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DOOR INGRID SPELT  BEELD MAURICE VOS

UEFA EUROPA 
LEAGUE 
DONDERDAG,  
RTL 7, 18.00
 
Laatste ronde in de 
groepsfase.

FC RIJNMOND 
RTV RIJNMOND, 
MAANDAG EN 
VRIJDAG, 17.20

Regionale voetbal-
talkshow.

‘Als ik ’s avonds thuiskom, plof ik op 
de bank. Soms met een bord eten op 
schoot of een zak chips erbij. Is het 
vroeg, dan zet ik weleens Boulevard 
op. Ik kijk veel naar sport op FOX 
Sports, bij de NOS en Ziggo Sport, 
maar niet alleen maar. Als freelancer 
werkte ik voor Boulevard dus is het 
leuk om mijn oud-collega’s te volgen. 
Om zeven uur zapp ik naar DWDD 
mits er leuke gasten zitten. Aan mijn 
tijd bij Boulevard denk ik geregeld, 
alleen al om mijn legendarische 
interview met de Russische president 
Poetin tijdens de Olympische Spelen 
in Sochi. Hij liep net het Holland 
Heineken House uit. Ik was over-
donderd dat hij instemde, en ik vroeg 
hem hoe hij het vond. Mannen met 
geweren stonden in mijn rug. Mijn 
slechtste interview ooit. 

Ik kan met een kritische blik 
naar mezelf kijken. Angela de Jong 
kraakte mijn optreden in de tweede 
uitzending van Tour du Jour af naar 
aanleiding van een grappig bedoelde 
opmerking over de vriendin van een 
wielrenner. Ze had gelijk. De tafel 
sloeg dood, niemand lachte. Angela 
vond dat ik mijn voorganger Wilfred 
Genee nadeed. Misschien hebben 
we eenzelfde stijl, maar ik blijf altijd 
mezelf. Ik zeik er verder ook niet 
over; ze had me alleen wel iets langer 
de kans kunnen geven.

Ik heb veel aan Wilfred en Johan 
Derksen te danken. Johan heeft me 
eens bij Voetbal International bin-
nengeloodst, en Wilfred heeft me 
heel goed gecoacht. Nu ze Veronica 
Inside presenteren bij de concurrent 
volg ik ze nog steeds. Ik geniet van 
Wilfred, Johan en René van der Gijp. 
Of ik nu Voetbal Inside 2.0 ga pre-
senteren? (Lachend) Dat wil iedereen 

weten. Er zijn twee pilots gedraaid, 
het is nog een kwestie van de juiste 
poppetjes op de juiste plaats. Een 
enorme uitdaging als dit doorgaat. 
Hoewel ik met FC Rijnmond bij de 
regionale omroep al gewend ben aan 
gemiddeld zo’n 300.000 kijkers. 
Oh, is dit net zoveel als Twan Huys 
met sommige afleveringen van Late 
Night trekt? Het eerste jaar werkte 
ik op de redactie van Late night met 
Humberto Tan. Leuk om te doen. Ik 
heb nog niet de gelegenheid gehad 
om echt goed naar Twan te kijken. 
Ik volg wel de hoogtepunten van het 
programma online.

Pauw vind ik onwijs goed. Ik zou 
willen dat ik zijn losheid had. Het 
is net of hij gaat zitten en denkt ‘ik 
ga even een programmaatje doen’. 
Laatst ook zo magistraal met een 
nietszeggende Rob Jetten. Stelt hij 
de legendarische vraag: ‘Meneer 
Jetten, vindt u zelf dat u antwoord 
geeft op mijn vragen?’ Als je dat 
durft, ben je een geweldige presen-
tator. Als presentator moet je jezelf 
in de rol van de kijker verplaatsen 
en je afvragen wat de kijker van 
zo’n moment aan tafel denkt. Mart 
Smeets is hét icoon in mijn vakge-
bied. Van hem heb ik geleerd dat 
presenteren zonder autocue veel 
natuurlijker is. Dat had ik veel eer-
der moeten doen. FC Rijnmond, 
Tour du Jour en de Europa League 
nodigen daar ook voor uit.

Ik kijk trouwens ook graag naar 
series of docu’s op Netflix. Suits is 
bijvoorbeeld een fantastische serie, 
over een advocatenbureau in New 
York. Iedere man zou Harvey Specter 
willen zijn. Hij ziet er goed uit, is suc-
cesvol, heeft miljoenen op de bank en 
aan elke vinger drie vrouwen!’

Boek Alles van 
Michel van 
Egmond Krant 
Algemeen Dag-
blad Tijdschrift 
Geen Land en 
stad Frankrijk, 
Grimaud (Ik heb 
er een mobile 
home.) Onheb-
belijkheid Onge-
duldig

Sportpresentator Bart Nolles (Rotterdam, 1981) is in de race als 
presentator van Voetbal Inside 2.0. Op dit moment is hij samen met 

Simon Zijlemans het gezicht bij de Europa League-avonden op RTL 7. 
Bart woont in Rotterdam.

Bart Nolles
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