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Irak
Na afloop van de missie neemt Roland de

Jager (58), voormalig chauffeur van het Belgi-
sche leger, een hap van zijn hamburger. „In het
leger heb ik nooit een wapen aangeraakt en nu
speel ik zo’n twee keer per maand, in mijn eigen
tempo want, ach, ik ben ook al wat ouder.” H ij
veegt zijn snor af. „Als Airsoft in Nederland
legaal wordt, zal dat wel een aderlating worden
voor België. Overal waar hier wordt gespeeld
ziet het zwart van de Nederlanders.”

In Nederland was Airsoft tot voor kort name-
lijk verboden. De replica’s zijn realistisch, het
bezit ervan was in strijd met de wet Wapens en
Munitie. In landen als Engeland, Duitsland,
Roemenië en België is het al langer populair
onder mannen als René van Gyzel (44). Hij heeft
zijn dienstplicht vervuld en daarna „een tijd
g e s u r v i va l d ”. „Maar dat is niet hetzelfde. Ik
miste de militaire connectie. Airsoft heeft dat
wel. Ze zeggen vaak: het zijn kortaangebonden
militaristen, bierdrinkend met blote wijven op
de muur. Maar dat is het dus niet, hè? Airsoft is
een sport. 95 procent van de Airsofters is zeer
gedisciplineerd.”

De praktijk blijkt soms anders.
Spelleider Bovens krijgt een oproep via zijn

portofoon. „Blowen?! Hoe weet je dat zo ze-
ker?”

„Nou, kom maar even ruiken”, kraakt de por-
tofoon terug.

Jo reageert verbouwereerd: „Alcohol en drugs
zijn verboden tijdens het spel. Dan ben je wel re-
delijk getikt. Toch? Ik vind dit niet normaal…”

De organisatie pleegt overleg. Ze beëindigen
de missie met een toespraak van Chris: „Ik vind
het heel lullig dat iemand zich heeft misdragen.
Wijs hem maar aan, dan krijgt diegene een ver-
bod voor het hele jaar.”

De mannen zwijgen. Plukken wat aan de uit-
rusting en staren voor zich uit.

Chris legt zich er bij neer. „Als je wilt blowen,
blijf dan thuis. Laten we er verder een leuke dag
van maken. Volgende missie!”

De mannen gaan op zoek naar een plutonium
bom en een plastic dynamietstaaf. Ze hebben
een fantastische dag.

In de ban van de biet

V ergeten groenten zijn al jaren aan een opmars bezig, maar ik heb het idee
dat de pastinaak, knolletjes en raapjes deze winter definitief zijn door-

gebroken bij het grote publiek. Vrijwel alle kooktijdschriften geven deze
maand tips voor oud-Hollandse stamppotten en inmiddels heeft zelfs mijn
Turkse groenteboer een selectie van Neerlands groente van weleer in zijn
assortiment. Tijd om ook in deze rubriek aandacht te besteden aan de
comeback van ons culinair erfgoed.

Om me wat meer in de materie te verdiepen, nam ik het antieke kookboek
van mijn oma weer eens ter hand. Zij maakte op mijn leeftijd tenslotte de
hoogtijdagen van de vergeten groenten mee, dus op een betere bron kon ik
mij niet baseren.

Helaas stamt het bewuste boek uit de tijd dat creatief koken nog niet in
zwang was. Genoeg kooktips voor
schorseneren met kaas, gesmoorde
prei en gekookte postelein, maar een
tongstrelend groenterecept dat anno
2013 nog zou aanslaan, ontbrak.

De vergeten bietjes die ik bij de
Turk kocht, bereidde ik deze week
dus niet op grootmoeders wijze, maar
stopte ik bij wijze van experiment
samen met een portie aardappels in
de curry. Een beetje van vroeger en
een beetje van heel ver weg, maar wel
zeer geschikt om het op een gemid-
delde winteravond een beetje warmer
te krijgen.

Schil de bieten en aardappels, spoel
ze af en snijd ze in kleine blokjes.
Snipper de ui en hak de knoflook en
de pepers fijn. Smelt de boter in een
zware braadpan. Voeg de kruiden toe
en bak ze kort in de boter tot ze begin-
nen te geuren. Voeg daarna de ui,
peper en knoflook toe en bak al roe-
rend twee minuten. Doe vervolgens
de aardappels en bieten in de pan en
meng goed met de ui en kruiden.

Bak dit ongeveer vijf minuten en
blijf af en toe roeren. Voeg dan zo’n
200 ml water toe, tot de groenten net
onder water staan en breng alles aan de kook. Zet het vuur lager en laat zeker
een uur pruttelen. Roer af en toe goed door. De saus is klaar als de bieten en
aardappels zacht zijn geworden. Maak de curry eventueel af met blokjes
paneer, stukjes gegrilde kip of een paar hardgekookte eieren. Schep de curry
in diepe kommen, garneer met een paar blaadjes koriander en serveer met een
schepje rijst of versgebakken naanbrood.

STÉPHANIE VERSTEEG

Stéphanie

Zelf je boodschappen scannen en
afrekenen, het scheelt zeeën van
tijd. Maar, hoe zit het met iemand
die niet alle producten scant, vraagt
Judith Kal uit Leiderdorp zich af.
„Verschilt het aantal winkeldiefstal-
len erg ten opzichte van winkels
waar een caissière afrekent?”

De eerste zelfscankassa in Nederland
plaatste de HEMA in 2002, in Noord-
wijk. Het eerste artikel dat ooit werd
gescand én betaald, was een rook-
worst. Maar niet alle artikelen
worden netjes betaald.

Toch is „afrekenen met een zelf-
scanner niet fraudegevoeliger dan
afrekenen bij een normale kassa”,
zegt Rianne van der Sar, woordvoer-
der van Albert Heijn. Volgens haar is
diefstal in de winkels met zelf-
scanners niet toegenomen.

Om te controleren of er wordt
gestolen doet Albert Heijn, dat in
2006 de zelfscanner invoerde, steek-
proeven. De boodschappen in het
mandje worden vergeleken met de
bon. Deze steekproeven geven geen
‘schokkende resultaten’. „Anders
zou Albert Heijn de zelfscan
v e r w ij d e r e n ”, verzekert Van der Sar.
Exacte aantallen wil ze niet geven,
dat zou de kans op winkeldiefstal

Leidt een zelfscankassa
tot meer winkeldiefstal?

kunnen verhogen.
Jumbo is ook tevreden over de

zelfscan. „Wij hebben het systeem in
geen enkele winkel verwijderd”, zegt
woordvoerder Claire Trügg. Toch
heeft de supermarkt ervoor gekozen
een caissière bij de zelfscan te plaat-
sen, al is dit volgens Trügg bedoeld
„om het persoonlijk contact te
behouden met de klant”.

Stefan Bogaerts, hoogleraar foren-
sische psychologie aan de Universi-
teit Tilburg, denkt dat de betaalpalen
wel van invloed zijn. „Diefstal is
afhankelijk van drie criteria: motiva-
tie, capaciteit en gelegenheid om te
stelen. De gelegenheid om te stelen is
bij de zelfscankassa vrij groot, omdat
er slechts steekproeven worden
gedaan. De capaciteit is groot, omdat
je bij controle makkelijk een smoes
kunt verzinnen (‘ik moet er nog aan
wennen’ ‘ik ben vergeten sommige
artikelen te scannen’).”

Exacte getallen kent Bongaerts
niet, maar hij gaat ervan uit dat de
„hypothetische kans op stelen bij een
zelfscankassa groter is”.

CARMEN DORLO

v© Ook een vraag voor deze ru-
briek? Mail naar vraag@nrc.nl

Next question

. 4 verse rode bieten. 3 grote aardappels. 1 grote ui. 2 rode pepertjes. 2 tl mosterdzaad. 2 tl garam masala. 1 tl gemalen komijn. 1 tl gemalen korianderzaad. 1 tl kurkuma. paar takjes koriander. klontje roomboter

BIETENCURRY VOOR VIER

Airsoft is oorlogje
spelen met wapens
die niet van echt te
onderscheiden zijn.
Lange tijd verboden in
Nederland, maar sinds
deze week legaal.

KARIN STROO

‘Om zes uur zijn we vertrokken uit
Nederland. Eerst naar de opslag in
België om onze uniformen, wapens

en magazijnen op te halen en vanavond gaan we
in omgekeerde volgorde weer terug.”

Chris Humblet (42) controleert een ‘airsoft-
apparaat’: een replica, nauwelijks van een echt
wapen te onderscheiden. Er zit een ‘pinneke’ los
„want het is en blijft speelgoed”.

Speelgoed, dat per stuk tussen de 80 en 3.000
euro kost; en dat vanaf deze week ook in Neder-
land mag worden gebruikt, tijdens een potje
Airsoft.

We staan in een vervallen loods onder de rook
van Antwerpen. Het bouwvalig domein doet
vandaag dienst als oorlogsterrein. Er is geen
water of elektriciteit en plassen kan bij de Pizza-
hut even verderop. Buiten liggen hopen vuilnis
– glas, papier en flessen, maar ook verroeste
stellingkasten en archiefmappen.

Humblet: „Precies een slagveld, dat heb je
niet in Nederland.” Zijn ogen glimmen. „Dit is
de realiteit. Als je naar Irak gaat, weet je ook niet
wat je tegenkomt.”

Het is negen uur ’s ochtends. De enige dame
aanwezig staat uien te bakken in de loods. Voor-
werk, zoals ze zelf zegt, zodat er in de pauze
straks tachtig hamburgers klaar zijn. Die zijn
voor de meer dan zestig deelnemers aan het
‘combatsimulatiespel’. Deelnemers zoals Kevin
Karnebeek (23), die een veiligheidsbril op sterk-
te draagt en van onder tot boven in Duits
camouflagepak is gestoken. Hij speelt Airsoft
sinds een jaar fanatiek, zo’n drie keer per
maand. „Ik heb nu ook zelf kleding gekocht en
een eigen replica. Als je wapen zegt, klinkt het
zo anders…”

Ruim zestig jongens in vol ornaat stellen zich
in twee teams op aan weerszijde van de enige
begaanbare weg op het terrein. De helft krijgt
een stuk rood-wit gestreept lint om de boven-
arm geknoopt. Jo Bovens (46) medeorganisator
van het evenement, legt de spelregels uit. Hij
schreeuwt om de hele groep te kunnen berei-
ken: „Jullie blijven binnen de bouwhekken, je
schiet alleen single shot. Niet rennen, er ligt over-
al glas. Speel eerlijk, en als je bent geraakt roep
je duidelijk ‘H IT!’ en steek je je arm in de lucht.
Niet op de daken klimmen en binnen vijf meter
van een ander geldt de ‘Pa n g - r e g e l ’. Je roept
keihard ‘PA N G!’, en de ander is geraakt. Heeft
iedereen zijn disclaimer getekend? Als het uit
de klauwen loopt, gaan we pauzeren.”

De teams verspreiden zich over de gebouwen
met gesneuvelde ramen. Deuren ontbreken en
onveilige plekken zijn afgezet met hetzelfde
rood-witte lint dat team A draagt rond de arm.
De witte balletjes vliegen over en weer. Hit!,
wordt er geroepen. En PANG!

Jongens kruipen in opperste concentratie
over de grond of verschansen zich achter gips-
wandjes om de vijand te verslaan. Het zweet
staat op hun voorhoofd. Via de portofoon wordt
gemeld dat iemand een stuk tand kwijt is. Bo-
vens: „Je moet altijd uitkijken voor je tanden,
zoveel mogelijk je mond dicht houden. Of be-
scherming dragen.”
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BETTY ASFALT COMPLEX Nieuwezijds Voorburgwal 282
Tel. 020-626 46 95 / www.bettyasfalt.nl

t/m 27 jan. Javier Guzman in Delirium II ( try-outs ) • 20.30 u.; zo 15.00 u.

KONINKLIJK THEATER CARRÉ Amstel 115-125
Tel. 0900-25 25 255 (€ 1,30 p/g) / www.carre.nl

vr 18 t/m Conny Janssen Danst Conny Janssen Danst met een speciale versie
zo 20 jan. van 'How Long Is Now' in de piste van Carré
vr 19 jan. t/m Madame Carré Intieme voorstelling in de kleedkamer door Hermi
zo 24 feb. Hartjes. Komende voorstellingen: 19, 20, 25, 26, 27 jan. • 11.00 u.
ma 21 jan. Diego el Cigala De ‘Sinatra van de Flamenco’

Amsterdamse opening Flamenco Biënnale
wo 23 t/m Come Together Theatrale bewerking van de wereldberoemde hits van
zo 27 jan. Lennon & McCartney

CONCERTGEBOUW Concertgebouwplein 10
Tel. 0900-671 83 45 (€ 1,- p/g) / www.concertgebouw.nl

zo 20 jan. Serie Meesterpianisten: Mitsuko Uchida speelt J.S. Bach, Schönberg
gr. zaal Schubert (Sonate in C gr.t., D 840) en Schumann (Waldszenen & Sonate

nr. 2, op. 22) Er zijn nog kaarten te verkrijgen!
Meer informatie: www.meesterpianisten.nl
1e rang € 63,-; CJP/65+ € 47,70; 2e rang € 49,50; CJP/65+ € 39,60 • 20.15 u.

vr 25 jan. Stichting KAMermuziek Amsterdam www.kamconcerten.nl
kl. zaal Nieuw Ensemble-solisten: ‘Het gloort in het Oosten’ • 20.15 u.
26, 27 & 29 jan. Nederlands KamerorkestGordan Nikolic‘ viool; Martin Helmchen, piano
gr. zaal Britten – Prelude en Fuga, Mozart – Pianoconcert nr. 27 (26-27 jan.)

Mozart – Pianoconcert nr. 15 (29 jan.), Beethoven – Symfonie nr. 4
Meer informatie: www.orkest.nl
Er zijn nog kaarten € 15,80 tot € 46,40 <27 jr € 11,50 • 20.15 u.; zo 14.15 u.

zo 3 feb. Serie Meesterpianisten: Alexei Volodin speelt Schubert, Beethoven,
gr. zaal Tsjaikovsky / Pletnev (Notenkraker Suite) en Kapustin. Er zijn nog

kaarten te verkrijgen! Meer informatie: www.meesterpianisten.nl
1e rang € 36,-; CJP/65+ € 27,-; 2e rang€ 28,80; CJP/65+ € 21,60 • 20.15 u.

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ Piet Heinkade 1
Tel. 020-788 20 00 / www.muziekgebouw.nl / @nedpho_nko

vr 18 & Nederlands KamerorkestChristian Jost, dirigent; Gordan Nikolic‘, viool
za 19 jan. Lisanne Soeterbroek, viool; Gal James, sopraan; Thomas Oliemans, bas

Barber - Adagio voor strijkers, Jost - Der Zaubergarten, Sjostakovitsj - Symfonie
nr. 14; Meer informatie: www.orkest.nl Er zijn nog kaarten € 39,50 • 20.15 u.

NOORDERKERK Noordermarkt 44
Tel. 020-620 44 15 / www.noorderkerkconcerten.nl / @NKConcerten

za 19 jan. Lavinia Meijer, harp. Enige Soloconcert A’dam Saint-Saëns
Patterson Philip Glass (Trouw: ’hallucinerend mooi’) • 14.00 u.

ORGELPARK Gerard Brandtstraat 26
Tel. 020-515 81 11 / www.orgelpark.nl / @orgelpark

za 19 jan. Orgel en Motion Graphics Jaap Drupsteen en Aart Bergwerff • 20.15 u.
zo 20 jan. Vocaal en orgel o.a. Requiem van Fauré en Laudes Organi van Kodály • 14.15 u.

PARADISO Weteringschans 6-8
Tel. 020-626 45 21 / www.paradiso.nl

do 17 jan. Will and the People 19.30 u. / Faberyayo uitv. / Born Gold 22.00 u.
vr 18 jan. The Aboriginals 20.00 u. /APolaroid View 22.00 u. /Aandachtstrekker 24.00 u.
za 19 jan. Winter Wooferland 21.00 – 05.00 u. / Solange – Bitterzoet uitv.
ma 21 jan. ABC Band Battle: 4 bands on 4 stages!! 20.00 – 01.00 u.
di 22 jan. Miguel 21.00 u. / Mames Babegenush 21.30 u.
wo 23 jan. Avant La Lettre 20.00 u. / Classic Noodlanding! 23.30 – 04.00 u.

STADSSCHOUWBURG Leidseplein 26
Tel. 020-624 23 11 / www.ssba.nl / @ssba / @tgamsterdam

22 t/m 26 jan. Nora van Ibsen Toneelgroep Amsterdam Titelrol Halina Reijn • 20.30 u.

@uitladders
www.uitladders.nl

LANTARENVENSTER Otto Reuchlinweg 996 /Tel. 010-277 22 77
www.lantarenvenster.nl / @LantarenVenster

vr 18 jan. TORD GUSTAVSEN TRIO prachtige Noorse jazz € 18,- ! 20.30 u.
za 19 jan. ENRICO RAVA QUINTET: TRIBE top v/d Italiaanse jazz € 20,- ! 20.30 u.
zo 20 jan. DUENDE Eric Vaarzon Morel, Eric Vloeimans & Gijs Scholten van Aschat

Concert i.h.k.v. de Flamenco Biënnale € 20,- ! 14.00 u.

LUXOR THEATER Tel. 010-484 33 33
www.luxortheater.nl / @luxortheater

17 t/m 20-1 OLX DE BONBONFABRIEK Comedy met Jon van Eerd ! 20.00 u. & zo 14.00 u.
do 17 jan. NLX HET ZWANENMEER Hoogtepunt van het klassieke ballet !20.00 u.
vr 18 jan. NLX SOUL BROTHERS & SOUL SISTERS ‘Soul Celebration’. Met afterparty! ! 20.00 u.
za 19 jan. NLX AMSTERDAM SINFONIETTA Met Wouter Hamel, Ruben Hein, Kris Berry ! 20.00 u.
zo 20 jan. NLX THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF (2+) Thomas en de schat ! 14.00 & 16.00 u.
di 22 jan. OLX KLAAS VAN DER EERDEN Wegens succes terug met ‘Breedbeeld’ ! 20.00 u.

OLX OUDE LUXOR
NIEUWE LUXORNLX

@uitladders
www.uitladders.nl

UIT IN ENSCHEDE
WWW.UITINENSCHEDE.NL

ROOMBEEK
RIJKSMUSEUM TWENTHE Lasondersingel 129-131 / Tel. 053-435 86 75

www.rijksmuseumtwenthe.nl
t/m 1 sept. REWIND Verbeelding van het verleden van Gerard de Lairesse tot Brad Pitt
t/m 1 sept. HET IDEAAL ALS WERKELIJKHEID

Landschappen uit het Mauritshuis en Rijksmuseum Twenthe
t/m 24 feb. DE DRIE SMAKEN VAN JOP Dilemma’s van een kunstkenner
t/m 24 feb. SPELEN OP DE GRENS VAN HET ONMOGELIJKE 25 jaren mediakunst aan AKI/ArtEZ

TETEM KUNSTRUIMTE Stroinksbleekweg 16 / Tel. 053-230 87 91
www.tetem.nl / @ TETEMkunst

t/m 27 jan. K.O. ANTI-SPORTSBAR o.a. Martin C de Waal, IRIS
t/m 3 feb. MULTI SOLO If the kids are united

MUSEUM TWENTSEWELLE Het Rozendaal 11 / Tel. 053-480 76 80
www.twentsewelle.nl

t/m 20 mei TWENTSEWELLE & CONCORDIA presenteren:
11, ELF IDOLEN & JAN MULDER voetbal, cultuur en samenleving
met in 21rozendaal TRACE Maze de Boer en Elftal van de Eeuw

A d v e rt e n t i e s

Dit is net

. Airsoft is een ‘c o m b a t s i m u l a t i e s p o rt ’
(oorlogje spelen) waarbij twee teams het
tegen elkaar opnemen om een missie te
volbrengen. Er wordt gebruikgemaakt
van replica’s van bestaande wapens,
meestal gemaakt van plastic. Er wordt
geschoten met biologisch afbreekbare
balletjes van 6mm, de zogeheten ‘BB’s’.

. De sport wordt zo realistisch mogelijk
gespeeld, dat betekent: camouflage-
kleding, een ‘ruige’ omgeving en natuur-
lijk een wapen. Veel Nederlanders spelen
Airsoft in België, omdat de Nederlandse
wet naar het bezit van al te realistische
nepwapens verbiedt.

. Op 15 januari is dat veranderd. Vanaf
deze week mogen de replica’s ook in
Nederland worden gebruikt. Dat heeft
Fred Teeven, staatssecretaris van Veilig-
heid en Justitie bepaald. Vanaf deze week
is Airsoft dus ook in Nederland legaal.

. Een en ander is wel aan beperkingen
gebonden: je moet een geldig lidmaat-
schap hebben van de NABV – Nederland-
se Airsoft Belangen Vereniging. De NABV
heeft inmiddels de aanmeldingen stop-
gezet vanwege de grote toestroom van
nieuwe leden die de vereniging verwacht.

AIRSOFT SINDS DEZE WEEK LEGAAL

Van links naar rechts: Airsoft-spelers Roland de Jager, Marco de Peinder en Guido Remmers. F OTO ’S NICO TE LAAK
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