
DVB-T , heerlijk wanneer de regen op het dek klettert. 

“Nee , nee ! Nou bevriest tie weer, net was het beter!”, roept Trix vanonder de buiskap. Haar vriend 
Ben staat bij de mast en morrelt aan een plastic ding waarvan het draadje door een kier in het voorluik 
loopt. De regen sijpelt langs zijn nek naar beneden. Het ding glijdt uit zijn handen, hij verstapt  en komt 
met zijn linkervoet precies op de Funke DVB-T binnenantenne terecht. “Handig hoor”,  zegt Trix 
teleurgesteld wanneer Ben druipend in de kajuitingang verschijnt. No Signal leest hij op het tv-scherm. 
“Het is iedere keer weer hetzelfde geklooi met dat ding” , gromt hij, “Dat komt door al die masten om 
ons heen”. Trix is nijdig, ze heeft zich verheugd op een avondje detective kijken in plaats van dat 
eeuwige voetbal in de kantine van de haven. Ze trekt haar jas aan, klimt de steiger op en verdwijnt in 
de regen. Maar… ze is al ras terug.  “Hé Ben kom, we kunnen bij  Iris en Egbert aan boord tv kijken. 
Inspector Langley begint zo “. Aan boord bij hun vrienden wordt het een gezellige avond. Leuke 
detective, glaasje , kaasje, nootje. Wanneer Ben en Trix teruglopen naar hun schip is de regen 
opgehouden. Ben trekt Trix tegen zich aan en zegt, “Morgenavond heb jij je detective, die Egbert is 
een handige rakker. Haal morgen even twee blikjes knakworst”. Trix zegt verbaasd: “Hè  die eten we 
toch nooit?” “Nou ja, tomatensoep is ook goed”, antwoordt Ben. Trix schuift het luik open:  “Volgens 
mij heb jij te veel gedronken, zorg maar dat t morgen wel werkt met die tv. En nu gaan we slapen”. De 
volgende dag liggen ze ’s middag in Enkhuizen. Trix zit te lezen. Vlak onder de zaling hangt een 
kokertje. Vanuit de salon roept Ben: “Trix , kom eens kijken!”. Op een haarscherp beeld ziet Trix  Ajax 
net het winnende doelpunt maken. Op de tafel ligt de schets van de tv-antenne van zijn vriend Egbert 
,een fervent radiozendamateur. “Even een appje naar Egbert sturen om hem te bedanken”, meldt 
Ben. Voor Trix krijgt zeilen een nieuwe dimensie: detectives!     
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