
Met welk gevoel ben jij naar dit WK 
afgereisd?
“Met de handrem erop. Bij vorige WK’s was 
het niet moeilijk om me te verheugen op de 
ambiance, de wedstrijden en de spanning. 
Dat wordt in Qatar naar de achtergrond 
gedrongen. Het is nu echt werk. We zullen 
ons er voortdurend van bewust zijn: waarom 
is het hier? Wat gebeurt er hier? Welke uitin-
gen zijn er en welke zijn juist verboden? Ik 
krijg daar niet onmiddellijk een goed 
humeur van.”
Heeft Qatar een lijst gestuurd wat jullie 
wel en niet mogen?
“Dat niet, maar we hebben begrepen dat 
we niet zomaar met een camera over straat 
mogen. Toch gaan we dat zoveel mogelijk 
doen. Verslaggever Kees Jongkind zal zich 
voor tv specifi ek op de achtergrondverhalen 
richten. Toen het WK ruim twaalf jaar 
geleden aan Qatar werd toegewezen, 
hebben ook wij in onze berichtgeving aan-
getoond dat het op een corruptieve manier 
is gebeurd. En toch vindt het daar plaats. 
Het is onze taak als NOS om alle kanten te 
belichten.”
Wat is jouw specifi eke taak?
“De dagelijkse berichtgeving rondom het 
Nederlands Elftal. Ik ben me ervan bewust 
dat het in Qatar is, maar dat is een gekoeld 
stadion aan de rand van de woestijn niet 
moeilijk. We zijn de oog getuigen: ik sta of 
met Rafael van der Vaart of Pierre van 
Hooijdonk op een platform op de tribune 
en niet in een studio. Zo laten we zien dat 

dit voor ons ook geen gewoon WK is.” 
Louis van Gaal is net als in 2014 in 
Brazilië de bondscoach. Toen werd 
Oranje derde. Kan hij weer voor een 
verrassing zorgen?
“Als alles meezit kan het Nederlands Elftal 
ver komen. Er zijn echter landen met betere 
spelers, zoals Frankrijk en Duitsland. Maar 
als iemand iets uit dit team kan halen, is 
het Van Gaal. Ook hij wordt nu geconfron-
teerd met abnormale dingen. Ze hebben bij-
voorbeeld nauwelijks voorbereidingstijd. De 
eerste wedstrijd tegen Senegal was al een 
week na de laatste Eredivisiewedstrijd. Dat 
is een gruwel voor een coach die veel 
waarde hecht aan voorbereiding.”
In de NOS-voetbalpodcast noemde je 
Oranje een ‘dark horse’. Wat bedoel je 
daarmee?
“Dat is een ploeg die niet tot uitge-
sproken favorieten behoort, maar 
die wel in de gaten moet wor-
den gehouden. Veel 
mensen zien Argentinië als dé 
favoriet, omdat dit het laatste 
kunstje van Messi wordt, die 
nog nooit een WK won. 
Duitsland, Frankrijk en 
Engeland zijn ook titelkandi-
daten. België niet, denk ik, die 
spelers zijn net over de top. 
Het leukste is natuurlijk als er 
een verrassing komt. Na de 
poulefase kunnen grote 
favorieten zomaar worden uitge-

schakeld en kan ook Oranje in de halve 
fi nale zitten. En dan kan het ook wereld-
kampioen worden. Nederland is niet 
kansloos.”
Op welk paard zet jij je geld?
“Duitsland. In dat team zit zó veel talent.”

Tijdens het WK in Qatar analyseert Tom Egbers voor Studio sport de programma’s rondom het Nederlands Elftal met 
gasten analyseren. Hij doet dat sober en met een ander gevoel dan voorheen.

‘WE BLIJVEN ONS AFVRAGEN: WAAROM QATAR?’
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