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Bijnaalle e-booksop
tablet of reader illegaal

Syriëgangersonder
voorwaardenvrij

Het percentage e-books op Ne-
derlandse e-readers en tablets
dat op illegale wijze is verkre-
gen, is gestegen van 88 in sep-
tember 2013, naar ruim 90 nu.
Dat laat marktonderzoeksbureau
GfK weten. Gemiddeld bevat de
Nederlandse e-reader nu 117
e-books, waarvan er slechts elf
zijn betaald. Het bericht komt
toevalligerwijs een dag voor de
lancering van de campagne ‘Ik
Lees Legaal’, waarin wordt gepro-
beerd mensen bewuster te ma-
ken van de gevolgen van illegaal
downloaden. (TROUW)

Twee vermoedelijke Syriëgan-
gers uit Arnhem worden komen-
de week onder voorwaarden vrij-
gelaten. Dat heeft de rechtbank
in Arnhem besloten. De twee
(26 en 21) werden in augustus in
Duitsland opgepakt, omdat ze
naar Syrië zouden reizen om in
de burgeroorlog te vechten.
Daarmee zouden ze zich schul-
dig hebben gemaakt aan voorbe-
reiding van een terroristisch mis-
drijf. De twee mogen hun proces
in vrijheid, maar met enkelband,
afwachten. (ANP)

StaatssecretarisWiebes
meteenaande slag

MVRDVmagdepot
Boymansbouwen

Eric Wiebes kon gisteren meteen
na zijn benoeming als staatsse-
cretaris van financiën aan de
slag met de problemen bij de Be-
lastingdienst. Die deden zijn
voorganger Frans Weekers vori-
ge week de das om. De VVD’er
Wiebes was tot gistermorgen
wethouder in Amsterdam. Een
paar uur later had hij de eer de
eerste bewindspersoon te zijn
die door koning Willem-Alexan-
der is beëdigd. De oppositie
pleitte ervoor dat hij de ruimte
krijgt om zich in te werken. (ANP)

Rotterdam moet het architecten-
bureau MVRDV alsnog de op-
dracht gunnen voor de bouw
van een museumdepot naast
Boijmans Van Beuningen.
MVRDV had de ontwerpwed-
strijd gewonnen, maar werd uit-
gesloten vanwege voorkennis.
Tegen de regels in had het bu-
reau tijdens de procedure over-
leg met directeur Sjarel Ex van
Boijmans – ‘een stomme fout’ er-
kent die. MVRDV stapte naar de
rechter en die vindt uitsluiting
een te zware sanctie. (TROUW)

correcties

WoodyAllen Anders dan wij gis-
teren meldden, is Woody Allen
in 1993 niet vrijgesproken van
seksueel misbruik van zijn ge-
adopteerde dochter Dylan Far-
row. Er lag een aanklacht, maar
het kwam niet tot een zaak.
Slot Loevestein Op de kaart bij
het artikel over Waalprojecten is
Slot Loevestein in de maandag-
krant per abuis in Noord-Brabant
gesitueerd. Het kasteel ligt in
Gelderland, aan de Brakelse kant
van het punt waar Waal en afge-
damde Maas elkaar vinden.

advertentie

Soldaatstaptopsupere-bike
Defensie krijgt beschikking over de Trefecta, vouwfiets met topsnelheid van 70 km/per uur

HanKoch

Keert de fiets weer terug in de strate-
gische overwegingen van Defensie?
Begin vorige eeuw klommenmilitai-
ren met de fiets op de rug tijdens oe-
feningen over hekken. En in 1905
ontwikkelde kapitein Wagtendonk
een vouwfiets voor het Nederlandse
leger. Binnenkort krijgt Defensie de
beschikking over een prototype van
een nieuwe elektrisch aangedreven
vouwfiets: de Trefecta.
De nieuwe e-bike is in staat om 160

kilometer af te leggen en haalt een
topsnelheid van 70 kilometer per
uur. Defensie krijgt in april de eerste
prototypen van de snelle elektrische
fiets op proef. Dan moet blijken wel-
ke eisen aan het vervoermiddel moe-
ten worden gesteld.
Helemaal vreemd is het niet dat De-

fensie gaat nadenken over de plaats
van de fiets in het defensiebeleid. In
oktober 2009 patrouilleerden Neder-
landse mariniers op de mountainbi-
ke in Tarin Kowt in de Afghaanse
provincie Uruzgan. De mariniers
pakten destijds de fiets als alternatief
voor militairen die zich met veel ver-
toon van macht door de stad bewo-
gen in pantserwagens en terreinvoer-
tuigen. Handig voor het bezoeken
van moeilijk bereikbare plekken in
de stad, milieuvriendelijk en aan-
zienlijk minder bedreigend voor de
omgeving. De gewone mountainbike
gaat nu wel met elke missie mee,
maar dan vooral om snel over de
compound te crossen.
Volgens Haiko Visser, de initiatief-

nemer van de ruim dertig kilo zware
e-bike is het voertuig geschikt voor
patrouilles waarbij 160 kilo aan ba-
gage meegenomen kan worden. Het
combineert alle goede eigenschap-
pen van een motorfiets en een gewo-
ne fiets, maar maakt alleen aanzien-
lijk minder lawaai. Militairen komen
minder vermoeid aan op de plek van
bestemming omdat ze niet hebben
bijgetrapt zoals bij de mountainbike
die in Afghanistan is gebruikt. Voor
patrouillerende politieagenten is er
nog een voordeel. Wie op deze e-bike

achter een scooter aan wil, kan een
extra tandje bijzetten.
Voor de Trefecta wordt gebruikge-

maakt van de kennis die is opgedaan
met elektronica bij autofabrikant
Porsche. Er is steun gezocht bij fabri-
kanten van veersystemen en batterij-
pakketten die op maat leveren. Het
bedrijf ADSE uit Hoofddorp, dat zijn
sporen heeft verdiend in de lucht-
vaart, zorgt ervoor dat alle systemen
op het speciaal ontworpen frame
passen. De onderdelen komen uit
heel Europa. De assemblage zal in
Nederland geschieden, mogelijk in
Eindhoven of Hoofddorp.
Is de Trefecta een geschikt rijwiel

voor de aanstaande missie in het
Afrikaanse Mali? Trefecta-directeur

Niek Boersema: “Dat denken we wel.
Het is goed om te zien hoe het voer-
tuig zich houdt in een zanderige om-
geving en bij hoge temperaturen. Als
je contact wil met de bewoners van
de dorpjes is een e-bike een goed ver-
voermiddel, beter dan een pantser-
wagen.” Voor Defensie komt het pro-
totype te vroeg om naar Mali mee te
nemen, liet een woordvoerster giste-
ren weten. “We staan overigens wel
open voor dit soort innovaties.”
Er is niet alleen contact met het Ne-

derlandse leger over proeven met de
Trefecta, ook het Zwitserse leger
heeft interesse. De gewone consu-
ment wordt eind dit jaar bediend.
Dan komt er een beperkt aantal Tre-
fecta’s op de markt.

De Trefecta

•Bereik: 160 kilometer, waarvan 100 kilometer zonder bijtrappen
•Snelheid: maximaal 70 kilometer per uur
•Prijs: afhankelijk van de versie tussen 13.000 en 18.000 euro
•Geïntegreerde mobiele communicatie
•Bagage tot 160 kilo
•Ontwikkeld door het Zwitserse bedrijf Emobility Concepts
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Handig voor het
bezoeken van
moeilijk bereikbare
plekken in de stad,
milieuvriendelijk en
aanzienlijkminder
bedreigend voor
de omgeving


