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Prominenten uit de voetbalwereld die op ludie-
ke wijze de belangrijkste bijzaak van het leven 
doornemen, je ziet ze tegenwoordig niet alleen 
meer bij Voetbal Inside (RTL7), Studio Voetbal 
(NOS) en De Tafel van Kees (FOX Sports). Door 
de populariteit van deze voetbalpraatprogramma’s 

trekken de analisten nu ook steeds vaker de provincie 
in. Een personality, bekend van tv, in de kantine van 

je eigen cluppie. Wat is er nou mooier dan dat? 
Tekst Vincent de Vries Fotografie Alexander Schippers

REPORTAGE ANALISTEN ON TOUR

Bas Nijhuis, een van de beste 
voetbalscheidsrechters van ons 
land, moet er zelf ook een  
beetje om grinniken. Want wat 

zojuist gebeurde in de kantine van 
DSV’61, een derdeklasser uit Doorn-
spijk, is eigenlijk de omgekeerde we-
reld. Zo was het applaus van de toe-
schouwers niet voor een voetballer, 
maar voor een scheidsrechter. ‘Kicken, 
hoor,’ zegt Nijhuis als hij na afloop 
met een colaatje aan de bar staat, na-
genietend van het succes van zijn twee 
uur durende praatje voor zo’n twee-
honderd man. ‘Want applaus, dat krijg 
ik nooit als ik fluit. Dan moet ik eer-
der wegduiken. En ik hoor zó vaak dat 
mijn moeder een hoer is, dat ik het 
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nog bijna geloof ook!’ 
Dat Nijhuis in een voetbalkantine wél 
de handen op elkaar krijgt, verbaast 
Eddy van der Ley niet. Volgens de pre-
sentator - regelmatig de aangever van 
de fluitist uit Enschede - komt dat om-
dat niemand verwacht 
hoe grappig, gevat en 
goed Nijhuis als spreker 
is. ‘Als clubs mij bena-
deren voor zo’n avond 
zijn ze aanvankelijk niet 
echt enthousiast als ik 
zijn naam drop. Ik moet 
Bas er soms echt door-
heen drukken. Komt door de beeld-
vorming. Hij blijft toch een scheids-
rechter, hè. En die zijn saai, denkt 

men.’ Maar daar komen ze snel van 
terug, meent Van der Ley. ‘Sterker nog: 
ze zijn vaak zó positief verrast dat ze 
na afloop direct vragen of we volgend 
jaar wéér kunnen komen.’ 
Het past volledig in het plaatje van de 

populariteit van voet-
balpraatprogramma’s als 
Voetbal Inside (RTL7), 
Studio Voetbal (NOS) en 
De Tafel van Kees (FOX 
Sports), die alle op lu-
dieke wijze en met pro-
minenten uit de voet-
balwereld de belangrijk-

ste bijzaak van het leven doornemen. 
Nijhuis: ‘Vaak hoor je dat programma’s 
als Voetbal Inside de sport niet seri-

 ‘Ik hoor zó vaak dat 
mijn moeder een 

hoer is, dat ik 
het nog bijna 
geloof ook!’ 
Bas Nijhuis
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ROODJETOE. Zelfs ABBA-lovers 
komen op de muziek van De Rode 
Neger af. 

ADEMLOOS. Bezoekers kijken geboeid toe hoe Hans 
Kraay jr (linksonder) zijn visie op de voetbalwereld op 
hen loslaat. 

eus benaderen. Maar daar ben ik het 
niet mee eens. Hoe Johan Derksen en 
Wilfred Genee en hun gasten praten, 
zo wordt er in het weekeinde ook bij 
clubs over voetbal geluld. Het is niet 
voor niets dat ónze avonden, net als 
dat programma, zo populair zijn. Men-
sen herkennen het.’ 
Cijfers zijn er niet, maar elke amateur-
club in Nederland heeft inmiddels wel 
zo’n avond gehad of heeft er eentje 
op de agenda staan. En met meer dan 
drieduizend verenigingen die bij de 
KNVB staan ingeschreven, gaat het 
dan heel hard. Volgens Van der Ley, 
die met zo ongeveer alle toppers uit 
de voetbalwereld door het land toert, 
variërend van Jan en Youri Mulder tot 
Co Adriaanse en Ronald de Boer, zijn 
de sportcafés zo populair vanwege de 
aanraakbaarheid van de hoofdperso-
nen. Een personality, bekend van tv, in 
de kantine van je eigen cluppie. Wat is 
er nou mooier dan dat? 
Daarnaast is er de interactie. De men-
sen in de zaal mogen aan het slot zelf 
ook vragen stellen. Van der Ley: ‘Al 

denk ik soms wel: kun je geen betere 
vraag bedenken? Toen ik vorig jaar 
met Fernando Ricksen een gig deed 
in Schotland, werd hem gevraagd wat 
zijn favoriete auto is. Dat vráág je toch 
niet aan een doodziek iemand? Maar 
kennelijk ligt die vraag al tijden op 
het puntje van hun tong en konden 
ze daar nu eindelijk eens antwoord 
op krijgen. En omdat ze ook nog eens 
met zo’n persoon op de foto kunnen, 
hebben de meesten echt de avond van 
hun leven.’

HE-LE-MAAL BLOOT
Een van de populairste, zo niet dé po-
pulairste van dit moment is Wim Kieft.  
‘Dat komt,’ zegt Van der Ley, die zelfs 
al met de oud-Ajacied in het theater 
staat, ‘omdat Wim zich echt he-le-maal 
blootgeeft. Die stelt zich 
echt heel kwetsbaar op. 
Natuurlijk, de meesten 
kennen zijn verhaal van 
zijn jarenlange coke- en 
drankverslaving. Een 
verslaving die leidde 
tot zijn financiële, li-
chamelijke en mentale 
bankroet. Iedereen 
heeft zijn boek wel ge-

lezen, maar om die verhalen uit zijn 
eigen mond te horen, dat vinden de 
mensen toch wel heel bijzonder. Net 
zoals mensen graag naar René van der 
Gijp, Jan Boskamp en natuurlijk Johan 
Derksen luisteren. En naar Ron Jans, 
Willem van Hanegem, Gertjan Verbeek 
en Henk de Jong. Die hebben allemaal 
één ding gemeen: ze hebben niet al-
leen de mooiste anekdotes, ze zijn ook 
heel naturel en vooral zichzelf.’ 
Dat blijkt ook wel in de kantine in 
Doornspijk, waar De Jong samen met 
Nijhuis te gast is om de sponsors van 
de Veluwse club een onvergetelijke 
avond te bezorgen. Wat opvalt: de 
trainer van SC Cambuur houdt de 
handrem los en praat zoals hij denkt. 
Dat betekent: vol enthousiasme en 
met de uitschieters die we zo van hem 

gewend zijn. ‘Maar zo’n 
avond als deze is dan 
ook heel ontspannen,’ 
zegt De Jong in de pau-
ze, kort nadat hij onder 
meer onthulde hoe hij 
ooit bij FC Groningen 
Luis Suárez weer aan 
het voetballen kreeg. 
‘Dat komt omdat je je 
hiervoor, anders dan bij 

een presentatie bij een bedrijf, niet da-
genlang hoeft voor te bereiden. Omdat 
we met een aangever werken, hoeven 
we er alleen maar te gaan staan en de 
vragen in te koppen. Fantastisch om te 
doen, ook omdat je merkt dat 
de mensen het leuk vinden. Ik zag in 
elk geval geen mensen verveeld op 
hun telefoontje kijken.’ 
De Jong zorgt er alleen wel voor dat 
hij op zijn woorden let. Ook al is het 
meestal besloten, hij neemt geen en-
kel risico. ‘Natuurlijk wil ik best ver 
gaan,’ vertelt hij. ‘En soms ga ik ook 
wel verder dan op televisie, maar ik 
ga nooit over de schreef. Moet je ook 

niet willen. Naast dat het oncollegiaal 
is, is het niet verstandig. Voordat je het 
weet, zet iemand zo’n uitspraak op in-
ternet, met alle gevolgen van dien. 

CO ADRIAANSE 
Jan van Halst, ex-speler van onder 
meer Ajax en FC Twente en tegen-
woordig analist bij FOX Sports en 
Studio Voetbal, weet er alles van. Om-
dat hij wist dat voormalig sc Heeren-
veen-voorzitter Riemer van der Velde 
in grote problemen was gekomen om-
dat iemand tijdens een sponsoravond 
bij Excelsior’31 had getwitterd dat hij 
zijn Feyenoord-collega Jorien van den 
Herik had beledigd, kijkt Van Halst al-
tijd goed uit wat hij zegt.
‘Natuurlijk,’ zegt hij, kort nadat hij met 
Studio Voetbal-analist Sjoerd Mossou 
op bezoek is geweest bij de Bredase 
amateurclub Groen-Wit, ‘een eigen me-
ning is heel belangrijk. Dat is de basis. 
Net zoals het geen optie is om van 
tevoren te zeggen dat je het over be-
paalde onderwerpen absoluut niet wilt 

hebben. Als je niks te melden hebt, 
moet je er niet gaan zitten. Dus als ie-
mand me vraagt wat ik van het ontslag 
van Guus Hiddink bij Oranje vind, zeg 
ik niet: tja, zo lopen die dingen nu 
eenmaal. Dan moet je jouw mening 
ook wel durven ventileren. Daarbij 
heb ik wel een stelregel: als ik me kan 
verweren als het naar buitenkomt, dan 
is het goed.’ 
Het voorkwam niet dat Van Halst zich 
toch een keer vergaloppeerde. ‘Ik 
vergeet het nooit meer,’ zegt hij over 
het voorval uit juni 2011. ‘Het was bij 
een Rabobank in Ede en ik zat daar 
samen met Youri Mulder. Op een ge-
geven moment hadden we het over 
Co Adriaanse en zijn nabesprekingen. 
Normaal doe ik veel zelfspot, neem ik 
alleen mezelf in de maling. Maar toen 
dacht: ik doe ’m gewoon na. Alleen 
deed ik dat in al mijn enthousiasme 
ietwat te overdreven. En dat niet al-
leen. Omdat ik zag dat de zaal hard 
moest lachen, deed ik er nog een 
schepje bovenop ook, inclusief geba-

ren.’ 
Het lachen verging Van Halst toen een 
paar weken later het filmpje ineens 
opdook op internet. De maker vond 
het namelijk wel grappig om het onli-
ne te zetten, omdat FC Twente, de club 
waar Van Halst destijds in dienst was, 
Adriaanse had aangesteld als coach. 
‘Ik vond dat zó erg. Het leek namelijk 
net of ik ruzie had met Co, dat hij 
niet welkom was. Om de kou uit de 
lucht te halen, besloot ik ’m op zijn 
eerste werkdag al om half acht op te 
wachten. Gelukkig reageerde Co heel 
laconiek. Ik moest me totaal niet druk 
maken. Hij doet ook veel van die le-
zingen, zei hij, en dan roep je weleens 
wat.’ 
Om zijn sprekers in bescherming te 
nemen, staat Van der Ley dan ook 
nooit toe dat er gefilmd wordt. ‘Het is 
sowieso niet handig. Als ze van tevo-
ren weten dat er opnames worden ge-
maakt, gaan ze automatisch op de rem 
staan. En dat is natuurlijk jammer. Het 
moet wel lachen, gieren en brullen 

PRAATSTOEL. Presentator Eddy van der Ley leidt in, 
Roelof Luinge (l) en Hans Kraay jr. zitten klaar om het 
gesprek over te nemen.

 ‘Ik heb zoveel meege-
maakt. Is het niet een 
avond met zangeres 

Anastacia aan de bar, 
dan zijn het wel de ca-
deautjes die ik kreeg 
van Louis van Gaal’ 

Roelof Luinge
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ROODJETOE. Zelfs ABBA-lovers 
komen op de muziek van De Rode 
Neger af. 

VAN DE KAART. Een avondje met arbiters ontaardt al 
snel in een kaartenfestijn.

worden. Helemaal als je weet dat de 
meeste clubs maar één keer per jaar 
zoiets hebben. Dan willen ze natuur-
lijk ook een écht leuke avond.’

DAMES VAN PLEZIER 
Zoals in Doornspijk, waar Nijhuis de 
lachers snel op zijn hand krijgt. Als 
hij over een oude scharrel begint, 
een vrouw die toevallig om de hoek 
heeft gewoond, blijft het nog wat stil. 
Maar zodra hij tussen de bekers en 
de vaantjes vertelt over Cristiano Ro-
naldo die hij tijdens een Champions 
League-wedstrijd van Real Madrid 
vroeg om het alsjeblieft even wat rusti-
ger aan te doen, slaan de mensen zich 
lachend op de dijen. ‘Joh, hij bleef aan 
de rechterkant maar rennen. Ik werd 
er gek van. Toen hij bij mij in de buurt 
was, smeekte ik: kun je alsjeblieft wat 
minder acties maken, want ik ben 
kapot. En geloof het of niet: hij hield 
zich inderdaad even rustig. Tot halver-
wege de tweede helft dan, hè. Want 
ineens kwam hij toen naar me toe. Ref, 
can I play again? Echt, een prima ke-

rel, die Ronaldo.’ 
Net als Sierd de Vos, aldus Nijhuis. De 
voetbalcommentator werd dan ook op 
zijn wenken bediend toen hij op een 
dag vanuit de studio verslag moest 
doen van een wedstrijd in Moskou 
die Nijhuis floot. ‘Omdat Sierd nogal 
van de toeristische tips is, vroeg hij 
een dag eerder of ik nog wat wist. Ik 
sms’te hem toen over de Icebar, niet 
ver van het Rode Plein. Een prima 
restaurant. Daar kon hij de kijkers wel 
op attenderen, dacht ik. Alleen, de 
wedstrijd was nog niet afgelopen of 
een van mijn assistenten had al een 
sms van zijn vrouw gekregen. Boos 
dat ze was! Wat we de avond tevoren 
wel niet hadden gedaan? Bleek dat 
Sierd op tv had gezegd dat we gisteren 
in de Icebar wat hadden gedronken 
met enkele vrouwen van plezier. Joh, 
die tent was gewoon 
dicht!’ Om eraan toe 
te voegen: ‘Jullie be-
grijpen natuurlijk wel 
dat dit de laatste keer 
was dat ik Sierd een 
tip heb gegeven.’ Hi-
lariteit alom. Maar tijd 
om tot rust te komen is 
er nauwelijks. Terwijl 

de zaal nog moet bijkomen en naar 
adem hapt, schakelt Nijhuis al ver-
der. En begint misschien wel aan de 
mooiste anekdote van de avond. ‘Als 
je voor de Champions League moet 
fluiten,’ vertrouwt hij de aanwezigen 
toe, ‘is het altijd handig om een paar 
woorden te kennen uit het land waar 
de teams vandaan komen. Dus toen ik 
een duel had in Istanbul, vroeg ik een 
vriend uit mijn dorp wat meelopen 
in het Turks is. Dat kon ik dan mooi 
zeggen bij een vrije trap. Takma dis, 
zei hij. Prima, dacht ik. Dat is goed te 
onthouden. Maar ik begreep er niks 
van. De spelers keken me bij elke vrije 
trap aan of ik gestoord was. Komt na 
afloop de Turkse waarnemer naar me 
toe: Goed gefloten hoor, alleen was het 
wel wat rommelig bij de vrije trappen. 
Wat zei je daar precies? Nou, Takma 

dis dus. Hij begon di-
rect te lachen. Weet je 
wel wat dat betekent? 
Nee? Kunstgebit!’ 
Als Nijhuis zijn verhaal 
tussen de lachsalvo’s 
met water wegspoelt, 
staat bij Frans van Ame-
rongen, voorzitter van 
DSV’61, nog altijd een 

glimlach op zijn gezicht. ‘Fantastisch, 
hè. Eerder gingen we weleens met de 
sponsors een dagje naar Amsterdam, 
maar dit is toch veel leuker? Lekker 
no-nonsense ook. Daarom kozen we 
ook voor deze twee. Het moet natuur-
lijk wel bij de club passen. Daarom 
wilden we ook per se geen Hans 
Kraay junior. Die verhalen kennen we 
ondertussen wel.’ 

NIET BANG ZIJN 
Welkom is de kleine Kraay wél in 
Zwaag, bij SV Westfriezen. ‘Zéér wel-
kom zelfs,’ zegt Olaf Knaap. Volgens 
de voorzitter van de sponsorcommissie 

heeft dat onder meer met het verleden 
te maken. ‘Zo hadden we tien jaar ge-
leden hier zijn vader te gast. Dat was 
zo’n succes.’ 
Bij SV Westfriezen, een zondag-der-
deklasser, zijn ze sowieso fan van 
de sportcafés. Zo hadden ze jaren 
terug een avond met Wilfred Genee 
& René van der Gijp, vorig jaar eentje 
met Gert Jakobs & Erik Dijkstra. Dat 
schept dus verwachtingen, lacht Kraay 
junior als hij kort voor aanvang in de 
bestuurskamer naast scheidsrechter 
Roelof Luinge neerploft. ‘Natuurlijk, dit 
is prachtig om te doen,’ zegt de ras-en-
tertainer, ‘maar is het niet makkelijk, 
hoor. Sterker nog, ik vind het zelfs 
spannender dan Voetbal Inside, waar 
bijna één miljoen mensen naar kijken. 
Dat komt omdat je hier de mensen 
ziet. En die kijken je allemaal aan en 
hebben allemaal zoiets van: kom maar 
op!’ Van der Ley, ook deze avond de 
aangever: ‘Vergis je niet, hè. Het lijkt 
inderdaad heel simpel, over voetbal 
lullen. Maar lang niet iedere voetballer 

of trainer is hiervoor geschikt. Je moet 
wel een verhaal hebben natuurlijk, en 
leuke anekdotes. En die ook nog eens 
goed kunnen vertellen, het liefst met 
een kop en staart. En dat kan niet ie-
dereen.’ 
Als Luinge, goed voor 845 wedstrijden 
in het betaald voetbal, dat hoort, moet 
hij hard lachen. Dat gevoel kent de 
arbiter, die deze avond een duo vormt 
met de FOX Sports-verslaggever, totaal 
niet. ‘Gooi er bij mij een kwartje in en 
ik loop leeg. Joh, dit is zo leuk om te 
doen. Waarom? Naast dat ik een voet-
balliefhebber ben, heb ik zoveel mee-
gemaakt. Is het niet een avond met 
zangeres Anastacia aan de bar, dan 
zijn het wel de cadeautjes die ik kreeg 
van Louis van Gaal en zijn vrouw 
Truus als ik weer eens 250 duels had 
gefloten. Of dat ik voor mijn dochter 
tijdens een wedstrijd het shirtje van 
haar idool Dani regelde. Verder ben ik 
niet bang om wat te zeggen. Je moet 
wel de zaal plat krijgen, hè.’ 
Zwaag krijgt dan ook de avond die het 

verwacht. En niet alleen eentje met de 
mooiste anekdotes over onder anderen 
Guus Hiddink, George Best, Ulrich 
van Gobbel, Henk Vos, Willem van 
Hanegem en Louis van Gaal. Want als 
Luinge na flink aandringen toch nog 
luidkeels De Vlieger, de klassieker van 
André Hazes, begint te zingen, gaan 
de stoelen aan de kant en wordt bijna 
de polonaise ingezet. Kraay junior laat 
zich dan al vereeuwigen met zijn fans. 
Lachend: ‘Sofie, mijn vrouw, zegt wel-
eens: Blijf nou een keer een avond ge-
woon thuis! Ook omdat ik al zo vaak 
weg ben. Maar ik kan het gewoon niet 
laten. Zo ga ik deze week ook nog 
naar Rijnsburgse Boys. En dat doe ik 
echt niet alleen voor het geld, zodat 
ik mijn alimentatie kan betalen. Lullen 
over voetballen is namelijk zo leuk. 
Dat is bijna... Ja, bijna het mooiste wat 
er is.’ 

DE VLIEGER. Roelof Luinge kan niet alleen aardig 
fluiten, ook is de ex-arbiter nooit beroerd om een liedje 
van Hazes ten gehore te brengen.

 ‘Mijn vrouw Sofie 
zegt weleens: Blijf 
nou een keer een 

avond gewoon thuis! 
Maar ik kan het ge-

woon niet laten’ 
Hans Kraay jr.

RASENTERTAINER. Roelof Luinge krijgt met zijn 
anekdotes al snel de lachers op zijn hand. 


