wordt in Qatar naar de achter-
grond gedrongen. Het is nu echt 
werk. We zullen ons er voortdu-
rend van bewust zijn: waarom 
is het hier? Wat gebeurt er hier? 
Welke uitingen zijn er en welke 
zijn juist verboden? Ik krijg daar 
niet onmiddellijk een goed 
humeur van.”

Heeft Qatar een lijst 
gestuurd wat jullie wel en 
niet mogen?
“Dat niet, maar we hebben 
begrepen dat we niet zomaar 
met een camera over straat 
mogen. Toch gaan we dat zo-
veel mogelijk doen. Verslagge-
ver Kees Jongkind zal zich voor 
tv specifi ek op de achtergrond-
verhalen richten. Toen het WK 
ruim twaalf jaar geleden aan 
Qatar werd toegewezen, heb-
ben ook wij in onze bericht-
geving aangetoond dat het op 
een corruptieve manier is ge-
beurd. En toch vindt het daar 
plaats. Het is onze taak als NOS 
om alle kanten te belichten.”

Wat is jouw specifi eke taak?
“De dagelijkse berichtgeving 
rondom het Nederlands Elftal. 
Ik zal me ervan bewust moeten 
zijn dat het in Qatar is, maar dat 
is een gekoeld stadion aan de 
rand van de woestijn niet moei-
lijk. We zijn de ooggetuigen: ik 
sta of met Rafael van der Vaart 

Tij d ens het W K  voetb al in Q atar verzorg t Tom E g b ers voor 
S tudio  s p o r t d e d ag elij k se b erichtg eving  rond om het 
N ed erland s E lf tal. ‘ A ls alles meezit k an O ranj e ver k omen.’

Japan - Costa Rica  

Vestingcross Hulst (m)  

Wereldbeker Lake 
Louise  

WK VOETBAL
De Europese giganten Spanje en 
Duitsland staan om 20.00 tegen-
over elkaar. De dag wordt om 11.00 
geopend door Japan en Costa Rica, 
daarna volgen de wedstrijden 
tussen Belgie en Marokko (14.00) 
en Kroatië en Canada (17.00).
10.30 • NPO 1 (NOS)

VELDRIJDEN
De derde Wereldbekerwedstrijd 
vindt plaats in het Zeeuwse 
Hulst. Volgens de organisatie 
doen toppers Mathieu van der 
Poel, Wout van Aert en Tom Pid-
cock mee. De wedstrijd begint 
vroeger vanwege het WK voetbal.
12.05 • EUROSPORT 1

SKIËN
Voor de laatste keer vinden de 
Wereldbekerwedstrijden alpine-
skiën plaats in het Canadese Lake 
Louise. De schok in de skiwereld 
was groot, want de wedstrijden 
in het resort zijn uitgegroeid tot 
een traditie.
20.00 • EUROSPORT 1

WK voetbal 
SPORT  10.30 • NPO 1 (NOS) 
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