
Ruud de Wild &  
Olcay Gulsen

Radio-dj Ruud de Wild (Hilversum, 1969) en presentatrice Olcay Gulsen 
(Waalwijk, 1980) hebben sinds twee jaar een relatie en wonen in Amsterdam. 

Ruud heeft drie kinderen uit eerdere relaties.

RUUD Boek 
Where do I begin?, 
Elvis Duran, 
Krant NOS app 
Tijdschrift Tableau 
Land en stad 
Italië, Lissabon 
Onhebbelijkheid 
Ongeduldig

OLCAY Boek Het 
zoutpad, Raymon 
Win Krant Alle 
Tijdschrift LINDA. 
Land en stad 
Amerika, Istanboel 
Onhebbelijkheid 
Ongeduldig 

DE WILD IN DE MIDDAG  
MAANDAG T/M 
DONDERDAG, 
NPO RADIO 2, 16.00

Eigenzinnige blik op de 
waan van de dag.
 
WILD IN HET WEEKEND: 
RUUD VS OLCAY 
VRIJDAG,  
NPO RADIO 2, 16.00

Ruud en Olcay gaan de 
strijd met elkaar aan.  

GESTALKT / BN’ERS IN 
HET ZIEKENHUIS 
DINSDAG 23 MAART,  
SBS 6, 20.30 EN 21.30 

Olcay Gulsen helpt 
mensen die langdurig 
worden lastiggevallen. / 
Gulsen loopt samen 
met andere BN’ers 
stage in een ziekenhuis.

Olcay Na onze vakantie in Portugal 
moesten we vanwege de coronamaatre-
gelen in quarantaine. Toen presenteerde 
jij twee weken zijn radioprogramma van-
uit huis en werden we onverwachts een 
radioduo. 
Ruud Zo kwamen we op het idee voor 
Wild in het weekend. Jij bent écht een 
talent. 
Olcay Nou… het moet strakker, zeg jij 
steeds. Bam-bam-bam. Ik ben een  
ouwehoer. 
Ruud Ach, dat is meer een technisch  
dingetje. Ik kan kritisch zijn, maar wel 
altijd opbouwend en liefdevol. 
Olcay Jij ziet het meteen als ik niet hele-
maal mezelf ben op tv of snel afgeleid. 
Dan stuur je mij een bericht. Snel, buiten 
beeld, lees ik dan je appje. Ja, daar word 
ik heel blij van. 
Ruud Als de grap goed aankomt is het 
leuk, maar soms kan het pijnlijk zijn. Zo 
help je elkaar. In talkshows zul je mij 
trouwens niet snel zien. Alleen als ik écht 
iets te vertellen heb. 
Olcay Van jou mag Op1 of Jinek niet eens 
aan thuis. 
Ruud Pfff, elke dag dezelfde pratende 
hoofden op tv. Jij hóeft niet te kijken, 
want jij weet alles al over het nieuws en 
actualiteiten.
Olcay Ik ben een nieuwsjunkie, maar bij 
talkshows gaat het tegenwoordig zowat 
een uur over corona. Dat kijkt echt niet 
lekker ontspannen weg. Het afgelopen 
jaar hebben we zo’n beetje alle series op 
Netflix, Videoland en NPO Plus gezien. 
Ruud Zelfs de Turkse soap Black and 
white love met 170 afleveringen. (Met een 
knipoog) Als je niks anders in je leven 
hebt, móet je dat kijken.
Olcay Als er niets meer te doen is, is de 
tv opeens je beste vriend. Voor een serie 
gaan we ook echt zitten. Joggingpakje 
aan, warme sokken en waterijsjes erbij. 

Van die ouderwetse, die je zelf moet 
invriezen.
Ruud Gaat er wel een pak per dag door-
heen. Ik hou van Nederlandse series, 
zoals De vliegende Hollander en Klem. 
Die kijken zo lekker snel weg.
Olcay Ik droomde weg bij The crown en 
die nieuwe Netflixserie, Bridgerton: zo 
fijn, die kostuumdrama’s. Jij trok  
Bridgerton niet.
Ruud Nééé, vreselijk. Ik ben zo klaar met 
die verkleedfeestjes.
Olcay Het is mijn verslaving en dan zit jij 
er steeds doorheen te praten. 
Ruud Snoert ze me de mond…
Olcay (Lachend) Jij vult de plot al in, ter-
wijl je er zelf helemaal niet tegen kan als 
ik door een spannende serie heenpraat.
Ruud Samen kijken is gezellig, dus doe ik 
water bij de wijn. Dan lukt het niet altijd 
om stil te zijn. Jij weigert samen een 
James Bond-film te kijken.
Olcay James Bond is een seksist: hij 
gebruikt mooie vrouwen. 
Ruud Het meest idiote wat ik ooit 
gehoord heb. 
Olcay Hij heeft nooit een lelijke assisten-
te. En waarom eigenlijk geen homoseksu-
ele James Bond?
Ruud Of-ie dan ook niet in een elektri-
sche auto kan rijden.
Olcay Ja! Een Tesla, waarom niet? 
Als je spannend wil, doe mij dan maar 
Fauda. Een politieke thrillerserie over het 
 Israëlisch-Palestijnse conflict. De maker 
en hoofdrolspeler Lior Raz heeft bij de 
Israëlische geheime dienst gewerkt.
Ruud Geweldige serie. Bijna Bond-
ongeloofwaardig, maar tegelijkertijd zo 
levensecht. Je kijkt er ademloos naar. Net 
als naar Lupin, die Franse serie over een 
meesteroplichter. Ook in een ruk uitgeke-
ken. Omar Sy is een fantastische acteur.
Olcay Lupin eindigt alleen zo abrupt. Ik 
was woest!
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