
Media
PROFIEL TV-ZENDER 24KITCHEN

Het digitale
kanaal 24Kitchen
zendt 24 uur per
dag kooktelevisie
uit. Geen
ingewikkeld
gedoe,maarmet
recepten voor –
ook – de kokende
kneus.
Door Veerle Corstens

Boegbeeld Rudolph van Veen van kookzender 24Kitchen

Klokje rond

H
alf Nederland staat
de komende dagen te
ploeteren in de keu-
ken, ook in huishou-
dens waar de rest van
het jaar vooral kant-

en-klaarmaaltijden op tafel komen.
Nog zo’n paradox; ongeveer elke
avond kan op een kookprogramma
afgestemd worden, toch weet de ge-
middelde Nederlander niet hoe een
vis te fileren. Kookzender 24Kitchen
wil hierin verandering brengen met
24 uur per dag uitzendingen over
eten.
De programma’s bieden voedsel-

weetjes over pompoenpitten en het
gebruik van chloor in eten, informa-
tieover eeneerlijkeprei-teler envoor-
al veel kookideeën. Voor boegbeeld
Rudolph van Veen is het een droom
dieuitkomt. Indeprogramma’s Life&
Cooking en Life4You met Carlo Bosz-
hard en Irene Moors kookte hij altijd
een maaltijd gedurende de uitzen-
ding, nu mag hij vele malen per dag
zijn kookkunsten laten zien. De afge-
lopen maanden heeft hij al ongeveer
250 afleveringen opgenomen, waar-

in hij wil laten zien hoe gemakkelijk
enhaalbaar koken kan zijn. VanVeen:
‘Volgens mij worden mensen vaak
geïntimideerd door de zweem van
belangrijkheid die om culinaire crea-
ties hangt. Voor wie koken niet een
professie is, lijkt het allemaal heel
voornaam. Maar eten is net als mu-
ziek en liefde de meest sociale ge-
beurtenis in het leven. Ik wil viamijn
programma’s koken niet mystifice-
renmaar juist verhelderen.’
Het lijkt of we de laatste jaren alle-

maalmeer zijngaankoken, afgaande
op het grote aantal kookprogram-
ma’s. De kijkerwordt overspoeldmet
afleveringen van Masterchef, Topchef
en Over de kook. Maar schijn bedriegt
volgens culinair journaliste Mara
Grimm. De aandacht voor koken
vindt ze geweldig, maar Grimm
denkt dat kookprogramma’s meer
vermaak zijn dan dat zemensen echt
aanzetten tot koken. ‘Het zou zo
mooi zijn alsmensen stoppenmet tv-
kijken en beginnenmet koken.’ Toch
is ze blijmet 24Kitchen omdat op die
zender aandacht is voor bewuster
eten. ‘Gewoon elke dag 30 minuten

in de keuken staan, ik ken bijna nie-
manddiedat doet. Veelmensengaan
in het weekend helemaal los met in-
gewikkelde recepten, maar gooien
doordeweeks een diepvriespizza in
de oven.’ Ze vreest wel dat vooral de
ervaren hobbykok zal kijken, degene
die dus al een bovenmatige interesse
heeft in koken.
24Kitchen wil echter mikken op

een breder publiek. De programme-
ring is met uitzendingen van mees-
terkok Angélique Schmeinck ener-
zijds gericht op de culinaire fanaat,
maar ookde kookkneus kan zijn hart
ophalen bij eenmakkelijkemaaltijd.
Producent Jan Dekker schaafde jaren
aan het concept en heeft de zender
die sinds 1 oktober in de lucht is, op-
gericht in samenwerkingmetde gro-
te tv-maatschappij Fox. Voor hem is
het belangrijkst dat er eerlijk wordt
bericht over eten. Volgens Dekker
heeft de voedingsindustrie de sa-
menleving laten wennen aan snel
iets koken uit een pakje zonder er
ookmaar een secondeoverna te den-
ken waar dat vandaan komt. ‘Maar
op het moment dat de sperziebonen
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Het uur vóór de Sojoezra-
ketmet onze eigen André
Kuipers de ruimte in

werd geschoten, leverde afgelo-
pen woensdag fascinerende
live-televisie op.
Vakkundig werd de spanning

in aanloop naar de lancering
opgevoerd. Maar liefst twee
NOS-journalisten, tijdelijk om-
gedoopt tot ‘NOStronauten’,
hadden in de Space Expo in
Noordwijk voor Kuipers ge-
speeld; in een nagebootst ruim-
testation aten ze ondermeer
Old Amsterdam ruimtekaas-
blokjes, Kuipers favoriete lek-
kernij.
Heerlijk – hoe down to earth

kan ruimteverslaggeving zijn?
Verslaggever Marc Hamer

hield iedereen op de hoogte van
de voorbereiding. ‘Ik zie net de
bus wegrijden waarin André
zit’, lazen we op het live-blog.
‘Normaal zou die om precies
kwart over acht zijn geweest,
maar ze waren iets eerder.’
Via 3D-animaties was onder-

tussen te zien welke trap wan-
neer werd afgeworpen. Het
overzichtsshot van de controle-
kamer voelde echter als een tijd-
reis naar de jaren zeventig. De
stellage om de raket had zelfs
iets van een Kuifje-strip.
Gelukkig vertelde correspon-

dent Kysia Hekster, aanwezig bij
het lanceerplatform op de be-
sneeuwde steppe van Bajkonoer
in Kazachstan, dat alle omstan-
digheden goed waren.
En toen: overal rook, fel licht

en een oorverdovend kabaal.
‘Daar gaat-ie’, hoordenwe van-
uit de studio in Noordwijk.
De live-stream van de NOS

was toen al nietmeer bereik-
baar: kijkersmaximumbereikt.
Berend Jan Bockting

Het beste (links) en het slechtste uit de media. Deze
week het liveverslag van André Kuipers ruimtereis en
VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg; fulltime be-
schikbaar voor een potje publieke-omroep-afkraken.

Rechts dat bij rechts op vi-
site gaat, danweet je het
wel. Danwordt óf gezegd

dat drastischmoetworden ge-
snoeid op ontwikkelingshulp óf
wordt de aanval geopend op de
publieke omroep, vanuit de ver-
onderstelling dat hetMediapark
voor hetmerendeel wordt be-
volkt door zakkenvullers die op
kosten van de belastingbetaler
een paar uurtjes per dag lekker
bezig zijnmet hun linkse hobby.
Voor het afkraken van de pu-

blieke omroep is VVD-Kamerlid
Anouchka vanMiltenburg full-
time beschikbaar. Zondagwas ze
te gast in hetWNL-programma
Eva Jinek op Zondag. Haar bood-
schap: de publieke omroep is vijf
maanden per jaar op vakantie en
zendt in die periode vrijwel al-
leenmaar herhalingen uit.
Het staaltje verkiezingsreto-

riek van het liberale Kamerlid
leidde vanzelfsprekend tot be-
richtjes op talloze sites. Deme-
ning als nieuwsitem, we zien
het vaker. Dat de publieke om-
roep geen vijf maanden per jaar
op vakantie gaat en dat even-
minmaandenlang alleenmaar
herhalingen worden uitgezon-
den, doet niet ter zake.
VanMiltenburg zei zondag

ook dat de publieke omroep
best nog een keer 200miljoen
kan bezuinigen, omdat de om-
roepen na de vorige inkrimping
zeiden dat de kwaliteit gehand-
haafd blijft. Natuurlijk namnie-
mand in Den Haag of Hilversum
haar woorden serieus, maar ze
had het tochmaarmooi gezegd,
onze Anous.
Paul Onkenhout

NOS-RUIMTEFEESTJE
&

HILVERSUM-BASHER
VANMILTENBURG

Top & Flop



AH-erlebnis
Nog een grootheid op het gebied van kookgemak, maar dan op papier. Dikke kans dat u deze

Kerst een garnalencocktail, rollade of wildschotel voorgeschoteld krijgt die u eerder zag in Aller-
hande. Ruim zes miljoen Nederlanders eten deze Kerst een gerecht uit het gratis kookblad van
Albert Heijn. Wie te laat is voor een van de 2,8 miljoen Kerst-Allerhandes kan altijd nog Appie

downloaden, de Allerhande app die dagelijks zo’n 3.800 keer gedownload wordt.

bereidt een maaltijd. ‘Ik wil koken niet mystificeren maar juist verhelderen.’

kookgemak
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TV recensie

Leeuw

en gala op tv, dat is zelden feest.
Die wet wordt – zeker aan het

einde van het jaar – vaak bewezen,
met als tragisch dieptepunt (niet
alleen visueel) het jaarlijkse sport-

gala, twee weken geledenweer ver-
toond bij de NOS.

Donderdag was het voor de
17de keer tijd voor de
feestelijke uitverkie-
zing van de Gouden

Loeki, een publieksprijs
van de reclamebranche voor de beste reclame op tv. Een
soort WC Eend, bij u aan huis bezorgd door BNN. Alles
om de adverteerder te plezieren, nog net binnen de
grenzen van de wet.

Onderzoek leert dat veel kijkers stelselmatig weg-
zappen (of doorspoelen op de recorder) bij het begin
van een reclameblok. Ook roept het genre veel ergernis
op. De vermakelijke verkiezing van de Loden Leeuw
door TROS Radar bevredigt jaarlijks de vergeldings-
drang van de kijker.
Het voordeel van een reclamefeestje: in tegenstel-

ling tot gala’s voor AKO-prijzen, Gouden Kalveren en
musical-awards valt het te verluchtigenmet korte, hu-
moristische reclamefilmpjes uit de hele wereld. Want
goede, intelligente of mooie reclame bestaat gelukkig
ook. Dat bleek donderdag weer uit buitenlandse film-
pjes voor orgaandonatie of de Roemeense chocolade-
reep Rom.

Er zou een informatiever en regelmatiger program-
ma zitten in het genre danwat de STER en de publieke
omroep nu eenmaal per jaar brengen. Misschien iets
voor een spin-off van DWDD? Numoest de kijker het
doenmet een kleurrijk, maar vooral pompeus gala dat
een tikje doodsloeg bij het lauwe publiek vol hippe
brillen, kale hoofden glitterjurken en roze stropdas-
sen.

De kijkermocht per sms kiezen (Lodiers: ‘Zo vaak als
u wilt!’) uit vijf spotjes die in voorrondes waren komen

Een gala op tv, dat is zelden feest

bovendrijven. Voor wie ermeteen beeld bij krijgt: ‘Oud
vrouwtje’ (Volkswagen), ‘Takelauto’ (Bol.com), ‘Bouw-
steentjes’ (Gamma), ‘Bom in eend’ (Ohra) en ‘Altijd sa-
men’ (T-Mobile).
Waarom zou je? Om kans temaken op een tablet, of

‘eenmidweekje weg in eigen land’. Of voor Serious Re-
quest, waar de opbrengst heen zou gaan.
Omde tijd te doden (en de opbrengst te verhogen)

speelde een bandje reclamemuziekjes. Er waren film-
pjes uit de oude doos, met Johnny en Rijk voor de PTT
en Sisi-citroen.
Spreekstalmeester Patrick Lodiers vond het ‘een zin-

derende tv-avond’. Dat stond op zijn autocue, waar ver-
der teksten stonden als: ‘Terug naar demeest begeerde
award van het jaar.’ En: ‘Het angstzweet is bijna te rui-
ken in de zaal, want we komen gevaarlijk dichtbij het
grotemoment van de avond.’
In dat grotemoment ging het tussen de ‘Bouwsteen-

tjes’ en ‘Altijd samen’. Een gelopen race natuurlijk,
want in de laatste figureert Ali B. met zijn rappende
maten, die elkaar bijstaan in het verschonen van lui-
ers. Sms-verkiezingen op televisie leren nu eenmaal
dat de populairste BN’er wint, ongeacht het onder-
werp.
Zo geschiedde, ook al werd – gewoontegetrouw op

dit soort feestjes – weer niet vermeld hoeveel stemmen
er eigenlijk zijn uitgebracht.
Rapper Kempi, die woensdag in Ali B. op volle toeren

nog stond te snotteren omCorry Konings, sprong rond
als een kind zo blij, in zijn hand de Gouden Loeki. Het
beestje oogde een beetje als een dodemus.

JEAN-PIERRE GEELEN

van het land komen, moeten we in
Nederland toch gewoon allemaal
sperziebonen eten?’
Niet verwonderlijk dat Dekker ook

Jamie Oliver aan de zender heeft we-
ten te binden, die de komende vijf
jaar zijn filosofie over gezond eten in
Nederland exclusief op 24Kitchen zal
verkondigen.DekkerwilnetalsOliver
de samenleving gezonder maken en
dat kan volgens hem door gezonder
te eten. Dit betekent niet dat alles bio-
logisch moet zijn. ‘Als op groente gif
is gespoten, kan dat soms nodig zijn.
Het is geen drama, welmoet je er eer-
lijk over zijn.’ Dekker gaat daarom al-
leen samenwerking aan met bedrij-
ven die volledig transparant zijn. ‘Als
wij ergens niet met de camera naar
binnenmogen, dan haak ik af.’
De zender wil uiteindelijk naar re-

al-time cooking, waarbij de iPad of
laptop op het aanrecht staat en tege-
lijkertijd met de kok op tv de uitjes
gefruit worden. Monique van Loon
(23), ondernemer en oprichter van
kookblog Culy.nl, gelooft dat de toe-
komst ligt in kookfilmpjes: ‘Als je ziet
hoe iets wordt gemaakt, is dat zoveel

makkelijker dan een recept uit een
boek.’
Ze baalt wel dat ze 24Kitchen thuis

niet kan zien; de zender wordt nog
niet door alle providers doorgege-
ven. ‘Het is zo heerlijk ontspannend
omtekijken tijdenshet stofzuigenof
koken. Ik raak erdoor geïnspireerd.
Zo heb ik laatst weer eens Italiaanse
amarettokoekjes gemaakt.’
Van Veen heeft natuurlijk een

kerstmenu voor 24Kitchen bedacht.
Met als belangrijkste tip dat er vooral
niet iets al te ingewikkelds op tafel
moet komen. ‘Ik kanme nog zo goed
herinneren dat mijn moeder pas te-
gen de tijd dat het toetje van tafel
was een borrel inschonk voor zich-
zelf.’ Hij brengt zijn eigen tip in prak-
tijk;met Kerst gaat hij op vakantie en
op Oudejaarsdag wordt er weliswaar
de hele dag gekookt, maar tegen de
tijd dat de gezelligheid begint, staan
alle (koude) gerechten klaar.

24kitchen is te zien in het ba-
sispakket van Ziggo, UPC, Cai-
way en Glashart Media, meestal
op kanaal 24.
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