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Menselijk

Mechanische doping op het WK veldrijden

Regionaal

❜

Wie de zaak besodemietert, moet zijn of haar
met de sport vergaarde
rijkdom afstaan en meteen levenslang worden

geschorst.
Redactioneel commentaar in De Telegraaf over mechanische doping in
het wielrennen

Gesprek
van de dag

De fiets was niet van mij, maar van
een vriend van mijn broer.
De betrapte wielrenster

Voor het eerst is er bewijs voor een
jarenlange, hardnekkige verdenking dat er gemotoriseerde fietsen
zijn in het peloton.
AD
UCI-commissarissen roken bij een
controle onraad toen zij de reservefiets van Femke Van den Driessche
met scanapparatuur onderzochten.
Bij de demontage sprongen de draden uit haar fietsframe.
Trouw

De 19-jarige wielrenster uit het Belgische Aalst heeft vals gespeeld en
wel zo grandioos vals gespeeld dat
haar naam voor eeuwig zal voortleven.
De Volkskrant
We distantiëren ons er volledig van.
We werken elke dag hard aan de
kwaliteit van onze fietsen en het is
verschrikkelijk om te weten dat er
opzettelijk geknoeid is met een fiets
van ons.

n.ubert@hollandmediacombinatie.nl

Tweelingen spreken tot de verbeelding en weten zowel kunstenaars
als wetenschappers te fascineren.
Met de tentoonstelling Double
Dutch komen twee werelden samen. Met de tweeling als icoon,
omarmen kunst en wetenschap
elkaar.
Ze staan er serieus op. De een heeft
haar kin net iets meer opgetrokken
dan de ander. Alsof ze wil zeggen:
’Had je wat’. Prostituees in ruste
Louise en Martine Fokkens vormen
één van de tientallen tweelingen
die zijn geportretteerd. De fotoserie, in samenwerking met VUhoogleraar Dorret Boomsma en het
Nederlands Tweelingen Register
gemaakt, toont niet alleen roemruchtige dubbele Nederlanders als
de ’Ouwehoeren’. Ook onbekende
tweelingen (een en twee-eiig) van
onze vruchtbare polderbodem zijn
fraai geportretteerd door Monique
Eller en Bodine Koopmans.
,,Bodine en ik kennen elkaar van
de fotoacademie. We studeerden in
2009 af. Mijn werk is doorgaans
zwaar en donker. Bo heeft vooral
een heldere en lichte toon. Ondanks die tegenstelling zijn er
raakvlakken. Daarom wilden we
graag samenwerken. Omdat we ons
met elkaar verbonden voelen kwamen we op het onderwerp tweeling
uit’’, aldus Monique.
Samen zelf doen, luidde hun devies. ,,We hebben het echt met z’n

FOTO’S MONIQUE ELLER EN BODINE KOOPMANS

250 watt is het extra vermogen dat
uit een verborgen motortje kan worden gehaald.
De Volkskrant

❜
De tweeling
Nancy Ubert

Mooiboys.

Andrea Gastaldello, baas van fietsfabrikant Wilier Triestina, overweegt
juridische stappen tegen Femke

Jasmijn en Rosalie.

Denk dat carrière voorbij is.
Femke op de Belgische
televisie

tweeën gedaan en anderhalf jaar
heel intensief samengewerkt en
alles zelf geregeld.’’
Dankzij hun intensieve manier van
werken, leerden ze de tweelingen
goed kennen. ,,We wilden niet
alleen de gelijkenis vastleggen,
maar ook de manier waarop de
twee in de wereld staan en wat
belangrijk voor hen is. Zoals de
twee jongens met een Surinaamse
achtergrond die graag mooiboys
willen zijn.’’

Hoewel ze in 2000 haar fulltime
modellencarrière al staakte, poseerde CINDY CRAWFORD (foto)
nog steeds vaak voor de modebladen. Daar komt op haar vijftigste
nu dan echt een einde aan, verzekert ze aan Rhapsody magazine.
„Ik zal nog wel tien jaar op de foto
gaan, maar niet meer als model”,
vertelt ze. „En dat is prima. Ik wil
mezelf niet steeds hoeven te bewijzen.”
De dochter van GUUS MEEUWIS

VIP
heeft haar vader
ervan overtuigd
Marco Borsato op
te volgen als coach
in ’The voice of
Holland’, vertelt
Meeuwis in het AD. „Ik ben gaan
praten met de coaches. Allemaal
zeiden ze dat het heel leuk is om te
doen, dat vond Anouk bijvoorbeeld
ook. Mijn dochter zei: ’Pap, je kunt
niet wéér nee zeggen. Ik vind het
leuk als je het gaat doen’.”

Black in ’Goosebumps’
De Amerikaanse acteur Jack Black
poseert in Berlijn bij een perspresentatie voor de film ’Goosebumps’. De
rolprent is gebaseerd op de reeks
boeken die in het Nederlands vertaald zijn als ’Kippenvel’. Black, bekend van zijn rol in ’The X-Files’,
speelt R.L. Stine – de schrijver van de
boeken. De film gaat op 11 februari in
première in de bioscopen in ons
land.
FOTO EPA/JÖRG CARSTENSEN

als icoon
,,We hebben ervaren dat tweelingen anders met elkaar omgaan dan
gewone broers en zussen. Die symbiose is bijzonder. Zo stuurden de
tweelingbroers die beiden biologie
studeren mij onafhankelijk van
elkaar op vrijwel hetzelfde tijdstip
een identiek mailtje. Dat wisten ze
niet van elkaar.’’
Die verwevenheid kan ook ontroerend zijn. Zoals bij Jasmijn en
Rosalie, een eeneiige tweeling met
het Syndroom van Down. ,,Ze

houden van zwemmen. Daarom
wilden we de zussen in badkleding
te fotograferen. Geïnspireerd op
die fifties badmode. De ouders
begrepen ons en vonden dat goed.
Op de foto zie je dat het moedigste
meisje haar zus meetrekt. Hoe
mooi: de ene helft helpt de andere
vooruit. Dat hebben we tijdens de
fotosessies met de anderen ook
gezien. Er gebeurt continu iets
waardoor het evenwicht bewaard
blijft. De eenheid wordt telkens op
een vanzelfsprekende manier hersteld. Of ze nu 9 of 90 zijn. Dat is
fascinerend.’’

Double Dutch
Overeenkomsten en verschillen en vooral de onderlinge
verbondenheid. De foto-expo
Double Dutch belicht de
tweeling in de moderne Nederlandse samenleving. ,,De
tentoonstelling is een prachtige visualisatie van het wetenschappelijke werk dat wij
doen’’, vindt Dorret Boomsma. Ze is VU-hoogleraar en
oprichter van het Nederlands
Tweelingen Register en geeft
vandaag een lezing over het
uiterlijk en de gelijkenis van
tweelingen. Daarmee wordt
de tentoonstelling in het
hoofdgebouw van de VU aan
De Boelelaan in Amsterdam
geopend. Double Dutch is te
zien van ma. t/m za. van 9 tot
17 uur.
Prostituees in ruste.

Uit Staphorst. Wie ooit in het dorp is geweest herkent de groene achtergrond.

Advocatentweeling.
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