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ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS 
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Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties terecht.  
Dat is vandaag niet anders. 

Anna: ”Alex, wacht! Kijk daar, volgens mij zit Filip in de problemen.” 
Alex: ”Ja, je hebt gelijk, het lijkt erop dat hij het aan de stok heeft met de politie.” 

Filip heeft zo te zien geen idee van wat er aan de hand is. ”Echt waar!”, zegt hij tegen de agenten. ”Iemand heeft me dit 
geld gegeven. Ik wist niet dat ik iets verkeerd deed.” 

Anna: ”Ik vind dat we moeten oversteken  
en kijken wat er aan de hand is. De 

medewerker van de elektronicawinkel  
is zo te zien kwaad geworden. Hij moet 
de politie hebben gebeld. Wat denk je, 
zou Filip iets hebben gestolen?” 

Alex: ”Zoiets zou Filip nooit doen. Maar 
volgens mij gaat het om het bankbiljet. 
Kijk, de agenten houden het tegen het 
licht. Ik hoop niet dat Filip iets met een 
vals biljet gekocht heeft. Kom op, laten 
we kijken of we het hem kunnen 
vragen.”
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Filip: ”Jullie moeten me helpen! Mijn ouders 
vermoorden me als ze erachter komen dat ik 
door de politie ben aangehouden. Ik begrijp 
er niks van. Tom Valsaert heeft me geld 
gegeven en me gevraagd of ik iets voor 
hem kon kopen. Ik ken hem van het 
internet. Hij is echt aardig. Ik help hem 
een beetje de weg te vinden in de stad, 
want hij komt hier niet vandaan.” 

Anna weet een paar seconden niet wat ze 
moet zeggen, maar dan barst ze los: ”Hoe 
haal je het in je hoofd, Filip? Vond je het 
niet een beetje vreemd dat iemand die je 
nauwelijks kent je zomaar geld geeft?”

Filip: ”Nee, waarom? Ik heb iets voor hem 
gedaan en daar zou hij me voor betalen. Tom gaf 
me een nieuw biljet van 50 euro om een 

videogame voor hem te kopen. Alles wat ik moest 
doen, was de videogame en het wisselgeld aan 

hem geven. In ruil daarvoor beloofde hij me vijf euro.” 

Anna en Alex leggen Filip uit dat hij is bedrogen: het bankbiljet moet wel vals zijn. Het was een uitgekookt plan: in ruil voor 
zijn valse biljet zou Tom Valsaert echt geld terugkrijgen, en ook nog een videogame! Anna en Alex zien dat Filip in de 
problemen zit en besluiten hem te redden.



 English  - 5 -

Samen met de politie gaan ze proberen Tom 
Valsaert in de val te lokken, want het zou 
best kunnen dat hij ook anderen probeert 
vals geld te laten uitgeven. De politie 
vreest ook dat er achter deze opzet om 
tieners vals geld in omloop te laten brengen 
een grote criminele organisatie zit. 

Samen met de politie lukt het Anna en Alex 
Tom Valsaert op te sporen in een chatroom  
op het internet. Het duurt niet lang of  
hij maakt een afspraak met ze.
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Gelukkig is de politie in de buurt en gaat achter 
hem aan. Als ze hem te pakken krijgen spartelt  
hij tegen. Anna en Alex slaken een zucht van 
verlichting als Tom wordt gearresteerd en in een 
politieauto wordt weggevoerd.

Wanneer ze elkaar ontmoeten, vraagt Tom aan Anna 
en Alex of ze een videogame voor hem kunnen kopen. 
Hij geeft ze geld, maar Anna haalt een echt biljet 
uit haar portemonnee en vergelijkt het met het 
biljet van Tom. 

”Dit biljet is vals!”, roept ze. Tom Valsaert begrijpt 
dat hij ontmaskerd is en maakt dat hij wegkomt. 
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Na dit avontuur krijgen Anna en Alex een onderscheiding van de Europese Centrale Bank  
voor hun hulp bij het pakken van Tom Valsaert. 

Anna: ”Heel erg bedankt, maar eigenlijk heeft de politie de valsemunters uitgeschakeld.  
Wij hebben ze alleen maar op het goede spoor gezet.”

Alex: ”We wilden vooral Filip helpen, hij was er door het bedrog van Tom Valsaert 
ingeluisd. Die zit nu gelukkig achter de tralies.” 

Na de uitreiking van hun onderscheiding komen Anna en Alex Filip  
weer tegen op de eurotentoonstelling georganiseerd door de  
Europese Centrale Bank. 

Filip: ”Nog bedankt hè. Jullie zijn echte vrienden! Ik heb gehoord 
dat Tom alles heeft opgebiecht en dat de illegale drukkerij die  
de valse biljetten maakte, is opgedoekt.” 

Anna: ”Wow, dat is goed nieuws! Daar ga ik wat over posten op  
de Facebookpagina van de school.” 

Alex: ”Filip, je weet dat je voorzichtiger had moeten zijn, hè?  
Op het internet kom je soms de vreemdste figuren tegen. 
Iedereen weet toch dat je van vreemden geen geld moet 
aannemen!”

Anna: ”Kom op, Alex. Iedereen maakt fouten.” 

Filip: ”Ja, dat kun je wel zeggen. Ik heb mijn lesje geleerd, 
hoor: vals geld gebruiken is verboden en gevaarlijk!” 
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Nadat Anna de informatie over de eurobiljetten en euromunten op de 
tentoonstelling heeft gelezen, zegt ze: ”Hier, kijk maar, je kunt 
heel makkelijk zien of eurobiljetten echt zijn of niet. Je hoeft 
maar drie dingen te controleren: eerst voel je aan het biljet. 
Het moet knisperen en op sommige plaatsen dikker zijn. 
Daarna kijk je naar het watermerk tegen het licht. En dan 
kantel je het bankbiljet om het lichteffect te zien op het 
hologram en het smaragdgroene cijfer.” 

Alex: ”Anna, hou maar op, we zijn toch geen experts of zo? 
Kun je dat ook in normaal Nederlands uitleggen? Hoe wist je 
dat Toms bankbiljet vals was toen je het tegen het licht 

hield?” 

Anna: ”Ik keek naar het watermerk. Kijk maar. Als je een nieuw 
eurobiljet tegen het licht houdt, kun je prinses Europa zien.” 

Filip: ”Wie?” 

Anna: ”Europa is een prinses uit de Griekse mythologie. Het Europese continent is naar haar genoemd. Zij komt op alle nieuwe 
eurobiljetten voor in het watermerk en hologram. Op de nieuwe biljetten van 20 en 50 euro is ze te vinden in het 
portretraampje - dat is een echt gaaf onderdeel van het hologram.” 

Alex en Filip: ”Hologram? Portretraampje? En dat moeten wij allemaal snappen?”

Anna: ”Zien jullie die glanzende, zilverkleurige band op het biljet? Dat is het hologram. Moet je kijken wat er gebeurt  
als je het bankbiljet kantelt. Je moet er niet mee zwaaien! Gewoon langzaam kantelen! Zie je dat de plaatjes veranderen? 
En kijk naar de bovenkant van het hologram.”
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Watermerk  
Houd het bankbiljet tegen 
het licht. Prinses Europa 
wordt zichtbaar. 

Portretraampje 
Houd het bankbiljet tegen het licht en 
kijk hoe het raampje aan de bovenkant 
van het hologram doorzichtig wordt.

Smaragdgroen cijfer 
Kantel het bankbiljet 
om het glanzende 
lichteffect te zien.

Hologram  
Kantel het bankbiljet en 
kijk hoe de plaatjes op de 
zilveren band veranderen.

Alex: ”Wow. Het wordt doorzichtig als je het tegen het licht houdt. Het lijkt op een raam en er zit een portret van Europa in.”

Filip: ”En wat is dat glimmende cijfer linksonder? Er was een soort lichteffect toen je het biljet kantelde.”

Anna: ”Dat is het smaragdgroene cijfer. Dat is nóg een kenmerk dat de eurobiljetten veilig maakt en makkelijker  
te controleren.” 

Filip: ”Daar heb ik nooit bij stilgestaan! Na wat mij is overkomen bekijk ik mijn eurobiljetten een stuk beter!  
Zo moeilijk is dat nou ook weer niet.”

Kenmerken van het papier 
Het papier knispert, is 
stevig en voelt op sommige 
plaatsen dikker aan.
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