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vragen 
aan  Youri Mulder

voetbalanalist Youri Mulder 
(38) maakte furore als voet-
baller bij FC Twente, waar hij 
drie seizoenen speelde. Daar-
na kwam hij negen seizoenen 
uit voor het Duitse Schalke 
04. en, wat velen niet weten, 
hij is een fervent sportvisser.

DOOr Kees Kist

1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom? 
Met m’n boot in de fjorden van 
Noorwegen. De natuur is er fasci-
nerend mooi en het is heerlijk om er 
met vrienden op het water te zijn. 

2 Hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou? 
Wat heet belangrijk, ik vind het leuk 
om met mijn kinderen of met vrien-
den te vissen. Ik ga zelden alleen, 
want ik hou van gezelligheid. Vissen 
is voor mij een perfecte manier 
van ontspanning - en dan vooral in 
Noorwegen, het visland bij uitstek.

3 Hoe ziet jouw ideale vismaat 
eruit? 
Ik heb geen vaste vismaat. Maar als 
er vrienden uit Nederland over-
komen voor een korte vakantie in 
Noorwegen, neem ik ze graag mee 
het water op.

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied? 
Mijn nieuwe polyesterboot van acht 
meter is niet alleen mijn kostbaarste 
bezit op sportvisgebied, maar ook 
mijn dierbaarste. 

5 Wat is je meest dramatische 
visverhaal? 
Tijdens een tocht van Oslo naar 
Moss kwamen we zonder benzine 
te zitten. En dan dobber je daar 

midden op zee. We hebben geluk 
gehad dat de zee zich rustig hield, 
de waterspiegel was bijna helemaal 
vlak. Ik had er niet aan moeten den-
ken wat er had kunnen gebeuren als 
we stil vielen in de hoge golven…

6 Wat is je mooiste ervaring in 
de hengelsport? 
Dat was toen mijn vriend Bert 
tijdens het snoeken plotseling 
een gruwelijke aanbeet kreeg. Het 
mooie was dat mijn zoontje die dag 
ook mee was. Hij heeft het dus he-
lemaal meegemaakt en toen de vis 
na een geweldig gevecht eindelijk 
boven kwam, bleek het een mon-
sterlijke snoek van 120 centimeter. 
M’n zoontje schreeuwde het uit: “Is 
dat een haai pappa?” Geweldig!

7 vis je wel genoeg?
Ik mag niet klagen. Wij vissen heel 
regelmatig, ook omdat Noorwegen 
een echt visland is waar je als vis-
liefhebber van alles kunt beleven.

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij? 
De politiek bemoeit zich niet over-
dreven veel met de sportvisserij. 
Dat vind ik goed. In Duitsland is het 
een heel ander verhaal, daar moet 
je verplicht een cursus volgen en 
een diploma halen om te mogen 
vissen.

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien? 
Eén van mijn grootste dromen 
is nog altijd het vangen van een 
 gigantische zalm of een grote steur. 
Dat zou geweldig zijn!

J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat? 
Ja natuurlijk, want het gaat toch om 
de verhalen die er verteld worden. 
Dan mag je best een keer over-
drijven. Maar een ding is zeker, en 
daarmee overdrijf ik nu niet, die 
snoek was echt 120 centimeter!

‘Het gaat toch om de verhalen.’
 Youri Mulder, ge-
boren op 23 maart 
1969 in Brussel, 
kwam in zijn voet-
balloopbaan negen 
keer uit voor het 
Nederlands elftal. 
Youri is wekelijks op 
tv te zien bij de NOS, 
waar hij vaste gast 
is bij het voetbal-
praatprogramma 
Studio Voetbal. Ook 
is hij regelmatig 
voetbalanalist bij 
Europese wedstrij-
den.
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