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STROEF MOORDONDERZOEK

Het onderzoek naar de moord op
zweminstructeur Laura Jennings
kreeg in Silent witness een grimmige wending toen de politie twee
lichamen aantrof onder haar terras. Deze week moet het team van
Lyell de zaak tot een goed einde
brengen. De lichamen leveren
geen DNA-match op, maar Nikki
Alexander probeert een gezichtsreconstructie te maken van de
slachtoffers. Ondertussen tonen
camerabeelden bij het zwembad
dat Jennings werd gevolgd door
een jongeman. Emilia Fox speelt
de rol van patholoog Nikki
Alexander al achttien jaar, maar
moest tijdens de lockdown pas op
de plaats maken. Ze benutte haar
tijd met het leren van Italiaans;
iets wat goed van pas kwam tijdens de opnames van haar andere
misdaadserie, Signora Volpe.

Vuelta
van start
in fietsstad
Utrecht
In Utrecht start vandaag de 77e editie van de Vuelta. Journalist
en wielerfanaat Edwin Winkels, geboren in de stad en woonachtig
in Barcelona, schreef een boek over de Ronde van Spanje. ‘Niks
leuker dan die renners door mijn stad te zien rijden.’

[SILENT WITNESS | NPO 1 |
KRONCRV | 20.35]
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Waar komt jouw fascinatie
voor wielrennen vandaan?
“Als kind zag ik Joop Zoetemelk
op de Puy de Dôme aan me voorbijtrekken. Prachtig. Toen ik in 1990 in
Barcelona bij de krant El Periódico ging
werken, kreeg ik de vraag of ik het
wielrennen wilde volgen. Tijdens mijn
tweede Tour de France won de Spanjaard Miguel Indurain zijn eerste van
vijf opeenvolgende Tourzeges. Elke
keer was ik daarbij, ik was verkocht.”

AMERIKAKENNER

In de laatste uitzending voor
de finaleweek is Amerika-kenner
Michiel Vos de uitdager. Vos woont
al jaren in de Verenigde Staten en
is getrouwd met de dochter van
Nancy Pelosi, voorzitter van het
Amerikaans Huis van Afgevaardigden. Levert die kennis hem
voordelen op in de quiz?
[DE SLIMSTE MENS | NPO 2 |
KRONCRV | 20.40]
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De Vuelta lijkt steeds
populairder te worden.
Hoe komt dat?
“Dat is vooral zo bij de renners. Sinds
1995 is het de laatste grote ronde in
het jaar. Als hun Giro of Tour mislukt,
kunnen ze tijdens de Vuelta hun
seizoen goedmaken. Het is ook een
fijne ronde voor ze: minder journalisten en publiek, lege landschappen.
Dus minder druk en aangenamer
fietsen. En ook spectaculair met veel
venijnige klimmetjes. Er zit geen saaie
etappe tussen.”
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Wat betekent het voor jou als
geboren Utrechter?
“Niets leukers voor een Utrechter dan die toprenners door de straten van z’n ‘stadsie’ te zien rijden. In
de week ervoor wordt ook van alles
georganiseerd, van talkshows tot een
wielerkoers voor fans. Uiteraard ben
ik erbij, ook om Spaanse collega’s bij
te praten. Die noemen me ‘El hombre
de Utrecht’ – de man van Utrecht.
De Spanjaarden zullen straks hun
ogen uitkijken, want dit is een echte
fietsstad. Leuk ook dat de 23 kilometer lange ploegentijdrit waar de
ronde mee begint, door álle Utrechtse
wijken voert. En bijzonder: hij wordt
in de avonduren verreden. Zaterdag
is er nog een etappe, met de finish aan
de rand van Utrecht. Een wijs besluit.
Fietsstad of niet, het centrum is niet
geschikt om een peloton met 60 kilometer per uur doorheen te sturen.
Zo’n aankomst, met vermoedelijk een
sprint, is al gevaarlijk genoeg.”
[SPORT: VUELTA | NPO 1 | NOS | 17.00]
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