
Politiek bereid loopje met eigen wet te nemen voor stapel cash
door Jorn Jonker

DIN HAAS • Politieke par- 
tyen blijken bereid om de 
wet te omzeilen of te 
over treden als er een 
grote donatie wordt gebo
den. Dat blijkt uit onder
zoek van De Telegraaf.

De manager van het par
tijbureau van 50PIUS toonde 
zich zelfs bereid een stapel 
cash weg te moffelen. Zij 
moet vanwege dit Telegraaf- 
onderzoek naar donaties 
vertrekken, meldt haar par
ty voorzitter.

De partijen werden met 
een gefingeerde naam bena
derd met het verhaal dat 
een donateur in één keer 
15.000 euro wil geven en 
anoniem wil blijven voor het 
publiek. Dit terwijl het vol
gens de wet geopenbaard 
moet worden als iemand in 
een jaar meer dan 4500 euro 
aan een partij geeft.

Meerdere partijen wilden 
helpen om die wet te omzei
len in ruil voor het geld. Zo 
raadden VVD, D66, Chris
tenunie en Denk aan om het 
bedrag op te knippen en fa
milieleden als tussenperso
nen te gebruiken.

Minister Ollongren (Bin
nenlandse Zaken) gaat de 
partijen om opheldering 
vragen.
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Beest in bed
Een Indiër kreeg deze week de schrik van zijn leven: 

hij vond een tijger in zijn slaapkamer. Het beest had 
een droge plek opgezocht toen het wildpark waarin 
hij woonde was overstroomd. Omdat de tijger er 
vermoeid uitzag, liet de man hem lekker tukken.
Pas toen hij zelf naar bed wilde, stak hij vuurwerk 
naast zijn huis af, wat voor een vlotte ontruiming 
van zijn slaapkamer zorgde.

MODDERKRUIPERS GEWAARSCHUWD
„Gelukkig wel", zei koning 
Willem-Alexander op de vraag 
of de prinsessen alle drie een 
eigen smaak hebben. Een eigen 
stijl is de prinsessen Amalia (I.), 
Ariane (m.) en Alexia (r.) duide
lijk aan te zien tijdens het eer
ste fotomoment op Huis ten 
Bosch vanwege de start van de 
koninklijke vakantie.
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AMSTERDAM • Er kleven ge
zondheidsrisico’s aan de ra
zend populaire modder- en 
obstakelruns waar honderd
duizenden Nederlanders jaar
lijks aan meedoen.

Infectieziekten en virussen 
kunnen worden opgelopen, 
doordat deelnemers soms door

modder moeten kruipen waar
in dieren hun behoefte hebben 
gedaan. Dat constateren het 
RIVM en GGD Hart voor Bra
bant na onderzoek van de risi
co’s voor de deelnemers.

RISICOVOL PARCOURS
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Tijgeren door vieze prut en uitwerpselen

V

vermomd als 
het groene 
monster 
Shrek duikt 
Cees Sloof

Het seizoen van de steeds 
populairder wordende 
modder- en obstakelruns 
staat voor de deur. Hon
derdduizenden Neder
landers worstelen zich 
onherkenbaar 
door slootjes en 
over hindernis
sen. „Maar de 
runs zijn niet 
zonder risico.
Er is kans op 
letsel en ook 
liggen infectie
ziektes op de 
loer", zegt onder
zoeker Elke den 
Boogert van de GGD 
Hart voor Brabant.

door Arianne Mantel 
en Gijsbert Termaat

D
e GGD Hart voor 
Brabant waar
schuwt voor de 
gevaren van de 
modderruns. 
Onderzoeker Elke den 

Boogert: „De risico’s 
op besmetting zijn 
weliswaar klein, 
maar af en toe is 
het wel raak. De 

j afgelopen jaren 
zijn er uitbraken 

a geweest waarbij 
honderden deelne
mers buikgriep op
liepen of een aan
tal mensen ern- 

. stig ziek in het

ziekenhuis moest worden 
opgenomen.”

In Nederland is inmiddels 
al meerdere keren de lepto- 
spirose-bacterie geconsta^ 
teerd, gerelateerd aan de 
runs. Die is ook bekend als 
de ziekte van Weil, overge
bracht door ratten. Ook is er 
een uitbraak geweest van 
het besmettelijke norovirus 
- een ontsteking van het 
maag-darmkanaal - bij ten 
minste 192 mensen, meldt 
het RIVM op basis van on
derzoek, waaraan GGD Hart 
voor Brabant heeft meege
werkt.

Den Boogert onderzocht

twee jaar lang de risico’s on
der 2900 deelnemers in vier 
provincies. „Ruim 160 man
nen en vrouwen die aan een 
modderrun hebben meege
daan, gaven aan daarna last 
te krijgen van verkoud- 
heidsklaehten. Bijna 80 
sportievelingen meldden 
buikklachten te hebben ge
had of te hebben overgege
ven; We weten helaas niet of 
dat dan door een infectie
ziekte is veroorzaakt of door 
te veel inspanning.”

Dieren
Het RIVM constateert dat 

de runs vaak worden gehou-

’We hebben vreselijk gelachen en
„We deden puur voor de 

lol mee. Het hele voetbal
team durfde die uitdaging 
wel aan, zeker omdat onze 
meest corpulente speler 
ook mee zou doen. Als hij 
het kan, dan moeten wij het 
ook wel kunnen, was de 
opinie”, zegt Cees Sloof uit 
Apeldoorn.

„Zo gezegd zo gedaan. We 
gingen naar Spaarnwoude 

voor de Mud
Mas-

ters, een achttien kilometer 
lange race. Maar we had
den er geen idee van wat 
wat ons te wachten stond. 
Ja, wat klimmen over hin
dernissen en kruipen door 
de modder. Dat was ons 
wel duidelijk, maar of we 
dat ongetraind konden was 
de grote vraag. Achteraf 
gezien viel het mee, de 
wachttijden voor de obsta
kels waren dusdanig lang 
datje veel kon uitrusten. 
Natuurlijk was het toch wel 
zwaar, zeker de technische

uitvoering van het klim- * 
werk. Gelukkig hadden we 
een commando bij ons die 
uitlegde datje voeten het 
werk moeten doen als je 
een touw inklimt en nietje 
handen."

Gelachen
„Maar we hebben vrese

lijk veel gelachen en daar 
was het ons om te doen. 
Nee, blessures hebben we 
niet opgelopen en ziek zijn 
we ook niet geworden. 
Maar dat het hygiënisch

'Als je normaal doet, kan 
er niet zoveel gebeuren7
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Jennifer van Wassenberg is gegrepen door het ’moddervirus’ 
maar is niet bang voor een infectie. foto mud masters

™dermisraces

%

'Na afloop schoongespoten en dan een douche'
Organisatoren van 

modder- of obstakelruns 
moeten een vergunning 
voor het evenement 
aanvragen bij de ge
meente. Hierbij wordt in 
het algemeen de Genees
kundige Hulpverlenings
organisatie in de Regio 
(GHOR) betrokken van
wege de risico's voor 
veiligheid en gezondheid. 
Maar dit is geen wettelij
ke verplichting. Het 
GHOR stelt dat er altijd 
een EHBO-post moet zijn 
en minimaal één Advan
ced Life Support-team.

„Daarnaast worden 
deelnemers altijd via de

site van iedere organisa
tie en bij de inschrijving 
geattendeerd op de geva
ren, zoals eventuele 
infectieziekten die je kunt 
oplopen", zegt voorzitter 
Sam van Etten van de 
Prutmarathon van 
Schermerhorn. Afgelo
pen weekend werd deze 
race weer gehouden en 
kropen, liepen en tijger
den zo'n 450 deelnemers 
drie rondjes van zo’n 
1000 meter lang dGor 21 
slootjes.

„Zonder noemens
waardige incidenten. De 
GGD heeft vooraf een 
strenge controle gedaan,

waarop wij het parcours 
hebben aangepast. Na 
afloop is iedereen afge- 
spoeld door ons 'spuit- 
team' en kon iedereen 
schoon onder de douche 
stappen", meent Van 
Etten.

Ook Marjolein Hulswit 
van Mud Masters - met 
jaarlijks 100.000 deelne
mers veruit de grootste 
organisator van races - 
zegt niets aan het toeval 
over te laten. „We zetten 
vooraf zelfs ecologen in 
voor bodemonderzoek, 
terwijl duikers het water- 
parcours verkennen op 
gevaarlijke situaties."

den op plekken waar nor
maal gesproken landbouw
huisdieren lopen. „En hun 
uitwerpselen zijn vaak niet 
opgeruimd. De modderbak-

Tijdens sommige runs kun
nen de deelnemers met hun 
modderhanden fruit en an
dere snacks pakken. 
Vrachtwagens voor veever-

Vrachtwagens voor 
veevervoer worden 
gebruikt als kleedruimtesr
ken waar de deelnemers 
doorheen gaan, zijn meestal 
gevuld met modder van on
gezuiverd water en aarde. 
Verversing gebeurt zelden.

voer worden gebruikt als 
kleedruimtes.”

De GGD Brabant wil met 
een campagne voorkomen 
dat de deelnemers van de

modder- en obstakelruns 
iets oplopen. Met de slogan 
'run dirty, stay healthy’ gaat 
de gezondheidsorganisatie 
de sportievelingen tips ge
ven om geen infectieziekte 
op te lopen. Den Boogert: 
„We zijn voorstander van 
sporten, maar doe dat veilig. 
De tocht door de modder en 
over obstakels moet een leu
ke sportieve ervaring zijn en 
blyven. Met simpele advie
zen kan je een hoop ellende 
voorkomen. De belangrijk
ste: hou je mond dicht in het 
water.”

Bij de eerstvolgende Bra
bantse mudrun,

aar was het ons om te doen'

Jeroen dook in Biddinghuizen 
de modder in: „Gewoon leuk."

allemaal een rommeltje is 
dat is duidelijk. Maar als je 
je gezonde verstand ge
bruikt en het water niet 
inslikt of met open wond

jes de modder ingaat kan 
je weinig overkomen. Al 
snap ik wel dat dit niet 
voor iedereen geldt en 
mensen wel ziektes oplo
pen", meent de 47-jarige 
Sloof.

Inslikken
Zijn neef Jeroen deed in 

Biddinghuizen met een 
modderrace mee. „Twaalf 
kilometer lang lachen en 
ervoor gaan. Ik was met 
vrienden en dan wil je 
gewoon iedere hindernis 
als eerste nemen. Risico’s? 
Nee, heb ik niet over nage
dacht Als je normaal doet 
kan er ook niet zoveel met 
je gebeuren volgens mij. Ik

vind het ge
woon erg leuk 
en snap ook 
wel datje 
geen modder 
moet inslikken.
Is volgens mij nooit goed, 
of er nu we! of geen virus
sen inzitten", lacht de 26- 
jarige Ermeloër.

De nichtjes Jennifer van 
Wassenberg en Tessa 
Noonen lopen een paar 
runs per jaar. Bang om een 
infectie op te lopen zijn ze 
niet

Jennifer: „Je hoort er 
wel eens iets over, maar 
het heeft ons nooit weer
houden om ergens aan 
mee te doen."

Vechten tegen 
de modder en 
tegen elkaar in 
de Prutmara
thon van 
Schermer
horn, drie 
rondjes van 
een kilometer 
door 21 sloot
jes.
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de Buffelrun in Boerdonk in 
augustus, krijgen alle deel
nemers van tevoren een bro
chure met adviezen. Dat ze 
bij de sprong in het water 
hun mond moeten dicht
houden, zich meteen moe
ten afspoelen na de run - 
vooral de schaafwonden - en 
na afloop niet in de wind 
moeten gaan staan. Ook tij
dens en na afloop van de run 
worden de deelnemers met 
deze adviezen geconfron
teerd op grote borden langs 
het parcours.

Den Boogert: „Het is een 
kleine moeite om je aan deze 
tips te houden. In totaal 

gaan we campagne voe
ren by vijf mud- en sur- 
vivalruns.We willen kij
ken of mensen de bood
schap zien en herken
nen. En of de deelnemers 
er ook naar handelen.”

Hoewel de GGD Brabant 
het onderzoek eigenlijk 
richtte op infectieziekten 
als gevolg van ’mudraces’, 
was er ook bijvangst. Den 
Boogert: „We kregen door 
het onderzoek ook informa
tie over de blessures. De 
meeste blessures betreffen 
de knie, enkel en de ribben. 
Die lopen de deelnemers het 
meest op als ze over de 
'ramp' - een houten hinder
nis - rennen. Bij 239 van de 
2900 deelnemers was spra
ke van pijn in spieren en ge
wrichten; 156 deelnemers 
hadden wonden en 128 deel
nemers hadden andere bles-

Medewerkster OM 
vast in drugszaak
In Duitse cel om smokkel
door Lieke Jongbloed 
en Mick van Wely

AMSTERDAM • De mede
werkster van het Ne
derlandse Openbaar 
Ministerie die op 18 juni 
in Duitsland is opge
pakt, zit vast voor een 
forse drugszaak. In een 
auto waarin zij reed 
zijn twee kilo cocaïne, 
zes kilo amfetamine en 
tienduizend xtc-tablet- 
ten gevonden.

Dat bevestigt het Open
baar Ministerie in Duits
land aan De Telegraaf.
„We hebben inmiddels 
uitvoerig contact gehad 
met onze collega’s van het 
OM in Nederland over de

ding”, al- Ook dochter en
dus eenwoord schoonzoon
voerder

aangehouden

maakte aanvankelijk ge
bruik van haar zwijgrecht 
en ontkende later haar be
trokkenheid bij de smokkel. 
Het onderzoek duurt voort”, 
aldus de OM-woordvoerder.

Geschorst
Het OM in Nederland 

heeft na het contact met jus
titie in Duitsland de mede
werker van rechtswege ge
schorst. Gedurende het on
derzoek heeft ze geen toe
gang tot de werkplek en de 
systemen van het OM.

Het OM Den Haag heeft 
eerst de eigen medewerkers 
geïnformeerd over de aan
houding voordat het naar 
buiten trad. Ook is nage
gaan of de Duitse autoritei

ten hierte-

van 
Duitse 
OM. De
aanhouding is op 20 juni 
gemeld aan het OM Den 
Haag, waar de vrouw 
werkt.

Geprepareerd
De justitiemedewerk- 

ster werd opgepakt in de 
omgeving van Bonn in een 
auto die volgens de 
woordvoerder van het 
Duitse OM 'geprepareerd’ 
was voor de smokkel van 
drugs. In de auto zaten 
ook haar dochter (33) en 
schoonzoon (28). Ook zij 
zijn aangehouden en zit
ten nog vast. „De mede
werkster van het OM

gen geen be
zwaren had
den. Het OM 
Den Haag 
kan geen 
verdere toe
lichting ge

ven op de verdenking.
Op de smokkel van drugs 

staan in Duitsland zware 
straffen. Wie grote hoeveel
heden harddrugs smokkelt, 
kan rekenen op een straf 
van zeker vier jaar. De arres
tatie van de OM-medewerk- 
ster volgt na twee andere af
faires met mensen van het 
OM. In februari kreeg een 
plaatsvervangend hoofdof
ficier van het parket Noord- 
Nederland een taakstraf we
gens aanrijding van een fiet- 
ser. Een andere plaatsver
vangend hoofdofficier, Vin
cent L., wordt vervolgd voor 
ontucht met een tiener.


