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Een probleem? 
Bel deBUZZ!

08801 - 38865

deBUZZ is de rijdende multimediale redactie van De Gelderlander 
en Omroep Gelderland die op zoek gaat naar bijzondere verhalen 

en in actie komt bij problemen

Praat mee op Facebook.com/deBuzznl

Ga naar www.facebook.com/debuzznl en discussieer mee.

Aantal kilometers gereden met deBuzz.nl op weg naar het nieuws:

twitter.com/_deBuzz debuzz.hyves.nl/

Meer verhalen en video’s op onze website:

•

•

Toos en Henk door Paul Kusters

Zijn energiedrankjes de ideale oppeppers voor Vierdaagselopers? De-
Buzz peilde de meningen onder jonge wandelaars die tijdens de eerste
dag even uitrusten in Valburg, waarna ze nog 13 kilometer voor de
boeg hebben. Een Red Bull of toch liever een bekertje melk?

Voor de 16-jarige Robbert de Wolf uit het Zeeuwse Tholen is het
niet zo moeilijk. Hij drinkt liever nu het energiedrankje met 80
milligram cafeïne dan een beker melk. „Red Bull is veel lekkerder,
toch drink ik het normaal bijna nooit”, vertelt De Wolf. Zijn moe-
der zit naast hem en lacht: „Omdat zijn moeder zegt dat er zoveel
suiker in zit”, zegt ze met wat zelf-
spot. „Ik weet heus zelf ook wel dat
het ongezond is, hoor”, kaatst de 16-ja-
rige de bal terug. Toch ziet hij jongens
uit zijn klas wel dagelijks energie-
drankjes drinken. „Sommigen zijn er
echt verslaafd aan. Tijdens pauzes en
tussenuren lopen ze naar de supermarkt om zulke drankjes te ko-
pen”, vertelt De Wolf. Ondanks dat hij het zelf eigenlijk ook best
lekker vindt, drinkt hij het toch liever niet dagelijks.
Quique Lindeman (12) uit Alphen aan de Rijn heeft zelf al een
Red Bull in zijn tas zitten. „Als ik pijn aan mijn voeten krijg dan
drink ik gauw even een blikje leeg. Daarna voelt het vaak alweer
een stuk beter”, vertelt hij. Maar normaal op school kiest hij liever
voor een blikje cola of sinas.

ARNHEM – De provincie Gelderland
gaat deze zomer voor meer dan
100 miljoen euro beleggen in bui-
tenlandse staatsobligaties. Gedepu-
teerde Staten van Gelderland heb-
ben dat besloten, ondanks toene-
mende druk uit Den Haag.
Minister Jan Kees de Jager schreef
eind vorige week in een brief aan
de Tweede Kamer dat alle lagere
overheden eind 2013 hun geld bij
het ministerie van Financiën moe-
ten stallen. Als een gemeente of
provincie voor 4 juni 2012 geld
langjarig vastzette, zal De Jager dat
respecteren. Maar alle contracten
die de lagere overheden na die da-
tum aangaan, zijn wat De Jager be-

treft riskant. Want hij wil uiterlijk
aan het eind van 2013 het geld bij
Financiën binnen hebben. Op die
manier hoeft het rijk minder geld
te lenen en daalt de staatsschuld.
Voor gemeenten, provincies en wa-
terschappen is dat nadelig: ze krij-
gen minder rente.
De provincie Gelderland trekt zich
daarom niets aan van de brief van
De Jager en zal ook deze zomer
nieuwe verplichtingen aangaan,
die een looptijd van meerdere ja-
ren kunnen hebben. Anders dan
tot dusver wordt er geen geld weg-
gezet bij buitenlandse banken. Gel-
derland gaat staatsobligaties kopen
van een beperkt aantal Europese

landen. Daaronder bevinden zich
Duitsland, Luxemburg, Finland en
Oostenrijk.
Gedeputeerde Jan Markink zegt
dat hij pas tot schatkistbankieren
wil overgaan als het parlement
daarmee heeft ingestemd. Dat is
nu nog niet het geval.
Hij houdt er wel rekening mee dat
Gelderland langlopende contrac-
ten moet opzeggen, als het parle-
ment eenmaal met het schatkist-
bankieren heeft ingestemd. Hij is
echter niet bang dat dat Gelder-
land veel geld gaat kosten. „We
gaan geen riskante financiële avon-
turen aan in Spanje en gaan voor
zekerheid.”

Melk of Red Bull?

Gelderland blijft geld in buitenland
wegzetten, ondanks brief De Jager

door Lennart Hofman

O p een grauw industrie-
terrein in Nieuwegein
is een van de span-
nendste winkels van

Nederland gevestigd: Spyweb-
shop.nl. Officemanager Ronald
Bakker toont met trots de nieuw-
ste snufjes op het gebied van afluis-
teren, filmen en volgen. Het aantal
wantrouwige geliefden dat zijn
winkel binnenstapt, de grootste
groep klanten, neemt naar eigen
zeggen de laatste drie jaar zicht-
baar toe. Bakker: „Laatst was er
een jongen die ging trouwen en
nog even wilde checken of zijn
bruid wel te vertrouwen was. Dat
vond ik wel raar, maar meestal
snap ik de mensen wel. Ze willen
gewoon zekerheid.”
Dat wilde Ruud Gullit ook, dus be-
spioneerde hij zijn vrouw Estelle
met afluisterapparatuur en vergaar-
de al snel keihard bewijs van haar
overspel met kickbokser Badr Ha-
ri.
Voor Bakker zijn door de mand
vallende vreemdgang(st)ers aan de
orde van de dag. Zoals het Bel-
gisch-Marokkaanse meisje dat
haar man ontmaskerde. Bakker:
„Het was een slimme meid met
een onbetrouwbare echtgenoot
die er vele vrouwen op nahield,
vermoedde ze. Ze kocht afluister-
apparatuur en naaide die in zijn
jasje. Een paar weken later stond

ze er weer, nu met haar zus. Van
haar man was ze inmiddels ge-
scheiden, de telefoon met de num-
mers van zijn geheime liefjes ver-
stopte hij in de kelder. Nu was de
man van haar zus aan de beurt.”
In de glazen vitrines liggen talloze
technische hoogstandjes om
vreemdgangers te ontmaskeren.
Software om een gsm af te luiste-
ren kost nog geen 100 euro, een
stekkerdoos met ingebouwde appa-
ratuur die je kunt bellen om stie-
kem mee te luisteren met gesprek-
ken in de huis- of slaapkamer kost
500 euro.
Van die laatste verkoopt Bakker er
wekelijks vier. Hij raadt zijn klan-
ten vaak het softwarepakket eBlas-
ter aan. Nadat het onzichtbare pro-
gramma op de computer is geïn-
stalleerd, stuurt het dagelijks een
rapport naar je inbox waar precies

in staat wat de partner heeft uitge-
spookt op het internet.
Ook de ongeveer honderdvijftig
detectivebureaus die Nederland
rijk is, profiteren van het wantrou-
wen onder geliefden. Marco Fran-
sen van ProofQuest recherchedien-
sten uit Oosterhout neemt per jaar
ongeveer twintig vreemdgangers
op de korrel, voornamelijk man-
nen. Hij volgt ze per fiets, scooter,
auto, of te voet, legt hun gedrag
vast op foto en video, en stelt daar
een keurig rapport van op. Zijn
klanten gebruiken dit als bevesti-
ging van hun vermoedens.
Wat hem opvalt, is dat mannen en
vrouwen verschillend omgaan met

hun wantrouwen. „Vrouwen ne-
men minder makkelijk de stap en
voelen zich meer onzeker dan
mannen, maar zitten in ongeveer
95 procent van de gevallen goed.
Mannen zoeken vaak eerst zelf
naar bewijs en kloppen pas bij mij
aan als ze zelf niets kunnen vin-
den. Van hen zit 95 procent van de
gevallen juist niet goed. Ze zijn,
denk ik, ook eerder jaloers en wan-
trouwender dan vrouwen.”
Mannen zijn ook zakelijker en
minder beschaamd wat betreft af-
luisteren, zegt Bakker. Af en toe
loopt er zelfs iemand zijn winkel
binnen om zich te beschermen te-
gen afluisterpraktijken die zijn be-
drog kunnen ontmaskeren. Voor
hen heeft hij niet-afluisterbare
gsm’s, stoorzenders en verschillen-
de anti-spionage software in de
aanbieding.
Draaien de geliefden niet een beet-
je door in hun achterdocht? „Ja”,
zegt relatietherapeut Martijn van
Vuuren van relatiecentrum.nl uit
Deventer. „De basis van een goede
relatie is vertrouwen. Als je het ver-
moeden hebt dat de ander vreemd-
gaat, moet je dat bespreken in
plaats van elkaar bespioneren.”
Hij erkent dat vreemdgaan makke-
lijker en minder een taboe is dan
vroeger, maar benadrukt dat over-
spel niet per se het einde van een
relatie betekent. „Mensen zijn niet
gemaakt om monogaam te blijven,
maar in een relatie is geen plaats
voor wantrouwen. Daarom moet
je over dit soort zaken goede af-
spraken maken met elkaar.”
Fransen van ProofQuest vindt niet
dat zijn klanten doordraaien. „Het
is beter als het duidelijk is. Ik zeg
natuurlijk liever dat de partner
niet vreemdgaat, maar ook als ik
slecht nieuws breng, is er opluch-
ting. Dan weten ze het en kunnen
ze verder met hun leven.”

Live je ontrouwe
partner beloeren
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De Vierdaagse al veertig jaar ongetraind lo-
pen

PRIVÉDETECTIVES

Lekker spacen tijdens de Vierdaagse dance-
feesten
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Door internet lijkt vreemdgaan steeds makkelijker te worden.
Maar dankzij nieuwe technieken kunnen we overspel ook
steeds sneller ontdekken. Privédetectives profiteren.

4

Krant niet ontvangen? Wilt u een abonnement? Bel: 088-0139950

2

‘Mannen zijn zakelijker
en minder beschaamd
wat betreft afluisteren’

Of ga naar dg.nl/service

5

Stelling: Energiedrankjes zijn ideale oppeppers voor lopers.

Voor mij geen melk of Redbull. Geef mij maar water. @keesdewitte

Soms best lekker maar goede voeding is de basis. Ard Zwiers

Redbull is troep. Ik neem kruidenthee met honing. Wouter Lemmen

Mijn kinderen krijgen geen energiedrankjes. Ik hoef geen stuiterende
kinderen die door het dak gaan van die rotzooi. Lucie Stefas
Zie voor meer reacties de Vierdaagsebijlage

Echtgenoten bespieden el-
kaar steeds vaker. Spyshops
en privédetectives varen wel
bij het toenemende wan-
trouwen. „Nu was de man
van haar zus aan de beurt.”
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A ls ik iets lees wat ik on-
voorstelbaar vind, lees
ik het telkens opnieuw,
terwijl ik me er steeds

méér bij voorstel. Bijvoorbeeld
over Marcel Kalisvaart, die dit
weekend wereldkampioen illusio-
nisme werd. Dat deed hij met een
nachtmerrie-act.
Het lukt me niet goed die act voor
me te zien, maar het is vooral het
slot ervan dat me bezighoudt.
Marcel Kalisvaart hangt in een
kooi die met speren wordt getor-
pedeerd. Kooi explodeert. En op
hetzelfde moment wordt hij wak-
ker in een bed. Kan niet, maar
kan ook wel. Het is een van de
beste goocheltrucs ter wereld.
Marcel Kalisvaart komt uit Purme-
rend, wat de truc een mooie Hol-
landse glans geeft. Ik hoef de act
niet eens te zien om onder de in-
druk te zijn. Wat ik een sterk de-
tail vind, is dat de vader van de il-
lusionist de truc gebouwd heeft.
Dat is het woord: bouwen. Die va-
der is de enige illusiebouwer in
Europa.
Over die vader kan ik lang naden-
ken. Hoe begin je aan zoiets? Je
slaat natuurlijk niet meteen aan
het bouwen. Eerst zit je aan tafel
een beetje te tekenen, namiddag-
zon, stil in huis, misschien een
glaasje koude jenever. Dat de va-
der van Marcel Kalisvaart de eni-
ge illusiebouwer in Europa is,
vind ik teleurstellende informa-
tie. Als het er meer waren ge-
weest, had ik er misschien een
kunnen kennen.
Ik heb het nooit onder stoelen of
banken gestoken dat ik dolgraag
één illusie zou beheersen. Meer
hoeft echt niet. Eentje maar. En
dat ik die dan zo nu en dan mocht
vertonen.
Ik ambieer echt niet iets groots
met bijvoorbeeld witte luipaar-
den of een zwevend zwembad.
Nee, iets kleins en onbegrijpe-
lijks. En uiteraard wel een leuk la-
chende assistente.

DEN HAAG – Volgens onderzoek
van psycholoog Henk Noort zou
een kwart van de Nederlanders
wel eens vreemdgaan, iets meer
vrouwen dan mannen. Condoom-
fabrikant Durex houdt het op 31
procent. In één op de drie gevallen
leidt dit tot het beëindigen van de
relatie. In de jaren zeventig werd
de houding tegenover vreemdgaan
toleranter. Maar die houding werd
in de jaren tachtig en negentig an-
ders, zegt hoogleraar evolutionaire
sociale psychologie Bram Buunk
van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. „Niet dat ze toen minder
vreemdgingen, maar de houding
erover was negatiever.”
Tegenwoordig lijkt vreemdgaan
een stuk makkelijker dan voor-
heen. De ontmoetingskansen ne-
men toe, evenals de kans dat men-
sen gaan nadenken over hun eigen
relatie en de vraag: heb ik wel de
juiste keuze gemaakt? Internet
speelt hier een belangrijke rol in.
Mensen vinden oude jeugdliefdes
terug via Facebook en er bestaan
honderden dating- en chatsites die
vreemdgaan vergemakkelijken.
Website Relatieplanet schat dat on-
geveer een op de drie leden van da-
tingsites een relatie heeft. Second-
love.nl, met 236.000 leden, is er
zelfs speciaal om vreemdgangers
aan elkaar te koppelen.
Ondanks de vele verleidingen ver-
wacht demograaf Jan Latten dat
monogamie overwint. Monoga-
mie geeft een innige band, en men-
sen willen van elkaar op aan kun-
nen, denkt hij. Toch verwacht hij
ook dat veel mensen dit niet een
heel leven lang vol zullen houden.
Relaties zullen dan ook vaker tijde-
lijk zijn. Er zullen in de toekomst
minder mensen zijn die van hun
twintigste tot hun negentigste sa-
men zullen zijn. Vreemdgaan zal
altijd blijven bestaan.

ARNHEM – De zaak van de voorma-
lig directeur van het GelreDome
krijgt een vervolg bij het gerechts-
hof in Arnhem. Zowel het open-
baar ministerie (OM) als de ver-
dachte gaat in hoger beroep.
De ex-directeur doodde zijn
vrouw eind november 2011 door
haar ongeveer tien keer met een
honkbalknuppel te slaan en een
kussen op haar gezicht te duwen.
Het OM had vijftien jaar cel geëist.
De rechtbank vond twaalf jaar ge-
noeg, omdat de moord grenst aan
doodslag; de man zou zijn daad
niet van tevoren hebben gepland.
Bovendien gaat hij volgens de
rechtbank gebukt onder schuldge-

voelens. De ex-directeur stopte
waar hij mee bezig was toen zijn
jongste dochter binnenkwam. Hij
bracht de kinderen naar de buren,
ging terug en duwde zijn vrouw
het kussen op haar gezicht. Het
45-jarige slachtoffer overleed de
volgende dag in het ziekenhuis.
De man zou het niet hebben kun-
nen verkroppen dat zijn relatie
dreigde te stranden.
Het OM vindt de twaalf jaar die
de rechtbank heeft opgelegd, te
weinig. Het is wel tevreden dat de
verdachte is veroordeeld wegens
moord en niet wegens doodslag,
maar vindt een straf van vijftien
jaar passender.

Belangrijke
rol voor
internet
bij overspel

Ex-directeur GelreDome
én OM gaan in beroep
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Wat vindt u?

Dit vindt u
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column
door Thomas Verbogt

van de Nederlanders
gaat vreemd, stelt
condoomfabrikant
Durex. Vrouwen iets
meer dan mannen.

6931
Bon zonder postzegel opsturen naar: De Gelderlander, Antwoordnummer 352, 6500 VC Nijmegen. 

✁

Scoor nu het sportzomerabonnement.
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Tegenstrijdige vonnissen zijn
niet erg, ze laten juist zien dat
de rechtspraak goed functio-
neert.
Totaal aantal stemmen: 549

Relatietherapeut Martijn van Vuuren

Privédetectives verdienen goudgeld met het bespieden van ontrouwe echtelieden.  foto Judith Dekker/HH

Bloemen in het water gooien is
hetzelfde als geld in het water
gooien.

‘De basis van een goede relatie is vertrouwen. Als je
het vermoeden hebt dat de ander vreemdgaat, moet
je dat bespreken in plaats van elkaar bespioneren.’
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