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rondspoken. Vooral bij het Markt-
plein.’’

Op daarnaartoe. Een groepje jonge-
ren staart voor het plaatselijke goud-
wisselkantoor gebiologeerd naar hun
schermpje. Ze reageren lichtelijk geïr-
riteerd als de verslaggever hen iets
vraagt. „Ssst man... we zijn bezig!’’
Kieran Walsh legt uit waar de irritatie

vandaan komt. „Ze zijn in gevecht.’’
Hij gooit er vervolgens een trits voor
leken onbegrijpelijke termen uit: po-
kestops, pokegyms, pokeballs. Waar
het op neerkomt: in dit stukje Oud-
Beijerland klonteren veel Pokémons
samen die je van elkaar kunt afpakken
via virtuele gevechten. „’s Avonds
rond zevenen is het helemaal een gek-

kenhuis’’, zegt Walsh. ,,Al een paar da-
gen koopt iemand – niemand weet
wie –rond dat tijdstip voor dik 20 euro
insence in het spel. Dat is een soort aas
waar Pokémons op afkomen. Je moet
er als de kippen bij zijn om daarvan
mee te profiteren.’’

Het zal toch niet dat centrummana-
ger Den Hollander met gemeen-
schapsgeld smijt om zijn bewe-
ring van Oud-Beijerland als
’s lands Pokémon-hoofdstad
waar te maken? Hij schudt
zijn hoofd. „He-le-maal
niet. Pokémons zijn ge-
woon gek op Oud-Beijer-
land.’’

Complimenten
Angelique Lombarts, stadsreclame-
deskundige, toerisme-specialist en
voormalig lector city marketing,
schiet in de lach als ze hoort van de
Pokémon-koorts. „Complimenten
aan degene die dit heeft verzonnen.
Het doel van citymarketing is: mensen
naar je plaats lokken. Ze zijn daar in
Oud-Beijerland met vlag en wimpel
in geslaagd. Het kost bovendien drie
keer niets.’’

De timing van Den Hollanders geb-
betje noemt Lombarts uitstekend: op

de piek van de rage. „Ben je te vroeg,
dan slaat niemand erop aan. Ben je te
laat, dan riskeer je het risico dat een
andere stad zoiets doet. Elke plaats die
zich nu nog uitroept tot Pokémon-
hoofdstad zal niet zo veel aandacht ge-
nereren als Oud-Beijerland.’’

Maar al die jongeren, dat levert de
plaatselijke middenstand toch niks

op? „Al kopen ze maar een colaatje:
het is geld dat anders niet wordt
uitgegeven daar. Vergis je bo-
vendien niet in het aantal oude-

ren dat Pokémon Go speelt.
Ik was deze week bij een
congres. In de pauze gingen
mannen van ruim boven de

40 jaar op Pokémon-jacht.’’
Bij het Marktplein hebben zich

inmiddels Pokémon-jagers van buiten
de gemeente verzameld, onder wie
student Sjoerd Westdijk uit Rotter-
dam. Is dat niet een beetje vreemd,
van een wereldstad naar een dorp om
virtuele beesten te vangen? „Nee
hoor,’’ zegt hij. „Met mijn ov-kaart
mag ik alleen nog deze week gratis rei-
zen. Vanochtend was ik in Breda, nu
dus in Oud-Beijerland en misschien
dat ik vanavond nog naar Den Haag ga.
Pokémons vangen in Rotterdam doe
ik volgende week wel.’’
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—KieranWalsh

VEILIGHEID

Het Pokémon-toerisme naar de

Hoeksche Waard heeft de politie

flink wat werk bezorgd. Agenten

gingen in de nacht van dinsdag op

woensdag verscheidene keren af

op een melding over verdachte

personen. Alle keren bleek het te

gaan om gamers die in een auto

het eiland afstruinden op zoek naar

de Japanse fantasiebeesten, die

met behulp van een mobiele tele-

foon kunnen worden gevangen.

Ook moesten de dienders Poké-

man-fans verjagen van plekken die

niet openbaar toegankelijk zijn.

„Onze inzet kostte capaciteit’’,

mopperde de politie, „en die had-

den we liever hadden besteed aan

het vangen van echte boeven en

niet van Pokémon of hun spelers.’’

Pokémon bezorgt politie werk

ROTTERDAM Justitie heeft be-
kend gemaakt dat vorige maand
120 kilo cocaïne is onderschept
in de Rotterdamse haven. Dat
had geheim moeten blijven, om-
dat justitie hoopte zo de ver-
dachten op te kunnen sporen.

De vondst wordt nu toch naar
buiten gebracht omdat er infor-
matie zou zijn dat mensen be-
dreigd worden omdat er een par-
tij drugs kwijt was. Het zou gaan
om mensen in het buitenland.

De cocaïne zat in twee grote
balen in een container uit Ecua-
dor. Er waren een betonschaar
en containerverzegelingen bij-
gepakt, om de container te kun-
nen afsluiten als de drugs eruit
waren gehaald.

De container zat vol cacao. Na
Rotterdam zou de container naar
Antwerpen gaan.
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