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en de wil om alles te geven behouden.
Het is de te kloppen ploeg op het EK.”

wesley Sneijder „Onbetwist
de leider van Oranje. Sneijder is voor mij
het synoniem voor winnen. Dat heeft hij
geleerd in zijn tijd bij Inter Milaan met
José Mourinho. Al viel mij op dat de
ploeg tegen Zweden zonder Sneijder
bij vlagen zeer goed speelde.”
mesut Özil „De vedette van Real
Madrid is een echte Schalker. Hij is bekend
van Werder Bremen, maar hij is opgeleid
in Gelsenkirchen. Z’n lichtvoetigheid en
inzicht zijn ongeëvenaard. Hij is wereldtop.”

Studio Voetbal „Ik schuif
nog maar één keer per maand aan.
Omdat ik trainer ben bij FC Twente kan
ik helaas niet meer altijd het achterste
van mijn tong laten zien.”

‘VI kijk ik altijd.
René van der Gijp
is fantastisch’
Het Nederlands elftal speelt dinsdag in Hamburg tegen
Duitsland. Youri Mulder, analist bij de NOS, voetbalde èn
trainde in beide landen. Een specialist aan het woord.
FC Twente „Iedereen kent mij als
analist, maar ik ben in de eerste plaats
assistent-trainer van FC Twente. Die
club heeft zich enorm ontwikkeld de
laatste jaren. Vroeger in het Diekman
kwamen er 6.000 mensen kijken, nu zijn
we gewoon een topclub in Nederland. Ik
trainde ook bij Schalke 04, maar dat is
net nog andere koek. De pers zit er
bovenop en bij de grote clubs in
Duitsland is altijd veel druk. Huub
Stevens zit daar prima op zijn plek.”
Oranje „In 1988 was het groot
feest, maar daarvoor was het voor mij
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kommer en kwel. Als opgroeiende
jongen maakte ik het Nederlands elftal
van 1980 tot en met 1986 mee. Wat een
drama! Een slecht EK, en drie keer
uitschakeling op rij in de voorronde. Die
goal van Georges Grün waardoor België
naar het WK in Mexico ging, was het
allerergste. En Spanje, dat met 12-1 van
Malta won. Oranje ging in mijn jeugd
eigenlijk aan mijn neus voorbij.”

Duitsland „De Mannschaft speelt
ongelooflijk. Ze hebben de omschakeling
van kracht naar techniek gemaakt, en
hebben de Duitse deugden als conditie

Televizier ring „Het is de
collega’s van Voetbal International van
harte gegund. Het is een uitstekend
en herkenbaar programma. Zij hebben
echt de sfeer gecreëerd van een
voetbalkantine waarin een paar mannen
heerlijk lullen over voetbal. Ik kijk altijd,
vooral René van der Gijp is fantastisch.”
Tv „Ik kijk heel veel sport, vooral
voetbal natuurlijk. Sinds kort heb ik
ESPN, en daarop kijk ik veel naar
American Football.”

Film „Ik heb Film1, dus ik zie best veel
films. Ik hou ervan als ze mooi gemaakt
zijn en een goed verhaal hebben.
Inception vond ik bijvoorbeeld een
goede film.”
Auto „Ik rijd in een Volkswagen Touareg.
Maar de fijnste auto die ik ooit gehad heb,
is de Honda Prelude. Een fijne sportwagen
met mooi dashboard, een fijne wegligging
en heel belangrijk: een goede stereo.”
Lady’s Man „Wat zeg je? Nee, dat
was eens, maar nu niet meer....”
prognose „Voorspellen is het
moeilijkste dat er is. Ik vind van beide
ploegen de verdediging het minste dus:
Duitsland - Nederland: 3-3.”
TV ❘ Duitsland - Nederland ❘ dinsdag ❘ Veronica

