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Heracles „Die club zit in mijn hart.
Een mooi ouderwets shirt… Ik heb er zelf
nog voor gespeeld. Ik heb Cruijff nog in
Almelo zien voetballen, en het Engelse
Leyton Orient in een oefenwedstrijd. En
wat te denken van de Tanzaniaan Sunday
Manara? Hij debuteerde in de sneeuw
met twee doelpunten!”

‘met collega’s doe
ik hele scènes van
the sopranos na’

Exeter City „In 2003 maakten we
de docu That Final Day. Het kwam aan op
de laatste wedstrijd wie zou degraderen
uit de Engelse vierde profdivisie: Swansea
of Exeter City. Uiteindelijk was Exeter City
het haasje en sindsdien heb ik een zwak
voor die club uit Devon. Inmiddels speelt
de club weer in League One, ik volg ze
elke week in The Football League Show.
Het pure voetbal spreekt me enorm aan,
zonder die Arabische oliedollars.”
Kampioen „Het zal dit jaar toch
gaan tussen Ajax en PSV. Nee, AZ niet.
Door het drukke programma zullen er
blessures komen en Ajax en PSV hebben
wat ruimere selecties. Ik hoop dat het op
de laatste dag pas beslist wordt: op de
‘final day’…”
Tv „Ik ben dol op The Sopranos. Samen
met collega’s kunnen we hele scènes
nadoen uit die serie. Maar ik hou ook van
NeonLetters. En ik geniet van het muziekprogramma Later with Jools Holland.”

Tom Egbers presenteert elke zondag om 19.00 uur Studio
Sport. Maar hij praat ook het boeiende Andere Tijden Sport
aan elkaar, dat deze week gaat over het bijna vergeten
ijsspeedway, dat heel populair was in de jaren ’70.
Anchorman „Anchorman zeg je?
Dat vind ik zo’n beladen woord, net zoals
kijkcijferkanon. Toen we laatst 3,2 miljoen
kijkers hadden op de zondagavond werd
ik door collega’s kijkcijferkanon genoemd.
Maar de mensen wilden gewoon het
winnende Feyenoord zien. Noem mij
maar presentator van Studio Sport.”

Andere Tijden Sport „Dat is
een mooie manier om sport te laten zien.
Je kunt dieper graven en persoonlijke

18

verhalen tonen die een nieuw licht op de
zaak werpen, zoals met de zoektocht naar
de verdwenen waterskister Willy Stähle.”

IJsspeedway „We wilden dat een
van de winterafleveringen nou eens niet
over schaatsen zou gaan. IJsspeedway is
een legendarische, maar bijna vergeten
sport waarbij motoren op spikes over
een schaatsbaan scheuren. Roelof Thijs
uit Assen gaf goed tegenstand aan de
Russen. Hij is echt een man uit één stuk.”

Film „Op 1 staat Cinema paradiso: een
prachtige, ontroerende film over een
bioscoop in Sicilië. Met muziek van Ennio
Morricone. Van 2 tot 5 staan willekeurig:
One Flew Over the Cuckoo’s Nest, The
Remains of the Day, Dancing with Wolves
en E.T. De rode draad in die films is
vriendschap die verbroken wordt.”
Auto „Ik rij in een solide Volvo V70,
maar mijn droom is een Bristol Blenheim.
Een auto zonder bling bling, onopvallend,
maar wel robuust en prachtig. Ze zijn met
de hand gemaakt en dus onbetaalbaar.”
Europees kampioen „Oranje!
Er zijn drie favorieten: Spanje, Duitsland
en Nederland. Juist tegen die twee heeft
ons land nog wat goed te maken. Het lijkt
chauvinistisch, maar ik geef ze een kans!”
TV ❘ Andere Tijden Sport: De koude oorlog van
Roelof Thijs ❘ zondag ❘ Nederland 1

