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Van links naar rechts: Raymi Sambo, Danny de Munk, Peter Paul Muller, Cas Jansen, Thomas Acda, Kasper van Kooten en Daniël Boissevain.
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De voetballende vrienden van All Stars zijn terug in
de bioscoop als All Stars 2: Old Stars. Wij vroegen
de acteurs het voetbalshirt van het lijf.
Is All Stars 2: Old Stars een soort
van reünie?
PETER PAUL MULLER: „Vanaf de eerste
draaidag was het gevoel weer helemaal
goed.“
THOMAS ACDA: „De eerste scène was
in de kleedkamer. En dat was goed
gekozen: we waren onmiddellijk weer
in onze rollen.”
CAS JANSEN: „Ik zat in de eerste film
niet als mijn personage Nemo, maar sta
toch op de credits. Mijn alter ego Julian
uit GTST zat wel in de film. Maar de
meeste acteurs ken ik uit de serie en
de sfeer was perfect.”
DANIËL BOISSEVAIN: „Het is heerlijk,
een soort thuiskomen. De eerste scène
was in Durgerdam, en het was gelijk
vertrouwd.”
DANNY DE MUNK: „We zijn toch wat
ouder en grijzer geworden. Voor mij
was het langer geleden, want in de serie
werd Bram gespeeld door Roeland
Fernhout en Dirk Zeelenberg. Maar
het was als vanouds.“
KASPER VAN KOOTEN: „We zijn ook wat
dikker geworden, maar het gevoel van
die vriendengroep was er gelijk weer.”
RAYMI SAMBO: „Het is een fantastische
reünie. We zijn allemaal ouder en wijzer
geworden, hoe cliché dat ook klinkt.
We zijn er voor elkaar, geven ruimte
aan elkaar en het teamgevoel is alleen
maar sterker geworden.”

Voetballen jullie zelf nog?
PETER PAUL: „Jazeker, maar vraag niet
hoe. Het is het allerleukste dat er is. Ik
wil elke dag voetballen... Als ik een bal
zie, schop ik er tegenaan.”
THOMAS: „Ik heb het wel gedaan, maar
nu niet meer. Ik ben nu coach van SDZ
D7.”
CAS: „Ik ga elke week ballen op het
Museumplein. Heerlijk, en zonder enige
verplichtingen.”
DANIËL: „Helemaal niet. Ik ben niet
echt een voetbalgek.”
DANNY: „Vroeger voetbalde ik op
straat. Bij een club zat ik niet, want ik
was op mijn twaalfde al beroemd, en ik
wilde geen risico lopen een extra trap
te krijgen.”

KASPER: „Ik heb gevoetbald tot mijn
27ste. Nu niet meer, maar misschien
moet ik maar weer eens met een
vriendengroep een balletje gaan
trappen. Het is toch wel erg leuk.”
RAYMI: „Ik kan helemaal niet zo goed
voetballen en dat wil Jean van de Velde
(de regisseur, red.) graag zo houden.
Waarom? Ik hoef niks anders te doen
dan mezelf zijn om de meest komische
acties te maken.”

Doen jullie als acteurs ook aan
kleedkamerhumor?
PETER PAUL: „Absoluut, het is soms
gewoon net een kippenhok. Grappen
gaan over en weer.”
THOMAS: „Vooral als we opnames
maken waarbij alleen beelden nodig zijn
en geen geluid: dan gaan we echt
helemaal los...”
CAS: „De opnameleider is soms totaal
wanhopig, want zeven acteurs op een
kluitje, dan krijg je heel veel grappen.“
DANIËL: „Ja, absoluut. Dat krijg je als je
zeven van zulke jongens bij elkaar gooit.
We kennen elkaar erg goed, net als een
voetbalclubje dat al jaren bij elkaar is.”
DANNY: „Jazeker, er zit veel humor in
de film. Toch zit er ook een portie
drama in, daar moet je je niet in
vergissen.”
KASPER: „Vooral in de serie zaten er
veel scènes die zich ook daadwerkelijk
in de kleedkamer afspeelden. Maar
ook daarbuiten maken we veel flauwe
grappen, al is het nu minder dan
vroeger. We zijn toch wat professioneler
geworden.”
RAYMI: „Tussen het draaien door
moeten onze telefoons altijd op de
vliegtuigmodus. Dat heeft dan gelijk een
nieuw ‘lied’ opgeleverd. Dit is lastig uit
te leggen, je moet erbij geweest zijn.”

Wie is je favoriete voetballer?
PETER PAUL: „Marco van Basten, met
die meesterlijke goal van hem tegen
Duitsland in de halve finale van het
EK’88.”
THOMAS: „Lionel Messi. Vroeger was
dat Dennis Bergkamp.”
CAS: „Messi, zo goed en toch helemaal
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niet arrogant. Hij is briljant in alles.”
DANIËL: „Ik weet het niet. De favoriet
van mijn zoontje is Messi. Ja natuurlijk,
wie anders?”
DANNY: „Johan Cruijff is mijn idool,
da’s logisch. Nu is Messi de beste.”
KASPER: „Bergkamp: de stilist bij uitstek.
Een danser op voetbalschoenen.“
RAYMI: „Ibrahim Afellay toch wel, wat
een pit heeft die gast! Jammer dat hij
zo ernstig geblesseerd is.”

Voetbalanalist of filmrecensent?
PETER PAUL: „Jan Mulder en Johan
Derksen zijn geweldig. Ik heb helemaal
niks met filmrecensenten. Slechte
recensies zeggen mij niks. Volgens
mij zijn filmrecensenten gefrustreerd,
omdat ze zelf een film willen regisseren,
schrijven of erin willen acteren.”
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THOMAS: „Mijn vader is de beste
voetbalanalist. Bij Ajax slaat hij altijd de
spijker op zijn kop. Filmrecensent lijkt
me een prachtig beroep. Lekker in een
luie stoel films kijken en dan je mening
erover geven. Leuk toch?”
CAS: „Over voetbal lullen is het
mooiste dat er is. Maar Jan Mulder trekt
het wel erg ver door. In De wereld draait
door is hij tafelheer en heeft hij overal
een mening over. Ben je dan een
levensrecensent? Filmrecensenten zijn
vaak wel erg zuur. Waarom zou je alles
zo afzeiken? Het is maar een mening.”
DANIËL: „Met voetbalanalisten heb ik
niets. Ik erger me wel aan filmrecensies.
Ik vind ze vaak te positief. Dan wordt
een film de hemel in geprezen en dan
erger ik me kapot aan zo’n film.”
DANNY: „Johan Derksen vind ik

geweldig, al denk ik dat hij toch een rol
speelt. René van der Gijp is volgens mij
wel authentiek. Vroeger had je ook
filmanalisten op tv, die waren vaak wel
positief. Dan denk ik bijvoorbeeld aan
Simon van Collem.”
KASPER: „Ik vind het heerlijk dat er
eindelijk een reactie is gekomen op dat
technische geouwehoer van trainers.
Derksen en Van der Gijp zeggen waar
het op staat. Een goed antigif.“
RAYMI: „Geef mij dan maar een
filmrecensent. All Stars 2: Old Stars
gaat immers over meer dan voetbal
alleen. Het gaat over vriendschap,
vergankelijkheid en het zou mooi zijn
als iemand daar heel mooi over zou
schrijven.” ◼
BIOS ❘ All Stars 2: Old Stars ❘ vanaf 13 oktober

