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Stephen King in

Halverwege februari werden we benaderd door de redactie van het programma De Leescoupé van de KRO. Zij waren op zoek
naar fans die wel meer wilden vertellen over hun favoriete schrijver, Stephen King. Het programma werd op 12 maart
opgenomen in een trein tussen Amersfoort en Enschede en wordt uitgezonden op zondagavond 23 maart, om 23:15 op
Nederland 2. Thomas Olde Heuvelt, Joeri Pancholet en Chrissy (fanclub) werden door presentatrice Karin de Groot
geinterviewd. Hieronder volgt een kort verslag van de dag.
Op woensdag 12 maart vertrokken uit diverse plaatsen in Nederland de genodigden naar Amersfoort, want daar moest op de
trein worden gestapt. We werden opgevangen door een van de redactrices van De Leescoupe, en al snel hadden we het
goede treinstel gevonden. We reisden luxe: eerste klas, en overal in het treinstel was aangegeven dat er filmopnames waren.

Een van de cameramannen wijst ons de weg
We worden in een vierzits gepropt en Karin komt al gelijk
bij ons zitten. We krijgen microfoontjes op, pakken wat
spullen uit die we willen laten zien terwijl ondertussen de
cameramensen alles klaarzetten voor de opnames.

We hebben vanaf het begin
eigenlijk al de grootste pret. Karin
is iemand die het gesprek luchtig en
spontaan houdt, en waardoor je
eigenlijk helemaal niet in de gaten
hebt dat er camera’s meelopen.
Thomas vertelt vanalles over zijn
nieuwe boek (zie ook Kings Things
van maart & april), en Joeri legt uit
waarom hij een scriptie schrijft
over Stephen King voor zijn studie.
Natuurlijk vertellen we allemaal
waarom we fan zijn en Chrissy mag
wat meer vertellen over haar
verzameling en wat items laten
zien. Als de trein stopt op een
station, dan stoppen we ook even
met het interview, en gaan weer
verder als de trein weer rijdt. En
dan is het alweer afgelopen en
boemelen we verder naar Enschede.
Daar aangekomen moeten we 20
minuten wachten voor de terugreis
weer aanvangt.

Ondertussen stapt de hele ploeg uit, want Karin moet de intro van het programma opnemen. In
vliegende vaart handelen ze dit af. Even poseren, lopen en vertellen. Het moet nog een keertje,
en dan is het alweer tijd om te vertrekken... We gaan weer richting Utrecht en Karin interviewt
ondertussen een mevrouw over het boek ‘Alleen op de wereld’. Daarna worden er verschillende
opnames in de trein gemaakt van lezende passagiers.

Hierboven mensen die je normaal nooit op televisie ziet: de mensen achter de
schermen... Thomas, Joeri en ik hebben een leuke dag gehad, en zijn natuurlijk
ontzettend benieuwd naar wat er allemaal in de uitzending komt van wat we hebben
verteld. Als je dat ook bent, moet je zeker even kijken op

zondag 23 maart, 23:15 uur op Nederland 2!
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