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DOOR INGRID SPELT  BEELD MAURICE VOS

MARK + RÁMON 
MAANDAG T/M 
VRIJDAG,  
NPO 3FM, 16.00

TWEE PLAYERS 
YOUTUBE, ELKE 
DONDERDAG, 17.00 
 
Mark van der Molen 
en Rámon Verkoeijen 
brengen wekelijks in 
hun show een nieuwe 
gamereview uit.

 ‘A
ls ik na een uitzending thuis-
kom, kijk ik eerst YouTube-
filmpjes. Vaak met een 

bord eten en mijn kat Drommels op 
schoot; Duster is te onrustig voor 
bankhangen. Wat later op de avond 
trek ik een zak bolognese chips open 
of een emmer van de KFC. Een half 
jaar geleden heb ik een nieuwe tv 
aangeschaft Daar ging drie maanden 
onderzoek aan vooraf. Hoe kan ik nog 
meer genieten van tv-programma’s, 
YouTube, Netflix en gamen? Dat was 
mijn uitgangspunt. Wat ik geweldig 
op YouTube vind, zijn de filmpjes van 
foodies of minidocu’s over de geschie-
denis van games. Samen met Rámon 
heb ik ook mijn eigen YouTube-show 
Twee Players, en daarin recenseren we 
op satirische wijze games. Dit kanaal 
zijn we uit liefde voor gamen begon-
nen. Een geweldig foodkanaal is The 
Reporter of the Week. Daar ga ik echt 
voor zitten. Een graatmagere jongen, 
beetje creepy, upload elke dag film-
pjes. Hij probeert nieuwe snacks van 
fastfoodrestaurants uit, en doet dat 
op zo’n unieke manier. Op z’n gemak 
gaat hij ergens zitten en legt uit wat 
hij gedaan heeft die dag. Vertelt waar 
hij de snacks gehaald heeft. Twintig 
minuten lang zie je het hele eetproces. 
Het ziet er niet uit, maar toch blijf ik 
kijken. Die jongen heeft twee miljoen 
abonnees.

Om acht uur kijk ik het Journaal. 
Daarna game ik meestal en switch ik 
naar NPO voor een  goede 2Doc-docu-
mentaire of Andere Tijden over poli-
tiek of de media. Voor Pauw, Jinek 
of DWDD heb ik het geduld niet. Het 
lukt mij niet om tien minuten naar 
een onderwerp te kijken, dat me niet 
binnen tien seconden boeit. Dan ben 
ik weg. 

Eigenlijk kijk ik alleen maar lineair 
live als ik iets leuks over een pro-
gramma kan posten op Twitter of 
Instagram, en anders kijk ik laat in de 
avond programma’s terug. (Lachend) 
Soms ook Boer zoekt vrouw. Het is 
raar als ik niet over een leuk voorval 
kan meepraten in ons programma. 
Verplichte kost, waar ik stiekem wel 
van geniet. Voor Zondag met Lubach 
of de Formule 1 blijf ik thuis, en ik 
kom er zelfs mijn bed voor uit. Formu-
le 1 is de enige sport waar ik echt iets 
mee heb, terwijl ik niet geil op dure 
en snelle auto’s. Het is zelfs zo geësca-
leerd, dat ik ook Formule 1-games ben 
gaan spelen.

Zondag met Lubach ga ik missen. 
Het is bijna cliché om te zeggen, maar 
het is on-Nederlands goed als het gaat 
om het ontleden van nieuws. Geniaal 
dat hij niet echt een kleur kiest. De 
Amerikaanse latenightshows kiezen 
altijd de linker of de rechterkant. Bij 
Lubach weet je dat iedereen aan de 
beurt kan zijn. Heel sterk hoe hij het 
kinderpardon aansneed. Dat twee 
kinderen, Lily en Howick, het pardon 
kregen omdat ze in alle talkshows 
zaten, maar dat er nog veel meer 
schrijnende gevallen zijn. Een bood-
schap die niemand wilde brengen op 
dat moment. Het beladen onderwerp 
werd met zoveel humor gebracht.

En natuurlijk hou ik van muziek-
documentaires. Op Netflix staat een 
geweldige docu Oasis: Supersonic. 
De documentaire duurt bijna drie 
uur, maar vliegt voorbij omdat het zo 
goed is, en veel vertelt over de band 
Oasis. Een andere aanrader: de dvd 
All things Must Pass, gemaakt door de 
zoon van acteur Tom Hanks. Over de 
opkomst en teloorgang van de Ameri-
kaanse platenzaken Tower Records.’ 

Boek The War 
for Late Night, 
Bill Carter Krant 
NRC Next Tijd-
schrift Power 
Unlimited Land 
en stad Ame-
rika, Rotterdam 
Onhebbelijkheid 
Uitstellen

Radio-dj Mark van der Molen (Gouda, 1985) presenteert 
samen met Rámon Verkoeijen het dagelijkse 

middagprogramma Mark + Ramon op NPO 3FM. Mark woont 
samen met zijn katten Drommels en Duster in Bleiswijk.

Mark van der Molen
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