De Far Kingdomse Courant 17e editie
Heksen en zo… vervolg
Steeds vaker krijgen wij berichten over Heksen. En daar
waar magie de kop op steekt, krijgt men vaak te maken met
zowel witte, als zwarte magie.
De witte Heksen, in de fluistergangen tegenwoordig ook wel
Wiccan’s genoemd, helpen anderen vaak met hun krachten.
Hoewel niet iedereen ervan overtuigd is van deze vorm van
magie, blijken er toch genoeg personen te zijn die baat hebben gehad van de hulp van deze Heksen.
Maar hoe dan met de beoefenaars van de zwarte hekserij?
Ook dit steekt her en der de kop op. Dit wordt door velen
gezien als een plaag en is dan ook een doorn in het oog van
menigeen. Onnodig om te vertellen dat dit een hoop onrust
veroorzaakt onder de bevolking, maar niet getreurd.
In diverse enclaves zijn er Mensen opgestaan die zichzelf
“Heksenjagers” noemen. Hun doel is om Heksen die zwarte
magie beoefenen te ontmaskeren en te berechten.
Wij, van de redactie, troffen één van deze heksenjagers,
genaamd Antoon Hopkins, enige tijd geleden tijdens zijn
“werkzaamheden”.
Antoon, altijd vergezeld door zijn
helpers, blijkt een kundig en een
volhardende speurneus te zijn.
Hij heeft de Far Kingdoms, naar
eigen zeggen en met gevaar voor
eigen leven, al ontdaan van een
handvol “zwarte” Heksen.
Antoon beschouwd zichzelf als
jury, rechter en beul in één.
Dit kan doordat hij als lid van de
Kerkelijke Garde de titel Inquisitor
draagt.
Met de witte Heksen heeft hij,
volgens eigen zeggen, geen
problemen.

(Een portret van een Heksenjager)
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Nieuws uit Aiama Mule
Al geruime tijd berichtten wij over waterbronnen, en dan
voornamelijk die in de Jal-Pur woestijn, die vergiftigd bleken
te zijn. Gelukkig is dit thans verleden tijd, maar daarmee
zijn de problemen nog niet over blijkt nu.
Daar waar men in de oase in de Jal-Pur woestijn weer
water kon halen, blijkt dit inmiddels niet meer zo vanzelfsprekend. Een thans nog onbekende groepering heeft zich
deze waterplaats toegeëigend, en men vraagt voor dit
water astronomische bedragen.
Zij die door deze woestijn trekken, hebben weinig andere
keuze dan te betalen, zij het in kristal, zij het in goederen.
Zij zijn immers afhankelijk van deze waterplaats. Als gevolg
hiervan hebben de handelskaravanen geen andere keuze
dan hun prijzen te verhogen.
Ook op talloze andere plaatsen in de Far Kingdoms worden,
voornamelijk handelskaravanen bij waterbronnen staande
gehouden en gesommeerd om te betalen.
Vooralsnog lijkt men de plaatselijke bevolking te ontzien.
Het hoe en waarom is thans nog onduidelijk, immers doordat de handelskaravaan de prijzen van haar goederen
en/of diensten gaat verhogen is immers de lokale bevolking
indirect het slachtoffer van deze tactiek.
Wel gaan er geruchten rond onder de armen dat zij een
buidel met kristal aan hun deur gebonden vonden. En dat zij
ontzien werden bij de waterbronnen.
Onnodig om te vertellen dat deze onbekende groepering
dan ook grote populariteit geniet onder de armen.
Ze worden gekscherend de “Robins” genoemd.
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Nieuws uit Avomé
Hij staat er nog steeds van te kijken. Een Langvin Mako van
liefst 2,43 meter lang ving Franz Johansen kortgeleden
samen met Marcus de Soester uit Avomé in de Straat van
Herjölfssön.

(Een trotse Franz met zijn vangst)

Het blijkt een heus Far Kingdoms-record. “Zo'n vangst
vergeet je niet zo snel”, lacht Franz.
Franz sloeg de monsterlijk grote Langvin Mako aan de haak.
Eerder tijdens de vistocht ving Marcus al een flinke jongen
van 1,95 meter. “Dat is mijn persoonlijke record”, vertelt
Marcus. “Maar Franz ging er dus nog een stapje overheen,
het zat echt mee die avond!”
Volgens Marcus komt het niet vaak voor dat je op een
avond twee van zulke vangsten doet. “Meestal heb je al een
goede avond als je er een hebt van ongeveer anderhalve
meter. Twee van zulke Mako’s op een avond en dan ook nog
een record, dat is gewoon bijzonder!”
Een karrevracht aan reacties kregen de twee op hun
recordvangst. “Ik stond ervan te kijken hoeveel. Een hoop
leuke. Maar mensen die niet vissen, stuurden minder leuke
reacties. Dat ze het zielig vonden. Reacties zoals: laat ze
toch lekker zwemmen. Maar wij zijn hier nu eenmaal
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afhankelijk van de visvangst, wellicht vonden men het zielig
dat de vissen even een haakje in de mond kregen. Maar ook
zij hebben direct of indirect, baat bij de vishandel”
Waar in de Straat van Herjölfssön ze de vangst precies
gedaan hebben, maakt Marcus niet bekend. “Ergens midden
tussen Avomé en Aiama Mjule, eigenlijk. Mako’s zwemmen
overal in de Straat. We hebben al op verschillende plekken
gevist op de Mako. Zowel aan de Avomése als de Aiama
Mjuulse kant. Aan beide kanten leverde dit vis op, ze zitten
echt overal. Door heel de Straat eigenlijk”.
De twee vismaatjes waren overigens niet allebei op pad
gegaan met het doel een Mako te vangen toen ze de recordvangst deden. “Ik ging wel voor de Mako, maar Franz had
een bij-hengeltje bij, om zich te vermaken met wat Roggen.
Die was niet specifiek op de Mako aan het vissen. Maar je
weet nooit wat je tegenkomt.
Het was nog wel een klus om de monsterlijke mako aan
boord te krijgen. Haha ja, hij was zwaarder dan verwacht!
Je pakt dat beest uit het net, maar dan moet je hem nog
aan boord tillen. Daar hadden we drie pogingen voor nodig,
voordat we hem over de rand kregen”.
Hoe zwaar de vis was, weten ze niet. “We hadden geen
weegschaal bij, maar we konden hem met twee man nét
optillen. Ik denk dat hij over honderd kilogram moet zijn
geweest”
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Nieuws uit Borrewoudschewater
Diverse onheilspellende berichten bereikten de redactie.
Het ziet er naar uit dat de “Duivelsdriehoek” momenteel zijn
naam weer eer aan doet.
Tientallen scheepskapiteinen berichten van hevige stormen,
over pikzwarte wolken vol met bliksem, begeleid door urenlang aanhoudende harde regenbuien. Dit alles gepaard met
zeebevingen. Men is bang dat als deze heftiger worden, er
dreiging is voor een tsunami. Dit kan grote gevolgen hebben
voor Wamsterdam en de drie eilanden: Katsandte, Ex-Uma
en Swambo Sante.
Wellicht een voordeel: de stormen concentreren zich in
deze driehoek, maar dat maakt de lokale bevolking niet
geruster op het fenomeen. Mariniers zijn uit voorzorg de
Wamsterdamse kadedijken aan het verstevigen met zakken
zand.
Vreemd is wel dat het in het midden van het stormgebied
bijna windstil is, maar aangezien dit in het midden van de
“Duivelsdriehoek” is durft toch geen weldenkend persoon
erheen.
De (naar rum riekende) Piraten uit het gebied beweren
echter iets heel anders. Zij zweren dat dit geen normale
storm is, en dat
het niets met de
Goden van doen
heeft.

(Een galjoen midden in de storm)
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Getuigen onder
de Piraten zijn
ervan overtuigd
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geen last had van deze storm. Duistere gedaantes in lange
gewaden liepen ongemoeid over het dek. De kapitein op het
schip zou zelfs een gemaskerde man zijn geweest!
Deze praatjes worden echter al snel ontkracht door de
Mariniers, zij melden dat het eenvoudigweg een natuurverschijnsel is dat zijn beloop zal hebben en zal verdwijnen,
en dat men het “dronkemansgelal” van deze Piraten vooral
links moet laten liggen.
Toch is Stadhouder Jans-Hendrikszzoon van Muiden de IIe
hierover wat voorzichtiger…”Er zijn nu eenmaal fenomenen
die wij wellicht niet (her)kennen. Het is daarom verstandig
dat men zich uitsluitend baseert op de verklaringen van de
wetenschap en zich niet laat leiden door angst en bijgeloof.
Iets waar Piraten bekend om staan”. Aldus de Stadhouder.
Toen wij hem vroegen naar of hij bekend was met het
zogeheten “spookschip” waar de Piraten het over hadden,
antwoorde hij laconiek: “het zal vast een weerspiegeling in
het maanlicht zijn geweest, of wellicht een drift geslagen
schip. Men denkt dan vaak personen aan dek te zien, maar
gebleken is dat dit berust op een vorm van gezichtsbedrog,
men wil immers altijd graag datgene zien wat men het
liefst ziet en wat natuurlijk is”.
Navraag en bestuderen van de scheepsarchieven toont
echter dat er heel wat schepen onder zeer mysterieuze
omstandigheden verlaten zijn, en/of vergaan zijn.
Niet zelden waren de weersomstandigheden perfect
evenals de weersvoorspellingen. Toch is van tientallen
schepen, niets meer vernomen en is ervan minstens een
dozijn, het schip intact doch stuurloos zwervend op de
Borrewoudschewateren aangetroffen, zonder een spoor
van de bemanning. Niet zelden stond het eten nog op het
fornuis en hingen de reddingsboten nog in de davits.
Niets dat erop wees dat er paniek aan boord was geweest
en/of dat men het schip in allerijl had moeten verlaten.
Noch werden er wrakstukken gevonden van de vermiste
schepen.
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Oorlogsdreiging beëindigd!
Het is eindelijk een feit. De wapenstilstand tussen de Elfen
en de Dwergen is er!! Enige maanstondes geleden hebben de,
beiden heren, de Dwergen Dun Soeteke Honorgut en de
Elfenkoning Vendor, de wapenstilstand bevestigd.
De zoon, Ommat Honorgut en de heer Silas Kallan moesten
samen bewijs zien te vergaren dat noch de Elfen, noch de
Dwergen verantwoordelijk waren voor de feiten die nu op
tafel lagen. Belangrijk detail was dat de heren gezamenlijk
de Dun en de Koning konden overtuigen dat de moord op
beide Kondu’s niet door een van de genoemde partijen was
gepleegd.
Ze konden het bewijs leveren dat de Elfenpijl waarmee de
Dwergen Kondu was vermoord niet van een Elf afkomstig
kon zijn, het was een goede vervalsing aldus de Jonkheer
Ommat. De Dwergenpruik die te maken had met de moord
op de Elfen Kondu was beslist niet gemaakt van Dwergenhaar aldus beide heren. Bovendien was er een kopie van een
pakbon, voor de Dwergenbaard, die gericht was aan een
zekere Bertrand, en dat was toch echt geen Elfen naam.
Beide bewijsstukken waren voor zowel de Dun als de Koning
voldoende om af te zien van verdere oorlogsdreiging.
Als klap op de pijl, zogezegd, kregen beiden heren, zowel
van Dun Soeteke als
van Koning Vendor,
een medaille opgespeld als bewijs
voor hun moed en
werk.

(De trotse Silas en Ommat, met de verdiende medailles)
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Nieuws van het Modehuis Les Hommes
d’ Noblesse
Na een lange periode doorbreekt Mr. Guido de stilte
rondom het modehuis. In het Gasthuis ’t Swaddergat trof
onze verslaggever Mr. Guido aan de goktafel.
Heer Guido zag er haveloos uit en zette grote bedragen in
aan de roulettetafel. Na verluid verpandde hij de kredietbrieven die het modehuis ontving, van grote en belangrijke
klanten naar aanleiding van hun bestellingen. Helaas was
Vrouwe Fortuna niet met hem gedurende lange tijd, doch
gelukkig voor Mr. Guido keerde het tij en wist hij grote
winsten binnen te slepen. Onbekend is of dit opwoog tegen
zijn verliezen. Wat wel duidelijk was dat zijn stemming
steeg naarmate de winst toenam.
Wij wisten hem te ontfutselen dat hij met een geheel
nieuwe collecties op de proppen zou komen. Eén daarvan
was de korte rokjes collectie. De andere legde zich toe op
de zogeheten vintage collectie. Na veel moeite wisten wij de
hand te leggen op enkele van zijn schetsen.
N(Troep

(Een overzicht uit de korte rokjes
collectie)
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Met de zogenoemde vintage collectie verwacht het creatieve brein achter het modehuis een nieuwe bron aan
potentiële nieuwe klanten aan te boren. Het zou zowel de
wat oudere als de jonge generatie Adel en welgestelden aan
moeten spreken. Voor de jongeren geldt dat zij zich overduidelijk willen onderscheiden van de lage Adel c.q. de wat
meer welgestelden.
Tevens verklapte Mr. Guido dat Mr. Nielson een grote anonieme donatie had ontvangen. De weldoeners wilde per se
anoniem blijven zo vermelde Mr. Nielson, de andere voorwaarde was dat zij als eerste in de nieuwe vintage kleding
gestoken zouden worden. Wij vermoeden dat deze donatie
wellicht de redding is geweest voor het in moeilijkheden
verkerende modehuis. Doch een ding is zeker Mr. Guido
bruist weer van inspiratie en zin, wat zeker een goed teken
is.

(Een greep uit de vintage collectie)
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Grootse opening Far Kingdomse
bibliotheken
Onze redacteur had het genoegen om de primeur uit te
brengen omtrent de grootse opening van de Far Kingdomse
bibliotheek.
De bibliotheek beschikt inmiddels over een grote collectie,
soms zeldzame boeken en geschriften. Sommigen zeer zeldzaam, anderen zeer bij de tijd. Natuurlijk is een bibliotheek
niet echt iets nieuws, wat wel nieuw is dat de complete
collectie nu gecatalogiseerd, geïnventariseerd, geheel
geconserveerd en opnieuw is gebonden. Tevens zijn er van
vele boeken en geschriften kopieën gemaakt en verstuurd
naar alle aangesloten en deelnemende bibliotheken.
Vanaf heden heeft de directie van de Hoofd bibliotheek het
voor eenieder mogelijk gemaakt tegen betaling uiteraard,
een kopie thuis gestuurd te krijgen van het door hem/haar
gewenste boek, dan wel geschrift. Helaas is het niet mogelijk, om logistieke reden, om in elke bibliotheek een exemplaar, al dan niet ter inzage, dan wel kopie te hebben van
alle boeken en/of geschriften. De directie doet alles wat
mogelijk is om uw verzoek dan door te sturen naar desbetreffende bibliotheek.
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Verontrustende berichten uit P’elli ‘n ore
Berichten uit het Sanatorium
Off Semita, beter bekend als
Sanatorium van het padje af,
beloven weinig goeds.
Volgens de directeur, de heer
Padje, heeft de komst van een
groep avonturiers gezorgt voor
grote onrust onder de vele
patiënten. Een ervan raakte
zelfs zo erg overstuur dat zij,
voor haar eigen veiligheid, in
een dwangbuis gezet moest
worden.
Dit is belist niet wat wij willen
voor onze patiënten, wiens zorg
ons is toevertrouwd. Dit zorgt
voor stress, zowel voor de
patiënt in kwestie als voor de
medepatiënten of gasten zoals ik
ze persoonlijk liever noem.

(Een patiënt in een dwangbuis)

Gelukkig hebben we een zeer
bekwame Arts welk dankzij zijn
gerichte therapieën en uitgekiende medicatie ervoor wist te
zorgen rust weer spoedig
terugkeerde.

Normaal gesproken zorgen de nieuwe gezichten van de
bezoekers van het Sanatorium juist voor opleving van de
patiënten, alsdus een vermoeide heer Padje. Maar wat nog
het ergste is, zo fluisterde hij ons toe: één van hen is
ontsnapt. Voor haar eigen belang dient zij zo snel mogelijk
terug te keren, dit omdat zij compleet afhankelijk is van
haar medicatie. Zonder dit vrezen wij voor haar welzijn en
mogelijk zelfs voor haar leven.
Mocht u haar gezien hebben neemt u dat contact op met
het Sanatorium of met de redactie van de Courant.
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Benadert u haar beslist NIET zelf, dit zowel voor uw als
voor haar veiligheid.
De heer Padje wilde tevens een beloning uitloven voor
diegende die de gouden tip aanlevert, welke leidt tot de
terugkeer van deze onfortuinlijke patiënt.
Alstublieft, help ons.. help haar, alsdus een geëmotioneerde
heer Padje.

(De ontsnapte patiënt)
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Wij van de Far Kingdomse Courant, ontvingen onderstaand
bericht welke geschreven is in de Heksen (fluister)taal.
Onze experts verzekerden ons dat dit bericht geen enkel
gevaar vormt en dus veilig geplaatst kan worden.

Hello Witches and wicca
I Gaia Woodson leader Of The Mist Of Dawn Coven, and my
brother Walter Woodson, need your help.
We are having trouble with a Demon called, “Xa’varan”.
This Demon tricked a normal person in stealing it’s soul.
That person was in grief of it’s friend and the Demon took
adventage of him.
The Demon was none of the kind i ever seen or heard of.
Now we promesed to help this guy, but we can’t do this
alone. We need some extra power to aid us. We need some
Ritualists, Casters and some Priests, which would be great.
We, Gaia and Walter of The Mist Of Dawn , one of the
factions of The Coven Of a Greater Dawn wish you al the
love and magic in the world. And hope to meet you all very
soon.
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Rituele moorden ontdekt
De politie heeft zaterdag in een kelder de
stoffelijke resten gevonden van vier personen die naar alle waarschijnlijkheid zijn
vermoord tijdens een Duvels ritueel.
De autoriteiten zijn nog op zoek naar de
mogelijke dader(s).
De stoffelijke resten van de slachtoffers,
twee mannen en twee vrouwen, waren
omringd met een kring kaarsen en bedekt
met bloemen. Drie lijken waren onthoofd
en de borstkas van het vierde slachtoffer
was opengesneden.
De moorden werden ontdekt door leden
van de vuurwacht die afgekomen waren op
een melding van een brand in het desbetreffende gebouw.
Eenieder die inlichtingen kan verschaffen
wordt verzocht snel contact op te nemen,
desnoods anoniem met de autoriteiten.

Wonderbaarlijke genezing.
Op 27 januari is een zwerver, Stuffie de Stoere genaamd, op wonderbaarlijke wijze genezen van een gebroken schouder, n.l. door een simpele handoplegging. Misschien ter teleurstelling van haar vele aanhangers gebeurde dit niet in de gebedszaal van Yamonda.
Stuffie verklaarde achteraf aan een medewerker van de Far Kingdomse Courant verwonderd te zijn dat de man juist hem uit koos.
Stuffie geloofd namelijk absoluut niet in wonderen zo vertelde hij
“sprookjes voor volwassenen” zo noemde hij het.
De man is volgens hem dan gewoon ook een bekwaam chirurgijn die
toevallig zwervers helpt.
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Redactioneel
Z verhuist, voorlopig.....
Z gaat verhuizen. Het werd wel erg krap op de Korte Prinsengracht,
en nu hebben we iets gevonden in de Kamp wederom te Wamsterdam.
Heel plezierig, maar ook een hoop gedoe. Het belangrijkste probleem is
misschien wel: “hoe vertellen wij het aan onze nieuwe buren?”
Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat er honderden havenarbeiders in opstand kwamen omdat het Stoelenproject in het havengebied
zou komen – als je echt nergens meer terecht kon, had je daar nog
een stoel voor de nacht. Dat is toen niet doorgegaan. Zelf werden we
indertijd op de Korte Prinsengracht ook niet echt erg enthousiast
ontvangen. Dat trok bij, op den duur.
Maar dus nu die nieuwe buren.
Er werd een strategie opgesteld, een commissie gevormd en een brief
geschreven. Een beetje lang – dat krijg je met al die voorzichtigheid.
Het was een wonder van diplomatie. “Wij vertrouwen en hopen nu op
een net zo prettige relatie met u als wij nu hebben met onze buren”,
stond er onderaan het volle A-viertje.
Iedereen werd uitgenodigd om donderdag 17 februari te komen kijken
hoe het er bij ons toeging. Zevenhonderd brieven werden er rond het
nieuwe adres verspreid.
Daar zaten we dan die donderdagmiddag. Tussen enorme hoeveelheden thee en koffie. We hebben nog eens doorgenomen wie waar zou
komen te zitten in het nieuwe pand (je moet opletten bij dat soort
dingen). We hadden er alle tijd voor. Er kwam niemand. Na anderhalf
uur meldde zich de Stadhouder van Muiden de IIe. Hij zei: “Leuk dat
jullie komen. Welkom”. Dat was alles.
Zouden ze allemaal zo nuchter zijn daar in Wamsterdam? Zelf nog
maar eens gaan kijken. Het ziet er aardig uit. Gerenoveerde buurt.
Iets te gerenoveerd misschien. Aan de overkant is een bruine kroeg.
Die lui moet je natuurlijk te vriend houden, dus even gaan vragen.
De kroegbaas keek wat verbaast. “Wat zou ik ertegen moeten hebben?”
zei hij, “iedereen zijn werk.” Dacht iedereen er maar zo over (noot
van de redactie.)
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Werkeloze Heks opeens een musicalster
(Aiama Mjule)
Een 39-cirkelige werkeloze Heks krijgt een hoofdrol in de musical:
“Heksen en bezemstelen” over het turbulente leven van een beroemde
Heks en zangeres Franka Snater.
Stephany Triffit, in kleine kringen al bekend om haar Franka Snater
vertolkingen, werd ontdekt door een impresario die haar portret in
de daklozenkrant zag. Dat melde de plaatselijke Courant.
Heksen en bezemstelen gaat op 12 mei in het Wamsterdamse Gleesk
in première. Daarna maakt Triffit haar opwachting in het Morgetse
West End.
Triffit heeft echter beloofd haar afkomst niet te vergeten en ook op
te treden in de inloophuizen in de Far Kingdoms. Kaarten zullen via de
daklozenkrant tegen geringe vergoeding of wederdiensten verkrijgbaar zijn.
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Boeuf Bourguignon (stoofschotel met
wijn en rundvlees) (4 personen)
Ingrediënten
800 g ribrunderlappen
75 g ongezouten roomboter
125 g biologische spekreepjes
1 middelgrote ui
300 g winterpeen
1 teen knoflook
1 el tarwebloem
375 ml volle rode wijn
380 ml vleesfond *
5 g verse tijm
1 gedroogd laurierblaadje
250 g kastanjechampignon
400 g sjalot
10 g verse platte peterselie

Bereiding
1. Dep het vlees droog en snijd in stukken van 4 cm.
Bestrooi met peper en zout. Verhit 30 g boter (per 4
personen) in een braadpan en bak het vlees in 2 delen
op hoog vuur rondom bruin. Neem het vlees met een
tang uit de pan. Bak de spekreepjes in het achtergebleven bakvet op middelhoog vuur in 5 min. krokant.
Neem met een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken
op keukenpapier. Laat het bakvet in de pan.
2. Snipper ondertussen de ui. Schil de winterpenen en
snijd in plakjes van een ½ cm. Plet de knoflook. Voeg ⅕
van de boter toe aan het bakvet in de pan en fruit de
ui, peen en knoflook 5 min. op laag vuur. Doe de bloem
erbij en laat in 3 min. al roerend gaar en goudbruin
worden.
3. Voeg het vlees, de wijn, fond, laurierblaadje en de
takjes tijm toe en het breng aan de kook. Laat het dan,
met de deksel op de pan, 2,5 uur op het laagste vuur
stoven. Roer af en toe.
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4. Veeg ondertussen de champignons schoon met keukenpapier en halveer de sjalotten. Verhit de rest van de
boter in een koekenpan op hoog vuur en bak de sjalot
in 5 min. goudbruin. Neem met een tang uit de pan. Bak
de champignons in het achtergebleven bakvet in 6 min.
rondom bruin.
5. Haal na 2,5 uur de takjes tijm en het laurierblaadje uit
de boeuf Bourguignon. Voeg de spekreepjes, sjalot en
champignons toe, roer door en breng aan de kook.
Zet het vuur laag en stoof zonder deksel op de pan nog
30 min. zodat de boeuf iets inkookt. Breng op smaak
met peper en eventueel zout. Snijd de peterselie fijn en
strooi erover.
* Zelf vleesfond maken gaat ongeveer hetzelfde als bouillon
maken. Je begint vaak met kalfs- of runderschenkel.
Deze kun je eerst een uurtje op 160 tot 180 graden roosteren in de oven voor extra veel smaak. Vervolgens doe je
de schenkels in een kookpan.
Combinatietip:
Lekker met aardappelpuree, gekookte aardappelen of rijst.
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