
Hans van Breukelen  
& Carolein Buijs

Oud-keeper/ondernemer Hans van Breukelen (1956, Utrecht) en leerkracht 
en sportinstructeur Carolein Buijs (1956, Driebergen) zijn vijf jaar getrouwd. Ze 

wonen in Den Dolder en hebben ieder drie kinderen uit eerdere relaties.

HANS Boek The 
devil inside, Bas 
Kodden  Krant  
Alegemeen Dagblad 
Magazine Geen 
Stad en Land 
Sydney, Australië 
Onhebbelijkheid 
Ongeduldig

CAROLEIN 
Boek Vaklitera-
tuur  Krant  Ale-
gemeen Dagblad  
Magazine LINDA. 
Stad en Land  
Miami, Amerika 
Onhebbelijkheid 
Hyper

Van Hans van Breukelen, 
Benno Diederiks en Bas 
Kodden verscheen Men-
tale innovatie waarin ze 
de lezer meenemen naar 
een zelfgekozen leven. 
De opbrengst gaat naar 
Stichting Mentelity Foun-
dation van de onlangs 
overleden Bibian Mentel.

Carolein (lachend) Hans kijkt al-léén 
maar voetbal. Is het geen voetbal dan is 
het darts of tennis. Dát is wel een héél 
groot probleem.
Hans (lachend) Nou overdrijf je echt. Ik 
kijk veel, maar heb een excuus: ik zit nog 
in de Raad van Commissarissen van PSV. 
Kom ik hier mee weg?
Carolein Tsja, gelukkig hebben we drie 
tv’s in huis.
Hans Ik ben niet 90 minuten lang gefo-
cust op het spel hoor. Ik beantwoord 
ondertussen mail of maak presentaties. 
Ja, dan mis ik weleens een doelpunt, maar 
dat wordt toch vijf keer herhaald.
Carolein Je schreeuwt bij PSV of FC 
Utrecht nog harder dan op de tribune. 
Nu, tijdens dit EK, kijk ik gezellig mee 
samen met familie, buren en vrienden.
Hans Plaatsen we een groot scherm op 
ons terras en maak jij hapjes voor tijdens 
de wedstrijd. Hoe heet dat grappige 
datingprogramma ook alweer?
Carolein First dates, een heerlijk pro-
gramma. Die oudere deelnemers kunnen 
nog zo op elkaar vitten. Joh, je hebt nog 
even te leven maak er iets leuks van, denk 
ik dan.
Hans Dat ongemakkelijke is herkenbaar. 
Best stoer om mee te doen, je stelt je wel 
kwetsbaar op.
Carolein We kijken ook graag naar 
talkshows: Op1, Beau of Jinek. Zappen 
we tussen het ene en andere praatpro-
gramma.
Hans Soms ergeren we ons wél aan die 
meningencaroussel waarin iedereen 
een podium krijgt en er nauwelijks naar 
elkaar wordt geluisterd.  Zo’n betweterige 
oma-cultuur. Het gaat om de waan van de 
dag en niet altijd om feiten. 
Carolein Ja, dat is zo. Mijn vader zette 

vroeger de tv uit, ‘Wat een onzin,’ zei hij 
dan.
Hans Dat Humberto Tan terug is met een 
latenightshow vind ik overigens heel leuk. 
Als je het dan over het maken van nieuws 
hebt, de serie The loudest voice is fascine-
rend. Over de opkomst van het conserva-
tieve FoxNews. Rupert Murdoch wist dat 
gevoel omzetten naar waarheid verkoopt. 
Buitengewoon eng, omdat het dan niet 
altijd over feiten gaat. Geef mij maar de 
onderzoeksjournalistiek van Pointer.
Carolein Of Tegenlicht. Ik zou wel wat 
meer ontspannende series zoals The 
crown willen kijken, maar het ontbreekt 
aan genoeg tijd. Ik volg wel sommige 
kookprogramma’s op 24Kitchen. Dan 
krijg ik ’s ochtends al zin om een gerecht 
te maken.
Hans Heb ik hé-le-maal niks mee.
Carolein Je eet er wel lekker van. 
Hans Da’s waar. Ik mopper ook niet en ga 
wel wat anders doen.
Carolein (lachend) Sport, sport, sport…
Hans Ohhh, ik kijk écht nog wel wat 
anders. The last dance, die Netflix-docu-
mentaireserie over basketballer Michael 
Jordan bijvoorbeeld. Geweldig. Dan her-
ken ik mijn eigen fanatisme, de wil om te 
winnen, de rol van coach en spelers die 
buiten het potje pissen. 
Carolein Ja, weer iets over sport dus, 
maar die vond ik ook heel mooi omdat het 
over het leven gaat. Waar we zo om gela-
chen hebben is De luizenmoeder.
Hans Lekker uitvergroot. 
Carolein Ik herken zoveel situaties op 
school. Met de kinderen gaan zingen als 
je wilt dat ouders de klas uitgaan, bijvoor-
beeld.
Hans We gaan zeker naar Luizenmoeder 
De film.
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