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adat hij een buurtbewoner nog even 
vriendelijk te woord heeft gestaan, gaat 
Youri Mulder voor naar zijn riante woning 

in Enschede. We lopen langs zijn Mercedes, 
waarmee hij zojuist is gearriveerd. Veel op pad is 
hij, naar de studio in Hilversum, naar Barcelona, 
naar Oslo. En straks vertrekt hij weer richting 
Noordoost Groningen, naar familie die daar 
nog steeds woont. Zelf resideert Youri prima in 
Enschede, dat toch een beetje zijn ‘hometown’ is 
geworden. Hij werd weliswaar geboren in België 
- in de tijd dat zijn vader furore maakte in het 
prachtige paarswit van voetbalclub Anderlecht 
- en groeide op in ’t Gooi, maar inmiddels voelt 
hij zich een echte Tukker. “Ik ben natuurlijk in 
Enschede gaan wonen vanwege FC Twente, waar 
ik van 1990 tot 1993 heb gevoetbald. Vervolgens 
ging ik naar Schalke’04 en heb ik ook een jaartje 
in Gelsenkirchen gewoond. Maar daarna ben ik 
weer teruggegaan naar Enschede, want ik 
merkte dat het helemaal niet zo lang rijden was 
en ik heb sowieso geen hekel aan autorijden. 
Erg fijn was ook dat Schalke hier niet zo leefde 
als in Gelsenkirchen zelf. Enschede is sinds 1990 
mijn basis gebleven.” 

Kohlenpott
Toch is er in het oosten van Nederland, en met 
name in Twente, een grote schare Schalke-

supporters. Enschede kent zelfs een 
echte Schalke-fanclub: ‘Blau und Weiss 
Enschede’. Een vereniging die mede is 
ontstaan vanwege het feit dat Youri 
Mulder bij de blauwwitte Bundesligaclub 
actief was. “Het is wel zo dat Schalke 
hier in de grensstreek van oudsher een 
populaire club is. Maar zoals het dáár 
in de Kohlenpott beleefd wordt, dat is 
toch behoorlijk heftig.” Om even door te 
gaan op zijn Schalke-jaren: meteen in 
zijn eerste wedstrijden maakte hij zich 
bij de fans van blauwwit onsterfelijk 
door op 15 augustus 1993 in de beruch-
te Kohlenpott-derby tegen Borussia 

Dortmund tien minuten voor tijd de win-
nende treffer binnen te schieten. In de 
negen seizoenen dat hij het shirt van de 
Traditionsverein droeg, scoorde Mulder 
33 keer in competitieverband. In het 
seizoen 1996-’97 wint hij met de club 
de UEFA Cup. De twee finalewedstrij-
den leveren geen winnaar op – Schalke 
wint thuis in het eigen Parkstadion 
van de Milanezen met 1-0, maar ver-
liest de uitwedstrijd met dezelfde cij-
fers -, zodat strafschoppen de beslis-
sing moeten brengen. Die Königsblauen 
nemen de elfmeters beter en het feest 
in Gelsenkirchen kan losbarsten: de eer-
ste en tot nu toe enige Europese hoofd-
prijs is een feit. Dat hij bij Schalke kwam 

te spelen, was trouwens opvallend. “Het 
team had al veel spelers in dienst die 
achter de spits konden spelen. Dát was 
namelijk oorspronkelijk mijn positie, daar 
heb ik ook het hele seizoen gespeeld toen 
ik samen met Ronald de Boer een gevaar-
lijk aanvalskoppel vormde. Ronald stond 
diepste spits en ik cirkelde daar omheen, 
in een soort van Litmanen-rol.” Door zijn 
achttien treffers in 33 wedstrijden vestig-
de Mulder definitief de aandacht op zich. 
Daar kon het seizoen 1992/’93, waarin 
hij werd geplaagd door blessures, geen 
afbreuk aan doen. “Maar ik werd door 
Schalke dus gehaald als spits, doelpun-

tenmaker. Dat was heel anders spelen, 
maar toch ben ik heel tevreden over die 
periode.”

FC Twente
Door zijn jaren bij de Enschedeërs is FC 
Twente Youri’s club, geworden. “Vroeger 
was ik voor Ajax. Ik groeide op in Bussum 
en ging met vriendjes naar De Meer. 
Maar sinds de Arena heb ik dat gevoel 
niet meer. Of eigenlijk sinds ik er gevoet-
bald heb.” Aan het begin van zijn loop-
baan speelde Youri namelijk voor de 
Amsterdamse club, waar zijn vader onder 
contract stond. “Ik speelde in het twee-
de elftal, en vanaf dat moment is dat 
magische een beetje over. Het fan-zijn 

van of supporter-zijn van is ook een soort 
afstand. Op het moment dat je er gaat 
voetballen, kun je in het binnenste van de 
club kijken, waardoor de magie een beet-
je verdwijnt. Als jongetje romantiseer je 
dat. Zelfs ik, terwijl ik in een bevoorrechte 
positie was omdat mijn vader voor Ajax 
speelde en ik er regelmatig rondliep. Die 
grote bal voorop het stadion en de letters 
Ajax: dat is Ajax voor mij. Je rook de geur 
van massageolie in de kleedkamer en je 
zag de voetbalschoenen en ballen in een 
hok staan. Dát trekt je als jongetje aan. 
Maar als je er speelt is het helemaal over, 
want dan is het enige dat telt de presta-
ties op het veld. Maar voor Twente zal ik 
altijd blijven, dat is wel mijn club.”   »

              Youri Mulder:           in België geboren, 
                   in Bussum opgegroeid,      maar thuis in Twente
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“Ja, ik durf mij meer een Tukker te noemen dan een 

Noord-Hollander ofzo. Ik voel me prettig hier en ik 

hoop ook altijd dat FC Twente wint.” Zo, dat is eruit. 

Een analyticus hoeft immers niet onpartijdig te zijn. 

Sterker nog: Hugo Borst, de man met wie Youri 

Mulder wekelijks aan tafel zit om de stand van zaken 

in de voetbalwereld te bespreken, is een fanatiek 

Sparta-aanhanger. Iets wat de Rotterdammer ook 

niet onder stoelen of banken steekt.

N ‘Na een jaar in Gelsenkirchen 

keerde ik gauw terug 

naar Enschede’
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Held
Waar de profvoetballers zoals zijn vader 
vroeger helden waren voor ‘kleine’ Youri, 
werd hij zelf ook een held. In Duitsland, 
bij Schalke, maar zeker ook in Nederland. 
Hij was het namelijk die Oranje in de race 
hield voor kwalificatie voor het EK van 
1996. Thuis, in de Kuip, kwam hij als spits 
halverwege in het veld om de hopeloze 
0-0 van het bord te spelen. Dat lukte pas 
met veel pijn en moeite, toen hij vlak voor 
tijd een lange bal van Orlando Trustfull 
tot  doelpunt promoveerde.  
“Ik kan dat doelpunt zo weer terughalen”, 
blijkt Mulder over een opmerkelijk foto-
grafisch geheugen te beschikken. “Ik raak-
te de bal perfect, dáár”, klinkt het op de 
bekende Mulder-manier, terwijl hij op de 
buitenkant van zijn wreef wijst. “Ik wist 
dat als ik de bal zou raken, de keeper geen 
kans meer zou hebben.” Zo werd Youri 
Mulder voor eens en altijd onderdeel van 
de geschiedenis van Oranje. Want het 
doelpunt zorgde er mede voor dat het 
Nederlands Elftal wél op het EK mocht 
acteren. Youri zat in de Oranjeselectie van 
Guus Hiddink en maakte in de kwartfina-
le tegen Frankrijk zijn opwachting op een 
eindtoernooi. Ook hij kon er niet voor zor-
gen dat er geen strafschoppenserie aan 
te pas moest komen om een winnaar 
aan te wijzen. “Maar ik kreeg nog wel een 
kans, alleen liep Seedorf ervoor.”De jonge 
Clarence Seedorf durfde het ook aan om 
tijdens de elfmeters achter de bal te gaan 
staan. Had hij dat maar nooit gedaan…

Analyse
Nu, na zijn carrière, is hij toch nog 
betrokken bij het voetbal. Voor de NOS 
zit hij elke zondag bij Jack van Gelder en 

Hugo Borst aan tafel om zijn mening 
over het voetbalwereldje te verkondi-
gen. “Ik schoof in het begin wel eens aan 
bij Voetbal Insite en dat vond ik eigen-
lijk wel leuk. Ik was toen in onderhan-
deling met FC Groningen om daar te 
gaan spelen, maar tijdens het WK van 
2002 werd ik door de NOS gevraagd of ik 
samen met Tom Egbers, Wim Rijsbergen 
en Humberto Tan een avondprogramma 
wilde maken. Dat is eigenlijk heel goed 
bevallen en sindsdien zit ik nog steeds bij 
de NOS. Met Groningen kwam ik er niet 

uit. Jammer, want het is een mooie club. 
Maar van de andere kant ook weer niet, 
want ze hoefden mijn vader niet te heb-
ben. Alle topclubs zaten in Winschoten 
om te scouten, maar Groningen was te 
hooghartig. Ik heb toen definitief voor de 
tv gekozen en dat loopt nog steeds leuk. 
Er is een soort van chemie tussen Jack, 
Hugo en mij. Ondanks dat we de voet-
balbeelden niet meer hebben, halen we 
toch zo’n 800.000 kijkers en dat is voor 
dat tijdstip goed.”
Ook tijdens het komende WK is Mulder 
als analyticus aanwezig. Hij ziet geen 
grote rol voor Oranje in het verschiet.  
“Ik weet zelfs niet of ze de poule-fase wel 
doorkomen. Vergis je niet in de kracht 
van Servië en Montenegro of Ivoorkust. 
Gek genoeg heeft Nederland wel een 
goede kans om van Argentinië te win-
nen, mits Messi niet meedoet. Mijn favo-
riet voor de wereldtitel is Italië, omdat 
het een goede ploeg is én een echte toer-
nooiploeg. Van Spanje is bijvoorbeeld 
geen eenheid te maken, ze zitten daar 

met teveel verschillende regio’s die alle-
maal wat in de melk te brokkelen wil-
len hebben. Ik denk dat het sowieso een 
Europees land wordt, omdat het toernooi 
in Europa wordt gespeeld. En de Duitsers 
zullen ook tot de halve finale komen, 
alleen al omdat het toernooi in Duitsland 
wordt gespeeld. Dat kunnen ze anders 
niet maken: stel je voor dat de Duitsers 
er in de tweede ronde uitvliegen?  
Dat gaat níet gebeuren, of ze moeten  
al zo slecht zijn dat de scheidsrechters en 
grensrechters ze ook niet kunnen redden.”

Trappen
Of zijn hele leven uit voetbal bestaat? 
“Het is wel belangrijk, wánt mijn  
werk. Maar ik vlieg ook regelmatig  
naar Noorwegen, naar mijn vrouw. 
Lekker met de kinderen spelen.  
Als ik niet tegen een bal trap, is het 
wel tegen een kind”, lacht hij breeduit. 
“Verder mag ik daar graag in een  
bootje in een fjord varen en op forellen 
vissen op de beken daar. Heerlijk”       ■

‘Ja ik durf mij meer een Tukker 
te noemen dan een Noord-Hollander’

    ‘Blau und 
              Weiss Enschede’


