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Tekstbijdragen, interviews en tips: 

Rik van de Westelaken 



‘Welkom terug in 

de geheimzinnige 

wereld van de Mol, 

waarbij je mond 

houden eerder regel 

dan uitzondering is.’



Voorwoord

Het is een zonnige lentedag in april 2018 als ik op mijn fiets stap en koers zet 

naar de redactie van Wie is de Mol?. Ik weet nog maar kort dat ik de nieuwe 

presentator van dit fantastische programma mag zijn en ben net ingewijd in een 

van de grote geheimen van dit seizoen: de plaats van bestemming, Colombia. 

Een Zuid-Amerikaans land waar ik nog nooit ben geweest, maar waarvan ik heb 

gehoord dat het prachtig is.

Als ik letterlijk nog maar een paar meter heb gefietst, zie ik een fietser voor 

me. Hij draagt een T-shirt met achterop de vlag van Colombia. Dat is wel heel 

toevallig, denk ik. Als ik dichterbij kom, staat onder de vlag de naam van de 
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stad waar ik binnenkort naartoe zal moeten vliegen voor ons grote avontuur. De 

man blijft de hele rit voor me uit fietsen. Vlak voor het gebouw waar de redactie 

is gehuisvest, slaat hij af. Hoe groot is de kans dat ik in Nederland iemand 

tegenkom met zo’n Colombia-T-shirt aan? Op dat moment belt een vriendin. Ik 

neem de telefoon op en wil haar gelijk vertellen over dit enorme toeval. Tot ik 

besef dat ik natuurlijk helemaal niets mag zeggen – en slik mijn woorden snel in. 

Welkom terug in de geheimzinnige wereld van de Mol, waarbij je mond houden 

eerder regel dan uitzondering is. Ik heb het jaren eerder ook gedaan, dus ik weet 

dat ik het kan. Het is alleen weer even wennen.

Toch is het heel fijn dat ik met dit Molboekje al een tipje van de sluier mag 

oplichten van seizoen 2019! Hier lees je alles over de fantastische kandidaten van 

dit jaar, over Colombia en veel weetjes over ‘ons’ favoriete programma.

Dit is alweer het negentiende seizoen. Mijn vijftiende seizoen als fan en kijker 

– en mijn eerste als presentator. Een eervolle taak, het presenteren van je 

lievelingsprogramma! Je snapt dat ik me vol overgave en plezier op die taak heb 

gestort. Omdat ik de vijfde presentator van het programma ben – toch een soort 

jubileum – leek het ons een goed idee om in dit boekje een podium te geven aan 

de vorige vier, die het programma tot het succes hebben gemaakt dat het nu is. 

Dus ik ben gaan praten met Angela, Karel, Pieter Jan en Art.

En natuurlijk kijken we terug op het turbulente seizoen 18, het jaar dat ik nog als 

kijker aan de buis gekluisterd zat. Vijf hoofdrolspelers vertellen over hun hoogte- 

en dieptepunten. Geniet nog na van hun verhalen – en bereid je voor op een 

nieuw spannend seizoen. Als jullie het net zo geweldig gaan vinden als ik, dan 

wordt het een heel fijn jaar…

Veel plezier!

Rik



 

Jan, hoe kijk je terug op je deelname?

Het was een groot avontuur. Ik was al heel enthousiast dat ik mee mocht als 

kandidaat en toen werd ik ook nog eens de Mol! Ik had het voor geen goud 

willen missen.

Sommige Mollen vonden het eenzaam. Hoe heb jij het ervaren?

Ik hoorde van tevoren inderdaad dat het eenzaam en zwaar zou worden. Om 

heel eerlijk te zijn vond ik het van begin tot eind één groot feest. Je kunt het 

inderdaad met bijna niemand delen, maar iedereen voor de gek houden was 

hilarisch.

Je keek altijd zo gespannen bij een executie... Mij had je overtuigd. Hoor je

vaker dat je een goede acteur had kunnen zijn?

De spanning die je zag was echt. Alleen was het niet omdat ik mogelijk naar huis 

moest, maar omdat ik me afvroeg wie er naar huis zou gaan. Je hebt toch zo je 

favorieten, haha.

Jij was zo’n brutale Mol. Het leek soms wel alsof je het niet kon uitstaan

dat niemand doorhad dat jij de boel saboteerde. Klopt mijn gevoel?

Ik vond het juist heerlijk dat niemand het doorhad. Dat betekent dat je je werk 

als Mol goed doet. Toen Olcay bijvoorbeeld bij mij kwam klagen dat Ruben 
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zo overduidelijk de Mol was, kon ik met moeite mijn lach inhouden. Ik heb het 

natuurlijk meteen beaamd, Ruben was duidelijk de Mol.

Aan welke opdracht moet je nog weleens terugdenken en waarom?

Het voordeel van de Mol zijn, is dat je weet wat er gaat komen. Zo kun je jezelf in 

de juiste positie brengen. Bijvoorbeeld bij de opdracht met de Molcast: ik wilde 

graag aan die parachute door het dal.

Wat vond je de spannendste Molactie en waarom?

Er zijn in de hele serie twee momenten geweest waarop ik echt spanning heb 

gevoeld, de rest was alleen maar genieten. Het was het moment waarop ik in het 

Vondelpark bekendmaakte dat ik de Mol was, en tijdens het langslopen bij de 

kandidaten in aflevering vier. Als iemand me daar had gezien, was alles verloren 

geweest.

Werd je verdacht door familie en vrienden?

Naar het einde toe natuurlijk steeds meer. Er blijven steeds minder mensen over 

om uit te kiezen. Behalve mijn moeder, die wist het vanaf het begin. Tegen je 

moeder kun je ook niet liegen natuurlijk, die kent je het beste.

Hoe vond je het om steeds afscheid te moeten nemen van kandidaten?

Dat is bij iedere kandidaat anders. Toen Emilio wegging baalde ik daar bijvoorbeeld 

erg van. We sliepen samen op een kamer en konden het erg goed vinden.

Hoe vond je de reactie van de kandidaten – die tot op het laatst niets 

doorhadden?

De verbazing op hun gezichten was geweldig. Het mooie is dat niemand het je 

kwalijk neemt dat je bijna een jaar lang tegen hen hebt gelogen. Dat gebeurt toch 

niet vaak in het normale leven.

Wat zou jouw advies zijn aan de nieuwe Mol?

Geniet, je gaat dit nooit meer meemaken.
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Vier vragen aan Evelien

1. Keek je voor je deelname al naar WIDM?
  Zeker, ik weet nog dat ik naar de eerste 

uitzendingen keek. Ik dacht: wow, daar zou ik 
weleens aan mee willen doen. Alleen toen maakten ze 
de overstap naar Bekende Nederlanders… Toen wist 
ik nog niet dat mijn leven anders zou lopen. 

2. Waar keek je van tevoren het meest naar uit?
  Het moment dat je je medekandidaten ontmoet op 

een vliegveld in een vreemd land en het eindelijk 
begint. 

3. Waar heb je vooral van genoten tijdens de opnames?
  Dat het ‘gewone’ leven niet meer bestaat. Alles 

om je heen verdwijnt en je laat je meeslepen van-
opdracht-naar-biecht-naar-test-naar-rood-of-groen-
scherm. Best een uitdaging voor iemand die graag 
de controle houdt :).

4. Zou je nog eens teruggaan naar Colombia?
  Wat een tof land is dat! We zijn langs plekken 

gekomen waar ik graag even gestopt was om er 
meer van te zien. Dat moet ik dus zelf maar gaan 
ontdekken met een rugzak op.

Paspoort  Evelien



FOLLOW THE
money

AFL 1 AFL 2 AFL 3 AFL 4

Jokers

Vrijstellingen

Wie zorgt er (niet)

voor het geld?

Geldpot

Extra’s



AFL 4

In dit schema kun je bijhouden wie wel of niet 

zorgt voor geld in de pot, wie in welke aflevering 

vrijstellingen en jokers krijgt of gebruikt en 

het saldo van de pot per aflevering!

AFL 5 AFL 6 AFL 7 AFL 8 AFL 9 AFL 10


