"Fake news"
Stel; je bent een enorme voetbal liefhebber en vertrekt in juli 2018 op wereldreis naar mooie, maar zeer
afgelegen gebieden, zonder enige vorm van communicatie. Je bent de gekkigheid in de wereld even zat en
kiest voor een sabbatical jaar. Zoveel drukte in je leven, zoveel te verwerken informatie via Internet, mobiel
en al dat fake news. Je wilt er echt een tijdje helemaal uit. Vlak voor je vertrek hebben we een sportjaar
gehad waarbij Ajax zich niet heeft geplaatst voor Europees voetbal. We deden, na het EK van 2016 gemist
te hebben, ook al niet mee aan het WK van 2018. Weer gestrand in de kwalificatie! Na bijna een jaar land
je weer op Schiphol en gaat op een bankje zitten wachten op de trein. Dan zet je je Wifi aan en schrikt je te
pletter. Het nieuwe, digitale fenomeen fake-news, is zo geëxplodeerd dat het idiote vormen aan heeft
genomen. Je leest dat Nederland in een poule met de WK winnaar van 2014 en de WK winnaar 2018, 1e is
geworden en in de halve finale staat van de Nations League. Verder lees je dat Ajax, na het verslaan van
Bayern München, Benfica, Real Madrid en Juventus, in de halve finale van de Champions League staat.
En dat we zelfs een beetje teleurgesteld zijn met een magere 0-1 in de uitwedstrijd van deze halve finale
CL, omdat de thuiswedstrijd dan nog wat spannend kan worden. Hoeveel onzin kun je verwerken? Straks
schrijven ze nog dat een veldrijder, in één van zijn eerste klassiekers, de Amstel Goldrace wint na zelf,
binnen 3 km, een gat van 50 seconden dicht te rijden en van kop af te sprinten? En nog gekker, dat
oefenwedstrijden van het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal live worden uitgezonden. What’s next? Zijn er
marsmannetjes geland op Aarde? Is tijdreizen mogelijk? Worden knollen voor citroenen verkocht, maar nu
letterlijk? Je besluit om je Wifi uit te zetten en het vliegtuig terug te pakken naar de bush-bush. Wegwezen
hier….!
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