
‘Het EK is al geslaagd, 
want Oranje is erbij’

Het EK voetbal begint! Dagelijks bespreken Henry Schut en Sjoerd van Ramshorst in Studio Europa
de wedstrijden met analytici en voetballiefhebbers. ‘Oranje verbindt ons.’
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V andaag begint dan eindelijk 
het uitgestelde Europees 
kampioenschap voetbal. Ter 
ere van het zestigjarig bestaan 

van de Europese voetbalbond UEFA 
wordt het toernooi gespeeld in elf lan-
den: de openingswedstrijd is in Rome, 
de finale op 11 juli in Londen. Het Neder-
lands elftal speelt alle poulewedstrijden 
in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 
En met publiek! Bij elke wedstrijd mogen 
twaalfduizend supporters naar binnen. 
“Daarmee hoop ik dat we toch iets van 
het Oranjegevoel meekrijgen”, zegt
Studio Europa-presentator Sjoerd van 
Ramshorst (34). “Dat is zo belangrijk 
voor de sfeer.”

Van Basten
Samen met zijn collega Henry Schut (45) 
vormt Van Ramshorst het presentatie-
duo van de voetbalshow die live wordt 
uitgezonden vanaf de veranda van Villa 
Heideheuvel in Hilversum. De twee 
wisselen elkaar af. Om en om doet de 
een de tafelgesprekken en de ander 
het nieuws- en wedstrijdoverzicht van 
die dag. Aan tafel zullen als analytici de 
bekende gezichten van Studio voetbal
plaatsnemen, zoals Rafael van der Vaart 
en Ibrahim Afellay, en liefhebbers zoals 
zanger Guus Meeuwis en shorttracker 
Suzanne Schulting. Elke dag nadat 
Oranje heeft gespeeld geeft Hugo Borst 
zijn visie op het elftal.
Ook enkele oud-topvoetballers zullen 
te gast zijn, zoals Wesley Sneijder en 
Marco van Basten. Naar de aanwezig-
heid van laatstgenoemde kijken beide 
presentatoren misschien wel het meest 
uit. “Ik werkte net bij Studio sport en 
Van Basten – mijn jeugdheld – was te 
gast in Heideheuvel”, vertelt Henry. “Met 
een andere jongste bediende ben ik stie-
kem gaan kijken. Van Basten is verbon-
den aan het voor mij mooiste EK voetbal, 
dat van 1988 toen Oranje kampioen 

werd. Ik zat te janken op de bank. Ik heb 
me weleens afgevraagd of ik zonder dat 
toernooi dit werk was gaan doen.”
Collega Van Ramshorst was toen net 
uit de luiers. Wat is zijn mooiste EK-
herinnering? “Het EK van 2008, toen 
Van Basten bondscoach was. Nederland 
versloeg in de poule eerst Italië met 3-0 
en daarna Frankrijk met 4-1. Ik stu-
deerde nog en keek met vrienden in de 
kroeg. Onvergetelijk.”

Oranjesfeer
Of dit toernooi ook onvergetelijk wordt 
hangt van een hoop factoren af. In elk 
geval is het geweldig dat Oranje er weer 
bij is. Nederland kwalificeerde zich niet 
voor de laatste twee grote toernooien: 
het EK van 2016 en het WK twee jaar 
later. “Dat maakt het toernooi sowieso 
al geslaagd”, vindt Schut. “Die versierde 
straten, die saamhorigheid.”

Van Ramshorst: “Oranje verbindt ons.”
Schut: “Als Oranje niet meedoet, krijg je 
toch een ander programma. We trekken 
minder kijkers en niet iedereen heeft zin 
om als gast naar de studio te komen. 
Als Oranje deelneemt is elke wedstrijd 
relevant, want de winnaar kan de vol-
gende tegenstander zijn.”
Doet deze opzet met zo veel speellanden 
afbreuk aan het echte EK-gevoel?
Van Ramshorst: “Het voordeel is dat 
Nederland nu de eerste drie wedstrijden 
in eigen land speelt. En vanwege corona 
was het toch niet mogelijk geweest om 
met duizenden Oranjefans naar het bui-
tenland te reizen. Al ziet het er ook nog 
niet naar uit dat we in een volle kroeg 
kunnen kijken of met twintig man thuis. 
En dat is toch de ultieme EK-beleving: 
met z’n allen voetbal kijken.”
Aan de twee mannen dus de taak om 
een programma te maken waardoor 
mensen toch dat gevoel krijgen!
Schut: “Nou, Oranje moet het doen, hè. 
Wij vormen slechts de omlijsting.”

Geen favoriet
De vraag rest wat Oranje gaat doen. 
De presentatoren verwachten dat het 
de poule (met Oekraïne, Oostenrijk en 
Noord-Macedonië) doorkomt, maar 
daarna? “Ik ben benieuwd hoezeer 
Oranje Virgil van Dijk gaat missen”, zegt 
Van Ramshorst. “Nu zal de ploeg afhan-
kelijk zijn van Frenkie de Jong. Hij is de 
man die het spel moet maken en het 
tempo bepaalt. Als hij in vorm is maakt 
dat een groot verschil. Maar Oranje is 
geen favoriet.” Schut: “Ik verwacht dat ze 
de halve finales halen. Daarin verliezen 
ze van Frankrijk, dat daarna op een lui-
zige manier Europees kampioen wordt.” 
Van Ramshorst: “Toch hoopt heel 
Nederland dat Oranje weer Europees 
kam pioen wordt. Alleen al die hoop vind 
ik fantastisch.”
► STUDIO EUROPA, ELKE DAG  19.00  NPO 1
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Henry Schut: 
‘Ik verwacht dat ze 

de halve finales 
halen. Daarin 

verliezen ze van 
Frankrijk…’
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