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Welkom!
 

Wij gaan gewoon door!  De redactie van de Zaza heeft dit keer een Zaza in de online-editie

voor jullie gemaakt, uiteraard op gepaste afstand. In deze exclusieve, alleen online-

beschikbare Zaza  vind je maar één artikel dat iets te maken heeft met het Coronavirus. 

Eerlijk gezegd zijn wij wel een beetje klaar met de sombere berichten. 

Daarom hebben wij ons ook ongans gegeten aan paaseitjes, zodat jullie 

geen miskoop doen (paaseitjes die smaken naar de stinksokken van je broertje zijn geen

aanrader).  Ook lees je wat nu beter is: Disney+ of Netflix. Je krijgt daarnaast genoeg tips

voor thuiszitten (De Mol of toch Wie is de mol, en meteen een lekker hapje van de

tapasplank voor erbij). Als je wil weten wat de lente voor jou in petto heeft, lees je gewoon

de Lentehoroscoop, dan ben je weer helemaal up-to-date. Veel leesplezier!
 

~de redactie
 

P.S. de interviews stellen we uit tot de papieren editie ;) 
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Wat in de laatste week van 2019 begon als een griepje in China houdt nu

iedereen in de wereld in een stevige greep: het coronavirus. In het begin

dacht iedereen dat het gewoon een griepje was maar inmiddels is duidelijk

dat het een serieuze ziekte is, die misschien wel op dezelfde manier werkt

als het griepvirus, maar omdat nog niemand dit virus eerder heeft

meegemaakt, is er nog bij niemand afweer tegen de ziekte. Vooral ouderen

en mensen met een slechte gezondheid kunnen erg ziek worden en zelfs

doodgaan.

Het
Coronavirus
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Wat is het en hoe is het ontstaan?
Het coronavirus is eigenlijk een soort griep, alleen dan erger. Het is ontstaan in

China, in de omgeving van de stad Wuhan. Het komt waarschijnlijk door het

schubdier. Het schubdier wordt illegaal verhandeld op markten. Wat de weten-

schappers denken is dat de schubdieren het Coronavirus hebben overgedragen aan

vleermuizen en dat het via de vleermuizen bij de mens terecht is gekomen. Toen dat

virus in de mens terecht was gekomen en niemand antistoffen had, verspreidde het

zich eenvoudig door de rest van de bevolking in China en door reizen en werk ook

naar de rest van de wereld. Dus eigenlijk is deze hele ophef ontstaan door een klein

onschuldig beestje met schubben.

Hoe verspreidt het zich? 
Het Coronavirus verspreidt zich vooral door druppeltjes, uit je mond of uit

je neus. Bijvoorbeeld als je hoest op een papiertje, dan gaat het

coronavirus daar ‘op’ zitten. Als iemand anders dan het blaadje aanraakt,

wordt het virus overgedragen op de hand van die persoon. Na een tijdje

gaat het virus op zo’n oppervlak dood, maar als iemand die het

coronavirus op bijvoorbeeld zijn hand heeft en dan met zijn hand zijn mond

aanraakt, dan kan hij of zij ook besmet raken met het coronavirus. Op

deze manier kan het coronavirus snel verspreiden. Dit is de reden dat

iedereen steeds z’n handen moet wassen en afstand moet houden.

Mensen niezen en hoesten nou eenmaal niet verder dan een meter of zo.



Om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden zijn verschillende

maatregelen genomen. Eerst werd aangeraden geen handen meer te

schudden, maar omdat het virus steeds meer mensen ziek maakte werden al

snel serieuze maatregelen getroffen. De restaurants en cafés moesten dicht,

feestjes werden verboden en ook de scholen zijn nu gesloten. Omdat een deel

van de mensen zo ziek wordt dat ze geholpen moeten worden met

ademhalen, zijn er speciale ziekenhuisbedden nodig (Intensive Care) en die

beginnen nu snel vol te raken. Doordat mensen bang zijn dat ze helemaal niet

meer naar buiten mogen, zijn ze gaan hamsteren (extra veel eten inslaan) in

de supermarkten. De vraag is of er wel genoeg eten overblijft om zoveel te

kunnen poepen dat al dat gehamsterde wc-papier nodig is...

Zelf kun je het beste zo veel mogelijk binnen blijven, maar als je toch naar

buiten moet gaan (bijvoorbeeld voor de boodschappen) houd dan goed 1,5

meter afstand.  Probeer zo min mogelijk met je handen aan je gezicht

zitten. Als je moet niezen of hoesten doe dat dan in je elleboog, want daar

raak je minder snel mensen mee aan dus wordt het moeilijker om anderen

te besmetten. En na het niezen, hoesten, buitenspelen, plassen en poepen

natuurlijk altijd je handen wassen !!!
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Wat is de impact van het coronavirus?

Dit moet dus niet...

Wat kun je zelf het beste doen?

Gijs 



Ram
21 maart t/m 20 april

Deze lente gaat er iets gebeuren 

waarbij jij erachter komt wie jouw echte

vrienden zijn en wie juist niet. Het kan

emotioneel uitpakken, maar uiteindelijk

brengt dit alleen maar veel positiefs. 

 

 

Stier 
21 april t/m 20 mei

Jij gaat met een fris gevoel de

lente in. Ook ga je met iets onverwachts

komen, wat je normaal nooit zou doen

en waar mensen in jouw directe

omgeving niet gewend aan zijn. Dit pakt

positief uit. 

 

 

Tweelingen
21 mei t/m 21 juni

Deze lente hou jij afstand van de

dingen waar je je normaal in zou

verdiepen. Je leert deze lente op een

andere manier denken en je spoort

andere mensen aan om dit ook te doen.

Je zal veel positiviteit ervaren.

 

 

Kreeft
22 juni t/m 22 juli
Deze lente laat je zien wie je 

bent. Ook laat je zien hoe je over dingen

denkt en wees je erg direct tegen je

omgeving. Dit kan door sommige

mensen wel negatief worden opgepakt.

Houd daar dus rekening mee en wees

niet te direct met iedereen.

 

 

Leeuw 
23 juli t/m 22 augustus
Deze lente vind je een nieuwe 

hobby die jouw creativiteit stimuleert.

Jouw creativiteit zou misschien nuttig

voor je kunnen zijn in de toekomst. De

lente is een grote inspiratiebron voor jou

en je creativiteit. 

 

 

Maagd 
23 augustus t/m 22 september
De lente gaat je veel goeds brengen. 

Je hoeft niet nerveus te zijn, want deze

lente geeft jou veel zelfvertrouwen. Je

gaat jezelf steeds meer accepteren.

Daar kun je later met een goed gevoel

op terugkijken. 

6

Lentehoroscoop
Eindelijk is het zover! Het is lente! Deze horoscoop vertelt jou wat deze lente jou gaat

brengen. 



Weegschaal
23 september t/m 22 oktober

Deze lente gaat er iets gebeuren waar jij

niet op had gerekend. Je zal jezelf gaan

verbeteren en je eigen fouten kunnen

inzien. In de toekomst kan het wel iets

gunstigs voor jou gaan betekenen. 

 

 

Schorpioen
23 oktober t/m 21 november

Deze lente wijkt niet veel af van

de afgelopen maanden. Misschien kun je

je ergens in gaan verdiepen waar je je

normaal niet in zou verdiepen. Dat kan je

namelijk veel positiviteit brengen.

 

 

Boogschutter
22 november t/m 20 december

Deze lente zal ongeluk in een klein

hoekje zitten. Je zal blij en gelukkig zijn,

maar houd rekening met onverwachte

problemen. Maar onthoud: niet alles kan

perfect gaan. Dus maak je vooral niet

ongerust.

 

 

Steenbok
21 december t/m 19 januari
Deze lente ben je bij veel mensen

geliefd. Je krijgt meer zelfvertrouwen en

je overwint een grote angst. Je komt erg

zelfverzekerd over op mensen in je

directe omgeving. Dit wordt een mooie

lente voor jou. Veel positiviteit.

 

 

Waterman
20 januari t/m 18 februari
Deze lente komt een van jouw grootste

wensen in vervulling. Je zal veel

gelukkigheid en vrolijkheid ervaren.

Jouw omgeving raakt geïnspireerd door

de positieve energie die jij uitstraalt. 

 

 

Vissen
19 februari t/m 20 maart
Deze lente ben jij iets terughoudender

dan normaal. Je motiveert je wat meer

voor school. Je zet alles op alles om

goede cijfers te halen. Als dat is gelukt,

ga je met een fijn gevoel de zomer in.
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Deze sterrenbeelden kunnen het goed 

met elkaar vinden deze lente:
 

Steenbok ~ Kreeft

Leeuw ~ Tweelingen

Vissen ~ Waterman

Boogschutter ~ Stier

Maagd ~ Schorpioen 

Ram ~ Weegschaal

Evelyn en Minne



 Tapasavond
 
Het is zaterdag, je ouders vragen wat je wil vanavond wil eten. Na lang nadenken weet je

het: tapas! Maar dan krijg je weer nieuwe zorgen: welke hapjes moet je maken? Hier een

paar heerlijke tapasrecepten en tips voor een gezellig tapasavondje.
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Wat zijn tapas?

Tapas zijn allerlei hapjes, wij

serveren ze op een grote plank.

Oorspronkelijk komt het uit

Spanje. W
ij m

aken heel erg vaak

tapas, maar niet met alleen maar

Spaanse hapjes.

Tips voor het gezelligste tapasavondje ooit:
- Leg je hapjes op een plank. Dat ziet er namelijk

super gezellig uit!

- Nodig vrienden uit: wij maken namelijk altijd heel

erg veel hapjes en we krijgen het nooit op. Met

vrienden gaat het wel op en is het nog gezelliger!

- Help allemaal mee met koken: in je eentje gaat

het heel langzaam. Met z’n allen ben je veel sneller

klaar, en het is veel gezelliger!

- Maak er vooral een gezellige avond van!

Recepten:
Een tip voor als je 2 ovens hebt: gebruik een oven om alles te bakken (houd die op 180

graden) en gebruik de andere oven om alles warm te houden (houd die op 100 graden).

Champignons in knoflook:
Ingrediënten:

-Champignons

-Knoflook

-Olie

 

Bereidingswijze:

Maak de champignons schoon en

doe ze in een bakje. Doe er wat

knoflook en olie bij. 

Doe ze ongeveer 30 minuten in

de oven op 180 graden.

Garnalen in knoflook:
Ingrediënten:

-Garnalen

-Knoflook

-Olie

 

Bereidingswijze:

Doe de garnalen in een bakje. Doe er

wat knoflook en olie bij. Doe ze

ongeveer 30 minuten in de oven op

180 graden.



Kipfingers:
Ingrediënten:

-Kipfilets (stukken kip)

-Eieren (je moet zelf even kijken hoeveel genoeg is)

-Bloem (je moet zelf even kijken hoeveel genoeg is)

-Cornflakes

 

Bereidingswijze:

Pak 3 borden. Doe in het ene bord een beetje bloem. Doe

in een ander bord een beetje ei. Stamp de cornflakes een

beetje, zodat het kleine stukjes worden (maak het ook niet

té klein). Doe deze ook op een bord. Snijd de stukken kip

in kleine stukken (niet té klein). Pak een stuk kip en doe

die in de bloem. Smeer de kip goed in met bloem. Doe de 
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kip daarna in het ei. Smeer het goed in met ei. Doe de kip daarna in de cornflakes. Doe veel cornflakes

op de kip. Hoe lang het duurt tot de kip gaar is, dus hoe lang de kip in de oven moet hangt af van de

grootte. Wij hebben kippetjes gemaakt ter grootte van een volwasse vinger. Bij ons moesten de

kippetjes 20 tot 30 minuten in de oven op 180 graden.

 

Toen we alle kipfingers hadden gemaakt, hadden we nog wat bloem, ei, en cornflakes over. Daar deden

we wat melk bij en dat bakten we op een koekenpan. Dit mengsel smaakte best lekker, het was alleen

een beetje flauw.

Gehaktballen
Ingrediënten:

-Hamburgers (niet opgewarmd)

 

Bereidingswijze:

Kneed de hamburgers samen tot het één

geheel is. Als je goed hebt gekneed, mag je de

gehaktballetjes gaan rollen. Doe wat boter of

olie in een braad- of koekenpan en bak de

gehaktballetjes bruin. Doe ze daarna 10

minuten in de oven.

Dit is nog lang niet alles van onze

tapasplank, maar alleen de lekkerste

dingen. Sommige dingen kopen wij ook

kant-en-klaar, zoals manchego kaas (echt

een aanrader!), groenten zoals paprika en

komkommer die we kunnen snoepen,

lekkerbekjes, brood en allerlei lekkere

sausjes.

Nog smakelijk eten en veel succes met koken!

    

                                           

Dit hapje is altijd onze

favoriet. Dit is dus echt een

aanrader!

~Puck



Doelgroep
Als je wilt weten wat beter is, moet je ook naar de doelgroep kijken. Bij Netflix staat in de

App Store dat de leeftijd 12+ is, en bij Disney+ staat er dat de leeftijd 4+ is. Netflix heeft de

doelgroep op de pubers en volwassenen gericht en Disney+ richt zich op gezinnen met

kinderen. Maar Disney+ wordt ook bekeken door pubers.Als je wilt weten of Disney+ of

Netflix past bij jouw doelgroep, moet je kijken naar jouw eigen leeftijd en die van je gezin

(als je het abonnement deelt).

VS.
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Als je meer vrije tijd hebt, heb je ook meer tijd om films en series te kijken.Disney+ en Netflix

worden het vaakst gebruikt daarvoor. Maar wat zijn nou de verschillen? Welke is beter?

Prijs
Als je wil weten of Disney+ of

Netflix beter is, kan het handig

zijn om naar de prijs te kijken. De

prijzen zijn bijna hetzelfde, het

scheelt maar een beetje.Disney+

is €6,99 en Netflix is €7,99 per

maand. Aan de prijs te zien is

Disney+ beter.

Aantal
Bij Netflix en Disney+ moet je

ook kijken naar hoeveel films

ze hebben. Disney+ heeft bijna

500 films. Netflix zit dan weer

rond de 2225 films. Dat komt

misschien doordat Disney+ pas

sinds september online staat.

Het aantal film is dus beter bij

Netflix.

Beoordeling
In de App Store kan je zien

hoeveel sterren een app krijgt.
Disney+ krijgt 4,3 sterren met 5,1k
beoordelingen. Disney+ zie je als
#2 Amusement. Netflix heeft 3,8
sterren met 7,1k beoordelingen.
Netflix staat #3 Amusement in de

App Store. Dat betekent dat
Disney+ beter wordt beoordeeld.

Conclusie
Als je wilt kiezen wat beter is

moet je toch wel kijken naar

voor welke leeftijd de dienst

geschikt is. Daarnaast wordt

Disney+ dus beter beoordeeld.

Als je echt niet kan kiezen is er

altijd nog een oplossing: vragen

of je Disney+ en Netflix allebei

mag hebben!

-Evelyn



De Waalbrug
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Ook wordt het uiterlijk van de 

brug flink veranderd. Zo wordt de stalen

boogconstructie op én onder de brug in

een lichtgrijze kleur geschilderd. De

brug krijgt net als vroeger 4 balkons aan

elke zijde. Dit zijn eigenlijk normale

balkons, maar dan zitten ze vast aan de

brug. Je kunt hier bijvoorbeeld op

genieten van het uitzicht. De leuningen

en lichtmasten worden antraciet, dus die

krijgen een grijze kleur. De nieuwe

leuningen lijken heel erg op de

hekwerken uit 1936.

 

Zoals je waarschijnlijk al weet, is de Waalbrug voor een deel afgesloten. Maar waarom

is de Waalbrug eigenlijk dicht en tot hoelang is de Waalbrug dicht?

 

 

Waarom is de Waalbrug dicht?

De Waalbrug wordt gerenoveerd, omdat het

een belangrijke brug tussen Lent en

Nijmegen is, en omdat de brug toe is aan

renovatie. Dat houdt in dat er allerlei nieuwe

wijzigingen aan de Waalbrug zijn

aangebracht. 

 

 

Wat gaat er allemaal veranderen? 
Zo is bijvoorbeeld het betonnen

rijdek helemaal vervangen. Ook

wordt de stalen constructie op

verschillende punten versterkt. De

busbaan die er eerst was, gaat weg

en maakt plaats voor een fietspad

dat deel uitmaakt van het

RijnWaalpad. En het fiets-voetpad

wordt een voetpad. 



 

 De verlichting wordt vervangen door hangen-

de verlichting. Deze verlichting is geïnspireerd op de

verlichting uit 1936. En verder kan de hele brug ‘s avonds

met meerdere kleuren worden aangelicht met LED-spots.

 

Dit allemaal wordt mogelijk gemaakt door 

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen.

 
 

Kan ik dan nog wel over de
Waalbrug rijden?
Ja, dat kan nog gewoon. Je kunt

nog gewoon, net zoals voor de

renovatie, met de fiets over de

Waalbrug. Voor de auto’s is het

wel wat anders geworden: er is er

nog maar één rijstrook om de stad

in te gaan, en één rijstrook om de

stad uit te gaan met de auto. Er

zijn daarom veel files en er is veel

drukte. Het is daarom slim, dat als

je over de Waalbrug naar school

moet, dat je met de fiets gaat en

niet met de auto. Met de fiets is er

namelijk geen extra reistijd, maar

met de auto juist wel. Ook mogen

de voertuigen maximaal 3,10

meter hoog zijn en 3,5 ton wegen. 
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En hoe lang duurt dat allemaal?
Zoals je waarschijnlijk wel weet, is de renovatie nu al

ongeveer een jaar op gang. Dat dit zo lang duurt, heeft

een oorzaak. Het is namelijk zo, dat er chroom-6 verf is

gevonden op de brug. Er wordt zelfs gezegd dat op alle

onderdelen van de brug chroom-6 verf is gevonden.

Chroom-6 verf is een kankerverwekkende stof die dus

heel gevaarlijk is. Deze laag verf is in 1992 op de brug

aangebracht. De chroom-6 verf moet voorzichtig worden

weggehaald. Daardoor duurt de renovatie ook langer.

 

De stof is niet gevaarlijk als je op de brug rijdt, fietst, of

loopt. Het is alleen gevaarlijk als het wordt

weggeschuurd en daarna wordt ingeademd of op de huid

terechtkomt. De werkers die de chroom-6 verf weghalen,

moeten dan ook beschermende pakken aantrekken en

er komt een speciale tent over de plekken waar de

chroom-6 verf wordt of is weggehaald, zodat de

gevaarlijke stof niet de lucht in gaat.

 

 

Vrachtwagens, touringcars en landbouwverkeer mogen tijdens de renovatie niet meer

over de Waalbrug rijden, zij moeten over de Oversteek en de A50 rijden. Soms

komen er weekend- en nachtafsluitingen. Dan mogen er alleen (brom)fietsers,

voetgangers en hulpdiensten de brug over. In de nacht moeten fietsers vaak het

westelijke fietspad pakken. Tijdens deze weekend- en nachtafsluitingen mag ook het

openbaar vervoer niet over de brug rijden. Het openbaar vervoer moet dan over de

Oversteek en de A50 rijden. 

Tot hoelang de renovatie duurt, is nog niet bekend.

Pu
ck



Ben ik de enige die ervan overtuigd is dat alle

overgebleven chocoladeletters worden

omgesmolten tot chocoladepaaseitjes en dat

daarom sommige paaseitjes smaken naar

stinksokken, omdat ze eigenlijk al een paar

maanden oud zijn? En dat daarna alle paaseitjes

weer worden omgesmolten tot chocoladeletters?

Weet iemand of dat waar is? Wij (de redactie)

hebben ons in ieder geval in een chocolade-coma

gegeten en hier is de uitslag van de test. Welke

chocolade paaseitjes zijn het lekkerst?

Prijs per 1000 gram: €26,41 (zakje van 170
gram)
“Wit is sowieso geen chocola,” werd er gezegd

(wat gewoon een feit is, maar oké), en dat blijkt

ook uit de cijfers die gegeven werden voor de

witte chocolade eitjes. Gemiddeld was de witte

chocolade een 4, dat cijfer werd wel omhoog

gehaald door de pure chocolade, een 7,4. Melk

was gewone melkchocolade. “Je wordt er vrij

snel misselijk van,” was het commentaar. Dat is

natuurlijk niet goed, of is dat wel goed omdat je

dan minder chocola eet? Echt superdure

chocola, trouwens, ook al is het fairtrade chocola

en zit er geen plastic in de verpakking. De

meeste arme scholieren, waaronder wij, de

redactie, kunnen dat niet betalen. Prijs-kwaliteit

verhouding is dus slecht.

De grote chocolade
paaseitjes-test
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Happy Chocolate 

Mwoah. Dat omschrijft deze

paaseitjes wel. Weinig

verrassends, plakkerig en klef.

Smaakt naar muffe slagroom.

Verder niet zoveel over te

zeggen. Het is niet dat je hier

even lekker van gaat geneiten, uh

genieten.

Aldi
Prijs per 1000 gram: 4,99

6,0

5,0



Prijs per 1000 gram: €3,99
Deze chocola is in ieder geval goedkoper dan

Happy Chocolate (niet dat dat heel lastig is),

maar het gemiddelde cijfer is hetzelfde. “Te

zoet en chemisch,” was het commentaar. Ook

hier werden mensen misselijk van, maar dat

kan ook komen omdat je echt te veel

chocolade gegeten hebt… Het mondgevoel

was goed, knapperig als je erin bijt, daar werd

een 7,2 voor gegeven. Over het algemeen

nog een voldoende, maar als je zin hebt in

een lekker chocoladepaaseitje, zou ik deze

niet kopen, want ze zijn veel te zoet.

Prijs per 1000 gram: €9,98
Wauw, wat een geweldige eitjes.

Eggcellente paaseitjes.

Eizersterk. Intense smaak, goede

nasmaak, vermogen om door te

eten was een 10. Ook niet té duur

(niet zoals Happy Chocolate),

gewoon super. Sorry, het is

onbeleefd om met je mond vol te

praten, ik ga even deze

paaseitjes verder opeten.

Delicata
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Kruidvat
6,0

8,7

4,5

Normaal ga je op zoek naar de

paaseieren, hier waren we op zoek naar

de chocoladesmaak. Die was niet te

vinden. De eitjes waren allemaal

veeeeeeeel te zoet. Echt niet lekker. Ook

zaten er vaak gaten in de eitjes. De zak

was niet open te krijgen en de nasmaak

was ook smerig. Het enige goede was

dat het vrolijke kleuren waren. NIET

KOPEN. ECHT SERIEUS. 

“Hij smaakt naar stoffig tapijt.”

“Hoe weet je hoe dat smaakt?”

“Uh….”

Albert Heijn Excellent
paaseitjes 

(wat een gemiste kans…)

Prijs per 1000 gram: €4,49

Suzanne 



Wie is de mol vs. De Mol
Wie wordt de verliezend finalist, wie wordt de winnaar en wie is de mol? In dit geval hebben

we maar twee kandidaten: de winnaar en de verliezer. Beide de mol. Deze keer strijden

twee mollen tegen elkaar: Wie is de mol? (Nederland) en De Mol (België). Zij nemen het

tegen elkaar op in deze keiharde battle.

Wie is de mol komt oorspronkelijk uit België, waar het

wordt uitgezonden onder de naam ‘De Mol’. Het

programma is sinds 1999 op de buis. In 2001 en 2002

was er geen seizoen en na de serie van 2003 is De Mol

van tv af geweest tot 2016. Toen maakte het programma

een comeback en sindsdien is het elk jaar geweest. Op

dit moment is het seizoen van 2020 in volle gang.

Het format werd verkocht aan vele landen, waaronder

Nederland. Wie is de mol startte in 2000 en viert nu haar

20-jarig bestaan. De finale is net achter de rug, maar er

komt een tweede jubileumseizoen, yes!

Een beetje achtergrondinformatie

Wie is de mol is de eerste vijf jaar met onbekende

Nederlanders gespeeld, vanaf 2005 met bekende

Nederlanders. De Mol België wordt nog steeds

met onbekende Belgen gespeeld. Misschien

minder leuk, zou je denken, omdat je de

kandidaten niet van tevoren kent, maar dat is

tegenwoordig bij Wie is de mol ook niet meer zo.

Dat zijn allemaal C-generatie BN’ers van wie je er

hoogstens twee kent. Voordeel van onbekende

Belgen in De Mol is dat ze geselecteerd worden uit

duizenden mensen die dolgraag mee willen doen.

De kandidaten en mol worden zo gekozen dat er

een leuke groep ontstaat, waarin zoveel mogelijk

bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. Man,

vrouw, student, pensionado, advocaat,

verschillende nationaliteiten en leeftijden en dit

jaar ook iemand met dwerggroei. Ze worden

gekozen op persoonlijkheid, maar ook op durf en

dat is wel nodig in dit programma.

Kandidaten

Ja, we kunnen het beter

meteen zeggen: als het om

opdrachten gaat, verslaat

België ons waar we bij staan.

Waar in Wie is de mol
hoogstens drie spectaculaire

opdrachten in het hele seizoen

zitten (waarbij de helft van de

kandidaten meestal niet eens

durft), is dit in De Mol
ongeveer de norm in één

aflevering. Abseilen, klimmen,

raften en kanoën. En dan

hebben we pas de eerste

aflevering gehad. In Nederland

zijn de opdrachten vaak ook

een beetje saai. Bij De Mol kun

je er vanuit gaan dat in elke

opdracht een plottwist, iets

engs of een diepere laag zit.

Van levend begraven worden

tot bungeejumpen.

Opdrachten
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Als we het dan toch over plottwists hebben: België

is wederom de winnaar. Ja, in Wie is de mol vallen

af en toe jokers en vrijstellingen te verdienen. We

hebben de bekende ‘bakjesopdracht’, waarbij

kandidaten langs een rij bakjes lopen, één schat

mee mogen nemen en niet terug mogen lopen. In

De Mol België gaan ze veel verder dan dat. Vorig

seizoen was de klapper: er was nog geen mol

toen het programma begon. Die werd ter plekke in

Vietnam gekozen op basis van hoe goed de

kandidaten reageerden op bepaalde dingen. Dit

jaar is de groep in Griekenland en alles is ook in

het thema daarvan. Denk aan opdrachten met

feta, de Minotaurus. Er is ook de doos van

Pandora waar de naam van de mol in zit. Er

waren twee kansen om die ’s nachts te openen,

maar dat zou wel grote consequenties hebben…

Plottwists

In Nederland heb je natuurlijk Moltalk,

maar dat kijk je waarschijnlijk meer voor je

Wie is de mol-verslaving dan voor de

hints, want je hebt er helemaal niks aan

als je de mol wil ontmaskeren. In België

hebben ze ‘Café de mol’. Dit is veel minder

een kippenhok en veel meer een

behulpzaam programma, want ze helpen

je ook echt met je zoektocht naar de mol.

Het moge duidelijk zijn dat De Mol België

deze battle gewonnen heeft. Niet elk jaar

op tv, maar áls ze er zijn, wel met een

steengoed seizoen. Bonuspunt: de

afleveringen duren langer dan in

Nederland, dus kunnen we nog meer

genieten. Maar, Wie is de Mol is er wel

gewoon elk jaar en is echt iets om naar uit

te kijken. Gelukkig maar dat we ze allebei

hebben, dat betekent: nog meer

speculeren, weddenschappen en

nagelbijten.

Napraten

Conclusie

De Mol-presentator 
Gilles de Coster

Wie is de Mol-presentator 
Rik van de Westelaken

Wie is de mol kun je terugkijken op NPO Start

(ook oude seizoenen, is zeker een aanrader).

De Mol kun je niet live op tv kijken in Nederland,

maar als je een gratis account aanmaakt op

vier.be, kun je het daar kijken, dan skip je

meteen de reclames. Café de Mol is daar ook te

zien. De Mol is zondagavond om 19.55 op tv,

dus met een beetje geluk kun je rond 22.00 /

22.30 terugkijken. Of de volgende dag als je zo

lang kunt wachten.

Maria
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