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DOOR: SPACYCOLOURS

''Supergaaf!! Allemaal
bekende molloten van
dit forum. Sommige
van het eerste uur
zelfs!!'' - xania

''Ooooo jongens ik gil,
zo blij!! Ik kan het echt
nog steeds niet
geloven, schrok me
kapot!'' - FrankLapidus

''Fantastisch deze
opdracht, mooi
eerbetoon aan jullie!''
- MissTinie

''Héél erg bijzonder
om mee te maken
zeg, kippenvel om
zoveel namen en m'n
eigen voorbij te zien
komen. Wat bizar
mooi!'' - Gupp

''Maar echt, wat is dit
ongelooflijk gaaf voor
de community!''
- Lythianc

Deze forumnamen kwamen voorbij: Nieky, Gupp, Suuuuuuuuus, Lo, Mark, Bodejos, Mollem, Heinz, Hulpdakdekker,
Tristan, Nat007, Lama1,997, Rickdemol, DigiMol, Rat, MollenvangR-Art, Ischa, Vickypollard, ErikLeppen, LdHMolletje,
Compuart, Nelleke, Starlight, Daisy, Pac, BelgianMole, Hulpmol, MolE13, Lautjuh, MolMuis, Molcrazy, Tunnelgraver.
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Voorwoord
Lieve RealityNetters,
2020 was in alle opzichten een bizar jaar. Ten eerste op Wie is de Mol-gebied
- velen van ons kwamen plotseling hun naam tegen in één van de meest
bekeken programma’s van Nederland, en dan was daar nog plotseling een
ultra-vet jubileumseizoen.
Maar dit was ook het jaar waarin RealityNet
het ultieme toevluchtsoord was om toch op
een zo leuk mogelijke manier de lockdown
door te komen. Er zijn hier dit jaar zó veel
spellen georganiseerd en zó veel nieuwe
vriendschappen ontstaan, dat we zeker ook
met een positief gevoel op dit jaar kunnen
terugblikken.
En dat gaan we dan ook uitgebreid doen
met dit Jaarboek! Wij hebben hier met ons
team maandenlang hard aan gewerkt, en
we zijn zeer tevreden met het resultaat.
Hopelijk denken jullie daar hetzelfde over!
Wat kan je zoal verwachten? Onder anderen
bespreken we een aantal van de leukste
forumspellen die dit jaar gespeeld zijn, zoals
The Big Puzzle, Ranking The Forummers etc.
Ook is er een uitgebreid verslag van Chardo
over Wie is de Mol Online!
Daarnaast was dit jaar de 20e verjaardag
van RealityNet en daar besteden we uitgebreid aandacht aan! Zo zijn er interviews met
Compuart en Heinz, en vertellen we over het
ontstaan en de geschiedenis van RealityNet.
Verder deelt michael90 zijn visie over Jokers
in Wie is de Mol, hebben we RN-leden aan
Pokémon gekoppeld en nog véél meer.

Ik wil bij dezen het geweldige team bedanken
voor al hun harde werk bij het schrijven
van creatieve teksten, het opzoeken van
talloze leuke feitjes en het meedenken om
dit Jaarboek compleet te maken. En een
extra shoutout naar mijn mede-oprichtster
Lyra, die in haar eentje verantwoordelijk is
voor het verbluffende strakke design van dit
Jaarboek en zonder wie ik dit project nooit
gestart zou zijn.
Groetjes, Spacy
Met dank aan het geweldige team;
Lyra
Vermoljoen
Chardo
Molduck
Ricardo
D*N
Mrchipie
michael90
Hautoa
Lodewijk
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Ontstaan & Geschiedenis
van WieIsDeMol.com
Het eerste seizoen van ‘Wie is de Mol?’ was afgelopen en het was bekend dat
er een tweede seizoen zat aan te komen. Een ideaal moment om een forum op
te richten waar gepraat en gediscussieerd kan worden over het programma.

23 juni 2000 is de dag waarop alles begon,
want de aanvraag van het WieIsDeMol.
Com-domein werd officieel geregistreerd.
Op 5 januari 2001 startte de AVRO met tien
nieuwe kandidaten een nieuwe ‘Wie is de
Mol?’-serie. WieIsDeMol.Com volgde de
serie op de voet met specials, een forum
en een linkpagina. Bij de start van het
derde seizoen op 8 februari 2002 pakte
Compuart uit met een vernieuwde site met
enkele nieuwigheden: meer foto’s, meer
pagina’s en voor het eerst een pool. Ook
nieuw was de chat die naast het forum
de community komt versterken. Na het
derde seizoen werd ook het derde Vlaamse
seizoen gevolgd. Voor WieIsDeMol.Com de
eerste Vlaamse serie die werd gevolgd. Net
nadat de Vlaamse serie was afgelopen
volgde de Nederlandse serie. WieIsDeMol.
Com had dit seizoen voor het eerst een
online spel parallel lopen aan de TV serie,
Mol OnLine. Negen kandidaten die op de
chat opdrachten kregen, gepresenteerd
door oud-kandidaat Kerstin.
6

Er werden ook een aantal Molfandagen
georganiseerd. Na seizoen 2 was er
in de Kargadoor in Utrecht een eerste
Molfanatenbijeenkomst. Daar werd er met
een groepje van een vijftigtal fans, enkele
kandidaten en insiders nagepraat over het
afgelopen molseizoen. Ook na het derde
seizoen werd dit gedaan. In samenwerking
met Jantien.org organiseerden ze een veiling
voor Mama Cash. Angela Groothuizen,
op dat moment presentatrice van WIDM,
presenteerde deze veiling. Met bijna 250
bezoekers, tien kandidaten en vele insiders
werd het een geslaagde bijeenkomst en
ook één van de zovele hoogtepunten uit de
geschiedenis volgens Compuart.

over het vierde WIDM-seizoen. Opnieuw
een groots opgezet evenement met alle
kandidaten en verder nog een groot aantal
oud-kandidaten, insiders en bezoekers. De
veiling van mol-attributen kwam deze keer
ten goede aan Artsen Zonder Grenzen.
Nieuw was deze keer een panel met kandidaten en oud-kandidaten, dat vragen van
het publiek beantwoordde, gepresenteerd
door oud-kandidaat Jantien.

Toen het Vlaamse seizoen was gedaan,
kwamen verschillende fans van De Mol weer
samen. Deze keer ging het, in samenwerking
met de Promoliaten (fanatieke Vlaamse
molfans), door in een café in Zaventem.
Nog geen 2 maanden later kwamen molfanaten opnieuw samen om na te praten

Na de eerste vier seizoenen van WIDM, was
de toekomst van ‘Wie is de Mol?’ erg onzeker
en was het in elk geval al bekend dat er
tenminste een jaar lang geen nieuwe serie
zou komen. Om de inmiddels gegroeide
community niet te laten afsterven, was het
plan opgevat om naast ‘Wie is de Mol?’

20 JAAR RN

Belgische RN-Molfandag in 2003.

veel meer series te ondersteunen. Gebruikmakend van de opgedane kennis en een
vaste achterban werd op 15 juni 2003 Realitynet.nl opgericht.
Expeditie Robinson ging op 14 september
2003 van start. ExpeditieRobinson.net zag
als eerste zusje van WieIsDeMol.Com het
levenslicht. De site bood allerlei overzichten,
aﬂeveringsverslagen, kandidatenproﬁelen
en een speciaal hoekje waarin kandidaat
Judge bezoekersvragen beantwoordde.
Naast WIDM en Expeditie Robinson werden
ook Planet Race, Idols, Peking Express, Missie
Kilimanjaro, Het Blok, Popstars, De Farm en
nog meer realityseries in de komende jaren
gevolgd.

20 JAAR RN
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Molfandag

Het jaar dat ik (molduck) er ben geweest met een paar forumleden kon ik er
bijvoorbeeld boogschieten. Ook is er altijd een kraampje waar je kleding of
andere leuke dingen kunt kopen. Toen de dag afgelopen was kreeg ik nog een
tasje met een poster erin.

Avrotros organiseert na afloop van elk seizoen van Wie is de Mol? een
Molfandag op het terrein van Avrotros zelf.

Er wordt ‘s ochtends
een meet en greet
met de kandidaten
georganiseerd;
hiervoor word je
uitgeloot.

Wie hier geen kaartje voor heeft kan zijn
of haar vraag ‘s middags stellen tijdens
de Vragenvuur en de
veiling erna.

De hele dag door zijn
er activiteiten te doen
die te maken hebben
met het land van het
seizoen.

Molfandagen in het jaar 2015 met Margriet van der Linden en Rik van de Westelaken • 2017 met Sanne Wallis de
Vries, Thomas Cammaert en Imanuelle Grives.
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Molfandagen met Ron Boszhard en molloten in 2019.
20 JAAR RN
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Spelletjesdagen
& Molweekenden
Naast spelletjesdagen worden er ook molweekenden georganiseerd.
We gaan dan een heel weekend (vr-zo) logeren in een Nivon-huis en spelen
op zaterdag Wie is de Mol in 1 dag. Met hele leuke opdrachten en
spannende executies.
Kan je een spelletjesdag in 1 zin voor ons
samenvatten?
Heel veel gezelligheid en nieuwe spellen
leren kennen. ‘s Avonds altijd friet bestellen
en dan de grote vraag: welke snack erbij?
Met Hoevelaken is iets grappigs aan de
hand en dat komt door Robbie. Tijdens
het spel 30 seconds moest hij Hoevelaken
omschrijven maar hij had geen idee wat
het is. Dus toen heeft hij het omschreven als
iets waar je in bed onder slaapt (laken) als
je in een boerderij (hoeve) bent. Het juiste
antwoord is dat Hoevelaken een dorp in de
provincie Gelderland is.

D*N heeft een verslag
geschreven over het molweekend in Bergen aan Zee (mei
2019). Daar was ik, molduck,
deelnemer.
De link naar het verslag:

10
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spelletjesmiddagen. Toen we voor het eerst
een spelletjesweekend gingen doen en dat
ook leuk was, werd het nog makkelijker om
dan ook maar een Wie is de Mol-weekend
te doen. Ik had zelf al een aantal jaren mijn
verjaardag in Wie is de Mol stijl gedaan en
Robbie had ook al ervaring met het organiseren van real-life WidM, dus besloten we
samen het eerste molweekend te organiseren!
En hoe zijn jullie bij Nivon-huizen terecht
gekomen om spelletjesweekenden te organiseren?
Voor het eerste molweekend hebben we een
spelletjesweekend gehad in het Nivon-huis
in Oisterwijk georganiseerd door de_witte
en Pjotr. Die kwamen dus eigenlijk met het
idee om bij de Nivon-huizen onze weekenden te doen.

Vragen aan D*N:
Hoe ben je in 2017 op het idee gekomen om
een molweekend te gaan organiseren?
Het was een makkelijke optelsom van
plannen. We hadden het al vaker gehad
over het organiseren van een Wie is de
Mol-dag toen we waren begonnen met

Groepsfoto impressie van www.molweekend.nl

SCAN ME

Het oorsprokelijke idee van een spelletjesdag komt toch van Ycaris in 2013? Hoe
ben jij erbij gekomen?

Het is eigenlijk begonnen bij de eerste
meeting. We gingen toen met een groepje
midgetgolfen in Lage Vuursche, later ook
nog een keer pannenkoeken gegeten in
Utrecht. En toen was Ycaris de eerste die zei,
jongens kom maar eens bij mij thuis langs
om spelletjes te spelen! Dat was een groot
succes en sindsdien doen we eens per 3
maanden ongeveer wel een spelletjesdag/
weekend/week. We zijn zo door de jaren
al bij meerdere forummers thuis geweest,
Ycaris, Pjotr, Elise, Lucy, Swifty, Robbieazerty,
Aapje16, zo uit mijn hoofd. Naast natuurlijk
de Nivon-huizen, spelletjesbeurzen, en
andere gezellige uitjes!
Kan je een spelletjesdag in 1 zin voor ons
samenvatten?
Gewoon gezellige spelletjes, verslaafde
mensen die een dag samen helemaal los
kunnen gaan met nieuwe en oude spellen.

20 JAAR RN
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Interview met Compuart
‘‘De verbondenheid van de community was op dat moment heel erg groot.
Ik denk dat de community zich nog nooit zo als één gevoeld heeft als tijdens
die gebeurtenis en vooral de finale die daar op volgde.’’

Wie is de Mol 2006, Liz Snoijink, Geert Hoes, Peggy Vrijens, Chris Tates,
Frederique Huydts, Milouska Meulens, Richard Groenendijk, Toine van
Peperstraten, Roderick Veelo en Karel van de Graaf. © Edwin Janssen
12
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Frédérique Christine Huydts (19 augustus 1967 - 3 april 2006).
20 JAAR RN
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‘‘Over twintig jaar één
hoogtepunt uitzoeken?
Dat is echt marteling!’’

Hoe ben je op het idee gekomen om
wieisdemol.com op te richten (en later ook
Realitynet)?
Het idee is begonnen in 1999 toen ik het
eerste seizoen volgde. De officiële site stelde
nog niet zoveel voor, maar er was wel een
chat. Overtuigd van mijn gelijk, sprak ik dan
ook iedereen die het maar wilde horen aan
met mijn moltheorieën. Het was nog een
seizoen waar je door goed op te letten ook
daadwerkelijk de mol kon aanwijzen, iets
wat in de jaren daarna steeds lastiger werd.
Wat studeerde je toen je dit deed? Hoe zag
jouw leven er toen uit?
Ik studeerde Technische Bedrijfskunde.
Vanuit m’n studentenkamertje maakte ik
dan de website. Ik deed weliswaar een technische studie, maar moest nog uitvinden hoe
een website te bouwen. En vooral ook, hoe
een website te bouwen waarbij je niet alleen
content hebt, maar waarbij de bezoekers
ook daadwerkelijk in kunnen loggen en met
14

elkaar interactie kunnen hebben. Facebook
en dergelijke waren er nog niet, dus in die
zin stonden community-websites nog in hun
kinderschoenen.
Vaak zat ik drie uur ‘s nachts aan de site te
sleutelen en ‘s ochtends om negen uur weer
in de collegebankjes. Slaap was vooral een
noodzakelijk kwaad in die tijd.
Hoe verliepen de eerste jaren? Ging het
grotendeels goed? Waren er bepaalde
dingen waar je het soms moeilijk mee had?
De eerste jaren waren vooral lastig om de
site in de lucht te houden onder hoge druk
van bezoekers. Hoewel het toen lang zo druk
niet was als dat het later werd, zat ik met
een studentenbudget op een server die met
tientallen andere sites werd gedeeld. Het is
dan ook meerdere keren gebeurd dat onze
toenmalige provider de site ‘uitgezet’ heeft.
In het begin loste ik dit op door de druk
dan te verdelen over meerdere servers.

INTERVIEWS

Later toen het budget het toeliet ben ik
overgestapt op een dedicated server en
kwamen capaciteitsproblemen een stuk
minder vaak voor.
Wat is er doorheen de jaren enorm veranderd
bij het forum en/of jou?
Het forum is begonnen in een tijd dat het
internet nog echt moest doorbreken. De
mensen die op het forum waren, waren in
het begin dus ook vooral de internetpioniers.
Later had iedereen internet en zag je dus
een hele brede groep reality-kijkers. En nu
zitten we op een punt dat de brede groep
mensen weer wat meer naar Facebook is
verschoven en je dus iets meer de ‘fans’ op
het forum overhoudt.
Voor mijzelf was WieIsDeMol.com het begin
van mijn carrière in ICT. Dankzij de site ben
ik ook forumsoftware gaan ontwikkelen
(Simple Machines Forum) en ben ik ook
qua werk altijd grotendeels in de webdevelopment gebleven.
Wat was voor jou echt een hoogtepunt?
Over twintig jaar één hoogtepunt uitzoeken?
Dat is echt marteling!
Ik doe er een paar:
• De begindagen van Realitynet (WieIsDeMol.com bestond toen al even), toen
we nog drie à vier reality-series tegelijkertijd deden met een volledige site. Heel
erg intensieve periode, het was een echte
rollercoaster, maar ook wel heel leuke
dingen meegemaakt.
• De tweede MolFanDag (2001), voor het
eerst toen in Amersfoort. Was onze eerste
dat we het echt groots hadden georganiseerd met veiling en veel mensen, dus
dat was best spannend maar verliep
gelukkig heel erg goed :)

• Het overlijden van Frédérique Huydts,
hoewel natuurlijk tegelijk een dieptepunt,
was de verbondenheid van de community op dat moment heel erg groot. Ik
denk dat de community zich nog nooit
zo als één gevoeld heeft als tijdens die
gebeurtenis en vooral de finale die daar
op volgde.
• De ‘Alles kenners’-opdracht van dit
jaar was er ook eentje. De community
die zichzelf op televisie terugzag was
natuurlijk priceless en het forum ontplofte
daarna ook een beetje, leuk om te zien!
Hoe ziet jouw leven er nu uit?
Vooral druk met werk. Ben bij twee bedrijven
actief, de een als platform-architect en de
ander als security- en privacy-consultant.
En heb af en toe nog tijd om aan de site te
sleutelen, maar idealiter had ik er nog wat
meer tijd voor.
Wat leerde je afgelopen 20 jaar door
Realitynet te beheren?
In technisch opzicht heb ik heel erg veel
geleerd op het gebied van schaalbaarheid,
performance en softwaredesign. Als ik informatica gestudeerd zou hebben, zou ik nu
een hele andere developer geweest zijn,
maar juist door de kennis vanuit de praktijk
op te doen maak ik software op een andere
manier dan iemand die ervoor gestudeerd
heeft.
Maar meer algemeen, een project als Realitynet doe je nooit alleen. Achter Realitynet
staat een groot aantal mensen die zich
dag en nacht inzetten om de community
te maken tot een fijne plaats om te wezen.
Ik ben in die zin niet meer dan iemand die
technisch faciliteert en hopelijk af en toe
inspireert.

INTERVIEWS
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Interview met Heinz
‘‘Als kandidaat zou ik andere kandidaten tijdens de opdrachten uittesten
door ze de kans te geven om beslissingen te nemen en kijken hoe
ze reageren.’’
Angela Paula Groothuizen presenteerde van 1999 tot en met 2005 Wie is de Mol?.

Ondertussen zijn er al 20 seizoenen van
WIDM en 8 seizoenen van De Mol geweest.
Wanneer en hoe leerde je het programma
voor het eerst kennen?
Ik viel in een van de eerste afleveringen van
het tweede seizoen van WIDM. Een vriend
van me had er op school enthousiast over
verteld dus bleef ik hangen en was ook
meteen verkocht.
Was je toen al meteen de Molloot zoals we
je nu kennen?
Ja, ik sprak mijn broer en vrienden aan en
samen bespraken we de afleveringen en
we sloten weddenschappen op school. Op
het net geboren wieisdemol.com las ik eerst
alleen nog mee.
Als je één hoogtepunt mag kiezen uit de
geschiedenis van WIDM en De Mol, wat is
dat dan? Waarom?
WIDM: De onthulling van George als Mol
omdat ik net zo verbijsterd was als bijna
alle kandidaten. De verdere aflevering vol
16

geniale molacties blijft heerlijk om te zien.
De Mol: De comeback in 2016 en dat ze het
flikten om de originele drie legendarische
reeksen te evenaren.

De Mol: escapeboot (De Mol 7) want wat
een originele, mooie puzzel die je alleen als
hecht team kan volbrengen. Soms is het
mooi als de Mol verslagen wordt.

Wat is voor jou het beste seizoen? Waarom?
WIDM 3: Angela Groothuizen, leuke kandidaten, topopdrachten, oppermol.
De Mol 5: Een jaar eerder was er de perfecte
comeback met een serie waar niks op aan
te merken was, maar nu waren de nieuwe
makers vol vertrouwen en helemaal los wat
resulteerde in de ene briljante spannende
en humoristische opdracht en twist na de
andere. Twee woorden nog: zatte museumkraak!

Wie is voor jou de beste Mol ooit? Waarom?
George omdat hij erin slaagde totaal
onderschat te worden terwijl hij brutaal en
met duivels plezier molde.

Wat is voor jou de beste opdracht?
Waarom?
WIDM: ondervraging door Jantien (WIDM
3, maar oorspronkelijk uit De Mol 1) omdat
ik het mooi vind als een opdracht echt iets
van de kandidaten vergt en niet zomaar
een spelletje lijkt.

INTERVIEWS

Hoe zou jij het spel spelen als kandidaat?
Of zou je liever eens de Mol zijn?
Als kandidaat zou ik andere kandidaten
tijdens de opdrachten uittesten door ze de
kans te geven om beslissingen te nemen en
kijken hoe ze reageren. Als Mol zou ik voor
de onderschattingsmethode gaan; mezelf
onnozeler voordoen dan ik ben.
Sinds begin 2020 ben je ook moderator
geworden van het WIDM en De Mol board.
Hoe beviel het je?
Goed. Het is best bijzonder dat het forum
na een jaar of 20 nog steeds zo levendig is

en het is leuk om daar ook vanaf achter de
schermen van de site een bijdrage aan te
leveren.

‘‘Ik heb mijn
vrouw leren
kennen via
het forum.’’
Heb je nog een leuke anekdote uit 22 jaar
De Mol en/of 20 jaar WIDM?
Een persoonlijke? Het gegeven dat ik mijn
vrouw via het forum van wieisdemol.com
heb leren kennen is natuurlijk erg bijzonder!
We kijken en bespreken de afleveringen nog
altijd samen en zijn het zelden eens over wie
de Mol is. ;D

INTERVIEWS
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Wie is de Mol Veiling
Hij was er weer, de Wie is de Mol veiling! Een traditie sinds 2002 waar de
echte fan z’n collectie kan aanvullen met unieke items die zijn gebruikt op
de set van Wie is de Mol 2020!

Dit was dé kans om
in het bezit te komen
van de unieke
rekwisieten, door de
kandidaten van
Wie is de Mol.

Omdat de MolFanDag
dit jaar niet doorging,
was er een speciale
quarantaine-editie.

Of het nou gaat om
de waaier waar Rob
als mol op te lezen
was, het kleurrijke
molgeld of de
routebeschrijving.

De veiling was geopend tot vrijdag 24 april 20:00 uur. Wie dan het hoogste bod had en de betaling had
geregeld kreeg het item thuisgestuurd.
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EVENEMENTEN

Forumnaam

Bod

Item

>>Tommie<<

30,00

Routekaartje Verkeer(d) P4 via Australië

>>Tommie<<

145,50

Molgeld setje

Annevink

62,00

Waaier ‘Rob zit in Wie is de Mol’

Brtdm

60,99

Kaligrafie oefenset van Buddy

charse

190,00

Kistje 2013

Chrissie

146,00

Molgeld setje

daanvds17

28,00

Routekaartje Verkeer(d) P4 via Oregon

DirkDeMol

30,00

Routekaartje Verkeer(d) P3 via Argentinië

Dombohetolifantje1

52,00

Executiekaart groen

Dombohetolifantje1

52,00

Executiekaart rood

Drita

36,00

Theepotopdracht kaartje Rob

Drita

31,00

Vlag ‘Vak werk’-opdracht Miljuschka

EdAnt

90,00

Routekaartjes taxi-opdracht Nathan en Rob

EdAnt

70,00

Routekaartjes taxi-opdracht Miljuschka

EdAnt

55,00

Routekaartje Verkeer(d) P2 via Schotland

EdAnt

39,00

Theepotopdracht kaartje Leonie

FvanDS

38,00

Theepotopdracht kaartje Buddy

Jacco’s

42,00

Kungfu opdrachtkaart

KruitMol

40,00

Routekaartje Verkeer(d) P1 via Schotland

Kuikie

92,00

Routekaartje gebruikt in molactie

Memmymol

95,00

Molletje uit de grijpmachine

Rik1980

127,00

Waaier ‘Rob is de Mol’

Mol-Cooper

26,00

Vlag 'Vak werk'-opdracht Rob
EVENEMENTEN
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Forumnaam

Bod

Item

Forumnaam

Bod

Item

molletje300

205,00

Theepotopdracht kaartje Miljuschka

wouterv

160,00

Kistje 2000

Molmarie

71,13

Molletje uit de grijpmachine

wouterv

120,00

Molgeld setje

mrchipie

25,00

De hele pot!

Wzzl

53,00

Kaligrafie oefenpapier van Buddy

nielsteg

120,50

Electrabox vuurwerk

xanneweetwel

38,00

Wereldbeeld parkplattegrond

Pac

29,00

Vlag ‘Vak werk’-opdracht Buddy

xanneweetwel

86,00

Molletje uit de grijpmachine

Patterpstra

75,00

Molgeld setje

yelmer

96,00

Molletje uit de grijpmachine

pepijnbrem

35,10

Routekaartje Verkeer(d) P1 via Argentinië

Pieperskatten

71,00

Waaier ‘Tina in Wie is de Mol’

Rabarbertje

66,00

Theepotopdracht kaartje Nathan

Revius

45,00

Volledige opdracht theater ‘Zoek de groepsfoto’

Revius

35,00

Wereldbeeld oplossing

RichAnt

145,00

Routekaartje Verkeer(d) P1 via Oregon

RichAnt

77,00

Routekaartje Verkeer(d) P2 via IJsland

RichAnt

101,00

Molgeld setje

Rick De Molloot

33,50

Molgeld glazen brug opdracht

Rick De Molloot

35,00

Molgeld setje

robinwidmfan

76,00

Vlag ‘Vak werk’-opdracht Nathan

sander6302

140,00

Routekaartje Verkeer(d) P3 via Bali

Spencer66

51,00

Molgeld glazen brug opdracht

Spencer66

41,00

Molgeld setje

tinuzzz

140,50

Presentatiekaartje Porseleinen Kamer

ToonWIDMfan

160,00

Kungfu opdrachtkaart

Vangu Vegro

120,00

Molgeld setje
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EVENEMENTEN

Samen met IdtV
en AVROTROS
organiseerde
WieIsDeMol.com de
veiling geheel online.

Zoals elk jaar, ging
ook dit jaar de
volledige opbrengst
naar een goed doel.
Dit jaar was dat Save
the Children.

Na een zenuwslopende
week, werd bekend
dat de veiling maar
liefst €3.900 heeft
opgebracht!

Save the Children is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de kinderrechten in meer dan 120 landen.
In coronatijden gaat deze organisatie tot het uiterste om besmettingen terug te dringen, door onder meer
voorlichting, hygiënepakketten, en onderwijs (op afstand).
EVENEMENTEN

21

Chats op RealityNet

22

Chat met Rik van de
Westelaken

Chat met
Rob Dekay

Chat met
Gilles de Coster

Chat met
Rick McCullough

Op 18 maart 2020 ontving
Realitynet de presentator van
Wie is de Mol, Rik van de
Westelaken. Hij blikte terug op
het twintigste seizoen in
China en gaf een kijkje achter
de schermen.

In het 20ste seizoen kreeg mol
Rob Dekay het voor elkaar om
zó te mollen dat geen enkele
opdracht het maximale geldbedrag kreeg. Op 9 april 2020
deed hij de doeken hoe hij het
ervaren heeft.

In al weer z'n vijfde seizoen
presenteert Gilles de Coster op
meesterlijke wijze De Mol. Vlak
voor de finale van seizoen 2020
konden de fans hem het hemd
van het lijf vragen.

In 2020 werden we aangenaam
verrast met een extra seizoen.
Oud-kandidaten mochten nog
één keer in de herkansing in
Italië. Rick McCullough, regisseur
vanaf de eerste aflevering, deelt
met ons alle ins-en-outs.

De link naar de chat:

De link naar de chat:

De link naar de chat:

De link naar de chat:

SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME
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DOOR: MICHAEL90

Arcade Games
Speciaal voor de twintigste verjaardag van RN werden de Arcade-spellen
nieuw leven ingeblazen. Er zijn zo’n 100 spelletjes te spelen en wat is er
nou leuker dan strijden met andere leden om de champion in een
bepaald spel te worden.

Al vele records zijn van elkaar afgepakt en
voor dit jaarboek leek het me leuk om eens
uit te zoeken wat de favoriete spellen van
de diverse leden zijn. Hieronder vinden jullie
een klein overzicht met vaak ook een korte
uitleg van de desbetreffende persoon.
Hulpdakdekker – Hexxagon
Dit is mijn fav game omdat de computer
daar zo bizar sterk is, dus ik blijf er dingen
van leren. En sowieso ben ik meer van denkspellen ipv behendigheid, en dan heeft het
ook nog eens geen timer!!
Molcrazy – Meerdere favorieten
Ik vind alle tetrisachtige spellen leuk omdat
die draaien om behendigheid, inzicht en
snelheid. Breakit vind ik ook heel leuk. Ook
Castle Defender behoort tot mijn favorieten:
eenvoudig spel maar zowel precisie als
snelheid zijn belangrijk en je moet er tevens
op letten dat je de monniken niet afschiet.
Molduck – Tetris 1
Dit is mijn favoriete spel omdat het zo
lekker old school is en ook nog eens zeer
verslavend.
24

Michael90 – Snake
Misschien komt het wel omdat ik dit spel
vroeger altijd op mijn Nokia 3310 speelde
dat ik het nog altijd heel leuk vind. Een
combinatie van snelheid en behendigheid,
en daarnaast moet je ook nog eens goed
nadenken welke kant je het beste op kan
gaan zodat je niet vastloopt.
Tarbozan – Billiards
Ik speel af en toe arcade om me af te reageren op m’n laggy internet en het feit dat
we thuis moeten werken. Een echte favoriet
heb ik niet, maar als ik er één mag noemen
dan is het Billiards.
JaccoS – Secondsofmadness
Ik heb dit gekozen omdat het een heel simpel
spel is. Je hoeft dus niet een hele instructie
te lezen om het te begrijpen. Verder heb je
soms de neiging om je laptop uit het raam
te gooien, wat de titel ook al zegt. Ook heb
je een lekker hysterisch muziekje en ben ik
redelijk goed in dit spel. Wat zeldzaam is
aangezien de 2 records die ik heb allebei
domme geluksspelletjes zijn (gewoon net zo
lang klikken totdat je het record hebt).

FORUMSPELLEN

Voor Gameliefhebbers een droomplaats!

Swifty – Denkspelletjes
Ik vind heel veel spellen leuk, maar ik doe het
liefste spellen waar je wat bij na moet denken.
Otello bijvoorbeeld, of Hexxagon. Tegen een
tegenstander spelen en die verslaan. Ook al
is de tegenstander geen echte speler.
Vermoljoen – Vlax
Dit is mijn favoriete spel omdat ik liever
arcade games speel die uit levels bestaan
en die niet te lang duren, maar ook niet te
kort. Het verbaast mij dat dit spel niet zo
veel wordt gespeeld, want dit vind ik toch
wel leuker dan een kerstman in de lucht
houden.

HappyDutchman - Secondsofmadness
Dit is mijn favoriete spel, omdat het vooral
op behendigheid is gebaseerd. Daarnaast
is het een redelijk geavanceerd spel in
vergelijking met sommige andere.
D*N - Burger Time
Ik vind Burger Time een heerlijk spel. Beetje
Pac-Man-achtig, behendigheidsspelletje.
Het thema is gewoon grappig, ik heb het
idee dat ik het enigszins kan (in tegenstelling
tot sommige andere spellen) en it brings
me joy.

FORUMSPELLEN
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DOOR: MOLDUCK

DOOR: MOLDUCK

Game Nights 2020

De planning van 2020

Geen langdurende verplichtingen, zodat mensen die vanwege die
verplichtingen de grote spellen laten lopen, nu ook eens mee kunnen doen.
Zo is op 28-11-2016 het idee voor een ‘game night’ geboren.

Vanwege de lockdown werd er meerdere keren per week een spelletje gespeeld.

Naast de grote en langlopende spellen
zoals Survivor, Mol Online, Songfestival is
het idee om vanaf 2017 iets nieuws te
gaan doen. Spelletjes die in één avond
gespeeld kunnen worden. Niet voor
een ranking, maar gewoon voor de lol.
Hoe werkt het?
• Bedenk een spel dat in één avond, niet
langer dan 2 uur gespeeld kan worden.
• Meld je bij D*N indien je een idee hebt.
• Als je spel is goedgekeurd, prikken jullie
in overleg een datum en tijdstip, wordt
het aangekondigd in het topic en kunnen
mensen zich aanmelden.
• Speltip vanuit de Actieve Leden: een
avondje Weerwolven of Jeopardy scoort
zeker goed!
Het formulier
Naam spel:
Omschrijving:
Forum- of chatspel:
Geschatte tijdsduur:
26

Al enthousiast en heb je een
leuk idee? Stuur een PM naar
D*N met het formulier.
Stuur een PM via deze link:

SCAN ME
20 JAAR RN

Robbie heeft gedurende de hele lockdownperiode ongeveer één avond in de
week Jackbox georganiseerd. Robbie heeft
pack 1-6 waar Trivia Murder Party, Fibbage
en Quiplash in zitten. Dit was de eerste

game night buiten het forum vanwege
de lockdown. Wat is Jackbox? Het is een
videospel waarbij iedereen via zijn of haar
mobiel kan meespelen zolang hij of zij de
code heeft.

Lucy 20-03
30 seconds
in teams

Lucy 23-03
Triviant
Harry Potter

Molduck 25-03
Een bestaand
pubquizje

Gupp 26-03
Black Stories
Holiday Edition

Tim 27-04
Jeopardy

Lucy 07-04
Triviant
Harry Potter

Vermoljoen 08-04
Raad de
forummer in chat

Molduck 10-04
Een bestaand
pubquizje

mrchipie 21-05
Quiz van
De Slimste Mens

Vermoljoen 23-05
Weerwolven
in de chat

MV 01-06
Triviant
Sport editie

Vermoljoen 06-06
Weerwolven
in de chat

FORUMSPELLEN
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DOOR: MOLDUCK

De Tussenstanden van
Game Nights

Team / speler

Score

Game Nights

Lucy

17

Tim 03-04 • Jeopardy

Hautoa

8

Tim 03-04 • Jeopardy

Hans

6

Tim 03-04 • Jeopardy

LdHmolletje

4

Tim 03-04 • Jeopardy

Michael

2

Tim 03-04 • Jeopardy

Molduck

0

Tim 03-04 • Jeopardy

SpacyColours

-10

Tim 03-04 • Jeopardy

Mrchipie

6

Tim 04-04 • Jeopardy

Jeospacy

2

Tim 04-04 • Jeopardy

LdHmolletje

2

Tim 04-04 • Jeopardy

MV

1

Tim 04-04 • Jeopardy

Lucy

0

Tim 04-04 • Jeopardy

Vermoljoen

0

Tim 04-04 • Jeopardy

Swifty

-1

Tim 04-04 • Jeopardy

Moni

-5

Tim 04-04 • Jeopardy

10

Molduck 10-04 • Een bestaand pubquizje

Team / speler

Score

Game Nights

Vermoljoen, Mrchipie

5

Molduck 25-03 • Een bestaand pubquizje

Robbie, Tim

4

Molduck 25-03 • Een bestaand pubquizje

Brent, Lucy

4

Molduck 25-03 • Een bestaand pubquizje

SpacyColours, Gupp

4

Molduck 25-03 • Een bestaand pubquizje

Mv, De_Witte

4

Molduck 25-03 • Een bestaand pubquizje

Micheal90, Convans

3

Molduck 25-03 • Een bestaand pubquizje

SpacyColours, Gupp

2

Molduck 25-03 • Een bestaand pubquizje

SpacyColours

9

Tim 27-03 • Jeopardy

Gupp

3

Tim 27-03 • Jeopardy

Moni

2

Tim 27-03 • Jeopardy

Mrchipie

0

Tim 27-03 • Jeopardy

Vermoljoen, Michael,
Mrchipie

Michael

-2

Tim 27-03 • Jeopardy

Hans, Danny, Spacy

9

Molduck 10-04 • Een bestaand pubquizje

Convans

-3

Tim 27-03 • Jeopardy

Daisy, Molcrazy, Moni

7

Molduck 10-04 • Een bestaand pubquizje
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DOOR: VERMOLJOEN, ACTIEF LID

The Big Puzzle
‘‘Op 2 augustus werden er inschrijvingen geopend voor een nieuw spel van
Vermoljoen en JaccoS dat op 14 september zou beginnen en 2 maanden
later zou eindigen: The Big Puzzle.’’

In dit spel kregen de kandidaten iedere aflevering 3 opdrachten binnen een bepaald
thema waarin verschillende puzzels aanbod
kwamen. Als je binnen de tijd of als eerste
de opdracht kon voltooien, dan kreeg de
kandidaat een aanwijzing naar het sleutelwoord. Hoe meer aanwijzingen je verdiende,
hoe groter de kans dat je het sleutelwoord
kon vinden en zou doorgaan naar de volgende aflevering. Als je het sleutelwoord
niet kon vinden, of iedereen het juist had,
dan moest je onmiddellijk naar De Ronde
Tafel. Daar werd door middel van een kleine
extra puzzel/opdracht uitgevochten wie
het spel moet verlaten.
Maar liefst 17 aanmeldingen waren er voor
dit forumspel. Daarom werd er een selectieronde gehouden waarna de beste
kandidaten mochten deelnemen aan het
spel. De selectieronde bestond uit 3 puzzels:
een jigsaw, een slide en een denkspelletje
30
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The Big Puzzle trailer van
het eerste seizoen staat
op YouTube:

SCAN ME

The Big Puzzle logo.

(Otello). Uiteindelijk mochten de volgende
kandidaten deelnemen: Brent, Brtdm,
D*N, Fabiann, Hillo, LuchtManiak, Nys-Fan,
Ricardo, Swifty, ViWiRu en Wouterv.
De eerste aflevering met als thema RealityNet begon heel simpel: iedere kandidaat
moest bij de selectie een cryptische
omschrijving over zichzelf sturen en deze
kwamen meteen in het spel. De kandidaten
kregen een cryptogram met deze 10 cryptische omschrijvingen en moesten de juiste
forumnamen invullen zonder te weten wie
er mochten deelnemen. De blauwe vakjes
zouden samen een woord vormen dat
moest worden doorgestuurd naar de spelleiding. Om ze te helpen kon er een extra
hint verdiend worden als men een spelletje
Mastermind zou spelen, maar dat zou in
het topic gebeuren waardoor duidelijk zou
worden dat dat een deelnemer is. Enkel
wouterv deed dit en ontving een extra hint.

Na de deadline bleek deze opdracht ook een
eerste twist te bevatten, want de oplossing
van de cryptogram was namelijk ‘ontbrekend’ en dat sloeg op een ontbrekende
kandidaat. Deze kandidaat had als eerste ja
geantwoord op de vraag “Durf jij een risico
te nemen?” en de selectie doorstaan. Brtdm
zou de aanwijzing cadeau krijgen, maar
had die net zoals de andere kandidaten
nog niet ontvangen. De opdracht kreeg
nog een vervolg. Er werden 2 verhalen van
Brtdm geplaatst: één daarvan was gelogen,
de andere was de waarheid. Het was aan
de kandidaten om uit te zoeken welke was
gelogen. Als de meerderheid erin slaagde
om het juiste verhaal aan te duiden, dan
zou Brtdm als enige geen aanwijzing krijgen
en zou hij meteen benadeeld worden. Maar
als hij de kandidaten wist te misleiden, dan
zou hij als enige een aanwijzing verdienen.
En dat laatste gebeurde!

FORUMSPELLEN
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De tweede opdracht was een heel sadistische opdracht van de spelleiding. De
puzzels die ze kregen tijdens de selectie,
moesten ze nu verbeteren. Hier slaagde uiteindelijk iedereen in, maar doordat er nog
de keuze was tussen een envelop en de
aanwijzing, werd de aanwijzing door 7 kandidaten verdiend. De overige 4 kandidaten
kozen voor de envelop en konden daarmee
1 kandidaat naar keuze een minuut straftijd
geven bij De Ronde Tafel.
De derde opdracht (Een reis door RealityNet)
van deze aflevering was een teamopdracht.
In ieder team was onderverdeeld in 3 teams:
1 duo dat de hersenen wil laten kraken, 1
duo dat over een goede algemene kennis
beschikt en 1 persoon die stiekem heel snel
kan lopen. Het team met 6 personen mocht
kiezen in welk duo er een extra kandidaat
zou komen.
Het duo dat de hersenen willen laten kraken
zouden black stories moeten oplossen, maar
deze black stories moesten eerst worden
verdiend door het duo dat over een goede
algemene kennis beschikt. Deze 2 duo’s
zouden tegen elkaar quizzen om punten. Met
deze punten konden ze zich verplaatsen op
het spelbord en zo black stories vrijspelen.
De persoon die stiekem heel snel kan lopen
kreeg een opdracht om deze black storie bij
het andere team te krijgen waarna zij die zo
snel mogelijk moesten oplossen. Het team
dat als eerste 3 black stories had opgelost

of bij de deadline de meeste black stories
had opgelost, zou de laatste aanwijzing
van de aflevering krijgen.
Dit was nog maar het begin van een groot
puzzelavontuur. Er kwamen nog veel leuke
thema’s, opdrachten, twists en complotten
in het spel.

Wil je weten hoe dit spel
verder afloopt?
Neem dan zeker een kijkje op
het board van The Big Puzzle:

SCAN ME

Spelbord van opdracht 3.
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DOOR: CHARDO, WINNAAR MOL ONLINE 2020

Wie is de Mol Online 2020
‘‘9 mei 2020. Daar zit ik, te wachten op de ontknoping.
Robindtc, Robbieazerty en ik zijn nog over. Een mannenfinale, wie had dat
ooit gedacht? De klok slaat acht uur. Na de fabuleuze leader tune wordt
het luttele seconden stil. Nog even adem ik diep in, een klein momentje van
rust. En dan breekt opeens de hemel open! The Pirates of the Caribbean
denderen het strijdtoneel op! Zou TimvDons dan toch de Mol zijn, met zijn
befaamde gifjes? Of is het toch Robbieazerty met een verwijzing naar zijn
WvW in juli? Alle twijfels en alarmbellen slaan weer op volle toeren in mijn
hoofd, terwijl alle beelden van de afgelopen twee maanden voorbij ﬂitsen.
De opdrachten, de intriges, executies, euforie, spanning, verdriet, woede en
het plezier. Alles komt weer naar boven.’’

Elk jaar wordt er een WidM Online gehouden op RealityNet. Mol Online
2020 starte woensdag 26 februari en duurde 10 weken met 12 deelnemers.
Dennis (D*N) organiseerde de editie.
34
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Jon van Eerd feliciteerde Chardo met de winst van Mol Online 2020. © Edwin Janssen
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‘‘Ik was die dag al twee
keer afgewezen op Tinder,
dus veel goede moed zat
er niet meer in.’’

Het is een koude winteravond in februari. Het
zweet gutst onder mijn oksels en van daar
over mijn zij, naar beneden. Elk uur check ik
‘m weer, de mailbox op RealityNet. Zou ik
door de selectieronde heen gekomen zijn?
Ik, onbekende Chardo, slechts een paar
honderd berichten in totaal. Met spanning
kijk ik nog eens de kamer rond. Op een stoel
staart mijn kat me nog een laatste keer aan
alvorens hij zijn ogen toe doet en de wereld
der wakkeren verlaat. Niemand meer die mij
steun kan bieden in deze spannende paar
dagen. Niemand… behalve mijn moeder
dan. Maar ja, die zit alsmaar te webcammen
met haar vriendinnen. “ZIEN JULLIE MIJ?!”

Hoe had ik überhaupt kans kunnen maken
met op z’n minst 300 concurrenten? Mijn
super power op Pokémon United was altijd
de Wie is de Mol-momentjes toepassen in
mijn berichten, maar op dit forum ging ik er
vanuit dat iedereen die powers had en veel
meer dan dat bezat. Een laatste schietgebedje voordat ik op de knop van mijn muis
klikte.
Oké genoeg medelijden, ik zat erbij.
Natuurlijk wilde ik de Mol zijn, maar mijn
kandidatensollicitatie was blijkbaar beter
overgekomen. Wat een feest. En dan maar
hopen dat ik er niet als eerste uit ga liggen.
Crossing fingers!

De minuten worden uren, de uren worden
dagen. Maar dan, 17 februari 2020, om bijna
twee over elf ’s avonds… Een bericht in mijn
inbox! Ik was die dag al twee keer afgewezen
op Tinder, dus veel goede moed zat er niet
meer in. Ik visualiseerde een bericht van D*N
waarin hij mij helaas moest teleurstellen.

Ronde 1
Het vliegveld. Helemaal alleen. Weliswaar
met duizenden andere passagiers, maar je
snapt dat ik niemand kende. Het enige waar
ik van op aan kon was de mail via RealityNet. Maar het duurde en duurde maar.
Zou ik geprankt zijn? Dat is zo typisch iets
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wat mij overkomt. Maar dat zal ze bezuren!
“Ik kom nooit meer terug op dat klo—“ Op
het moment dat ik dat wilde uitschreeuwen
kwam een mysterieuze man in een regenjas,
met hoed en zonnebril op mij aflopen. Hij
drukte een envelop in mijn handen. Binnenin
zat een kaartje: ‘Beste Chardo, gefeliciteerd met je deelname. Jij moet raden wie
er achter filmpje 3 schuilgaat voor 250 euro.
a. Mitchkox b. Molduck c. Timvdons Succes!’
Filmpje? Raden? 250 euro? 3? Schuilgaat?
De man zelf was weer verdwenen zodra ik
opkeek. Of nou ja, ik zag hem wel achter een
smalle pilaar zich verstoppen, maar ik deed
alsof ik dat niet zag. Niet veel later, relatief
gezien met de tijd die ik al had gewacht op
het vliegveld, klonk via de intercom de tune
van Wie is de Mol?. Vervolgens werd op het
grootste beeldscherm van de vertrekhal een
tal van video’s getoond van kandidaten die
geselecteerd waren voor deze editie.

die zat te lebberen uit een potje appelmoes,
een woudloper, een jongen met vulling in
zijn shirt en een pruik op, een furry met een
verrassend lage stem, niets opmerkelijks.
Op eentje na dan. Ik zag eventjes iemand
die een beetje op een kruising tussen Emilio
Guzman en Enrique Iglesias leek, maar die
was weer snel verdwenen toen ik mijn blik
van de spiegel afwendde. Hoe het ook zij,
een van al die elf was dus de Mol! Super
spannend dus!
De man in regenjas sprak ons toe en verhulde vervolgens de gegeven antwoorden
van onze opdracht en daarna zichzelf. Nou
wist iedereen wel dat het D*N was hoor, maar
niettemin wilde hij er graag een show van
maken, al was het overbodig dat hij al zijn
kleren uittrok, maar ja, zijn show dus whatever. Enfin, de helft behaald, de volgende

De eerste kandidaat herkende ik niet direct,
maar leek wat arrogant doch af en toe
aardig over te komen. De tweede kandidaat
deed me denken aan een onafhankelijk
sterke vrouw met een aanwezige persoonlijkheid. Maar de derde video, daar ging het
mij om. Voetbal, vliegtuigen en fotografie.
Een wilde gok leidde mij naar TimvDons.
Direct daarna werd ik naar een privékamer
geëscorteerd door dezelfde mysterieuze
man in regenjas. Daar stonden elf andere,
wat ik veronderstelde, kandidaten. Twee
herkende ik meteen, omdat ze op een
zwever en Pascal Hylkema leken. Respectievelijk waren dat natuurlijk mijn Pokévriendjes
Brent en Lodewijk Backer (nu beter bekend
als Lödewijk). Het was wel komisch hen voor
het eerst zo te ontmoeten. Brent schatte ik
altijd wel redelijk lang in, maar hij bleek een
schamele 1.67 te zijn. De rest, ja, een man
FORUMSPELLEN

Wie is de Mol Online 2020
Link naar de promo:
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opdracht, iets met de waarheid liegen, bijna
niks behaald en een derde opdracht, op
het vliegveld. We hadden nog amper kennisgemaakt of we werden alweer uit elkaar
getrokken. Ik werd in een overall gehesen en
aan de bagageband vastgeketend. Nu nog
steeds snap ik niet wat de opdracht daar
was, maar dat liet ik de anderen natuurlijk
niet merken! De volgende paar dagen

‘‘Dan gaan er
zoveel dingen
in mijn hoofd.’’
gingen voorbij als een roes. Tot ik werd
gewekt op een Indiase voedselmarkt door
een jongeman die alsmaar Kruidvat in mijn
oren tetterde. Anti-stigma koekjes, rennende
kandidaten over de markt, een Sanmol die
maar tegen mij bleef kakelen dat ik moest
meehelpen. Ik had, ik had geen idee…Ik wist
helemaal niet… Dan gaan er zoveel dingen
in mijn hoofd. En een rekensom over 3 meter
53. En huisnummers en tatoeages en ook
nog onthouden wie bij welk kraampje zit.
Nou ja… Vraag me ook niet hoe ik die eerste
executie heb overleefd. Misschien ben ik wel
in coma geraakt en droom ik dit allemaal.
Vervolgens kwamen er nog vragen over de
Mol, waar ik helemaal niet op voorbereid
was. Ik denk dat mijn testtijd echt mega
lang was, want hoewel de productie wellicht
dacht dat ik in slaap was gesukkeld, was ik
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elke vraag een stuk of 30 keer aan het lezen
voordat ik het een beetje begreep. Het is
een wonder dat ik door de eerste ronde
heen ben gekomen. Maar ja, nogmaals,
misschien zit ik in een coma sindsdien en
droom ik dat ik door ben gegaan.
Ronde 2
Eindelijk was ik weer een beetje bijgekomen
van al hetgeen dat over me heen kwam.
Maar een break was ons en vooral mij niet
gegund. Direct na het tragische vertrek van
TimvDons trokken de agenten van D*N ons
op van de stoelen en droegen ons elk in
afgezonderde darkrooms, van twee bij twee.
De eerste paar minuten daar had ik het
angstvallige gevoel elk moment verkracht
te kunnen worden. Maar gelukkig waren de
enige andere levensvormen binnen in de
ruimte een nest giftige vogelspinnen. Het
was muisstil, op het geluid van een hijgende
man na. Nee, dat is niet helemaal waar. Het
waren weliswaar geluidsdichte wanden,
maar toch kon ik het gekrijs van een Belg
en een vrouw met een sterk aanwezige persoonlijkheid horen galmen door de muren
heen. Tja, drie dagen, als het er niet meer
waren, vertoeven in een donkere ruimte en
niemand wist te ontsnappen. Wat spijtig
was, maar ach, ik was persoonlijk al blij dat
we alsnog wel uit de box werden gehaald en
niet dat D*N met al onze spullen er vandoor
ging.
De deuren gingen open. Sommigen hadden
duidelijk geen oog dicht gedaan, anderen,
zoals LdHmolletje, leken juist alleen maar
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‘‘Dus ik dacht met mijn
uitmuntende mensenkennis
lukt mij dat feilloos…’’

Soundos was te zien in seizoen 11. © Edwin Janssen
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geslapen te hebben. Vermoljoen en Robindtc
waren knock out, de rest werd direct geleid
naar een tafel in het midden van een plein,
met op de tafel een dambord. Weliswaar
een met heel inconsistent gevormde stenen.
Maar uit angst voor extra dark rooms durfde
niemand daar wat van te zeggen. Ieder (die
niet voor pampus lag) schoof aan op een
stoel. Aan onze overzijde zat een zestal
gemaskerde mensen. Heel stoer bleven ze
in dezelfde standbeeldhouding zitten tot
het startsignaal werd gegeven. Onze zijde
was vervolgens volledig in Panniek Pheifer
modes: “Ik kan niet dammen!” “Ik kijk wel!”
“Aan mij heb je niks.” Er was wel een medekandidaat die zei dat hij de opdracht goed
snapte, maar ja, dat was Brent, dus van die
uitspraak kon je ook niet op aan. Helaas
werd het weer een mislukking, mede dankzij
een zeer slechte zet van Robbieazerty. O my
God, dat is de Mol, zoek niet verder, is wat ik
in mijn Mollenboekje schreef.
Maar toch werden we, ondanks ons tweemalig fiasco, getrakteerd op een diner in de
Taj Mahal. Omdat we zo ons best hadden
gedaan, toch? Maar nee, het betrof weer
een opdracht. Nota bene één waarin ik heel
waakzaam moest zijn elke zin te beginnen

met de letter ‘C’. Ik bedoel, ik mag blij zijn dat
ik geen Xardo of Yardo heet, maar een C is
vrij ongunstig. En hoewel alles weer volledig
in het honderd liep, zoals deze hele ronde,
hebben we gelukkig wel lekker geluncht. O
ja en Sanmol viel af. Arme hij. Ja, het is niet
dat ik hem echt verdacht, dus baat had ik
er niet bij.
Ronde 3
Fruit is wat ik me nog kan herinneren. Veel
fruit. Maar echt. Heel veel fruit. Zoveel fruit
dat je echt denkt: “ff kalm!” En ook verschillende soorten daarin. Zo had je Vallend Fruit.
Waarin Robbie weer zo niet zijn best deed!
Wat een heuse Mol. En die arme Robindtc
die gekozen was door Robbie om hem te
helpen in deze opdracht als HulpMol. Een
schande!
Maar je had ook een zekere Tomatenslag.
Hoewel tomaten groenten zijn en geen
fruit. Maar dat, dat was leuk, een soort van.
Want we moesten op voorhand allemaal
een lijstje aan vragen invullen. Wie is de
slimste, meest sportief etc. Dus ik dacht met
mijn uitmuntende mensenkennis lukt mij dat
feilloos. …Nou, dat dacht ik verkeerd (dit is
een Soundos quote btw).
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‘‘Want MollenvangR ging elke
koe aanraken en bestijgen als
een Nadja.’’
Sommige antwoorden… Ik kan heus wel
tegen mijn verlies hoor! Maar ik verlies
gewoon nooit.
En ik kan ook best een geheim bewaren! Ik
was zo getriggerd, ik dacht, weet je wat, ik
vertel jullie helemaal niks meer. Lekker puh!
En opeens gingen ze mij ook allemaal verdenken dat ik de Mol was. En dat terwijl ik
nooit heb gemold. Nee maar serieus, ik
vertel soms informatie niet (ha, geheimen
bewaren!), maar tot dusver in het spel
heb ik niks fout gedaan. Robbieazerty wel
natuurlijk. Wat slecht gecast! Maar ze gingen
mij helemaal buitensluiten van opdrachten.
Ik mocht niet eens meedoen met de minigames in de Fruitmand-opdracht. Hallo, en
ik dan? Nota bene kwamen Lucy, Lodewijk
Backer en Brent die avond naar mij toe om
mij helemaal uit te horen. Later moesten
Lucy en ik er nog even onder vier ogen over
gniffelen, want die twee trapten er volledig
in. Maar toen ging Brent er vervolgens wel
uit. En dat was niet helemaal de bedoeling
eigenlijk. Dus ja, Lodewijk en ik hebben
onszelf wel even in slaap gehuild, twee
nachten achter elkaar. Vanaf dat moment
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dacht ik dat iedereen, en dus ook ik, zomaar
het spel kon verlaten.
Ronde 4
“MOOOEEEEEEEEEEH”, galmde het. Geloei
van koeien zover het oor reikte. De geur van
koeienmest zweefde als een damp in de
ruimte. Langzaam kwam ik bij zinnen. Ik lag
op de grond, met mijn hoofd op een strobaal
en mijn voeten in een plas. Water mag ik
hopen. De locatie drong niet direct tot mij
door. Vaag herinnerde ik me de hotelkamer
waar Lodewijk en ik in slaap gehuild waren.
Maar hij was nergens te bekennen. “Lo-Lodewijk…”, klonk het schor uit mijn mond.
Blijkbaar waren mijn stembanden nog half
kapot door het gehuil en geschreeuw na
Brent’s vertrek. Moeizaam stond ik op en
begon ik me te beseffen waar ik was. Een
koeienstal?! Een gesloten ruimte met alleen
maar koeien. Nee, dat is onaardig. Vermoljoen, Robbieazerty en MollenvangR-Art
waren er ook. Al hadden ze er evengoed niet
kunnen zijn, voor mijn plezier. Want MollenvangR ging elke koe aanraken en bestijgen
als een Nadja. Robbie zat voor zich uit te
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kijken als een Anniek. En Vermoljoen zat
klungelig te bellen als een Susan Visser.
Ja, weet ik veel. We moesten uit de stal zien
te raken ofzo? Waarom die twee eikels mij
niet eerder wakker hebben gemaakt snap
ik echt niet. En ja, Robbie was de Mol, dus
die had er wel baat bij dat zo’n super fanatieke speler die hem nota bene helemaal
doorhad, de halve opdracht zou missen.
Buiten
zag ik LdHmolletje in een zeemeer© Edwin Janssen
minpose op de grond vastgeketend zitten.
Robindtc die rond rende van hup naar her,
de William Spaaij neus van Michael90, die
af en toe uit een kooi stak. Lucy hoorde ik
schreeuwen door de muren heen. Maar
Lodewijk Backer was nergens. Misschien
was hij ondertussen ook al geëxecuteerd,
ging het door mijn hoofd. Woest keek ik vervolgens naar Robbie. Het was allemaal zijn
schuld! Vuile Mol! Ik dacht, weet je wat, ga
jij maar eens een keer je best doen! Arme
Robin rent buiten keihard de longen uit
zijn lijf en jij, meneer Azerty, jij hoeft steeds
helemaal niks te doen! Dus ik ging op het
stro zitten en zette mijn neutrale jing aan. Ik
wachtte en luisterde.
Hm, maar Robbie wist ons wel uit de stal
te bevrijden… Vast gewoon een cover-up.
De rest kwam helaas niet vrij, waardoor we
niet alles hebben kunnen winnen. Maar in
ieder geval deed Robin goed zijn best. Wat
fijn om iemand in het spel te hebben die zo
overduidelijk kandidaat is.
Daarna bleek dat er slagers vrij rondliepen en
dat we koeien moesten gaan redden ofzo?
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Ik heb nog steeds geen idee wat er precies
gebeurde. Maar Lodewijk greep mij op een
gegeven ogenblik beet en trok mij samen
met Lucy op een tuktuk en reed weg. Later
zei Lucy nog tegen mij dat dit de perfecte
molactie was van Lodewijk, want daardoor
konden we nooit alle koeien redden. En ik zo
van: “Ja, ja, nou, super verdacht van hem!”,
maar in werkelijkheid begreep ik er helemaal
niks van. Maar ik vertrouwde mijn bondje wel,
dus ik vulde bij de test ook wat vragen in op
Lodewijk Backer. Immers, Robbie had wel
zijn deel van de opdrachten laten slagen,

dus misschien was de Mol dan toch iemand
anders. Gelukkig had ik een joker gewonnen
bij een spelletje weerwolven die Michael90
mij zo lief gunde. En toen kreeg Lucy rood…
Maar hoe dan? Ze heeft toch ingezet op
Lodewijk en Robbie? Zat iedereen dan al zo
goed?! Of… zat ik… fout?
Die nacht huilde ik weer tranen met tuiten op
mijn hotelkamer. Eerst Brent, daarna Lucy! In
mijn hoofd speelden alle opdrachten met
hen nog eens voor mij af, terwijl ik ‘The Time
Has Come’ van Pokémon luisterde. Op de

hotelkamermuur hingen de foto’s die Lucy
en ik samen genomen hadden. In een vlaag
van verdriet en woede verscheurde ik elke
foto met haar. Maar dat was niet genoeg.
Kussens, shampooflessen, nagellakremover,
de bureaustoel, alles moest even door de
kamer gesmeten worden! Tot ik eindelijk tot
rust kwam, op het randje van mijn bed. Met
rode, betraande ogen keek ik uit het raam.
In mijn linkerhand mijn cassetterecorder, die
nu ‘My Heart Will Go On’ afspeelde. In mijn
rechter hand de winstjoker, die ik deze ronde
had gewonnen. Een set tranen die weer uit

Alle kandidaten mochten
biechten tijdens Mol Online.
Sommige biechten werden
zelfs opgenomen.
Link naar de biechten:

Wie Is de Mol 2014, Sofie van den Enk,
Susan Visser, Tygo Gernandt, Daphne
Bunskoek, Jan-Willem Roodbeen, Maurice
Lede, Aaf Brandt Corstius, Art Rooijakkers,
Owen Schumacher en Freek Bartels.
© Edwin Janssen
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mijn ogen rolden. “ZO HOEFT HET NIET MEER
VOOR MIJ!”, schreeuwde ik hardop uit terwijl
ik op het punt stond mijn joker uit het raam
te gooien. “Stop…”, klonk een kalme stem
achter mij. Het was Lodewijk Backer, die al
die tijd ook in de hotelkamer aanwezig was.
“Chardo…”, vervolgde hij, ook nog eens met
de ‘Tj’-klank, dus het moest wel serieus zijn.
“Ik heb mijn pact de vorige ronde verloren.
Jij nu die van jou… Misschien… kunnen we…
de handen ineen slaan en onze krachten
deze keer echt bundelen?” En terwijl hij dat
zei kwam hij wel heel dicht met zijn mond bij
die van mij. Ik had weliswaar al eerder een
soort van verbond gesloten met Lodewijk en
Brent, maar daar hadden zij en ik zeker wantrouwen bij. Maar nu we samen alleen staan
en met de kennis dat Brent mij verdacht en
Lucy hem… Was dit het lot dat ons bij elkaar
bracht? Hij stak zijn hand uit en keek me
recht aan. Ogen die ik tot een paar dagen
geleden niet kon geloven, vertrouwde ik nu
volledig. Hij was net zo wanhopig. Ik schudde
zijn uitgestoken rechter hand. Hij probeerde
nog grijpgraag mijn joker eruit te graaien,
maar dat liet ik niet toe. Mijn tweede pact
was gevormd.
Ronde 5
Met Lucy weg was ik niet alleen mijn bondgenoot verloren, maar de groep was ook
zijn laatste vrouw kwijt. Dat betekende
dat niemand professioneel ons haar kon
vlechten, maar ook dat we ongegeneerd,
als echte mannen, konden boeren en
ruften. Vooral MollenvangR-Art was hier de
aanvoerder in. Michael90 liet ons zien hoe
je ‘De Propeller’ moet doen. Vermoljoen
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probeerde hem na te doen, maar maakte
er steeds per ongeluk een woudlopersknoop van. Robindtc zat aan het bier, wat
overigens zijn favoriete drankje is. Lodewijk
Backer, LdHmolletje en Robbieazerty waren
Secret Hitler aan het spelen, op aanraden
van Lodewijk. En ik, ik zat ijverig te schrijven
in mijn molboekje.
Oké, dus Lucy ging eruit op Lodewijk en
Robbie. Dan konden die twee het niet meer
zijn. En LdH, met zijn slechte zicht, gehoor,
kunstgebit, rolstoel en alzheimer, die kon
toch ook onmogelijk de Mol zijn? Michael90
had inmiddels te veel verdiend, volgens
mijn niet te weerleggen berekeningen. MollenvangR-Art had ik al eerder afgestreept.
Bovendien zei Lodewijk mij dat Brent hem
meenam als tweede verdachte in zijn laatste
test en toen zat ik echt niet sterk meer op
Mollenva— Weet je, die naam is te lang. Ik ga
hem voortaan Nico noemen. Anyway, Nico
kon dus eigenlijk ook niet de Mol zijn. Dan
blijven de twee juniors over. Vermoljoen vond
ik vaak wel heel naïef overkomen met zijn
vragen aan de directie. Maar onze Robin…
Ik ga in ieder geval maar eens opletten wat
die twee snotapen uitvoeren.
Helaas had dat weinig nut, want beide boys
gingen in beide opdrachten die volgenden
vroegtijdig af. Ik bedoel die kluis-opdracht.
Iedereen ging na elkaar af. Wat een blamage.
Blijkbaar had onze groep wel behoefte aan
iemand met een onafhankelijke, sterke persoonlijkheid. Gelukkig was dat niet nodig bij
het verjaarda—eh, De Slangenmand. Weet
je, ik heb wel enigszins algemene kennis,
zolang het maar over Pokémon gaat, dus
dit moet goed komen voor mij. En ik deed
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‘‘Kaarsen, avondschemer,
de hele Wie is de Mol?sfeer die iedereen zo
geil vindt.’’

het ook lang niet slecht, al zeg ik het zelf. Ik
eindigde op de tweede plaats met een of
andere versnipperaar en ik dacht die moet
ik niet hebben, dus alsjeblieft Robbie. En
in ruil daarvoor kreeg ik de testinzage van
de volgende ronde. Nou, wat lief van hem!
O ja en Michael90 werd eerste. Ere wie ere
toekomt.
Maar toen kregen we dus geen derde
opdracht. Dus wij helemaal in paniek. En
met wij bedoel ik vooral Lodewijk Backer,
die alles bij elkaar Victreebelde. Tot er plots
een tempel opdoemde aan de horizon.
Kaarsen, avondschemer, de hele Wie is de
Mol?-sfeer die iedereen zo geil vindt. Ieder
van ons moest de tempel alleen betreden.
Binnen werden er vragen gesteld door een
lichaamloze entiteit. Het klonk een beetje als
de stem van Frits Sissing in de karaokebioscoop van 2010. Ik moest kaarsen uitblazen
in het voor- of nadeel van de andere kandidaten. Natuurlijk hielp ik mijn boezemvriend
Lodewijk Backer en werkte ik meneer LdH

‘beletselteken’ molletje tegen en maakte de
test deze keer voor het eerst met een andere
hoofdverdachte. Een groen scherm voor mij,
yes, maar een oranje scherm voor Lodewijk!
O nee! Had ik nou alweer een bondgenoot
verloren?! Nou ja, Nico viel wel echt definitief weg, wat ik noch jammer noch leuk
vond, hoewel een paar kandidaten, met
name Robbie, een beetje verbaasd hem uit
stonden te zwaaien. Ondertussen werden
Lodewijk en LdH afgevoerd. Ik moest hoe dan
ook mijn nieuwe partner zien te bevrijden!
Op naar ronde 6.
Ronde 6
We hadden de opdracht gekregen van
D*N om onze verdwenen twee broeders te
vinden. Helaas kregen we een vierpersoons
auto van de productie, omdat de limo in
gebruik was door D*N, dus Vermoljoen
moest op het dak zitten, want niemand
wilde hem op schoot. Robbie mocht rijden,
omdat hij ervaring had met die Indiase
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Stine Jensen was deelneemster aan Wie is de Mol? in 2018.

wegen zei hij. Maar we waren nog geen tien
minuten onderweg of we werden al achtervolgd door een politiewagen. Eerst dachten
we dat het aan de rijstijl van Robbie lag,
maar om de een of andere reden wilde hij
zichzelf niet gewonnen geven. De achtervolging werd voortgezet. Heuvel op en af,
door kleine beekjes, een jungle, maar na
wel vijf hele minuten kwam onze auto toch
tot stilstand, tegen een lantaarnpaal. Allen
werden we uit het de overblijfselen van het
voertuig gesleurd met de handen op de
rug. “N-no, wie ar contestants of Wie is de
Mol Online?!”, sprak Michael90 de politie
beangstigend met een plat Nederlands
accent toe. “Wie ken not go met joe mee,
biekas wie lost ar otter toe fello contestants!
Joe ken talk toe Dee littol star N if joe want!”
Maar zonder succes.
We werden geblinddoekt afgevoerd. Ik
moest vervolgens wachten in een cel voor
twee uur lang. Dat wist ik, want ik kan de
Pokérap precies in twee minuten doen, dus
zo weet ik altijd precies de tijdsverloop
zonder tijdmeter. Mijn celdeur vloog open.
D*N stond met zijn regenjas en zonnebril
in de opening. Aan weerszijde twee brede
agenten. Ze grepen me vast en escorteerde
me naar een kleine, lege verhoorkamer.
“I want to speak to my lawyer!”, riep ik in
geweldig Engels. “I am your lawyer!”, zei
D*N, die was meegelopen tot in de kamer
en een stoere pose daarin aannam met zijn
rug en een voet tegen de muur. Het enige
wat hij nog ontbrak was een tandenstoker
in zijn mond. Hij gebaarde vervolgens naar
een klein schermpje achter de politieman
die tegenover mij stond. Die sloeg met de
hand op tafel. “Okay boy! Tell me!” Meteen
ging van alles door mijn hoofd. Had ik een
misdaad begaan zonder het te weten? Was
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dit hele reisje eigenlijk illegaal? Hebben we
echt geld gestolen uit bankkluizen? “Tell me!
Who is… the favourite mole of the mole?”
Huh, oke? Ik keek D*N aan, maar die bleef
heel edgy stoïcijns tegen de muur aan
staan. Bezweet keek ik de kamer rond. Op
het kleine schermpje verscheen opeens
een bericht ‘On Topic’. Ik wist niet wat te
doen. Moest ik nou de waarheid vertellen of
liegen? Dus ik deed wat ik altijd doe in zo’n
situatie. Namelijk de waarheid liegen! Een
briljante tactiek van Stine Jensen waarmee
ze in aflevering 7 afviel. “Jen Verstiek”, zei ik
ietwat voorzichtig. “And who… is the mole?”,
waarna het bericht volgde ‘Lukie’. Lukie?
Wat moest ik daar nou mee aan? Ik weet
dat Brent altijd Lucky is als we Smash Bros
spelen, dus misschien verwees dit naar een
leugen, omdat hij nooit de eerlijke winnaar is.
Ik dacht heel even na, keek nogmaals naar
de zonnebril van D*N en zei toen weer voorzichtig: “MolecatchR-Art” “Alright, get up!”,
snauwde de agent. Nou zeg, hij hoefde niet
zo bruut te doen. Had hij door dat ik loog?!
Weer werd ik meegevoerd, alleen deze keer
door twee andere agenten, waarvan één
een vrouw was van 1 meter 63. We kwamen
uit in een kamer met een grote kooi in het
midden, die boven een pan met lava hing.
Binnenin zaten LdHmolletje en Lodewijk
Backer, in lendendoek. “Laat ons eruit!
Chardo, Chardo kom me helpen!”, smeekte
Lodewijk direct nadat ik binnenkwam. De
overige vier kandidaten stonden om de kooi
heen. We kregen ieder een sleutel van de
kooi van D*N. Ik twijfelde wel even over het
gebruiken van mijn sleutel, maar Lodewijk
was natuurlijk mijn boezembondje en ik wilde
niet riskeren dat hij in de lava gedoopt zou
worden. Vermoljoen begon nog wel hevig
te ondervragen, maar tevergeefs, want we
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Himalayagebergte in India.

bleken zijn sleutel helemaal niet nodig te
hebben. Gelukkig en wel waren we weer
herenigd met z’n allen. En ja, toen werden
we vrijgelaten uit het bureau.
Ja en verder was er die ronde iets met een
rijstveld en een rivier, maar ik moet eerlijk
bekennen dat die opdrachten een beetje
langs me heen zijn gegaan. Wel heb ik
geleerd dat krokodillen geen amfibieën
maar reptielen zijn! Wat er nog wel gebeurde
was dat ik me even tot Vermoljoen wende
om wat met hem te bespreken onder het
mom van informatie uitwisselen. Maar dit
was een geniepig plan dat Lodewijk en ik
hadden bekokstoofd. Lodewijk had namelijk
een muzikale aanwijzing naar de Mol ontvangen in een voorgaand spel. Dus ja, die
wilden we maar al te graag delen met de
rest… hehe. Helaas was ik nou net het juiste
nummer vergeten toen Vermoljoen erom
vroeg. Volgens mij was het ‘Don’t Say You
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Love Me’ van M2M? O ja, want daar zit heel
veel popcorn in en Robbieazerty houdt ook
veel van popcorn. Of was het een aanwijzing
omdat het nummer in de 90’s gepromoot
werd door de Pokémon Movie en Lodewijk
en ik Pokéfans zijn? Nou, hopelijk gaat
Vermoljoen niet alles op de verkeerde Mol
inzetten! Maar toen viel Michael90 af…
Ronde 7
Het Himalayagebergte. Wat leuk. Lekker
verfrissend ook. Helaas had niemand van
ons echt winterspullen ingepakt. Bovendien
liep Lodewijk nog steeds in een lendendoek
rond. Was dat wel zo slim? Nee, dat maakte
niks uit want hij was ‘een stoere jongen’.
Onderweg naar de top, want we moesten
alles lopen, kwamen we langs de verscheidene opdrachten van deze ronde.
De eerste opdracht was een sneeuwballengevecht. Dus ieder van ons stond al helemaal

FORUMSPELLEN

klaar om LdH in te peperen, maar dat was
niet de bedoeling, vertelde D*N ons… iets te
laat. Nee, we moesten gooien naar oud Molen Robinson-kandidaten en naar bekende
Indiërs. Makkelijk genoeg, maar we kregen
ieder slechts twee sneeuwballen om af te
vuren. En nou moet ik toch eerlijk bekennen
dat ik nooit naar Robinson heb gekeken en
nog nooit in India ben geweest, dus waarschijnlijk was ik alleen maar goed voor de
eerste ronde, de Wie is de Mol?-kandidaten.
Dat zei ik ook, maar die sufferds gooiden
allemaal al op de kandidaten die ik herkende. Echt, MERDE! Desalniettemin lukt het
me toch om twee keer per toeval de goede
persoon te bekogelen. Maar ik had ook niet
echt saboteerintenties meer. Met Michael
weg, de laatste goedgeldverdiener, moest
ik het wiel wel omslaan. Lodewijk was altijd
net iets te afwezig. LdH liep aldoor achteraan bij elke opdracht. Robbie deed op
zich wel zijn best, maar dat stuitte zo nu en

dan ook nog op naïeve acties en Robin en
Vermoljoen zaten constant te mollen. Dus ik
moest wel mijn best doen voor de pot!
Na het sneeuwballenfestijn liepen we verder
de paden op. LdHmolletje moest nota bene
meegetild worden, want zoveel beweging
kon hij niet aan. Dus dat was allemaal
extra bagage. Om nog niet te spreken over
die van onszelf. Gelukkig was Vermoljoen
woudloper, dus die wist er goed mee om te
gaan, zoals in Wie is de Mol? 2010 aflevering
4 opdracht 2. Na vier uur in de kou gelopen
te hebben, kwamen we aan bij een hutje.
Daarbinnen stond een schildersezel klaar
met de opdracht uitgelegd en een foto van
D*N en alle andere actieve kijkers die met
z’n allen in een spa zaten. Wat leuk voor
ze! Nou goed, we moesten een tekening
inkleuren. Een mooie, vrolijke kersttekening.
Ieder had een eigen kleur dan wel speelde
voor terpentine of water. Ik wilde nog wel
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heel professioneel er een ware Bob Ross van
maken, maar al snel bleek dat dat niet meer
mogelijk was met deze groep. Ook had ik
nog een nepmolactie uitgehaald, maar dat
zag niemand.
Enfin, opdracht mislukt, maar met goede
moed weer verder de bergen op. Boven, aan
de top, lagen zes puzzels klaar, getekend
op de grond. Voor ik er erg in had was de
indeling al gemaakt en moest ik werken aan
een sudoku. Normaliter is dat niet echt een
kunst, maar dit was een zogeheten samurai
sudoku. En dat is toch wel even wat moeilijker.
We kregen ieder een krijtjes om de puzzels
in te vullen. Ikzelf vond dit wel een uitgelezen
kans om even goed naar mijn medekandidaten te kijken. De Mol zou immers maar al
te graag het krijtje weggooien. Maar ik zag
niks. Of het is achter mijn rug gebeurd. Hoe
dan ook. Na uren en dagen aan een stuk
door te zwoegen, lukte het me de sudoku
op te lossen. Helaas gold niet hetzelfde
voor Lodewijk Stumper, Vermoljoen NepMol
en Robin de Mol en dus hebben we niet het
maximum bedrag binnengehaald, maar
slechts een schamele paar honderd euro.

Bar Bellyfood:

Op naar test en executie in de vrieskou. LdH
viel af, eindelijk. Maar dat kan ook gelegen
hebben aan het feit dat hij tijdens het maken
van de test in slaap viel en daarom ook niet
aanwezig was bij de executie. Legendes
zeggen dat hij nog steeds boven op de
berg ligt.
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Ronde 8
Nog drie concurrenten, één Mol en ikzelf.
Na onze snowboarddaling kwamen we
weer in wat warme gebieden aan. De Bollywood studio’s. Helaas mochten we geen
film opnemen, maar wel twee bars beheren.
Wat was dit een te gekke opdracht! En
vooral omdat ik eindelijk met Lodewijk
Backer mocht samenwerken. Actieve kijkers
mochten langskomen (alsof ze nog niet
genoeg verwend waren in de spa). Lodewijk
maakte de bestellingen klaar in zijn eigen,
schoongemaakte keuken en ik deed de
bardienst. Allemaal terwijl Vermoljoen onze
financiën op orde hield. Helaas was de concurrentie moordend, maar we lieten ons niet
uit het veld slaan!
Zo hebben we nog een paar nudes gemaakt,
samen met Focus en Victoria Baldesarra. En
ook Lodewijk en ik gingen uit de kleren. Voor
hem was dat niet nodig, want hij was immers
aldoor al in lendendoek, maar voor mij was
het wel even een drempeltje overgaan.
Maar ja, alles voor de pot! Ook hebben we
nog de Pokérap opgenomen. Ik hoefde daar
gelukkig niet echt voor te leren, want ja,
Electrode Diglett Nidoran Mankey Venusaur
Rattata Fearow Pidgey, het is praktisch
gezien mijn tweede taal geworden. Alles
verliep gewoon goed. Robindtc probeerde
nog wel onze elektriciteit te kortsluiten
waardoor we even zonder stroom zaten,
maar Lodewijk was zo sportief dat hij de
resterende tijd onze bar van stroom voorzag
middels een hometrainer.
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‘‘Ikzelf zat die ronde al helemaal
in paniekmode, want ik wist het
gewoon niet meer, OKE?!’’

Maar terwijl ik stond te bedienen, kreeg ik
opeens een geheime boodschap, onder
het dienblad. Een hulpmolopdracht! O mijn
God! Bij de volgende opdracht moest ik
gaan saboteren. Dus ik moest even gaan
zitten hoor. Even bijkomen van de schrik. Dus
we gingen die opdracht in, genaamd ‘Hindi
Verbindi’. Iemand kreeg een sleutelpositie
toegewezen. Tot mijn verbazing was ik dat.
En vervolgens kreeg ik de opdracht om
minstens zes keer een verkeerd antwoord
te geven in een quiz waarbij in connecties
moest leggen. Nu ben ik geen kei in dit soort
solo-opdrachten, zoals eerder is gebleken,
dus dat moest toch te doen zijn? En dat
was het ook wel. Hoewel ik toch een of twee
keer heb moeten liegen ten gunste van mijn
hulpmoljoker. Ja, en heel misschien verdenken de anderen mij nog? En ikzelf zat die
ronde al helemaal in paniekmode, want ik
wist het gewoon niet meer, OKE?! Gelukkig
was daar de Ganesha-opdracht, waarin
we oog-in-oog konden komen te staan
met… de Mol. Overal klonken stemmen. De
een afgespeeld op een cassette, de ander
alsof de persoon in kwestie een wijnfles in
zijn hand had, weer een met een hele diepe
stem, nog een die fluisterde, een robotstem,
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een half-mens-en-half-robot-stem, een
kinderstem, een maniak, een onafhankelijk
sterke vrouw, een Belg en een tweede Belg.
Ja pfoe, en wie nou de Mol was van die
stemmen… Geen idee. Gelukkig wist Vermoljoen dat ook niet en verliet hij het spel.
Arme knul.
Ronde 9
De finale was in zicht. Ik maakte me al
helemaal klaar voor de strijd om de laatste
vrijstelling. Maar alvorens moesten we eerst
een film bekijken. Een film over Ganesha. “O,
wat leuk, India lore! Ik heb zoveel zin in deze
opdracht!”, zei Vermoljoen, in het vliegtuig
naar huis terwijl hij het draaiboek las.
De overgebleven vier kandidaten, waaronder ikzelf dus, werden geplaatst in een
bioscoopzaal. Eindelijk eens wat luxe. Hoewel
de film vrij kort was, viel driekwart van ons
toch in slaap tijdens het kijken. En dat wist ik
omdat ik dat overige kwart was dat wel zat
te kijken naar de film en naast mij gesnurk
hoorde. Ik had alles heel goed bekeken en
notities gemaakt. En ja, wat bleek, onze
opdracht was de film reconstrueren. Tijd
voor mij om te shinen als Vivienne van den
Assem. Dan was dit maar mijn laatste ronde,
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Vivienne van den Assem deed in 2009 mee. Zij won het spel. © Edwin Janssen
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maar dan ging ik er wel uit in stijl en niet als
een NepMol.
Dus ik zat vervolgens in de regisseursstoel
en Lodewijk en Robbie mochten filmen.
Robin mocht de lichten bedienen, maar zei
daar eigenlijk niks bij, dus die was stil de voltallige opdracht. Wel deed hij soms net de
verkeerde lampen aan of dan ging er een
plots kapot, maar ja, daar kon hij ook niks
aan doen toch? Hij had nog nooit eerder
lampen bediend, dus dat kon hij niet weten.
Enfin, het was een fijn gestroomlijnde pro-

ductie, met een bijna volle winst. Wat een
teamwork! En zo ook in Game Over, waar we
gezellig spelletjes mochten spelen. Bubble
Trouble, Fishy en Majong.
Maar toen kwam de hel der hellen opdracht.
De strijd om de finale. Koekjes verstoppen.
Onze reikwijdte? Het hele gebied dat we
afgelegd hebben in deze reis. En de rest
mocht gaan zoeken naar de koekjes van
de anderen. Nu was Robbie zo gevonden
en Lodewijk snel daarna, maar Robindtc…

Ik heb India meerdere keren rondgelopen. Ik
ben zelfs teruggevlogen naar Schiphol om
daar te gaan zoeken. Uiteindelijk wilde ik het
opgeven en strandde in zijn Bellymood bar,
waar ik een kopje thee aangeboden kreeg,
weliswaar een week oud, maar daarom niet
minder lekker. Even tot rust komen hoor. Ja,
dan maar toch dat geld mislopen. Maar
warempel! Opeens toen ik een slok thee
nam, kreeg ik een ingeving! Het koekje zat
natuurlijk in een van de sneeuwballen die
Robin had gegooid tijdens het sneeuw-

In totaal hebben de
kandidaten 30 opdrachten
gespeeld in India. Aan het
einde werd de Mol bekend.
Link naar de bekendmaking:
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ballengevecht! Dus ik rende terug naar het
Himalayagebergte, zag dat LdH inmiddels
van de berg was afgerold tot in het dal,
maar daar aangekomen besefte ik me dat
die desbetreffende sneeuwbal er natuurlijk
niet meer was. Beduusd sjokte ik terug naar
mijn kopje thee.
*zucht* Wat te doen? Het was inmiddels bijna
sluitingstijd. De avond was al lang en breed
aangebroken in Bollywood en de sterren
begonnen langzaam de lucht te versieren.
Een schittering zoals sommige meiden dat
ook in hun ogen kunnen hebben (voornamelijk op Tinder), aldus mijzelf. Ik dronk de
laatste teug thee leeg en bleef sip naar de
bodem van mijn glas staren. Een takje mint
lag er nu eenzaam en verlaten bij. Of nou
ja, er lag nog een klein verzopen kruimeltje
op een blaadje. Heel vaag stond er iets op
geschreven. Een R… EEN R! En opeens schoot
het te binnen. De R van Team Rocket! Dus ik
bereidde me alvast voor. Maar er gebeurde
niks. Mijn tweede ingeving was de R van
Restaurant, maar dat sloeg nergens op.
De derde was Relnicht en de vierde Regina
Romeijn, wat allebei een beetje op hetzelfde neerkomt. Maar ook dat had geen
relevantie. Maar toen, na 62 ingevingen,
bedacht ik me opeens weer dat ik opzoek
was naar het koekje van Robindtc. Het was
wel erg klein om nog een koekje te kunnen
zijn. Zeg ik, terwijl mijn koekje uit een pixel
bestond. Ach, niet geschoten is altijd mis en
ik was wel een beetje klaar met de opdracht.
Dus ik kwam weer terug aan bij D*N, waarna
hij aandachtig het ‘koekje’ bestudeerde.

FORUMSPELLEN

57

Na een half uur constateerde hij dat deze
opdracht 2.000 euro opleverde! Het was
dus toch juist. Hatseflats! En ik kreeg twee
testvragen op voorhand in te zien, want
niemand had mijn koekje gevonden.
Mijn dag kon niet meer stuk. Al mijn
opdrachten heb ik feilloos vervuld. Mocht ik
dus inderdaad een rood scherm krijgen, dan
zou ik met opgeheven hoofd kunnen vertrekken. Maar uiteraard wilde ik dat niet. En
in plaats daarvan vertrok Lodewijk Backer
het spel. Heel jammer. Maar zo fijn dat hij er
lang bij mocht zijn. Een bitterzoet afscheid,
want ik stond wel in de finale! Ik kan niet
zeggen dat ik hier zo betreurd om was als
bij het vertrek van Brent en Lucy. Vooral
omdat Lodewijk er zelf content mee leek. En
dat mocht hij zijn, met zoveel avontuur om
op terug te kijken.

Dat was het zo’n beetje. We zijn weer terug
op 9 mei. En ik zit nog steeds de video af
te kijken, te wachten op de ontknoping.
Ruim een minuut is voorbij gegaan, dus
het zal nog wel even duren. Maar nu ik dit
weer allemaal uit de sloot heb gevist ben
ik vooral dankbaar dat ik alles heb mogen
meemaken. Dus als ik verlies, dan accepteer
ik dat ook. Nee… wat zeg ik?! Ik wil gewoon
winnen!

Ronde 10
We zijn bijna rond. Nog een afgang in een
doolhof, waarin Robindtc gewoon in slaap
viel! Maar echt, zo frustrerend. En Robbie
en ik mochten niks doen, niet praten, niet
bewegen, geen geluid, tot hij zou ontwaken.
Het enige wat we deden was elkaar aankijken en onze ogen keer op keer rollen en
af en toe een kleine ‘T’ laten horen, zoals ik
dat zo goed kan. Wat jammer dat we nou
geen limiet hadden van zeg vijf minuten per
beurt. Dan was het zeker gelukt.
En dan de quotes, de tweede en laatste
opdracht. Ook een totale afgang voor mij. Ik
dacht dat ik iedereen mega goed kende en
ik had helemaal gededuceerd wie wat zou
kunnen hebben gezegd op welk moment
in het spel. Maar het bleek toch iets anders
te zitten. Een troost was dat ik in ieder

De kandidaten gaan weer terug naar Schiphol.
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geval wist wat mijn bondgenoten Lucy en
Lodewijk (deels) hadden gezegd. Dan heb
ik toch niet een hele slechte mensenkennis
gehad, toch?

20 JAAR RN
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Jon van Eerd feliciteerde
Chardo met de overwinning!
Met dank aan Michael90.
Link naar de video:
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DOOR: RICARDO

RealityNet’s Most Wanted
RealityNet's Most Wanted is een nieuw spel op RealityNet. Het is in elkaar
gezet door SpacyColours. De spelleider, SpacyColours, noemt het spel een
mix van de tv-programma’s I Spy, Hunted en De Buit. Er zijn 2 teams:
de hunters strijden tegen de rovers.
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Hunters:
Fabiann, TimvDons, Nieky,
Daisy en D*N.

Rovers:
Ricardo, JaccoS, Brtdm,
Mrchipie, LdHmolletje,
Vermoljoen en MollenvangR-Art.

De raadselachtige rovers moesten proberen
30 dagen lang verschillende opdrachten uit
te voeren over heel RealityNet. De haarscherpe hunters moesten ervoor zorgen dat
rover na rover werd opgepakt. De hunters
hadden enkel het topic als communicatiemiddel; de rovers hadden de mogelijkheid
om via een pm-groep hun plannen te
beramen. De rovers besloten een Discordgroep te maken als hulpmiddel. De eerste
miraculeuze opdracht die de rovers hadden
behaald was LdHmolletje zover krijgen om
Discord aan te maken. De rovers hadden 3
geldzakken waarvan er minstens eentje dag
30 moest halen om te kunnen overwinnen.
De eerste opdracht voor de rovers was om
een roverbendenaam te verzinnen en voor
elke rover een schurkennaam te creëren. Na
een kennismaking met elkaar besloten de
rovers om hun team te vernoemen naar de
5 hunters die de aankomende maand hun
leven zuur zouden maken: #TEAMFATINIDAD,
oftewel #TEAM Fabiann, TimvDons, Nieky,
Daisy en D*N. De schurkennamen zouden
allemaal alliteraties worden. Als tactiek
hadden de rovers besloten om er ook vrouwennamen in te stoppen als rookgordijn. Het
septet was Betrouwbare Barry (Ricardo),
Dubbele Dries (JaccoS), Eerlijke Ellen (Brtdm),
Handige Harry (Mrchipie), Hongerige Hakim

(LdHmolletje), Slimme Suzy (Vermoljoen) en
Tactische Tinus (MollenvangR-Art).
Één van de favoriete opdrachten die uitgevoerd moest worden volgens de rovers, was
de verjaardag veranderen door JaccoS.
Dit was op dag 2 van het spel - Jacco
werd 14! Hij is zelfs nog gefeliciteerd door
enkele hunters op zijn fake 14de verjaardag.
Andere favorieten waren alle hunters citeren
door Vermoljoen, en het veranderen van zijn
gehele profiel in TimvDons voor 10 minuten
door Brtdm terwijl TimvDons online was.
LdHmolletje zou zorgen voor de spamopdrachten want deze zouden minder snel
opvallen tussen zijn vele spam overal en
nergens. Toch kreeg hij het af en toe Spaans
benauwd van de opdrachten waar hij Daisy
in 2 dagen 5 keer moest vermelden in zijn
posts en Daisy moest spellen met zijn eerste
letter in 5 berichten op rij. LdH zijn favoriete opdracht was het beginnen van 5
posts met ‘Joehoe, Hier ben ik’ en andere
kreten waarmee hij zich toonde aan de
hunters. Ricardo vond de opdracht waarin
hij meerdere woorden uit het NAVO-alfabet moest gebruiken het leukste, en voor
Mrchipie was het de opdracht waarvoor hij
op elk board moest reageren. Één van de
meest spannende momenten voor de rovers
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was toen ze een dag na de opdracht dat
iemand 10 minuten onder zijn rovernaam in
de chat moest zitten, met zijn allen de RealityNet Chat onveilig maakten. Ze kregen
bezoek van D*N en Fabiann. Ze stressten
dat D*N hun IP-adressen kon achterhalen
en het spel gespeeld was. Na 3 uur in de
chat gezeten te hebben kon iedereen eindelijk met een gerust hart de chat verlaten.
De favoriete opdracht van MollenvangR-Art
was zijn eigen Waterloo. Hij moest elke
hunter een PM sturen. Dit was de eerste
opdracht die de hunters ontcijferden. Het
was frusterend voor de rovers dat dit niet de
allereerste opgepakte hunter was. De eerste
opgepakte rover was Ricardo die werd
opgepakt door ‘Tik tik wie ben ik’ te zeggen
(alliteratie) en een meme te gebruiken. Over
memes gesproken: de groep had een eigen
meme; namelijk de enige echte Mr Bean.
Het werd alleen maar leuker toen Brtdm de enige die pure haat aan Mr Bean heeft
– enkel nog Mr Bean video's in zijn aanbevolen kreeg op YouTube. De tweede
opgepakte rover was MrChipie. Dit kwam
door zijn agressieve houding in het verhoor,
dat overigens vrij weinig is gebruikt door
de hunters. Na MrChipie werd Vermoljoen
opgepakt vanwege het posten van vrouwenkleding. Toen viel MollenvangR-Art zijn
Waterloo, en daarna waren JaccoS en tenslotte Brtdm de klos. De laatste 3 hadden
de geldzakken bij zich op het moment van
arresteren. De laatst overgebleven rover, de
opperspammer LdHmolletje, hoefde niet
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gearresteerd te worden. Als eerste werd
hij genoemd door de Hunters en toch is hij
nooit opgepakt.
Hunter Daisy vond haar taak als hunter een
stressvolle job. Dit kwam doordat ze niet wist
waar ze op moest letten. Alles was verdacht,
terwijl alles ook onverdacht was. Door het
spel heen heeft ze meer naar de verbanden
gekeken dan naar enkele forumberichten. Ze
is er wel achtergekomen tijdens het spel dat
ze geen goede deelnemer zou zijn voor Wie
is de Mol? op TV - ze zou zelfs nog in een kiezelsteen aanwijzingen zien. Haar favoriete
momenten waren de vangsten van MollenvangR-Art en Brtdm. MollenvangR-Art is
heel lang ondergronds gebleven, maar door
slim werk van Nieky aan het licht gekomen
en daarmee was de eerste van de geldzakken binnen. De arrestatie van Brtdm was
haar favoriete moment, omdat dit de overwinning betekende en zij kwam hem op het
spoor. Ze vond het heel onlogisch klinken
dat Brtdm de Bachlorette keek.
De rol van de kijkers was ook interessant.
Verschillende kijkers trokken rookgordijnen
op en maakten zichzelf verdacht. Één van de
andere hoogtepunten waren de magnifieke
verhalen geschreven door SpacyColours. In
het spel werd SpacyColours gewantrouwd
door de rovers. Ze dachten heel lang dat
TimvDons bij de rovers hoorde. Dit spel was
een leuke ervaring voor de spelers en de
kijkers.
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De rovers zijn een hecht clubje geworden die
elkaar nog vaak spreken in de Discordgroep
en zelfs een Songfestival met de groep
hebben gehouden. Er wordt nog vaak tot
diep in de nacht met elkaar gechat. Dit is
ook één van de dingen die spelleider SpacyColours zo tof vond aan het spel. Het om
verkeerde redenen oppakken van de rovers
vond hij jammer. In het feedback-topic zijn
verschillende ideeën gedeeld om dit een
volgende keer tegen te gaan. Het favoriete
moment van SpacyColours was toen Brtdm

als TimvDons probeerde een arrestatie te
verrichten. Dit ging op het laatste moment
net fout. Zijn favoriete opdrachten waren
de in-your-face-opdrachten waar Hunters
geciteerd moesten worden of verschillende
quotes uit Wie is de Mol? gebruikt moesten
worden. Tot zijn verbazing wisten de rovers
het telkens heel slim op te lossen. Of er een
2de editie komt laat SpacyColours in het
midden. Hij heeft er zelf op het moment nog
geen plannen voor, maar als iemand anders
dit zou willen doen, vindt hij dat ook tof.
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DOOR: MRCHIPIE

Ranking the Forummers
Het originele format is natuurlijk Ranking the Stars van Paul de Leeuw,
maar in Ranking the Forummers is het de beurt aan onze forumleden om
elkaar te ranken. Op het forum is het meerdere malen georganiseerd en
ook elke editie door iemand anders. De eerste editie is gehost door onze
eigen D*N, de tweede door Fabiann en de afgelopen editie door
Mrchipie en Vermoljoen.

De afgelopen edities hebben natuurlijk
ook voor wat winnaars gezorgd. De eerste
winnaar van Ranking the Forummers was
onze eigen Daisy, de tweede winnaar was
lucy en dit keer was het weer Daisy die de
winst pakte. Ben benieuwd wie de vierde
winnaar wordt!
Dit jaar was het de beurt aan mij (Mrchipie)
en aan Vermoljoen om dit spel aan te
pakken.
Zo hebben wij hier en daar wat aanpassingen gedaan zoals bonusvragen om zo
een beetje de deelnemers te leren kennen,
en heb ik een vernieuwend logo gemaakt.
Dit waren de vragen dit jaar en beste
oneliners van dit seizoen!
Vraag 1: Met wie zou je niet in quarantaine
willen zitten?
1: Jacco's - Als ik een huisdier had gewild
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dan had ik wel een kat genomen, geen kind
(D*N)
2: Chardo - Dan krijg ik de rest van het pokémontrio er ook bij zeker. Ik word al gek van
het idee. (Daisy)
3: Brtdm - Gaat waarschijnlijk zelfmoord
plegen, om te bewijzen dat hij geen Corona
heeft. (Chardo)
4: Focus - Als ik in quarantaine zit, ligt mijn
focus ergens anders (Wouterv)
10: D*N - De huiskamer in Peach roze.
(Chardo)
Vraag 2: Wie is het meest verslaafd aan
Realitynet?
1: D*N - Zo verslaafd dat hij zichzelf tot
moderator heeft benoemd om nog vaker te
mogen komen. (Chardo)
3: Daisy - Is veel online, maar wat berichten
betreft is het bij haar kwaliteit over
kwantiteit. (Spacy)
4: SpacyColours - Onze nieuwe spammer
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Ranking the Stars (Nederland).

die nota bene een drugs verwijzing in zijn
nickname heeft. (D*N)
6: Brtdm - Met zo'n username en avatar is hij
vast niet zo trots op zijn account. (Chardo)
8: Chardo - die doet alleen de Mol Online,
wedden dat ie straks weer weg is! (Lucy)
Vraag 3: Wie zou als eerste afvallen in
WIDM?
1: SpacyColours - Valt hopelijk niet als eerste
af, zodat ie iig even tijd heeft om weer zo'n
coole rap te schrijven. (Daisy)
3: Brtdm - Zal waarschijnlijk expres een rood
scherm veroorzaken om te bewijzen dat hij
niet de Mol is. (Chardo)
7: Focus - Is zo onzichtbaar dat Rik haar
scherm zou overslaan. (Gupp)
8: Chardo - Is veel te lui om af te vallen (Spacy)
9: D*N - Wanneer alle mannen uit het spel
zijn, vertrekt hij er zelf vrijwillig achteraan.
(Chardo)
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Onze deelnemers van
dit jaar waren:
- Brtdm
- Chardo
- Daisy
- D*N
- Jacco’s
- Lucy
- Lyra (Focus)
- Molduck
- SpacyColours
- wouterv
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koningshuis een kind moet adopteren om
voort te kunnen bestaan dan. (Chardo)
7: Brtdm - Zijn burgemeesterschap eindigde
ook niet geweldig. (Chardo)
8: Focus - Dan wordt ze met haar prachtige
gezicht afgebeeld op de nationale munt, en
denkt iedereen alleen nog maar aan geld.
(Spacy)
10: Jacco's - Komt niet meer uit de stoel van
de Burger King. (Focus)
Vraag 7: Wie zou de beste drugsdealer zijn?
2: SpacyColours - Kan iedereen in alle
geuren en kleuren vertellen hoe mooi de
wereld ervan wordt. (Chardo) 5: Brtdm - Kan
een potje weerwolven niet eens aan. (D*N)
8: Jacco's - Deelt xtc uit op het schoolplein,
in de veronderstelling dat het smarties zijn.
(Daisy)
10: Molduck - "Mama moet even pilletjes uitdelen. Lief zijn als ik weg ben, he?" (Chardo)

Logo Ranking the Forummers.

Vraag 4: Wie kreeg vroeger (of nu) de
slechtste cijfers?
1: Jacco's - Op jonge leeftijd aan RN
beginnen is nefast voor je punten. (wouterv)
3: D*N - We willen niet weten hoe hij zijn
diploma heeft behaald. Nee, dat willen we
écht niet. (Gupp)
5: Brtdm - Met zo’n klinkerloze nickname
moet je wel slim zijn. (D*N)
8: SpacyColours - Was helemaal dol op al
die verschillende kleurtjes van de pennen
van de meester na het nakijken van zijn
werk. (LdH)
10: Lucy - Maakte er zo'n scène van dat
docenten haar op den duur altijd een 5,5
gingen geven om van het gedoe af te zijn.
(Gupp)
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Vraag 5: Wie zou niet kunnen leven zonder
internet?
2: Jacco's - Mag de helft van de websites
op het internet nog niet eens betreden.
(Chardo)
4: Chardo - Praten zonder WIDM-filmpjes?
Dat kan niet! (wouterv)
7: Brtdm - Zijn username is stiekem zijn
wifi-wachtwoord. (Daisy)
8: Daisy - Zonder Twitter zou ze uit wanhoop
maar van deur tot deur gaan om mensen
haar vakantiefoto's te laten zien. (Spacy)
Vraag 6: Wie zou de beste koning van
Nederland zijn?
3: D*N - Vindt zichzelf al een hele queen,
dus zal vast al eens op die baan hebben
gesolliciteerd. Wel de eerste keer dat het
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7: wouterv - Op het nieuws zeggen ze altijd
“er zijn X aantal Nederlanders overleden”. Je
bespaart het land wat pijn door dan voor
de Belg te gaan. (D*N)
Vraag 10: Wie maakt de meeste blunders?
1: Daisy - Single op je 35ste zegt genoeg.
(Chardo)
2: wouterv - Een Belg maakt geen blunder,
een Belg is een blunder. (Brtdm)
5: Brtdm - Iets over een stem op zichzelf als
burgemeester? (Chardo)
10: Jacco's – “Oeps, ik heb het lijstje verkeerd om ingeleverd”
Het was lang super spannend, maar uiteindelijk was dit de stand: 1. Daisy 2. D*N 3.
Chardo 4. Woutv, Lucy, Brtdm, Molduck 5.
Focus 6. Jacco's 7. SpacyColours
Met Daisy haar 2e overwinning! Op naar
volgend seizoen!

Vraag 8: Wie heeft de beste humor?
1: D*N - Neemt iemand hem überhaupt ooit
serieus? (Chardo)
5: Brtdm - Zo iemand die T-shirts koopt met
grappige teksten erop, zodat hij het zelf niet
hoeft te verzinnen. (Chardo)
8: wouterv - Zo droog als Vlaamse frieten.
(D*N)
9: Daisy - Tweet wel eens een twihihihihit.
(D*N)
Vraag 9: Wie zou je je laatste parachute
geven tijdens een vliegramp?
2: Jacco's - Die jongen is pas net uit de
baarmoeder. (D*N)
5: Molduck - Eenden kunnen gewoon
vliegen. (Brtdm)
6: Focus - Die heeft als lesbische veganist
sowieso al minder kansen in het leven (D*N)
FORUMSPELLEN

Eindstand:
1. Daisy (28)
2. Lucy (26)
3. Chardo (24)
4. Molduck (22)
5. Jacco's (21)
6. D*N (20)
7. Wouterv, Brtdm (18)
8. SpacyColours (7)
9. Focus (13)
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DOOR: MOLDUCK

Interview met HIDM over
Big Brother op Discord
‘‘13 vrijwilligers uit Nederland en België werden opgesloten in 1 huis. Zij waren
wekenlang gedwongen in complete lockdown met elkaar samen te wonen, in
een huis waar camera’s en microfoons hen 24/7 volgden. Het huis droeg de
toepasselijke naam Big Brother. Elke week moest 1 persoon het huis verlaten.
Wie dat was, werd bepaald door middel van proeven, nominaties en stemmingen. Al snel kwamen de 13 Houseguests erachter dat Big Brother een bikkelhard spel is waarin niemand te vertrouwen is en van iedereen verwacht
wordt dat zij altijd het onverwachte verwachten.’’
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‘‘Ik was nooit zelf bij
een online versie van
Big Brother betrokken
geweest.’’

Wat superleuk dat je dit wilt doen!
Ja ben benieuwd naar de vragen
Je hebt het geweldig en superleuk gedaan.
Dank je wel! Ik hoop dat je net zo genoten
hebt van het uitgebreide en compleet volledige verslag in verhaalvorm dat ik al een
dag na afloop afgerond en op het forum
gepost had xD
Hoe ben je op het idee gekomen om een
editie van Big Brother te organiseren op
Discord?
Het was alweer een tijdje geleden dat ik een
spel georganiseerd had, de WIDM-weekenden konden voorlopig niet meer
plaatsvinden en ik had tijd over naast mijn
studie tijdens de eerste lockdown. Ik was
nooit zelf bij een online versie van Big Brother
betrokken geweest, en Discord leende zich
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er perfect voor. Zo heb ik in een opwelling
wat dingetjes bedacht en voor ik het wist
waren we al begonnen!
Hoe vond je het om te presenteren?
Hartstikke leuk! Het is altijd interessant om
dit soort spellen vanuit vogelperspectief
te volgen en het gaf veel voldoening om
anderen en mezelf wat positieve afleiding
te bieden in een moeilijke periode.
Hoe heb je al die leuke opdrachten
bedacht?
Ik vond ze zelf eerlijk gezegd heel simpel en
niet echt bijzonder. Toen ik had bedacht dat
ik Big Brother Discord wilde organiseren heb
ik alles heel snel bedacht en in elkaar gezet.
In de echte (Amerikaanse) Big Brother zijn
de opdrachten vaak óf heel fysiek, óf gebaseerd op kennis van het spel en soms zit er
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een puzzelelement en vaak ook een grote
geluksfactor in. De fysieke opdrachten heb
ik vervangen door wat flashgames en toen
had ik zo een lijstje opdrachten klaar. Ik heb
voor aanvang van het spel ook benadrukt
dat het geen heel uitgebreide of ingewikkelde opdrachten zouden worden, voor
zowel mezelf als voor de spelers. Daar had
ik dan net weer niet genoeg tijd voor, en het
moest voor niemand op werk gaan lijken.
Tijdens het spel werd jij als presentator
weleens bij discussies betrokken. Had je
toen spijt van het spel in het algemeen?
Dat viel erg mee hoor. Volgens mij ben ik 1 of 2
keer gebotst met een twee-/drietal mensen
maar dat hoort er allemaal bij, zolang het
maar niet persoonlijk wordt. Gelukkig is dat
meteen de wereld uit geholpen. Big Brother
Discord was niet bedoeld als een heel
groot en serieus spel, gewoon als afleiding
voor iedereen tijdens de lockdown. Ook
dan kunnen mensen ergens een andere
mening over hebben en mag dat gewoon
gezegd worden. Op het moment zelf was
het natuurlijk even vervelend, maar als je
uiteindelijk weet dat je op persoonlijk vlak
gewoon oké bent met elkaar is er niks aan
de hand. En gelukkig kan ik nog steeds heel
goed overweg met iedereen die destijds
meedeed! Geen spijt dus.

schuiven. Iedereen speelde anders, en om
dan toch (in verschillende samenstellingen)
met elkaar samen te werken kan soms best
een uitdaging zijn.
Vond je het moeilijk of juist leuk dat Dennis
(je vriend) meedeed?
Juist leuk! Dennis heeft al vaker meegedaan
aan spellen die ik organiseer. Ik kan heel
goed loslaten dat hij mijn vriend is en in het
spel was hij gewoon 1 van de 13 kandidaten.
Inmiddels weet iedereen ook wel dat hij
echt geen voorkeursbehandeling krijgt of
iets dergelijks, dus eigenlijk is het feit dat wij
een relatie hebben van geen enkel belang
geweest tijdens het spel.

Wat vond je van alle bondjes die werden
gesloten?
Dat was het leukst en interessantst om te
volgen! Bondjes horen bij Big Brother, en ik
vind het altijd spannend om te zien of en hoe
de macht in het spel steeds weer kan verFORUMSPELLEN

Link naar het verslag van
hun avontuur:

SCAN ME
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Beste Resultaten behaald voor landen die minstens 3 keer hebben meegedaan.
DOOR: RICARDO

RealityNet Song Contest
Het was een muzikaal jaar, want er waren wel drie verschillende song contests
op RealityNet! Ter gelegenheid van het jubileum is Ricardo even de archieven
ingedoken om wat leuke statistieken en feitjes over alle 21 song contests
te vinden!
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Forumnaam

Aantal

Land(en)

MollenvangR-Art

6x

Australië, Nigeria, Servië, Slovenië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea

Addie

3x

Algerije, Ierland, IJsland

B&W

3x

Brazilië, Estland, Verenigd Koninkrijk

Gupp

3x

Egypte, Luxemburg, Uruguay

KD

3x

Malta, Oekraïne, Zweden

Convans

2x

Denemarken, Litouwen

Fabiann

2x

Noorwegen, Rusland

Nieky

2x

Filipijnen, Nederland

Pjotr1992

2x

Peru, Spanje

Robbieazerty

2x

Bosnië en Herzegovina, Mexico

SanderFMC

2x

Japan, Zwitserland

Starlight

2x

Bulgarije, Roemenië

Tdietz

2x

Nieuw-Zeeland, Portugal

Aantal

Forumnaam

1x

D*N, Daisy, Duncton, FrankLapidus, Grasisgroen, Hulpdakdekker,
JaccoS, JustinSme, Kaaasje, LdHmolletje, Lukie4, Michael90,
Miek1999, Molbelg, Molcrazy, Molière, Mollenmania, Mrchipie, Nigel,
Pac, Silvermaiden, SpacyColours, Sssyilm
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Slechtste Resultaten behaald voor landen die minstens 3 keer hebben
meegedaan.
Forumnaam

Aantal

Land(en)

LdHmolletje

4x

Ecuador, de Filipijnen, Malta, Verenigde Staten

D*N

3x

Colombia, Estland, Servië

Wouterv

3x

Algerije, Bosnië en Herzegovina, Ghana

Daisy

2x

Nieuw-Zeeland, Spanje

Grasisgroen

2x

Bulgarije, Zwitserland

Jann

2x

Australië, Roemenië

Lukie4

2x

Polen, Zuid-Afrika

Molcrazy

2x

België, Litouwen

Molduck

2x

Griekenland, Nederland

Pac

2x

Duitsland, Japan

SpacyColours

2x

Marokko, Turkije

Aantal

Forumnaam

1x

Addie, B&W, Brtdm, Cynneke, Duncton, Fabiann, FrankLapidus,
Hautoa, Ibung, Juulx1, KD, KingLennart, Lucy, MaikeMeisje,
MaxWest, Meezter, Molbelg, Molière, MollenvangR-Art, Moni,
Nieky, Ricardo, Robbieazerty, SanderFMC, Sanmol, Silvermaiden,
Spechteke, Sssyilm, Stormpie, Tdietz, Voske2704
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Overige feitjes:
• Georgië is de 20ste editie gedebuteerd
op het RealityNet Song Contest. In de
18de editie deed er al een lied genaamd
Georgia mee en in de stateneditie was
de staat Georgia ook van de partij.
• Het is 3 keer voorgekomen dat hetzelfde
nummer is ingestuurd. In editie 5 en editie
7 stuurde IJsland, Of Monsters and Men
met Mountain Sound, in editie 11 en editie
19 deed Litouwen mee met Ką Sugebame
Geriausiai van Vaidas Baumila. In de
21ste editie trok Peru zich terug na de
commotie die was ontstaan door de 2de
inzending van Tourista met Requiem.
• Verschillende deelnemers aan het RN
SC hebben dit SC gebruikt als opstapje
naar het echte Songfestival. Editie 16
werd Jeangu Macrooy 2de en hij gaat
Nederland vertegenwoordigen op het
Eurovisie in 2021.
• Montenegro heeft in hun 4 deelnames
slechts 2 keer een geldig resultaat neergezet.
• Er zijn 2 forummers die het Song Contest
tweemaal op rij hebben gewonnen: Tdietz
(editie 2 en 3) en KD (editie 11 en 12)
• Zuid-Amerikaanse landen zijn slechts
5 keer geëindigd in de top 10, waarvan
eenmaal plek 5 als hoogste eindpositie.
• In 3 edities was het verschil tussen plek 1
en plek 2, 1 schamel puntje.
• Het grootste verschil in punten tussen de
nummers 1 en 2 was tijdens de 12de editie.

Hier had de nummer 1 Malta 61 punten
meer dan de nummer 2 Zwitserland.
• De dwergstaten Liechtenstein en Monaco
en Het Vaticaan zijn de enige Europese
staten die nog nooit hebben meegedaan
aan het Songfestival.
• Er hebben in totaal 119 verschillende
landen meegedaan.
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Wil jij meedoen met een RN
song contest?
Link naar de spelletjes:

SCAN ME
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DOOR: MOLDUCK

Het Traagste Woord
+ Erelijst!
Ldhmolletje is vroeger het vaakst spelleider geweest. Nu, bij Het Traagste
Woord 2020 zijn TimvDons en Molduck afwisselend de spelleiders. Hun taak
is om in de gaten te houden of iedereen zich aan de regels houdt en om
minimaal één keer per week een tussenstand bij te houden, en als de ronde
klaar is, de eindstand.
Iedereen wordt altijd heel creatief met een zin van
minimaal 6 woorden te bedenken.

Sommigen vinden het leuk om het de
anderen moeilijk te maken:
Brent: Ik doe gewoon mee om andere
mensen het leven zuur te maken zodat ze
hun score niet kunnen verbeteren.
Daisy: Deze hunter verveeld zich een beetje.
Hautoa: Ik heb eigenlijk nog nooit asperges
gegeten.
Sommigen communiceren heel slim:
Zoals bijv. Convans: #KaniemandevenuitleggenaanTimhoeditspelwerkt?
Hautoa:
#kandetussenstandeenupdatejekrijgen?
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Maart-april
Niuno:
13 uur, 39 minuten, 39 seconden

Mei-juni
Hautoa:
48 uur, 54 minuten, 17 seconden

Oktober-januari
1. Monkeysuncle - 60 uur, 39 minuten, 53 seconden
2. Kinglennart - 60 uur, 38 minuten, 25 seconden
3. Mollenvangr-Art - 60 uur, 28 minuten, 28 seconden

Top 3
1. 1. Hautoa - 48 uur, 54 minuten, 17 seconden
2. 2. Jacco’s - 46 uur, 36 minuten, 39 seconden
3. 3. Molebuster - 46 uur, 22 minuten, 35 seconden

Bodejos heeft een speciale tijd neergezet:
Even tussendoor plagen: mijn huidige tijd
geeft tot op de seconde mijn geboortedatum weer. En dat was helemaal niet mijn
opzet: 27.06.58

De erelijst voor 'Het Traagste Woord nieuwe stijl':
Bijna is de highscore aller tijden verbroken. Die staat op naam van
mollenvangr-art met 62 uur 52 minuten en 07 seconden.

Dit spel wordt nu ongeveer 1 à 2 keer per
jaar gespeeld. Vaak duurt een ronde 2
maanden.

KingLennart heeft tijdens de ronde mei-juni de snelste tijd behaald:
00 uur, 0 minuten, 01 seconden. Nieky haalde dezelfde tijd op 1 april
tijdens de ronde van maart-april.
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de_witte heeft ooit 00:00:00 als tijd gehad.
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DOOR: D*N, MODERATOR

Highlights nieuwe
actieve leden
Een jaarboek heeft natuurlijk kneuterige vragen nodig die dan een groepje
invult om nog jaren later op terug te kunnen kijken. In dit stuk pakken we
forummers die in dit jaar, 2020, actief zijn geworden op het forum of actiever
dan voorheen. Dit zijn de opvallende mensen die nog niet zo lang op het
forum rondzwerven of de weg hebben gevonden naar de Relaxhoek/
Spellenhoek. Mag ik jullie voorstellen aan...
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Brent
Favoriete Mol van Brent is
Anne-Marie Jung.

Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Vastberaden, ongeduldig en een dromer.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet
van jou weten?
Dat het marginale lied "Zaterdag" van
Krapoel In Axe een absolute guilty pleasure
van me is.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Mijn deelname aan WidMO, een geweldig
avontuur om mee te maken met een
geweldige host!
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Ik hoop nog aan vele leuke forumspelletjes
te mogen deelnemen!
Wat is je favoriete pokémon?
Altaria natuurlijk!

EXTRA
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Chardo

Favoriete Mol van Chardo is
Jon van Eerd. © Edwin Janssen
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Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Leutig, volhardend en recalcitrant.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet van
jou weten?
Dat ik ook wel eens wat anders speel en doe
dan Pokémon. 896 Pokémon vullen echt niet
een heel leven op.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Ik heb niet heel veel keuze volgens mij. Dat is
natuurlijk mijn Wie is de Mol? Online 2020 overwinning. Hoewel in dit geval de reis er naartoe
eigenlijk nog leuker was. Ik heb dat spel onwijs
fanatiek en tactvol gespeeld, met list, bedrog,
vreugde en spanning. Eigenlijk was de hele
deelname een hoogtepunt.
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Nog een keer meedoen aan een WidM spel.
En anders een van die andere grote spellen die
meerdere weken/maanden duren.
Wat is je favoriete pokémon?
Ja, Arcanine. Ik blijf daaraan vasthouden. Top
design, multifunctioneel in battle (wat niemand
zal boeien) en van alle 'populaire' Pokémon is
Arcanine doorheen alle generaties stabiel gebleven. Nooit heeft hij een speciale behandeling
gekregen. En dat is omdat Arcanine al meteen
goed was zoals hij is. Don't fix what ain't broken
luidt het gezegde. En ga zeker niet sleutelen aan
een masterpiece!
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Lyra
Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Creatief, behulpzaam en perfectionistisch.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet
van jou weten?
Ik heb een lichte ruis door mijn gehele
gezichtsveld sinds ik geboren ben. Alsof je
naar beeldruis van een ouderwetse TV kijkt.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
De nieuwe Wie is de Mol? podcast Totale
Tunnelpaniek mee helpen opstarten en een
enorm project: dit mooie jaarboek maken!
Als laatste het Mollied, waar ook de leden
van RealityNet met veel enthousiasme aan
mee hebben geholpen.
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Om ooit nog een Molboekje te ontwerpen
en toffe illustraties van Wie is de Mol? te
maken die ik met jullie kan delen. Het lijkt
me ook leuk om een keertje gast te mogen
zijn bij de RN podcast Totale Tunnelpaniek.
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Favoriete Mol van Lyra is Alina.
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Lodewijk
JaccoS
Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Vrolijk, ongeduldig, nieuwgierig.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet
van jou weten?
Heel veel haha, maar wat ze sowieso niet
weten is dat ik gek ben op het land Bhutan.
Ik hoop er ooit heen te kunnen.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
RealityNet’s Most Wanted, dat spel was zo
ongelofelijk gaaf om te doen! En het leuke
is dat de groepschat nog steeds wordt gebruikt. Elke dag wel.
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Ik hoop dat er ooit een tweede seizoen van
The Big Puzzle komt, het was ontzettend
leuk om te organiseren!
Wat is je favoriete songfestival inzending
op Realitynet?
Ik kies voor “3 minutes” uit editie 19, ingezonden door Gupp uit het land Libanon. Ik gaf
het toen ook 12 punten, daar heb ik geen
spijt van. Ik luister het lied nog vaak.
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Favoriete Mol van JaccoS is
Milouska Meulens. © Edwin
Janssen

Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Aardig, (enigszins) hilarisch en overdenker.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet
van jou weten?
Dat ik serieuzer ben dan mijn berichten
doen vermoeden.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Sowieso mijn deelname aan Wie is de Mol?
georganiseerd door de fabuleuze D*N. Dat
ik mocht meedoen had ik niet verwacht en
ik had al helemaal niet verwacht dat ik tot
en met de halve finale zou komen op dit
forum vol molloten. Ik heb leuke mensen leren kennen, leuke opdrachten mogen doen
en ik denk dat weinig op RealityNet dit kan
overtreffen.
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Meedoen aan een online Wie is de Mol?
heb ik al gedaan, maar ik zou wel graag
iets anders willen doen met betrekking tot
WidM. Bijvoorbeeld een podcast maken, ik
zeg maar wat, met andere RN-leden.
Wat is je favoriete pokémon?
Goede vraag. Ik heb niet één ultieme favoriet, maar een aantal favorieten (eigenlijk
best veel). Maar aangezien ik heb gezegd
dat Mega Ampharos mijn favoriet is, kies ik
daar nu weer voor.
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Favoriete Mol van Lodewijk is
Jan Versteegh. © Edwin Janssen
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Mitchkox
Michael90
Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Sportief, zorgzaam en lief.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet
van jou weten?
Er is heel veel wat ze niet weten, maar als ik
dan een paar dingen moet noemen: ik heb
hoogtevrees, ik eet chicken wings met mes
en vork, ik heb slechts één zwemdiploma en
ik heb ooit geweigerd om mee te trainen bij
Ajax.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Deelnemen aan WIDMO natuurlijk! Al wil ik
ook de Song Contests hier nog even benoemen.
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Een groot forumspel winnen.
Wat is je favoriete Wie is de Mol-opdracht
ooit?
Eigenlijk vond ik de beste opdracht toen
ze allemaal in een ander land zijn gestart.
Weet niet welk seizoen dat was maar dat
weet jij vast zelf wel (hallo seizoen 18). Was
gewoon echt mooi hoe ze er langzaam
achter kwamen dat ze echt enorm ver van
elkaar zaten.
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Favoriete Mol van Michael90 is
Jon van Eerd. © Edwin Janssen

Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Sociaal, humoristisch en no-nonsense
Wat is iets wat je medeforummers nog niet van
jou weten?
Ik ben een open boek maar ze weten nog
niet veel denk ik. Mijn guilty pleasure zijn chilisaus, fristi en showworstelen (WWE/AEW). Oh
ja, ik heb een minor gedaan in Spaans en ik
ben pretparkgek en kan uren naar onrides van
achtbanen en attracties kijken of virtueel door
parken lopen met video’s.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Mijn hoogtepunt vond ik het Weerwolven organiseren met Convans. Hierdoor is deze zomer
volgepland met meerdere Weerwolvenspellen,
leerde ik veel meer mensen kennen dan daarvoor en ben ik nog vaker op RN te vinden.
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Ik hoop niet per se iets voor mezelf. Ik hoop Wie
is de Mol online nog eens te mogen spelen. Dat
is wel mijn ultieme droom op RN. Maar ik hoop
vooral dat RN steeds gezelliger wordt en er meer
mensen meedoen met de diverse spellen en reageren op diverse andere leuke topics.
Wat is je favoriete weerwolf rol?
De Grafrover van Discord Huis Anubis WvW
vond ik een geniale rol. Wat je daarmee kan
doen en wat er nog mee gedaan kan worden is
top. Er zitten zoveel dubbele lagen in die zowel
voor de wolven als de burgers goed of minder
goed kunnen uitpakken.
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Favoriete Mol van Mitchkox
is Dennis Weening. © Edwin
Janssen
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Mrchipie

Favoriete Mol van Mrchipie is
Jan Versteegh. © Edwin
Janssen
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Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Vrolijk, gevoelig en creatief.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet van
jou weten?
Dat ik veel programma’s bijwoon.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Oeh, hier twijfel ik tussen het einde van het
eerste Weerwolven-potje en de tweede plek van
de song contest. Maar ik ga voor de tweede plek
op het songfestival met Letland. Ik wist niet wat
ik moest doen en per toeval had ik het nummer
gevonden! En als je dan ook nog eens tweede
eindigt, dan is het wel supervet.
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Ja, dan is dat toch wel meedoen met Wie is
de Mol Online, dat is toch wel het spel van het
forum. Vorige keer was het niet gelukt, maar
volgende editie weer een kans ofc. En ik zou
wel een keer een groot spel willen organiseren.
Ik heb altijd heel veel ideeën voor toffe spellen,
dus wie weet.
Wat is je favoriete chips?
Kijk naar mijn avatar, dan weet je het, haha.

20 JAAR RN

Ricardo
Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Sociaal, lui, meelevend.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet
van jou weten?
Mijn opa is één van de medeoprichters van
Radio Veronica en ik heb How I Met Your
Mother meer dan 10 keer van begin tot
einde gekeken.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Mijn trieste deelname aan RealityNet’s Most
Wanted en de best hechte groep die daar
is ontstaan door de Discordgroep.
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
WIDMO, vorige keer heb ik de inschrijvingen
net gemist. Ik probeer MollenvangR-Art om
te kopen, maar dit lukt nog niet echt.
Wat is je favoriete weerwolfrol?
Mijn favoriete weerwolvenrol is een rol zoals
Jager. Je hebt bij deze rol zelf veel invloed
op het spel.

EXTRA

Favoriete Mol van Ricardo is
Elisabet.
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Vermoljoen
Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Sociaal, enthousiast en perfectionistisch
Wat is iets wat je medeforummers nog niet
van jou weten?
Veel, maar om dan even iets over The Big
Puzzle te zeggen: eigenlijk heb ik totaal niet
veel met puzzels. Ik vind het leuk om ze te
maken, maar eigenlijk los ik er nooit zelf op.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Het meedoen aan Mol Online vond ik enorm
leuk. De opdrachten, de organisatie, mijn
medekandidaten en de gedachte om eens
mee te doen aan een online-versie van De
Mol was een heel leuke ervaring! Ook het
bedenken en organiseren van een groot
spel zoals The Big Puzzle vond ik enorm
leuk! Als je veel moeite in zo’n spel steekt,
is het leuk als mensen hier ook veel plezier
aan hebben gehad!
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Het organiseren van Ranking The Forummers (met mrchipie), weerwolven (RealityHack) en The Big Puzzle (met JaccoS) zijn
ervaringen die ik zeker wil meenemen naar
de toekomst en uiteraard wil ik me inzetten
als een goed Actief Lid.
Wat is je favoriete De Mol-opdracht ooit?
Dit vind ik een heel lastige vraag (dus sorry
voor mijn uitgebreid antwoord). Mijn favoriete opdrachten zijn meestal gelaagde en
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Favoriete Mol van Vermoljoen is
Elisabet.

spannende opdrachten! Na lang twijfelen
vind ik de escaperoom-boot uit het zevende
seizoen in Vietnam een geweldige opdracht!
Deze opdracht was gelaagd doordat er
meerdere mini-opdrachten voltooid moesten
worden om Elisabet en Bruno te kunnen
bevrijden. Daarnaast was deze opdracht
héél spannend doordat ze het maar nipt
haalden na enkele tegenslagen (fakkel dat
nat werd, kist dat naar beneden viel,..).
Uiteindelijk was het Joeri die Elisabet en
Bruno kon bevrijden. In deze opdracht is de
Mol verslagen door het goed samenwerken
van de kandidaten, en ook dat kan soms
heel mooi zijn. Naast de escaperoom-boot
waren er nog enkele enorm leuke opdrachten. 2016: Ruth in de taxi, de schakelaars,
de vrijstelling in het slachthuis. 2017: de opening aan het vliegtuig, de zoo-opdracht, de
dronken museuminbraak, de GPS-shock en
the Hunger Games. 2018: levend begraven,
jagen op Joke, de geldkoffertjes en de Mol
op de proef stellen. 2019: 'Er is nog geen Mol
gekozen', de escaperoom-boot, het diner,
Bas Bevrijden en de Cu Chi tunnels. 2020:
de groepsfoto in Meteora, het Syntagma
Plein, de calorieënrace, de parachuteondervraging en het diner met de Mol.
EXTRA
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LuchtManiak
ViWiRu
Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Sportief, perfectionistisch en reislustig.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet
van jou weten?
Volgend jaar werk ik bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Heel veel zin in!
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Toch wel het halen van de laatste 3 kandidaten van The Big Puzzle zonder dat ik
maar iemand kende. Ik denk dat de meesten hadden verwacht dat ik er snel uit zou
liggen, maar vanaf de eerste seconde heb
ik aanvallend gespeeld.
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Een forumspel winnen, maar met al die
knappe koppen hier wordt dat nog lastig.
Wat was jouw favoriete opdracht in The
Big Puzzle?
De Muzoektocht leuk heel erg op de opdracht van De Mol in Argentinië en laat dat
nou juist mijn favoriete Belgische seizoen
zijn. De samenwerking met wouterv en Hillo
was erg goed!
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Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Eigenwijs, competitief, nieuwsgierig
Wat is iets wat je medeforummers nog niet van
jou weten?
Ik heb mijn scuba-dive brevet laten verlopen,
daar wil ik zodra Covid-gedoe een beetje
voorbij is weer wat mee gaan doen
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
De speedronde van De Zwakste Schakel met
een 100% score winnen
Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
Geen speciale wensen of ambities, gewoon
lekker veel gezelligheid met de rest
Wat is je favoriete Wie is de Mol-opdracht ooit?
De eiland opdracht in aflevering 5 van seizoen
10, waar ze een tempel moet herbouwen en
daarvoor tussen vier locaties moeten rondvaren.
Heerlijke opdracht dat écht een denkspel was,
maar ook heel veel fysieke elementen had.

Favoriete Mol van ViWiRu en LuchtManiak is
Dennis Weening. © Edwin Janssen

EXTRA

91

SpacyColours
Omschrijf jezelf eens in drie woorden:
Pacifist, sloddervos en Lolsmurf.
Wat is iets wat je medeforummers nog niet
van jou weten?
Net als Axel uit De Mol 2019 kan ik vloeiend
achteruit lezen.
Wat is je Realitynet-hoogtepunt tot zover?
Het organiseren van "Most Wanted" was
een ontzettend leuke en unieke ervaring.
Daarnaast ben ik ontzettend blij met hoe
dit Jaarboek geworden is, en is het superleuk om de Totale Tunnelpaniek!-podcast
te mogen maken... kortom, een jaar vol met
hoogtepunten!

Wat hoop je ooit nog te mogen doen op
Realitynet?
In 2021 zal ik samen met MollenVangR-Art
Wie is de Mol Online gaan hosten, wat ik al
een hele eer vind. Daarnaast heb ik nog wel
wat ideeën voor spellen / nieuwe concepten
(zoals Most Wanted dat ook was) die ik misschien ooit zou willen uitproberen.
Wat is je favoriete Wie is de Mol-opdracht
ooit?
Uit 2015: De opdracht waarbij Marlijn en
Carolina in een tempel de groep een zogenaamde tour moesten geven, en ondertussen
zoveel mogelijk jokers moesten verzamelen!

Favoriete Mol van SpacyColours is Elise.

92

EXTRA

EXTRA

93

Forumnaam

Pokémon

Aurynn

Mr Rime/Kricketune

B&W

Teddiursa

RN-leden als Pokémon

belg

Patrat

Bjorrn

Politoed

Altijd al benieuwd geweest naar welke Pokémon nou bij jou past? We hebben
de experts er even op losgelaten en een groot aantal forumleden aan één
Pokémon gekoppeld (soms meerdere, voor mensen met een persoonlijkheid
die te complex is om in één Pokémon te vatten).

Brent

Alolan Meowth/Persian

Brtdm

Furfrou/Prinplup

Chardo

Mewtwo/Quilava/Floatzel

Compuart

Arceus/Porygon/Golurk

Convans

Zangoose

D*N

Cramorant

Daisy

Vileplume

de_witte

Oranguru

DikkeControleur

Snorlax

FrankLapidus

Shellder

Gupp

Chimecho

Hadewychisdemol

Heracross

Hautoa

Cloyster

Heinz

Purugly

Hulpdakdekker

Swirlix

Jacco's

Magby

Kitty

Sneasel/Morgrem

Lama1997

Wooloo

Larikoek

Mawile

DOOR: CHARDO, D*N, LODEWIJK & SPACYCOLOURS

De Pokémon: Gible, Alolan Vulpix, Chimecho, Prinplup, Mawile en Jirachi.
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Forumnaam

Pokémon

Forumnaam

Pokémon

LdHmolletje

Stantler

Sanmol

Jynx

Lödewijk

Slowking

SpacyColours

Kecleon

Lucy

Vespiquen

Starlight

Jirachi

Lukie4

Virizion

Swifty

Accelgor

Lyra

Clefairy/Clefable/Steenee

TimvDons

Gible

Meezter

Haunter

Tunnelgraver

Golbat/Amoonguss

Micheal90

Gurdurr/Farfetch'd/Simisear/Eiscue

Vermoljoen

Phantump/Chespin/Quilladin/Riolu

Miek1999

Wormadam

wouterv

Spinda/Diggersby

Mitchkox

Bibarel

Mitchmol

Nuzleaf/Weezing/Loudred

Molduck

Ducklett

MollenvangR-Art

Alolan Raichu

mrchipie

Grimer

Nieky

Virizion

Putyourhansup

Ludicolo

Ricardo

Forretress/Appletun

Robbie

Beheeyem/Flapple

Robindtc

Vulpix/Zorua

De Pokémon: Snorlax, Chespin, Piplup, Quilava, Bibarel, Arceus en Swirlix.
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Dennis van Totale Tunnelpaniek!

DOOR: LYRA

Dé Wie is de Mol?
Podcast van RealityNet:
Totale Tunnelpaniek!
De molloten werden dit jaar niet alleen verwend met een extra Wie is de
Mol-seizoen, maar ook met een gloednieuwe Wie is de Mol-podcast!

Tijdens het jubileumseizoen van WidM kon
je in Totale Tunnelpaniek! horen hoe Dennis
(D*N), Jan (Lodewijk), Daan (Chardo) en Tycho
(SpacyColours) wekelijks de afleveringen
bespraken. Deze komische, dynamische
groep zorgt samen als geen ander voor
luchtige afleveringen!
Naast het bespreken van molacties en
terugblikken op voorgaande seizoenen,
strijden ze tegenover elkaar met een bloedstollende competitie. Deze mannen zitten
vol met verrassingen, imitaties en inside
jokes. Voor de échte Tunnelduikers dus.
Goed nieuws: aankomend seizoen is Totale
Tunnelpaniek! gewoon weer van de partij,
met een nieuwe podcast member: Lars
(Larikoek), dus mis het niet!
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Wil je luisteren naar
Totale Tunnelpaniek!?
Link naar het topic:

SCAN ME
20 JAAR RN
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DOOR: MICHAEL90

Jokers in WidM:
Een machtig wapen of
gruwelijk overschat?
In dit jaarboek is uiteraard ook plaats voor wat ‘serieuzere’ content. De meeste
deelnemers aan Wie is de Mol? hopen ooit in de positie te komen om een
joker in te kunnen zetten bij de test, maar zelf heb ik daar een andere mening
over. Daarom is mij gevraagd om eens wat voor- en nadelen van deze houten
schijfjes in kaart te brengen.

gemaakt heeft die naar huis moet. Persoonlijk vind ik dat niet helemaal zoals het
hoort, maar ik zal vast één van de weinigen
zijn die er zo over denkt. Verder heeft het
inzetten van jokers ook als nadeel dat je
minder informatie uit je testantwoorden kan
halen. Stel je wil iemand niet meenemen in je
antwoorden bij de test, maar je zet wel een
aantal jokers in en komt een ronde verder.
Je zal deze persoon dan nooit 100% als Mol
kunnen wegstrepen omdat je alsnog extra
antwoorden op deze deelnemer hebt staan
mocht hij/zij wel de Mol zijn. Je zal je daarnaast ook altijd blijven afvragen of je wel de
juiste verdachten in het oog hebt of dat je
misschien geluk hebt gehad bij de executie.
Zelf speel ik het spel het liefste zonder jokers
omdat de test me dan meer informatie
oplevert, maar mocht ik weten dat er best
veel jokers in omloop zijn dan zou ik wel
overwegen om ze in te zetten om zo in elk
geval niet met een achterstand aan de test
te beginnen. Zo heeft iedereen zijn/haar
redenen om ze wel/niet in te zetten en op
welk moment. Achteraf zal pas blijken of het
een slimme zet is geweest ;)

Dan gaan we over naar de negatieve
aspecten. Door het inzetten van jokers geeft
de test een vertekend beeld waardoor het
niet altijd diegene is die de test het slechtste

Een joker. © Sam Nijssen
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Allereerst zorgt een joker ervoor dat een
fout beantwoorde testvraag toch wordt
goed gerekend. Dit is gelijk ook de belangrijkste reden dat jokers zo gewild zijn. In
het meest gunstige geval zou het inzetten
van een joker namelijk het verschil kunnen
betekenen tussen het spel moeten verlaten
of nog minimaal één ronde overleven. Een
aflevering verder komen levert je weer meer
informatie op over de Mol en wie weet heb
je zelfs wel het geluk dat juist door jouw
joker één van je molverdachten het spel
moet verlaten. Daarnaast heb je met een
joker in bezit altijd een klein voordeel ten
opzichte van deelnemers zonder items. Je
kunt namelijk altijd besluiten om er eentje in
te zetten mocht je bijvoorbeeld een slecht
gevoel hebben over je test of wanneer je echt
nog geen idee hebt wie de Mol kan zijn. Ook
kan een joker goed worden gebruikt als ruilmateriaal. Vaak zijn er in het spel meerdere
waardevolle items te vinden. Zo is er bij een
online editie bijvoorbeeld vaak een hint
naar de Mol te vinden of komt het voor dat
iemand inzage krijgt in de eerstvolgende
test. Je zou dan kunnen overwegen om je
joker in ruil aan te bieden aan de deelnemer
die volgens jou over de meest interessante
informatie beschikt.

20 JAAR RN
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DOOR: SPACYCOLOURS

Spacy’s Glazen Bol
Waarschuwing: dit artikel bevat spoilers voor het jaar 2021
Lieve RealityNetters,
Tijd om 2020 definitief achter ons te laten en vooruit te blikken op 2021.
Wat kunnen we dit jaar verwachten? Speciaal voor de nieuwsgierige aagjes
onder jullie heb ik mijn glazen bol afgestoft en een blik op dit toekomstige
jaar geworpen. En ik kan jullie vertellen, het belooft weer een interessant
jaar te worden! Ik wil natuurlijk nog niet alles verklappen, maar hier vast
enkele hoogtepunten:

Lodewijk start zijn eigen voorleesbedrijf,
waar mensen hem kunnen inhuren om van
alles en nog wat voor te lezen, met stemmetjes en intonaties naar keuze. Het wordt
een daverend succes en binnen no-time
is hij overal te horen. Waar het nog simpel
begint met de gebruiksaanwijzing van een
wasmachine voor te lezen op het ritme
van “Half Robot”, zal hij na verloop van tijd
zelfs de Troonrede dubben met een Chris
Zegers-imitatie.
Na afloop van WidM 21 (de mol ga ik nog
niet verklappen natuurlijk!) is er op RN weer
een chat met Rick McCullough. Echter,
omdat een niet nader te noemen persoon
een keer wat mensen voor de gek heeft
gehouden door zogenaamd als Rick in de
chat te verschijnen, neemt men het nu niet
meer serieus en niemand komt opdagen.
Dit brengt Rick tot de conclusie dat er geen
animo meer is voor het programma, en hij
verkoopt de rechten aan John de Mol. Die
heeft het concept niet helemaal begrepen
en maakt er een documentaire over zichzelf
van. Of Wie is de Mol in het oorspronkelijke
format ooit nog terug zal keren, is nog maar
de vraag.
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Er komt dit jaar nog veel meer aan het licht
over Vermoljoen. Zo blijkt dat hij helemaal
niet uit Belgisch-Limburg komt, maar uit
Bloemendaal aan Zee. Zijn karakteristieke
zachte G had hij al die tijd gefaked omdat
‘meisjes dat nou eenmaal sexy vinden’.
Ook blijkt dat hij nooit bij de scouting heeft
gezeten. Wel gaat hij jaarlijks op ponykamp.
Nog meer vreemde gebeurtenissen. FrankLapidus en Susdus blijken broer en zus
dus. LdHmolletje en de_witte belanden in
de afkickkliniek vanwege ernstige beletseltekenmisbruik. En Aapje16 blijkt een
dubbelaccount te zijn van Miek1999, maar
als de aap uit de mouw komt, is de vogel al
gevlogen.
Last but not least! Mijn glazen bol is op dit
punt een beetje wazig, dus pin me hier niet
op vast. Maar het lijkt erop dat er volgend
jaar gewoon weer een Jaarboek komt. Wie
dat gaan organiseren en hoe het eruit komt
te zien, dat is nog niet helemaal duidelijk.
Maar alles wijst erop dat dit een jaarlijks
terugkerende traditie gaat worden.
Tot volgend jaar!
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