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Collega’s zijn vol lof over debuut Rob Trip bij het achtuurjournaal

Een nieuwslezer die geen
fouten maakt... hulde!

Rob Trip is niet bepaald een nieuwkomer in Hilversum. Hij werd bekend via
Veronica Nieuwsradio en is sinds 1995
in vaste dienst van de NOS. Hij presenteerde onder meer het Radio-1-Journaal,
NOVA en Buitenhof. Afgelopen jaar
maakte hij de goedbekeken geschiedenisreeks De Oorlog voor de NPS. Trip
was in 2001 uit de roulatie toen hij
werd getroffen door een herseninfarct
en een paar dagen in coma lag. FOTO ANP

HILVERSUM l Rob Trip (49) debuteerde gisteravond als presentator van het NOS achtuurjournaal. Hij volgt Philip Freriks op en doet de presentatie afwisselend met Sacha de Boer. Vakgenoten
en deskundigen volgden zijn eerste optreden als
anchor van het achtuurjournaal met kritische blik.
Joop van Zijl, twintig jaar NOSnieuwslezer: ,,Rob Trip is een adequate opvolger van mijn opvolger en
past letterlijk en figuurlijk fantastisch in het pak van het achtuurjournaal. Uitstekend gekleed én een bekwame, ontspannen interviewer.
Ook een persoonlijkheid die woorden en onderwerpen de juiste accenten en lading meegeeft. Verder vind
ik het mooi dat hij - net als ik destijds - een verhalende presentator is.
Dat werd me nog wel eens nagedragen: ome Joop vertelt. Maar ik vind
het van belang dat je op die stoel ernstig nieuws over die Belgische seriemoordenaar op de juiste toon weet
te verbinden met schaatspret en -ellende. Het past allemaal precies. En
dat is geen sinecure: je hebt te maken met video instarts, de regisseur,
kaartjes. Dus ik zou zeggen: als het
geen tien is dan wel een tien min.’’
Loretta Schrijver - presenteerde in
totaal zestien jaar het RTL Nieuws:
,,Rob Trip daar neerzetten is de enige goede zet ooit van NOS-hoofdredacteur Hans Laroes. Hij is een prettige, innemende persoonlijkheid
met verstand van zaken. Hij houdt
afstand wanneer dat gepast is en
staat tussen de onderwerpen wanneer dat kan. Wanneer ik één puntje
van kritiek mag noemen: hij moet
ietsje hoger op zijn stoel gaan zitten.
Gisteren had het iets gedrongens en
dat zorgt voor net wat minder uitstraling. Verder: een verademing.
Vooral vergeleken bij wat ’s middags
het journaal voorleest. Niet om aan
te horen en echt een degradatie van
het vak nieuwslezer. Daar zetten ze
iedereen maar neer. Maar Trip is
voor mij een reden om vaker naar
het NOS journaal te kijken.’’
Koos Postema, oud-presentator
van onder meer Den Haag Vandaag
en Achter het nieuws: ,,Ik vond het
werkelijk een uitstekend eerste op-
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treden. Rob Trip is wat de Engelsen
een narrator noemen: een verhalende verteller. Hij zit niet wezenloos
de autocue voor te lezen, maar je
voelt aan alles dat hij de materie
echt kent.
,,,Ook heel belangrijk: hij brengt
elk onderwerp op de juiste toon.
Heel serieus als hij een kruisgesprek
voert met parlementair redacteur
Dominique van der Heyde over het
Irak-rapport en met een soort opgewektheid als hij vertelt over het afscheid van schaatser Erben Wennemars. Na het item over de 60-jarige
echtgenote van de Ierse premier die
vreemdging met een jongen van 19
jaar permitteerde hij zich zelfs een
hele lichte glimlach. Niet overdreven, maar precies goed. En wat ook
opviel na al die jaren Philip Freriks:
geen enkele verspreking.’’
Harmen Siezen, 33 jaar Journaallezer: ,,Ik vind dat Rob Trip het fantastisch heeft gedaan. Hulde hulde hulde. Je kunt zien dat hij veel ervaring
heeft op televisie. Hij heeft een prettige stem, legt goede klemtonen en
hanteert een prima tempo. Ik weet
nog van mijn eerste keer hoe gespan-

Scheikundeleraar en vrouw dood gevonden
NIJKERK l In een woonhuis in het
Gelderse Nijkerk heeft de politie gisterochtend twee dode personen aangetroffen. Het gaat om de bewoners,
Hans en Carla van Oosterhout. Volgens de politie is er sprake van een
onnatuurlijke doodsoorzaak; een
misdrijf wordt niet uitgesloten.
De politie spoedde zich gisterochtend naar de woning nadat ze een
melding had gekregen van een ongeruste huisarts.
Het is nog niet bekend of er sprake
is van een huiselijk drama, of dat er
andere personen in het spel zijn geweest en dat het stel is vermoord.
Het echtpaar Van Oosterhout (beiden tegen de 60) leidde een teruggetrokken bestaan. Slechts weinig buren onderhielden contact met het

Het echtpaar
Van Oosterhout uit Nijkerk is geen
natuurlijke
dood gestorven. De politie
deed daarom
gisteren uitgebreid onderzoek in de
woning.
FOTO
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stel, waarvan de vier kinderen het
huis al uit zijn.
De vrouw kwam volgens omwonenden nauwelijks buiten, ze was depressief en kon het daglicht slecht

verdragen. Ze hield veel katten in
haar huis. Hans van Oosterhout was
docent scheikunde aan scholengemeenschap De Amersfoortse Berg
in Amersfoort.

nen ik was. Dan ga je zinnen afraffelen. Maar bij hem was er nauwelijks
iets van spanning te merken. Je zag
dat hij zich goed in de onderwerpen
had verdiept. Het lijkt altijd zo eenvoudig, maar het journaal lezen is
een van de moeilijkste takken van
sport. Je moet je goed voorbereiden,
interviews doen en wat er tegenwoordig allemaal niet meer bij komt
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kijken. En, heel belangrijk, hij heeft
geen fouten gemaakt. Zo hoort het
ook. Mensen vonden het charmant
dat Philip Freriks zich wel eens versprak, maar ik vond het gewoon gebrek aan vakmanschap. Philip is een
fantastische collega en een goed acteur - ik heb samen met hem in een
toneelstuk gestaan - maar dat mankeerde er bij hem aan. Vooral in het

begin. Later ging het beter.’
Pauline van Aken, logopediste,
presentatie- en communicatiedeskundige, auteur van het boek Durf,
leer en presenteer, zet je zelf neer:
,,Rob Trip is een vakman. Hij is iemand die oprecht, vriendelijk en
met een gezonde autoriteit overkomt. Als ik naar hem kijk, geloof ik
hem. Ook het oogcontact is prettig.
Soms kan een bril afleiden, maar bij
hem was daar geen sprake van.
,,Wat me wel opviel is dat zijn kaken vrij geklemd zitten. En zijn
ademhaling was hoog. Als hij iets
meer zou ontspannen, kan hij makkelijker ademen waardoor hij meer
expressie heeft en zijn stem veel voller klinkt. Want die vond ik nu minder dynamisch dan ik van hem gewend ben.
,,Wat me verder opviel is dat hij op
een vreselijk onhandige draaistoel
zit en waarschijnlijk niet met zijn
voeten bij de grond kan. Dat is juist
heel belangrijk tijdens het presenteren. Anders kun je je overtollige
energie niet kwijt. Rob ging daardoor veel benadrukken met zijn
hoofd.’’

Dief probeert voor 250 euro auto
aan agent in burger te verkopen
DEN HAAG l Een 33-jarige man
uit Rotterdam heeft in Den Haag
geprobeerd een gestolen auto te
verkopen aan een politieman in
burger. De Rotterdammer bood
voor 250 euro een Peugeot aan.
De man is ingerekend, meldde
de politie gisteren.
De politieman in burger had wel
belangstelling voor het aanbod
van de Rotterdammer en zei hem
eerst een kennis te bellen die
mogelijk interesse zou kunnen
hebben. De politieman belde in
werkelijkheid met het bureau
om collega’s te waarschuwen.

Die schaduwden het tweetal.
De Peugeot stond geparkeerd in
een parkeergarage. Daar werd de
Rotterdammer aangehouden
door collega’s van de politieman.
In de jaszak van de verdachte
zaten de autosleutels, maar de
auto zelf bleek niet als gestolen
geregistreerd te staan.
Op dat moment kwam de 35-jarige eigenaar van de Peugeot
aanlopen, die net aangifte had
gedaan van diefstal van zijn
autosleutels in een Haagse uitgaansgelegenheid. De Rotterdammer is aangehouden. (ANP)

