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Patiënten vragen via
tablet om verpleging
Digitaal. Zo’n 80 procent van de zorginstellingen zal over vijf jaar met tablets voor patiënten werken, stelt Tom Luhukay van ICT-dienstverlener Ifective. ”Op
deze manier is er minder personeel nodig, terwijl de kwaliteit van de zorg toeneemt”, zegt hij. Het ministerie van Volksgezondheid juicht deze ontwikkeling
toe. ”Het geeft de patiënt meer vrijheid en de verpleegkundige meer ruimte om zich bezig te houden met echt belangrijke zorgtaken.” PAGINA 3

Stemmen onder het genot van klassie-
ke muziek of tussen de vissen in de
dierentuin. Gemeentes doen er alles
aan om je vandaag naar de stembus te
krijgen. Voor het gemak van de kiezer
kan het democratische recht ook
weer op veel NS-stations worden
uitgeofenend. PAGINA 2

Alles uit kast om
kiezer te lokken

Chelsea won gisteren op het eigen
Stamford Bridge met 2-0 van Galatasa-
ray, mede door een goal van Samuel
Eto’o (foto). Galatasaray-sterspelers
Didier Drogba en Wesley Sneijder

bleken niet meer dan een schim
van hun vroegere
zelf. PAGINA 15

Drogba, Sneijder:
vergane glorie?
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Samsung Galaxy S4
Gratis, met nu €100 retour

500 MB met 4G
Onbeperkt bellen & sms’en

HTC One Mini
Gratis

500 MB met 4G
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ROTTERDAM E.O.

Naar de stembus!
Partijen strijden tot laatste minuut voor iedere stem

Tot het allerlaatste moment gaan Rotterdamse politici door om zoveel mogelijk kiezers van hun standpunten te overtuigen. Vandaag gaat heel Nederland naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad
te kiezen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb roept Rotterdammers in zijn column op om vandaag te gaan stemmen en hoopt op een hoge opkomst. LEES MEER R1 EN R2 / RICHARD VAN DER KLAAUW
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Dat Heleen van Royen graag terug naar
Nederland wil komen was al bekend.

Maar haar terugkeer lijkt nu definitief. De
schrijfster zet deze week haar huis in

Portugal in de verkoop. De woning moet
7,5 ton opleveren, vertelde Albert Verlin-
de gisteren bij Q-Music. Eerder zei Van
Royen al dat ze graag wat vaker bij haar
vriendje Bart Meeldijk en haar kinderen
wil zijn. ”Er is niet zoveel meer dat me in

Portugal houdt.”

Portugal

Van Royen zet
huis te koop

FEBRUARI 2014:

Autoverkoop

DE AUTOVERKOOP IN EUROPA NEEMT TOE
FEBRUARI 2013:

doen. Het is maar te hopen dat ieder-
een zijn stem pas bij zich heeft wan-
neer kiezers te caravan tegenkomen.

Tussen de duikpakken
DeonderzeebootTonijn inDenHelder
is vandaag ingericht met een stembu-
reau. Kiezers kunnen in de duikboot
regelrecht naar het stemhokje lopen
omhun stemuit te brengen.Wanneer
ze het stemformulier hebben ingele-
verd kunnen de stemmers de hele dag
gratis rondlopen in de rest vanhetMa-
rinemuseum.

Vissen kijken tijdens het stemmen
In Dierenpark Artis kunnen kiezers
het stembureau vinden in het Aquari-
um. De stemmers komen binnen via
een zij-ingang van de dierentuin,
waardoor ze een blik kunnen werpen
op de tentoonstelling ’Tanja’. Het in-
middels overleden nijlpaard is opge-
zet te midden van de nijlpaardenten-
toonstelling. Ook kunnen de kiezers
een gedeelte van het Aquarium aan-
schouwen. Stemmen in Artis is over-
igens geen gratis toegangspas voor de
dierentuin. DOMINIQUE HEUS

Geschat wordt dat de helft van de kie-
zers daadwerkelijk de stemhokjes in-
duikt. Om stemmen aantrekkelijker te
maken zijn er steeds meer bijzondere
plekken waar je kunt stemmen. Van
eenonderzeeër tot eenaquarium;niets
is te gek deze verkiezingen.

Sfeermuziek in de stemhokjes
Festival Classique zal vandaag tijdens
de verkiezingen verschillende stemlo-
caties in Den Haag bezoeken. Met de
stemconcerten wil de festivalorganisa-
tie ervoor zorgen dat de stemmers ont-
spannen en geconcentreerd hun poli-
tieke keuze kunnenmaken. De harpist
en violist van Duo Amabile zullen
langsgaan bij het Gemeentemuseum,
boekhandel Paagman en het Binnen-
hof.

Kamperen met het stembiljet
Om inwoners tegemoet te komen en
nogevenextra te attenderenophet feit
dat er gestemd kan worden rijdt in Lei-
den vandaag de hele dag de Stemcara-
van rond. In de stemcaravan is plaats
voor één kiezer. Het voertuig zal gedu-
rende de hele dag acht locaties aan

Stemmen kan op de vreemdste locaties

Stemmen in een duikboot, het kan in Den Helder. / MICHEL VAN ZWIETEN

Ook dit jaar kan er weer op verschil-
lende stations in Nederland gestemd
worden. Gemeenten hebben op meer
dan veertig verschillende NS-stations
een stembureau geopend. Station
Castricum is het eerste stembureau
dat vandaag zijn deuren opende. Hier
kon al vanaf 05.00 uur gestemd wor-
den. Kiesgerechtigde reizigers kun-
nen alleen stemmen op het station
van de gemeente waar ze wonen. Op
de meeste stations kunnen kiezers tot
21.00 uur, de tijd dat alle stembureaus
landelijk sluiten, hun stem uitbren-
gen. Door middel van informatiebor-
den wordt duidelijk aangegeven waar
de stemlokalen zich bevinden. ANP

Kieslokaal. Stembureaus open
op ruim veertig NS-stations

Xxxx

Vele honderden Friese burgers
hebben zich de afgelopen dagen
bezorgd gemeld bij hun gemeente
omdat ze geen stempas hebben
ontvangen voor de gemeenteraads-
verkiezingen van vandaag. Leeu-
warden, De Friese Meren en Hee-
renveen kregen meer dan duizend
verontruste mensen aan de lijn, zo
meldden de gemeenten gisteren.

Die konden de bellers direct
gerust stellen: in de betrokken
gemeenten zijn nu geen verkiezin-
gen. Die zijn in november vorig
jaar al gehouden vanwege de
herindeling in delen van de pro-
vincie. Een advertentie in een
huis-aan-huisblad zou voor verw-
warring hebben gezorgd. ANP

Verwarring

Friese kiezers: waar zijn
onze stempassen?

Premier Mark Rutte adviseert
vandaag bij de gemeenteraadsver-
kiezingen te stemmen op een
lokale partij die ook bestuurders
heeft in de provincie en op lande-
lijk niveau. Om lokaal dingen
geregeld te krijgen, moet je die
contacten hebben, zei hij gisteren
in RTL Boulevard. De VVD en meer
landelijke partijen zijn volgens
Rutte geworteld in de lokale ge-
meenschap. Als een wethouder
van zo’n partij iets voor elkaar wil
krijgen, zijn contacten in de pro-
vincie of met ministers van groot
belang. ”Anders krijg je die weg,
die extra politieagenten niet. Al
dat soort zaken vragen contacten
op alle niveaus.” ANP

Invloed

Rutte: stem lokaal op
een landelijke partij

Hoewel we vandaag alleen voor de ge-
meenteraad kunnen kiezen zullen de
ogen vooral gericht zijn op de landelij-
ke VVD en PvdA. Met name de PvdA
dreigt vandaag, geplaagd door schan-
dalen, af te stevenen op een diepte-
punt. In de grootste steden dreigt een
historische afgang voor de socialisten.
In Amsterdambestaat zelfs de kans dat
de PvdA voor het eerst in de geschiede-
nis niet de grootste partij wordt.

In Amsterdam is de partij onder lei-
ding van Pieter Hilhorst in een nek-
aan-nekrace verzeild geraakt met D66.
Volgens het lokale onderzoeksbureau
O+S staan beide partijen op 11 zetels,
maarhet verschil is zo klein dat dewin-
naar ‘too close to call’ is. In Rotterdam
stevent de PvdA ondertussen ook af op
een historisch slecht resultaat van
rond de 9 zetels. De leefbaren van lijst-
trekker Joost Eerdmans gaanhier bijna
zeker de grootste worden. En in Den
Haag is de partij inmiddels in zwaar
weer terecht gekomen nu de PVV een
serieuze gooi doet naar de verkiezings-
winst.

Om het tij te keren was met name
Diederik Samsom de afgelopen dagen
nog onvermoeibaar op pad om de laat-
ste zieltjes te winnen. Maar ook in de
landelijke peilingen lijkt de partij over

het hele front de klappen te krijgen
voor het weinig populaire kabinetsbe-
leid.

Hoewel bij hoog en bij laag beweerd
zalwordendathet vandaagniet omhet
Binnenhof gaat, wordt een lokale af-
straffingdaarwel degelijk gevoeld. Een
verliezende coalitie in combinatie met
goed resultaat voor partijen als D66 en
de ChristenUnie zet de toch al niet ge-

makkelijke relatie met de oppositie
nog verder op scherp.

Bij al dat landelijke verkiezingsge-
weld zouden de lokale partijen wel
eens garen kunnen spinnen. Vandaag
doen er door heel het landmeer lokale
partijen dan ooit mee, 1.024 in totaal.
In het Gelderse Rozendaal en op
Schiermonnikoog kan zelfs alleen
maar op lokale partijen worden ge-

stemd. Volgens een peiling van TNS Ni-
po, eind februari, worden de lokalen
opgeteld zelfs landelijk de grootste. Bij-
na 30 procent van de kiezers zei toen
’lokaal’ te gaan stemmen.

Eindsprint. In een aantal
traditionele PvdA-bolwerken
wankelt de machtspositie
van de sociaaldemocraten.
Een dieptepunt dreigt.

PvdA-prominenten voerden de afgelopen dagen nog verwoed campagne in heel het land. / KOEN VAN WEEL | ANP

PvdA strijdt in grote
steden om de macht
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Dagjesmensen die van plan zijn
naar Schiphol te gaan om een
glimp op te vangen van de vele
regeringstoestellen die er arrive-
ren voor de nucleaire top, kunnen
beter thuisblijven. ”Er valt niets te
zien”, zei een woordvoerster van
de luchthaven gisteren.

De vliegtuigen worden gepar-
keerd in het Polderbaangebied en
dat ligt te ver van het centrum van
de luchthaven. Ook de spotters-
plaats bij de Polderbaan is dicht.
ANP

Nucleaire top

Regeringstoestellen op
Schiphol niet te zien

Volgens de Curaçaose minister van
Justitie Nelson Navarro zijn er ”te
veel zware automatische wapens
op het eiland die worden binnen
gesmokkeld”.

Navarro wil daarom zowel de
baaien als de containers die via de
havens binnenkomen strenger en
24 uur per dag controleren. Navar-
ro zei dat gisteren in reactie op de
dood van een bekende lokale
39-jarige radio-dj die gisternacht
werd doodgeschoten. Het is de
negende dode dit jaar. ANP

Moorden

Justitieminister: te veel
wapens op Curaçao

”Acties
kunnen
in iedere
stad, bij
ieder
bedrijf en
op ieder
moment

van de dag plaatsvinden.”

Ron Meyer
De vakbondsbestuurder van FNV Schoonmaak stelt
stakingen in het vooruitzicht voor een betere cao
voor schoonmakers. Daarbij wordt ook de nucleaire
top volgende week in Den Haag niet ontzien.

Schoonmaak

De Italiaanse partij Lega Nord
vraagt inwoners van Venetië deze
week naar hun mening over even-
tuele onafhankelijkheid van hun
regio Veneto. Tot nu toe zijn al
700.000 mensen online onder-
vraagd, meldde de Venetolaanse
president Luca Zaia gisteren.

De peiling is geen formeel
referendum, maar Lega Nord
hoopt dat dat wel de volgende stap
is. Er wordt alvast een onafhanke-
lijkheidsverklaring geschreven als
de uitslag ’ja’ blijkt. ANP

Lega Nord

Referendum Venetië
over onafhankelijkheid

Venetianen denken na over hun
onafhankelijkheid. / AFP

Argus. Veel stempasmisbruik
bij verkiezingen

Zo’n 80 procent van de zorginstellin-
gen zal over vijf jaar met tablets voor
patiënten werken, stelt Tom Luhukay
van ICT-dienstverlener Ifective. Ver-
schillende leveranciers zijn al bezigom
portals en apps te ontwikkelen waar-
mee patiënten veilig kunnen commu-
niceren met het personeel. ”Op deze
manier zijn erminderwerknemers no-
dig, terwijl dekwaliteit vande zorg toe-
neemt,” aldus Luhukay.

Minister Schippers en staatssecreta-
ris Van Rijn steunen de gedachte van
Luhukay, stelt een woordvoerder van
het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. ”Juist deze toepassin-
gen geven de patiënt meer vrijheid en
de verpleegkundige meer ruimte om
zich bezig te houden met de echt be-

langrijke zorgtaken.”
Volgens Luhukay is het huidige sys-

teem in de zorg achterhaald. ”Verple-
gers snellen nu vaak naar patiënten als
zij op een rode knop drukken, alleen
om erachter te komen wat ze willen
drinken. En het is toch van de zotte dat
er nog steeds iemand op een afgespro-
ken tijd aan je bed komt staan met de
vraag wat je wilt eten? Door het ge-
bruik van tablets hoeven verplegers
niet meer continu heen en weer te lo-
pen. Bovendien kunnen ze meteen in-
schatten hoe urgent de situatie is.”

Door ICT effectief in te zetten, kun-
nen zorgbestuurders veel geld bespa-
ren, benadrukt Luhukay. ”De aanschaf
van tablets kost geld. Maar als die er

eenmaal zijn, kun jemedewerkers veel
efficiënter inzetten, op de momenten
dat het echt nodig is. Zorgbestuurders
hoeven minder personeel in te huren.
Bovendien geeft het medewerkers
meer lucht om hun werkzaamheden
naar behoren uit te voeren.”

Ook Cliëntenbelang Amsterdam,
een onafhankelijke organisatie die
zich inzet voor kwetsbare mensen in
de samenleving, is enthousiast. ”Wij
zijn een groot voorstander van het toe-
passen van ICT in de zorg. We juichen
tablets voor patiënten dan ook toe”,
stelt directeur Ad Warnar. ”Het is ech-
ter wel belangrijk dat cliënten in alle
fases van de ontwikkeling worden be-
trokken. Daarnaast mag het persoon-
lijke contact tussen patiënt en zorgver-
lener ook bij de komst van tablets niet
verloren gaan.”Warnar benadrukt ver-
der dat de privacy van patiënten ge-
waarborgd moet blijven en zij zelf
moeten kunnen kiezen of ze van ta-
blets gebruik willen maken.

Patiënt communiceert
straks in zorginstelling
via tablet met verpleger
Zorg. Het gros van de
patiënten heeft straks
toegang tot tablets, voorspelt
een ICT-dienstverlener. Het
ministerie van Volksgezond-
heid juicht tabletgebruik toe.

Urgent

”Door het gebruik van tablets
kunnen verplegers meteen
inschatten hoe urgent de situ-
atie is.”
Tom Luhukay

Snuffelhonden op nucleaire top
In en om het World Forum oefenen snuffelhonden en hun begeleiders in het opsporen van explosieven.
Op 24 en 25 maart vindt in het congrescentrum de nucleaire top plaats. / FREEK VAN DEN BERGH / ANP

MARIEKE
VAN DER VOORT
marieke.vander.voort@metronieuws.nl
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De videoclip van rapper Hozny waarin
een op PVV-leider GeertWilders lijken-
de persoon twee pistolen tegen zijn
hoofd krijgt, is ”walgelijk”. Premier
Mark Rutte zei dat gisteren bij RTL 7.
”Walgelijk, echt vreselijk. Wij zijn een
hele open democratie en Geert Wil-
ders, Alexander Pechtold, wij allen
moeten ons werk in openheid kunnen
doen. Als dan een of andere idioot dit
soort filmpjes maakt, ik heb er geen
woorden voor”, aldus Rutte.

Hij blijft vanmening dat een ”onzin-
nige uitspraak” van Wilders over Den
Haag dat beter af zou zijn met minder
Marokkanen, op de inhoud bestreden
moet worden. Hij sluit zich niet aan bij
bijvoorbeeld veel PvdA-politici die fel
op Wilders teksten reageerden. „Daar
heel erg moreel verheven op reageren,
daar help je het debat niet mee.” Rutte

waarschuwt voor het doorslaan in poli-
tieke correctheid in het bestrijden van
Wilders, die altijd ”fortissimo” zijnme-
ning geeft.

De vergelijkingen van PVV-leider
Geert Wilders met Adolf Hitler leiden
tot een „heel giftig klimaat” waarin ge-
weld tegen Wilders of andere PVV’ers
mogelijk wordt. PVV-Kamerlid Harm
Beertema zei dat gisteren tegen het
ANP. Beertema maakt zich grote zor-
gen over de veiligheid van PVV’ers. Hij
heeft hetzelfde gevoel als in de periode
voordemoordopPimFortuyn.Volgens
hem wordt Wilders net zo gedemoni-
seerd als Fortuyn toen. De vergelijkin-
gen met de Tweede Wereldoorlog en
Hitler vormen volgens Beertema een
”overtreffende trap” die geweld kun-
nenuitlokken van ”de linkse activisten
van deze wereld”. ANP

Rutte: video van rapper over Wilders is walgelijk

Beelden uit de videoclip van rapper Hozny.

Aangifte

PVV-leider Geert Wilders gaat aangif-
te doen tegen rapper Hozny vanwege
diens videoclip waarin een opWilders
lijkende persoon twee pistolen tegen
zijn hoofd krijgt.

● Hij noemde de video ziekelijk en
walgelijk. Volgens Wilders gaat
het ”door merg en been en is het
iets wat je je grootste tegenstander
niet gunt”. Hij zei verder dat hij
een paar weken geleden informa-
tie heeft gehad van deNederlandse
terreurbestrijdingsdienst dat er
sprake is van een hogere dreiging
tegen hem.

De crisis in ons land gaat voorbij op de
manier zoals dat altijd gaat, met hulp
vanuit het buitenland. Vanaf dit jaar
gaat de uitvoer aantrekken, bedrijven
zullen daardoor meer investeren, ”en
uiteindelijk hoop je dan dat mensen
weer meer uit gaan geven. Eigenlijk is
dat het klassieke patroon van hoe Ne-
derland altijd uit een crisis komt”,
meent Laura van Geest, directeur van
het Centraal Planbureau (CPB).

De belangrijke jaarlijkse ramingen
van het CPB, die gisteren werden ge-
presenteerd, waren voor het eerst in
tijden weer een beetje hoopgevend.
Volgens Van Geest en haar rekenmees-
ters hebben we de zwaarste tijd inmid-
dels achter ons gelaten, en klimt Ne-
derland volgens het bekende patroon
langzaam uit het dal. De Amerikanen,
Engelsen en Duitsers komen meer
spullen bij ons kopen, Nederlandse be-
drijven kunnen daardoor weer meer
geld uitgeven en uiteindelijk bereikt
het sneeuwbaleffect, met wat vertra-
ging, degewonemanopstraat.Als alles
gaat zoals voorzien krijgen de meeste
mensen dit jaar al meer geld te beste-
den.

De cijfers die het CPB gisteren pre-
senteerde, wijken niet af van de ramin-
gen die 2weken terug naar buitenwer-
den gebracht. Daar bleek al uit dat de
economie aantrekt en een klein beetje
gaat groeien. Ook de koopkracht ver-
toont eenplusje. In2014komtdat voor-
al omdat de premies voor pensioenen
en de zorgverzekering lager zijn dan

eerder geschat.
Het lijkt erop dat die koopkrachtstij-

ging vanaf 2015ookecht zichtbaar gaat
worden in de winkels. Want het geld
dat we over hebben gaan we dan ook
daadwerkelijk uitgeven. Dat de werk-
loosheid ook dit jaar nog oploopt en de
huizenmarkt voorlopig niet aantrekt
maakt daarbij minder uit denkt Van
Geest. ”Uiteindelijk hebben we altijd

gezien dat als mensen meer te beste-
den hebben, zij ook meer uitgeven.
Consumptie loopt altijd in de pas met
het besteedbaar inkomen. Hier zat de
afgelopen jaren door de daling van de
huizenprijzen nog een extra rem op.”

Al dat goede nieuws is ook een op-
luchting voor het kabinet. De verwach-
ting is dat het begrotingstekort de ko-
mende twee jaar onder de 3 procent

blijft, zoals Brussel van ons verlangt.
Van Geest: ”Vanaf 2015 verwachten we
dat de economie echt gaat groeien,
daardoor komen er ook weer meer be-
lastinginkomsten binnen. Ook zal vol-
gend jaar dewerkloosheid gaandalen.”

Voorbij. Nederland krabbelt
langzaam op uit de grote
recessie. Vanaf 2015 gaan we
zelfs weer meer uitgeven.

Directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Laura van Geest (links) denkt dat we de zwaarste crisistijden achter de rug hebben. / PHIL NIJHUIS | ANP

Uitweg voor de crisis komt
als altijd uit het buitenland

Het wordt vrijwel zeker weer moge-
lijk om criminele burgers als infil-
trant in te zetten bij het bestrijden
van zeer zware georganiseerde mis-
daad. Een meerderheid van de Tweede
Kamer was er, althans op hoofdlijnen
en onder tal van voorwaarden, al mee
akkoord. Maar gisteren werd er nog
wel gesproken over een PvdA-motie
over voorwaarden aan en evaluatie
van de inzet van de ’burgermol’.

Coalitiegenoot VVD en de opposi-
tiepartijen CDA, PVV en SGP steunen
het voorstel van de sociaaldemocra-
ten, waarin staat dat een criminele
burgerinfiltrant alleen bij hoge uit-
zondering en onder strikte waarbor-
gen mag worden ingezet. De regering
moet bovendien jaarlijks melden hoe
vaak dat is gebeurd. ANP

Criminelen. Burgerinfiltrant
waarschijnlijk weer mogelijk
bij zeer zware misdaad

Minister Ivo Opstelten wil het opsporings-
middel al langer toepassen, omdat niet alle
bendes meer met de traditionele middelen te
bestrijden zijn. / ANP

Het plan om de kogge die op de
bodem van de IJssel ligt onderwa-
ter in een museum tentoon te
stellen, is van tafel. Dat meldde de
gemeente Kampen gisteren.

Het middeleeuwse wrak is in
2011 vlak voor de stad in de IJssel
gevonden. In de rivier moest een
museum komen waarin de kogge
in een soort aquarium permanent
kwam te liggen. De bouw van een
museum in de rivier bleek echter
juridisch te ingewikkeld, aldus
cultuurwethouder Janita Tabak. Zo
gelden er strenge regels voor
obstakels in grote rivieren. In 2015
wordt het wrak geborgen zodat de
rivier gebaggerd kan worden.

Koggen waren de handelssche-
pen van de Hanzetijd. Het aange-
troffen schip is 20 meter lang en 8
meter breed en is door archeolo-
gen als een internationaal belang-
rijke vondst omschreven. ANP

Koggeschip

Wrak krijgt toch geen
onderwatermuseum
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Belangrijkste uitgangspunt voor
alle positieve cijfers die het Cen-
traal Planbureau gisteren presen-
teerde is het aantrekken van de
wereldhandel, crisis op de Krim
draagt daaraan niet bij. Tot nu toe
hebben we daar op economisch
gebied nog niets van gemerkt.
”Maar als de onrust verder toe-
neemt kan dat wel degelijk gevol-
gen hebben”, meent Van Geest.
”Het is duidelijk dat dat slecht zou
zijn voor de handel over heel de
wereld en dat is waar de groei in
Nederland komende jaren op
gebasseerd is. Daarnaast zou het
gevolgen kunnen hebben voor de
prijs van olie en gas, dat is ook
nadelig.”

En het slechtste geval kan het
gedonder op de Krim de optimisti-
sche vooruitzichten voor de ko-
mende twee jaar bijna teniet. Van
de mooie groei die het CPB giste-
ren voorspelde blijft dan namelijk
nog maar een kwart procent over.
Dat zou in Nederland dan juist
weer meer werkloosheid, in plaats
van minder, tot gevolg hebben.

Uitgangspunt

Crisis op de Krim kan
roet in het eten gooien

RENS
OVING
rens.oving@metronieuws.nl

/DIMITAR DILKOFF | AFP
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U heeft onlangs gewaarschuwd
bedrijven aan te pakken die discri-
mineren. Waarom nu?
In mijn rol van minister van Integra-
tie zie ik dat er jongeren, die alles aan
hun opleiding hebben gedaan, er niet
tussen komen qua werk. We zagen
recent schrijnende voorbeelden van
jonge mensen, zoals Jeffrey Koorn-
dijk, die afgewezen werden om hun
afkomst. Daar gaan we grenzen aan
stellen. Bedrijven waar we als over-
heid zaken mee doen en die bewezen
discrimineren, gaan aan de schand-
paal. Er komt een pakket aan maatre-
gelen. Maar naast een strenge aanpak,
zullen bedrijven met een goed perso-
neelsbeleid ook in het zonnetje gezet
worden.

Is strafrechtelijk bewijs leveren dat
een bedrijf discrimineert niet erg
moeilijk?
Natuurlijk. Er is ook een groot grijs
gebied. Aan de andere kant mag je
niet zomaar beschuldigingen uiten.
Maar als het echt gebeurt, hebben we
daarvoor aangiften nodig. Nu meldt
driekwart van gediscrimineerde
mensen ‘t niet, omdat ze niet weten
hoe. Of ze schamen zich, en denken
dat ‘t toch geen zin heeft, of romp-
slomp en bureaucratie met zich mee-
brengt.

Gebleken is enkele jaren geleden dat
uitzendbureaus tegemoet kwamen
aan discriminerende eisen van bedrij-
ven. Uitzendwerk is vaak de sleutel
tot de arbeidsmarkt. Als dat nog
steeds gebeurt, worden deze bedrij-

ven wat mij betreft ook strafrechtelijk
aangepakt.

Wat kan deze app voor jongeren
bewerkstelligen?
Met deze gratis app die met de ge-
meente Rotterdam is gemaakt, zullen
ze eenvoudig een melding kunnen
sturen naar het dichtstbijzijnde dis-
criminatiemeldpunt. Die geven ver-
volgens aan wat een jongere kan
doen, bijvoorbeeld naar de politie
gaan. Maar ook ouderen kunnen er
gebruik van maken, als zij vanwege
hun leeftijd op de arbeidsmarkt wor-
den gediscrimineerd.

Wat is uw boodschap aan allochto-
ne jongeren die pessimistisch zijn
over werk, ongeveer 40 procent?
Je hebt meer tegenwind, maar ga niet
in een hoekje zitten! Wees goed voor-
bereid, zorg dat je je diploma’s op
orde hebt en laat je zien. Kies ook een
kansrijke studie! Er wordt hard ge-
werkt aan echte werkervaringsplek-
ken in bedrijven. Ook lokaal en in

samenwerking met gemeenten. Je
ziet overal initiatieven. We weten ook
dat als jongeren eenmaal binnen zijn,
dat ze slagen op de werkvloer.

Relevante netwerken zijn een be-
langrijk middel naar een baan.
Daar schort het juist bij deze groep
aan.
Dat is zo. Ook soft skills, zoals hoe je
je presenteert moeten aandacht
krijgen op werkervaringsplekken.
Laat je zien om wie je bent. Maar ook:
hoe zie je eruit, wat voor kleren heb
je aan. Dat is allemaal belangrijk. Het
is niet onmogelijk. Kijk naar de Ma-
rokkaanse burgemeester Aboutaleb
van Rotterdam en naat geslaagde
zakenmensen van migrantenafkomst.
Het is mogelijk. De kansen zijn er,
zeker in dit land.

Wanneer is uw missie geslaagd?
Wanneer ik de extreme verschillen,
driemaal zoveel werklozen onder
mensen met een migrantenafkomst,
kleiner zie worden. Mensen, jonge-
ren, hebben het recht niet uitgesloten
te worden in de samenleving. Uit
mijn gesprekken met jongeren weet
ik dat ze niet verwachten dat vooroor-
delen meteen verdwijnen, maar
jongeren verwachten wel dat dezelfde
regels gelden voor iedereen.

LODEWIJK ASSCHER
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, lanceerde gisteren met de

Rotterdamse wethouder Korrie Louwes de ‘Meld discriminatie Nu App’. Die maakt het eenvoudig
melding van misstanden te maken. “Zonder aangiftes kunnen bedrijven niet aangepakt worden.”

SCHANDPAAL
Probleem

“In mijn rol van minister van
Integratie zie ik dat er jonge-
ren, die alles aan hun oplei-
ding hebben gedaan, er niet
tussen komen qua werk.”

Lodewijk Asscher
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D66blijkt het populairst ondermiddel-
bare scholieren en mbo’ers. Daarach-
ter komen de VVD, de lokale partijen
en de PvdA. Dat blijkt uit de zogeheten
Scholierenverkiezingen van instituut
ProDemos. De uitslag ervan is dinsdag
gepresenteerd. In totaal brachten
22.048 leerlingen van 158 middelbare
scholen en mbo’s hun stem uit.

D66 kreeg 19 procent van de stem-
men. Bij de vorige gemeenteraadsver-
kiezingen in 2010 hadden de democra-
ten de steun van 12,7 procent van de
scholieren. De VVD bleef ongeveer ge-
lijk op 18 procent. De lokale partijen
boekten een flinkewinst, van12,5 naar
17,5 procent. De PvdA was vier jaar ge-
leden nog de lievelingspartij van de
scholieren, maar de sociaaldemocra-
ten zakken nu naar 17 procent.

De PVV doet alleen mee aan de ge-
meenteraadsverkiezingen inDenHaag
en Almere. In de hofstad steunt 16,6
procent van de scholieren de partij van

Geert Wilders. De PVV kreeg 6 stem-
menminder dan koploper D66. VVD is
derde, de Partij voor de Dieren verras-
send vierde, nog voor de PvdA. De uit-
slag geeft geen beeld van de hele stad,
omdatmaar drie scholenmeededen. In
Almere werd de verkiezing zelfs maar
op één school gehouden.

Ook kinderen op basisscholen
mochten een stem uitbrengen. Daar
won de VVD, met bijna 20 procent van
de 1649 stemmen. De lokale partijen
kregen 16 procent, gevolgd door PvdA
(15 procent), D66 en CDA (beide 14 pro-
cent). ANP

Junioren. D66 wordt grootste
partij bij scholieren, kinderen
hebben voorkeur voor VVD

Liberalen

19
procent van de stemmen van de scholieren gaat naar
D66. Daarmee is het de meest populaire partij.

De Amerikaanse inlichtingen-
dienst NSA heeft in zeker één land
alle telefoongesprekken afgetapt
en minimaal 30 dagen opgeslagen.
Dat schrijft de Washington Post op
basis van klokkenluider Edward
Snowden en andere betrokkenen.
Op verzoek van de VS wil de krant
niet zeggen om welk land het gaat.

Of het zogeheten MYSTIC-pro-
gramma nog steeds draait en ook
in andere landen is ingevoerd, is
niet duidelijk. ANP

Afluisterschandaal

NSA tapte in zeker één
land elk gesprek af

De drie verdachten in de zaak van
het ’rovershol’ bij Zuidlaren staan
op 1 april voor de rechter in Assen.
De politie kwam de mannen op
het spoor nadat een wandelaar de
twee holbewoners had opgemerkt.
In en rond het hol in een bos langs
de N34 (Emmen-Groningen) wer-
den later allerlei gestolen spullen
gevonden. De mannen hebben
meerdere dagen in het hol ge-
woond en het gebruikt als uitvals-
basis voor hun rooftochten. ANP

Holbewoners

Zaak ’rovershol’ in
Drenthe voor rechter

ANNETTE
KARIMI
annette.karimi@metronieuws.nl

RICHARD VAN DER KLAAUW



Een trap na. Zo ervaart personeel van
NS de stevige uitspraken van Marc De-
scheemaecker, de voormalige topman
van de Belgische Spoorwegen. Vak-
bondbestuurder Roel Berghuis van
FNV Spoor, spreekt van het schoonve-
gen van het eigen straatje door De-
scheemaecker in een gisteren versche-
nen boek: ”In een hoorzitting voor het
Beneluxparlement wordt onder ede
een verhaal verteld over de goede sa-
menwerking. Als er een jaar later iets
heel anders op tafel komt, dan is dat
echt een steek in de rug.”

In zijn gisteren in België verschenen
memoires Dwarsligger, doet Deschee-
maecker in het hoofdstuk over de Itali-
aanse Fyra een boekje open over de Ne-
derlandse Spoorwegen. Volgens hem
vertoonde zijn NMBS-personeel ‘een
natuurlijke afweerreactie tegen het
bijna naïeve enthousiasme’ van de Ne-
derlandse treintechnici: ”Bij hen was
het duidelijk: de Fyra-trein moest een
succes worden, dus was de Fyra-trein
een succes.” Ook noemt Descheemaec-
ker het NS-personeel eigenwijs: ”Het
zat niet meteen in de Nederlandse ge-
nen om te luisteren naar hun kleine
Belgische technische collega’s, die ech-
ter wel al wat Thalys- en Eurostar-erva-
ring hadden.”

De toenmalige NS-directie faalde
volgens Descheemaecker keer op keer
in de communicatie, zowel met hem
als naar de politiek,media en reizigers.

Zo bood zijn inmiddels eveneens ver-
trokken collega Bert Meerstadt telefo-
nisch excuses aan voor het per ongeluk
eenzijdig naar buiten brengen van de
problemen met de V250-Fyra in de
sneeuw. Enkele dagen eerder was er
een bodemplaat van één van de flit-
streinen gevallen.

Directielid Merel van Vroonhoven,
ook onlangs bij NS opgestapt, zou in-
tern steeds tegen de ‘solocommunica-
tie’ van NS pleiten. Ook was zowel NS
als de Nederlandse overheid al dagen
voor de NBMS-baas bekend maakte te
stoppen met ‘de trein uit de hel’ volle-
dig van dit besluit op de hoogte, aldus
Descheemaecker.

Vlak voor een persconferentie over
deze stap, die ‘insloeg als een bom’,
bood NS zelfs nog aan de drie door de
NBMS bestelde V250-treinen over te

nemen. ”Ik was verbijsterd. De tech-
neutenlobby binnen NS overwoog om
het risico dusnog groter temakendoor
deproblemenvandeNMBSvoordevol-
le waarde over te kopen.” Het aanbod

werd niet veel later weer ingetrokken.

Vertrokken spoorbaas
België geeft ‘trap na’
Fyra. Treintechnici eigenwijs
en naïef met 'trein uit de
hel', schrijft ex-topman
Belgische spoorwegen in
memoires.
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De Burgemeester Amersfoordtschool
in Badhoevedorp heeft maandag
nadat de vermissing van de 9-jarige
Pedro was opgemerkt niet het hele
protocol opgevolgd. Daardoor werden
de ouders van Pedro niet voor 10.30
uur gebeld, zoals dit protocol voor-
schrijft, zegt schooldirecteur Eelco
Kosterman.

”Iedereen op school is ervan door-
drongen dat dit nooit had mogen
gebeuren”, zegt Kosterman. ”Het lijkt
erop dat het waarschuwen van de
ouders er doorheen is geschoten.”

Pas om 16.30 uur werd de ouders
duidelijk dat Pedro maandag niet op
school was aangekomen. Volgens
Kosterman gaat de school de gebeur-
tenissen intern bespreken. ANP

Amber Alert. School van
vermiste Pedro volgde helft
van protocol bij afwezigheid

De 9-jarige Pedro.

Voetbalscheidsrechter Gert den Tuin-
der (43) uit Hoogvliet is afgelopen za-
terdag in Bodegraven, voor aanvang
van de voetbalwedstrijd Rohda 76 en
Hermandad,met de dood bedreigd. Hij
moest Rhoda laten winnen anders zou
hij ”tussen zes plankjes van het terrein
afgaan”, stond op een kaart die hij uit
handen kreeg van een jongen van rond
de 14 jaar oud.

Den Tuinder, die eerder dinsdag zijn
verhaal deed tegenoverRTVRijnmond,
floot de wedstrijd nog wel maar deed
daarna aangifte. Hij staat voorlopig
niet meer op het veld, zei hij dinsdag,
terugkijkend op het incident. ”Overal
waar je bent, kijk je om je heen; je bent
continu op je hoede. Iedereen die
vreemd is voor jou bekijk je met arg-
waan”, vertelde hij.

Het incident vond plaats op de par-
keerplaats in Bodegraven, net toen hij
was aangekomen omRohda tegenHer-
mandad uit Rotterdam te fluiten. De
jongen gaf Den Tuinder een envelop
met een rouwkaart waarop de bedrei-
ging stond, inclusief een plaatje van
een doodskist. ANP

Bodegraven. Scheidsrechter
via brief met de dood bedreigd
door een 14-jarige jongen

Vuist

”Ik heb als scheidsrechter vol-
doende meegemaakt, zelfs een
keer dat 300 man met elkaar
op de vuist ging. Maar dit slaat
alles.”

Ger t den Tuinder

In een bosgebied bij Roosendaal is
gisterochtend een dode vrouw gevonden. In
de buurt is een man aangehouden, al is
onduidelijk of hij betrokken is bij de dood van
de vrouw. Dat meldde een woordvoerder van
de politie. Het is onduidelijk of er sprake is
van een misdrijf. / ANP

Vondst lijk

Tientallen runderen in veertig Neder-
landse natuurgebieden zijn onnodig
geslacht of overgeplaatst. De Europese
Natuurontwikkelingsorganisatie Free
Nature vreesde namelijk dat het net
zo’n strenge winter zou worden als vo-
rig jaar. ”Achteraf gezien hadden er de-
ze winter inderdaad meer dieren kun-
nen overleven”, zegt ecoloog Roland
Vermeulen van Free Nature.

Liepen er vorig jaar nog 756 Schotse
hooglanders, galloways en rode geu-
zen door de gebieden, nu zijn dat er, in-
clusief nieuwe aanwas, nog 734. Dat is
opvallend, want tot 2013 nam het aan-
tal runderen juist elk jaar toe. In het
ene gebied zijn de kuddes een stuk in-
tensiever uitgedund dat in het andere.
Zo werden de kuddes in de Gelderse
Poort bijna gehalveerd.

”In de vrije natuur zijn schommelin-
gen heel normaal”, zegt Vermeulen.
”Bij onbeheerde populaties leidt een
serie jaren met extreme winters tot
een geleidelijke afname, terwijl een
reeks gunstige jaren ervoor zorgt dat
populaties herstellen. Dit wordt in Ne-
derlandse natuurgebieden gesimu-
leerd door de beheerder.”

Free Nature doet dat door voor elke
winter per natuurgebied een planning
te maken van hoeveel dieren er kun-
nen overleven. Hierbij tellen de erva-
ringen van de laatste jaren zwaar mee.
Omdat de afgelopen tijd iedere winter
wel een goede vorstperiode heeft ge-
had, vooral die van 2012-2013, ver-
wachtte de organisatie weer een lange
periode van kou. Dat viel mee. Het is
niet erg dat er nu te veel runderen zijn

Kuddes wilde runderen te intensief uitgedund
gevangen, zegt Vermeulen. ”Wij vol-
gen wat de natuur ons vertelt en daar
stemmen we het aantal dieren op af.
Fluctuaties horen daarbij.”

Free Nature bemoeit zich met de
grootte van de populaties omdat er als
gevolg van voedseltekorten veel leed
kan ontstaan in de natuurgebieden.

Sommige van deze dieren hebben
het geluk te zijn overgeplaatst naar na-
tuurgebieden elders in Europa, zoals
Letland, Estland, Bulgarije, Engeland,
Frankrijk en Duitsland. Maar de mees-
te runderen zijn als wildernisvlees op
de website van Free Nature geëindigd.
Naar runderen is namelijk niet zo’n
grote vraagalsnaarkonikspaarden,die
veel vaker zo’n tweede leven krijgen.
GRIETEKE MEERMAN

Sommige Schotse hooglanders worden
overgeplaats naar natuurgebieden elders in
Europa. / ANP

Wat is er ontdekt?
We wisten al dat er een oerknal is
geweest, een Big Bang waarna het
heelal is ontstaan. Nu is het bewijs
geleverd hoe snel die enorme
expansie is gegaan, namelijk in
een miljardste van een miljardste
van een miljardste van een secon-
de.

Hoe hebben ze dat gezien?
Er werden zwaartekrachtgolven
opgevangen. Dat is licht dat stamt
uit die oerknal. Toen werd geke-
ken naar de energiedichtheid van
dat licht, bleek die honderd mil-
jard keer groter dan alles wat we
in de deeltjesversneller CERN
hebben opgewekt. Dit is wat je
noemt een ’smoking gun’, keihard
bewijs dus. Dit moet wel een No-
belprijs opleveren.

Wat kun je met deze
ontdekking?
Omdat nu is bewezen hoe snel die
kosmische expansie ging, kunnen
we verder gaan kijken. Er was een
oerknal, het heelal ontstond in een
fractie van een fractie van een
seconde, maar wat was er daar-
voor? Wat was er voor de oerknal?
Daar hebben we nog geen flauw
idee van. Met deze aanwijzingen
kunnen we daar naar op zoek
gaan. JAN HAZEVOET

Een minuutje

Nieuwe vragen
over ontstaan
van heelal
Grote beroering gisteren bij
kosmologen over nieuw bewijs
over het ontstaan van het
heelal. Theoretisch
natuurkundige Jan Jaap van der
Schaar van de Universiteit van
Amsterdam legt uit.

Jan Jaap van der Schaar.

Tweede Kamer op zeer korte termijn te
informeren over hoe NS de toekomsti-
ge verliezen denkt op te vangen. De
Kamer wil dat NS gaat bezuinigen en
efficiënter gaat werken. De verliezen
mogen nietworden afgewenteld op de
staatskas of via duurdere treinkaart-
jes.

● Schade.De NS krijgt 125 miljoen euro
voor de treinen, waar oorspronkelijk al
213miljoen voor was betaald. De voor-
lopige schade is dus 88 miljoen, reken-
de Dijsselbloem de Kamer gisteren
voor.

Goede deal

Fyra terug naar Italië.

● Deal. De deal die de NS maandag
met AnsaldoBreda sloot over het te-
rugsturen van de Fyra-treinen is in de
huidige omstandigheden ‘accepta-
bel en verdedigbaar’. Omdat NS vo-
rig jaar al een verlies van125miljoen
had afgeboekt, is er nu een boek-
houdkundige meevaller van 37 mil-
joen, zei minister Jeroen Dijssel-
bloem van Financiën gisteren.

● Verliezen. Dijsselbloem beloofde de

Marc Descheemaecker (links) met zijn toenmalige NS-collega Bert Meerstadt in de Tweede Kamer. / JERRY LAMPEN | ANP

RUBEN
EG
ruben.eg@metronieuws.nl
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Het betaalgedrag van veel gemeen-
ten laat nog altijd te wensen over,
hoewel ze sinds maart vorig jaar
verplicht zijn hun rekeningen
binnen 30 dagen te voldoen. Dat
concludeert MKB-Nederland, op
basis van een jaarlijks onderzoek
van het bureau Dunn & Bradstreet.

Gemiddeld genomen waren
gemeenten vorig jaar 8 dagen te
laat met betalen, vergeleken met 9
dagen in 2012. Circa 77,5 procent
van alle rekeningen werd op tijd
(binnen 30 dagen) betaald. MKB-
Nederland noemt de uitkomsten
zwaar teleurstellend. ANP

Rekening

Veel gemeenten nog
altijd laks met betalen

De Belgische bank BNP Paribas
Fortis bestrijdt plannen te hebben
voor commercieel gebruik van
klantgegevens zoals zijn Neder-
landse branchegenoot ING, maar
de Privacycommissie is er niet
gerust op. ”We gaan BNP Paribas
Fortis grondig bevragen. Als blijkt
dat onze bedenkingen gegrond
zijn, formuleren we zeker aanbe-
velingen”, zei een woordvoerster
van het orgaan dat in België belast
is met de bescherming van per-
soonsgegevens gisteren.

BNP Paribas Fortis zou eind
vorig jaar de algemene voorwaar-
den gewijzigd die de relatie tussen
bank en klant regelen. ANP

Privacy

Ook heisa in België
over klantgegevens

”De zorg
dichtbij
mensen
kan niet
zonder
extra
geld voor
het jaar
waarin

alle veranderingen gaan
plaatsvinden.”

Ar ie S lob, f ract ievoorz i t ter
van de Chr i s tenUnie

wil als de zorgtaken in 2015 overgaan naar de
gemeenten, extra geld voor dagbesteding,
jeugdzorg en ondersteuning van vrijwilligers.

Zorg

Regeringsleiders en buitenlandse
delegaties worden tijdens de nucle-
aire top in Den Haag vervoerd in
dienstauto’s met speciale en voor-
alsnog geheime kentekenplaten.

Over de circa tweehonderd
speciale kentekens worden uit
veiligheidsoverwegingen voorlopig
geen mededelingen gedaan of
foto’s verspreid. De organisatie van
de top wil voorkomen dat de ken-
tekens worden nagemaakt en voor
verwarring kunnen zorgen.

De organisatie wil slechts kwijt
dat de kentekens van de auto’s het
land zullen weergeven waarin
regeringsleiders of delegatieleden
worden vervoerd. ANP

Nummerbord

Geheime kentekens
voor nucleaire top

Kentekens zijn geheim tijdens de nucleaire
top. / REMKO DE WAAL | ANP

Bij een inval in een Oekraïense leger-
post in de hoofdstad van de Krim, Sim-
feropol, zijn gisteren volgens het
Oekraïense ministerie van Binnen-
landseZakeneendodeeneengewonde
gevallen. Het gaat om twee Oekraïense
militairen.

Een woordvoerder van het ministe-
rie zei dat de slachtoffers zijn bescho-
ten en dat vervolgens hun wapens,
identiteitspapieren en geld is afgeno-
men. Een Oekraïense onderofficier is
doodgeschoten en een kapitein is ge-
wond naar een ziekenhuis in Simfero-
pol overgebracht. De daders zouden
Russische elitetroepen zijn, aldus de
woordvoerder.

De overige Oekraïensemilitairen op
de legerpost zouden gevangen zijn ge-
nomen.

De Russische president Vladimir

Poetin heeft zich de woede vanwereld-
leiders op de hals gehaald door giste-
renhet verdrag over aansluiting van de
Krimbij Rusland te tekenen. DeAmeri-
kaanse vicepresident Joe Biden sprak
van “landje pik”.

HetWitte Huis liet weten dat leiders
van de G7 volgende week over de crisis
op de Krim zullen overleggen in de
marge van de top over nucleaire veilig-
heid in Den Haag. De G7 bestaat uit Ca-
nada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brit-
tannië, Italië, Japan en de VS. De Euro-
pese Unie komt later deze week met
een eensgezind “antwoord” op de Rus-
sische annexatie vandeKrim, aldus Eu-
ropees president Herman Van Rompuy
en de voorzitter van de Europese Com-
missie, José Manuel Barroso. De EU
gaat naar verluidt nieuwe sancties af-
kondigen. ANP

Dode bij inval Oekraïense legerpost in Simferopol

Russische militairen bij een brandweerpost in Simferopol. Bij een Russische inval in legerpost zou
gisteren een Oekraïense onderofficier zijn doodgeschoten. / AFP

Vrouwen en wielrennen, een combina-
tie die sinds een paar jaar ongekend po-
pulair is. En de stijgende lijn van het
aantal vrouwendat opde racefiets stapt
zet zich ook dit jaar weer onvermin-
derd voort. Honderden nieuwe vrou-
wenmeldden zich de afgelopenmaand
aan bij een van de inmiddels tientallen
vrouwenwielrengroepjes in ons land.

”Vrouwenwielrennen is booming”,
lacht Fieke Wermers. Drie jaar geleden
richtte zij de vrouwenfietsclub Kek!
(Kletsen en kilometers) in Arnhem op.
Vorig jaar kwam er in Harderwijk een
Kek-groep bij en dit jaar volgden nog
eens zes Kek-vrouwenfietsclubs door
het land. ”In Arnhem hebben we nu
ruim honderd leden en bij de nieuwe
fietsclubs hebben zich de afgelopen
maanden ook al zeker honderdvijftig
nieuwe vrouwen aangemeld.”

Ook bij vrouwenwielrennen.nl,
waarbij vijf trainingsgroepen voor
vrouwen op een racefiets zijn aangeslo-
ten, zien ze de ongekende populariteit
van het vrouwenwielrennenhard door-
zetten. ”Vorig jaar had ik alleen al in
Utrecht zo’n veertig nieuwe aanmel-
dingen van vrouwen”, zegt Nelly Voogt,
initiatiefneemster van vrouwenwiel-
rennen.nl en trainster van de vrouwen-
wielrengroep in Utrecht. ”Ik verwacht
er dit jaar meer. Nu het mooie weer zo
vroeg begonnen is, zie ik nu al tiental-
len nieuwe aanmeldingen binnenko-
men. Endat is naast het aantal vrouwen
dat al een tijdjemeefietst. Dat zijn er in
totaal ook nog zo’n 150.”Dat betekent

niet dat er elkweekend bij de vrouwen-
wielrentrainingen in Utrecht ook daad-
werkelijk 150 vrouwen staan. ”De trai-
ningen zijn heel vrijblijvend. Je komt
als je zin hebt”, zegt Voogt. ”Maar elke
zaterdag fiets ik toch wel met zeker
veertig, vijftig vrouwen.”

De trainingsgroep in Amsterdam
kan het enorme aantal nieuwe aanmel-
dingen niet aan enheeft sinds begin de-
ze maand een deelnemersstop. ”We
hebben nu al 35 meiden teleur moeten

stellen”, zegt Maan Klomp, trainster
van de groep. ”In totaal fietsen we nu
met 150 vrouwen.”

En ook de tweede nationale vrou-
wenwielrendag in Papendal blijkt een
ongekend succes. Slechts vier dagen na
de opening van de inschrijving voor de-
zedag volworkshops en trainingenhad
het maximale aantal van tachtig vrou-
wen zich al aangemeld.

Waar de populariteit van het vrou-
wenwielrennen vandaan komt, weten

Voogt en Wermers niet precies te zeg-
gen. ”Ik denk dat het een combinatie is
van vrouwen die al een tijdje in de
sportschool aan spinning deden en de
toenemende populariteit van buiten
sporten om en rond het huis”, zegt
Voogt. ”Op de fiets kom je toch net wat
verder dan met hardlopen. En wielren-
nen is minder blessuregevoelig.” Wer-
mers sluit zich daarbij aan. ”Daarnaast
waarderen vrouwen de vrijblijvend-
heid van deze vrouwenwielrengroe-

Vrouwenwielrennen.
Trainingsgroepen met een
deelnemersstop en
workshopdagen die maximaal
vol zitten. Vrouwenwielrennen
is booming.

Honderden vrouwen sluiten
zich aan bij wielrengroepjes

De 27-jarige Rosanne Sies begon
vorig jaar zomer met wielrennen.
Vorige maand trainde zij voor het
eerst mee met de trainingsgroep in
Utrecht van vrouwenwielren-
nen.nl. ”Als de zon lekker schijnt
wil ik niet suf in de sportschool
aan spinning doen”, zegt Sies.
”Maar toen ik voor het eerst op de
racefiets stapte vond ik het best
eng. Je weet pas hoe kwetsbaar je
op een racefiets bent als je er zelf
op hebt gezeten. Om de techniek
van het wielrennen meer onder de
knie krijgen en me zekerder te
voelen op de fiets ging ik op zoek
naar een vrouwenwielrengroepje.
Ik wilde namelijk ook niet meteen
bij ervaren competitieve mannen
terecht komen.” Elke zaterdag
probeert Sies nu aan te sluiten bij
de trainingsgroep voor een ritje
van gemiddeld zo’n zestig kilome-
ter. ”Je bent buiten en doet ook
nog iets aan sport en de sfeer is
goed. Er zitten heel verschillende
types in een groep, maar iedereen
houdt van fietsen. Ook als je begin-
ner bent, zoals ik, word je meteen
in de groep opgenomen en krijg je
van iedereen nuttige tips.” METRO

Sport

”Eerste keer op
racefiets best eng”

pen. Bij wielerverenigingen ligt het ni-
veau vaak een stuk hoger en fietsen de
vrouwen samen met de mannen. Dan
krijg je al snel te maken met haantjes-
gedrag.”

BIANCA
BRASSER
bianca.brasser@metronieuws.nl

De Duitse bondskanselier Angela
Merkel heeft gisteren de annexatie
van de Krim door Rusland als
landjepik veroordeeld.

De stap is volkomen in strijd
met het internationaal recht,
beklemtoonde Merkel kort nadat
de Russische president Vladimir
Poetin in Moskou een verdrag had
getekend waarmee de Krim Rus-
sisch grondgebied wordt. ANP

Illegaal

Merkel veroordeelt
”landjepik” Rusland

Nelly Voogt geeft instructies aan de vrouwenwielrengroep in Utrecht. Elke zaterdag fietst zij met zo'n veertig tot vijftig vrouwen. / GERTJAN KOOIJ AW FOTO
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“Inderdaad. Of zelf
de wereld gaan
verbeteren, dat mag
natuurlijk ook.”

Wouter jan St ikke l

“Dat zou een mooie
aanmoediging zijn,
als de partijen niet
allemaal op elkaar
zouden lijken. Er is
niet gewoon niet
veel te kiezen.”

Marce l Bas

“Dat is wat je hoort
als je na de verkie-
zingen zeurt, ik stem
niet omdat ik het in
en in verrotte sys-
teem niet steun.”

Patr i ck van der Veld

Wie niet stemt, moet niet zeuren.

Snippers

Mother Goose & Grimm

Ik heb een fotoboekobsessie. Op markten ben ik altijd op zoek naar oude fami-
liealbums. De persoonlijke kiekjes die het vroeger waard waren om vastgelegd,
afgedrukt en ingeplakt te worden, liggen daar voor een paar euro te grabbel
voor vreemden om naar te gluren.

Ik vind het bekijken van een fotoboek intiem. De beelden laten zien wat de
fotograaf belangrijk vond. In een album worden de hoogtepunten van een
leven samengevat. Een stoet aan feestelijkheden in de vorm van verjaardagen
en vakanties, trekken aan de kijker voorbij. Dagelijkse bezigheden, zoals het
schillen van de aardappels of het ophalen van kleding bij de stomerij, werden
bijna nooit vastgelegd. Ze waren blijkbaar het herinneren niet waard.

Mijn oma plakte altijd menukaarten van diners in. Zo weet ik dat ze in de
zomer van ’69 een garnalencocktail at. Op de foto ernaast zit ze aan een chique

gedekte tafel. Tegenover haar de man
waar ze haar leven lang ruzies mee
had. Ze houden elkaars hand vast en
lachen beminnelijk.

Dat is wat me het meest fascineert
aan foto’s. Het verhaal dat niet te zien
is. Als een detective speur ik het beeld
af. Ik zoom in op een afgezakte kous
of een nukkig kijkende man op de
achtergrond. Ik zoek het verhaal
achter het moment.

Foto’s zijn inmiddels een onderdeel
van het dagelijkse leven geworden.
Onze albums zijn voornamelijk digi-
taal en openbaar. Maar ook nu laten

we het leven niet zien zoals het werkelijk is. Fotograferen is een vorm van
liegen en vormgeven, zoals elke kunstvorm dat is. Het verraderlijke van een
foto is dat we denken dat het, in plaats van een liedje of een film, wél de waar-
heid toont. Maar niemand op Instagram legt de schaamtevolle momenten van
zijn dag vast. De ochtenddrol of ruzie met een geliefde blijft buiten beeld. Wat
wel op het web wordt gezet zijn reeksen van kleine, perfecte momentjes tij-
dens een gewone dag. Nieuwe schoenen, een romantisch omhelzing, een goed
gelukte taart.

Meisjes van mijn leeftijd tonen vaak hun muesli of gelakte tenen. Jongens
vereeuwigen hun goed getapte glas bier of een sappige hamburger. Het lijkt
banaal. Hebben we nu echt niets beters om te laten zien? Tegelijkertijd is het
vertederend. De muesli en het bier zijn, net zoals de garnalencocktail van mijn
oma, het tastbare bewijs van een geslaagd leven. Een reden om de moed niet te
verliezen, een stukje gestold geluk.

Menukaarten

”Mijn oma plakte altijd menu-
kaarten van diners in. Zo weet
ik dat ze in de zomer van ’69
een garnalencocktail at.”

El f ie Tromp

DE BEELDEN DIE JE
ACHTERLAAT

Column

ELFIE
TROMP

COLUMNIST

Kans maken op honderd euro? Upload jouw column van exact vierhonderd woorden en een
foto op onze website metrocolumn.nl. Columns voor volgende week maandag moeten uiter-
lijk donderdag 16.00 uur binnen zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Blijf vandaag niet zo stoer doen. Jij zult
echtmoeten toegevenals jeookmaar ietswilt
bereiken. Je kunt leren dat dit geen verkeerde
weg is.

Jij denkt veel na over je gezondheid en
dat is een goede eerste stap. Want met den-
ken alleen kom je er niet. Breng de dingen die
je bedenkt en de plannen die jemaakt ook tot
uitvoer.

Je idealen kunnen tot botsingenmet an-
deren leiden. Als jewilt dat anderen jouw ide-
alen respecteren, respecteer dan ook hun ide-
alen. Ga moeilijke discussies vandaag liever
uit de weg.

Doe eens iets wat niet in de lijn der ver-
wachtingen ligt. Doe iets onverwachts en laat
je vrienden versteld staan. Ze zullen het zeker
waarderen deze nieuwe kant van je persoon-
lijkheid te ontdekken.

Laat die critici maar kletsen. Jij weet
voor jezelf dat het goed is wat je doet en dat
het bewijs daarvan binnenkort zalworden ge-
leverd. Luister slechts naar je eigen gevoel,
want dat is het enige dat telt.

Je activiteiten zijn voornamelijk in je ei-
genbelang. Ze zijn voordelig voor jou, maar
gaangelukkigniet tenkoste vananderen.Dus
je hoeft je nergens voor te schamen. Dit heet
een gezond portie egoïsme.

Om je zaakjes zo snel mogelijk weer op
de rit te krijgen, moet je vandaag eens een
dagje gebruiken om je omgeving kritisch te
analyseren. Bepaal pas dan welke van je doe-
len goed haalbaar zijn.

Je uit je fantasieën en je partner rea-
geert daar, tot je grote vreugde, zeer teder op.
Bovendien krijg je nu de fantasieën van je
partner te horen, iets wat je beider fantasie
nog meer aanwakkert.

Jouw werkzaamheden verlopen uitste-
kend. Je vooruitziende blik zorgt ervoor dat je
op tijd de nodigemaatregelen kunt nemen en
datblijft nietonopgemerkt. Je zelfvertrouwen
groeit.

Financiële problemen lijken in jouw le-
ven thuis tehoren.Ofdatnu zo is omdat je aan
het einde van demaand geen broodmeer kan
kopen, of omdat je beleggingen slecht gaan,
jij hebt problemen.

Je bent erg emotioneel. Geef daar aan
toe. Laat die tranende vrije loopals ze komen.
Datheb jenodig, net alsdieenorme lachbuien
van de laatste tijd. Je knapt er zeker van op.

Let bij ruzies nou eens niet alleen op het
gedragvandeander.Waar tweevechten, heb-
ben twee schuld. Probeer jouw eigen gedrag
eerlijk onder de loep te nemen.

Ram | 21/3 - 19/4

Stier | 20/4 - 20/5

Tweelingen | 21/5 - 20/6

Kreeft | 21/6 - 22/7

Leeuw | 23/7 - 22/8

Maagd | 23/8 - 22/9

Weegschaal | 23/9 - 22/10

Schorpioen | 23/10 - 21/11

Boogschutter | 22/11 - 21/12

Steenbok | 22/12 - 19/1

Waterman | 20/1 - 19/2

Vissen | 20/2 - 20/3

Horoscoop

Ik meen toch een fundamentele
fout te ontwaren in de redenering
van briefschrijver Jager aangaande
het onderzoek naar tablets in

Nederlandse huishoudens van 13
maart. Als je steekproef groot
genoeg is (6600), mag je de uit-
komst extrapoleren naar een
grotere populatie (Nederland). Wat
Jager doet, is zeggen: de helft van
de 6600 ondervraagden koopt een
tablet per kwartaal en zodoende
kom je pas na 288 jaar op 3,8
miljoen huishoudens…Als je dit
soort onderzoeken niet vertrouwt,
doe dan eerst zelf een vergelijk-
baar onderzoekje. Stel dezelfde
vraag aan vijftig vrienden en zie
naar die uitkomst, waarschijnlijk
verschilt het weinig. RONALD
REINDS, DOCENT WISKUNDE

Doe anders zelf een
vergelijkend onderzoek

Tablets

Geachte heer of mevrouw C. Jager,
in Metro van 17 maart schrijft u
dat het onderzoek waaruit blijkt
dat 3,8 miljoen huishoudens een
tablet hebben, niet representatief
is. Dit onderzoek is wel representa-
tief, want bij een dergelijk onder-
zoek gaat men uiteraard niet alle

huishoudens in Nederland onder-
vragen. De onderzoeker heeft
ontdekt dat er meer dan 3300
huishoudens van de onderzochte
groep een tablet hebben en dan
kun je er dus vanuit gaan dat
statistisch gezien ruim de helft
van alle Nederlandse huishoudens
een tablet in zijn bezit heeft.
M. HOOGTEIJLING

Onderzoek is juist
wel representatief

Cijfers

Ook in Metro? Stuur je brief van
maximaal honderd woorden per
e-mail naar brieven@metronieuws.nl.
Geef je volledige naam en adres op.
De redactie behoudt zich het recht
voor brieven in te korten.

De aankomende nucleaire top voor
grote kinderen in Den Haag geeft
onnodige overlast, zoals dat bij
kleintjes meestal het geval is.
Bovendien kost dit alles een bom
duiten. Hoe krijg je het voor elkaar
deze atoom-speeltjes in een keurs-
lijf te vatten? Eerst atoomwapens
uitdokteren en dan pas gaan na-
denken over de eventuele ver-
schrikkelijke gevolgen? Echt weer
iets voor onze intelligentsia, die
hiermee proberen de grote men-
senmassa te misleiden. Een al zeer
oude spreuk is niet bekend bij
hun: ’De wereld is in handen van
dwazen’. EMIL BROEKMAN

De wereld is in
handen van dwazen

Top

@wybrennn
Complimenten aan@NS_on-
line. Machinist legt aan alle
reizigers uit wat een seinsto-
ring is, en houdt ons goed op
de hoogte. #treinleven
@lin5da
Mensen die te vroeg gaan
staan, precies als de trein
gaat slingeren, levert mooie
momenten op. Lachmo-
mentjes vande dag! #treinle-
ven
@wilmavanrooijen
Stiltecoupé. De reorganisa-
tie binnen een bedrijf wordt
luid en duidelijk besproken.
Inclusief namen en boosdoe-
ners .#treinleven
@nicodejong_
May the force be with you
#treinleven

Jouw tweet hier? Twitter mee via #treinleven

Ook meedoen? Stuur ons jouw belevenissen
(tekst en foto’s) in de trein via Twitter voor-
zien van #treinleven.

Onbegrijpelijk wat de tv-produ-
centen van SBS6 bezielt om zo’n
afschuwelijk programma als
Utopia te produceren. Deze serie
is zonder inhoud en smakeloos.
Als ze meer kijkers willen werven
met deze troep, dan zeg ik: zonde
van jullie geld! J . PETALAS

Televisie

Utopia is echt zonde
van het geld
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Het nieuws dat Donner in Rotterdam
blijft is door het personeel en vele Rot-
terdammers met gejuich ontvangen.
Maandagavond werd na maanden van
actievoeren bekend dat er een door-
start komt. de boekwinkel gaat echter
wel verhuizen naar het voormalige
ABN Amro-pand aan de Coolsingel.

Leo van deWetering, een van de ini-
tiatiefnemers achter ’Donner moet
blijven’, is opgelucht en vol vertrou-
wen over het plan. Om te voorkomen
dat ook de nieuwe Donner failliet gaat,
zetten de initiatiefnemers in op een
nieuwe webshop. “De inkoop van de
boeken en de marketing krijgen een
meer centrale plaats.”

VandeWeteringbenadrukt datDon-
ner zijn eigen gezicht terug krijgt.
“Veel mensen boden aan om te helpen
met de verhuizing. Dat heeft Donner
nodig en is veelzeggend voor de ver-
bondenheid die mensen met de zaak
hebben. Ook de gratis juridische hulp
die we hebben gekregen is zo’n voor-
beeld.”

Eind mei vindt de verhuizing plaats
en tot die tijd is stilzitten geen optie.
“We zijn op twee fronten aanhetwerk.
Momenteel is het zaak dat we de be-
drijfsvoering weer op gang krijgen en
draaiende houden. Er stond al een tijd-
je een reorganisatie gepland. Dat is nu
eenmaal zo, maar toch hoop ik dat we
met zoveel mogelijk manmee kunnen
verhuizen.”

Ookhet financiële plaatje is nogniet
rond. Het streefbedrag dat Donner op
wil halen is 250.000 euro. De teller
staat nu op 144.000 euro. De organisa-
tie hoopt het geld morgen op de bene-
fietavond in Arminius op te halen.

Leo van de Wetering (uiterst rechts) poseert met mede-initiatiefnemers voor de boekwinkel. / VINCENT VAN DORDECHT

Donner wil oude
gezicht terug
Doorstart. Boekhandel
Donner moet zijn oude
gezicht terugkrijgen. De
winkel, waarvan afgelopen
maandag bekend werd dat
een doorstart mogelijk is,
kan rekenen op veel steun.

Tien dagen geleden gingen de Noord-
Koreanen naar de stembus. De op-
komst was bijna 100 procent, want
niet gaan betekende straf. Op het
stembiljet stond maar één naam. De
keuze was dus het vakje rood kleuren
of blanco stemmen. Voor die tweede
optie was een apart stemhokje. Wie
daarvan gebruik maakte, kreeg een
enkeltje strafkamp.

Natuurlijk spreekt iedereen hier
schande van. Iedereen wenst de bevol-
king van Noord-Korea vrede en veilig-
heid toe, met echte volksvertegen-
woordigers. Een democratie, zoals wij
die hebben. Zij hebben geen keuze,
wij wel. Vandaag kunnen we in Ne-
derland naar de stembus. Helaas is
maar 50 procent van de kiesgerechtig-
den van plan te gaan stemmen, vol-
gens de peilingen. Dat vind ik eigen-
lijk niet kunnen.

“Mijn stem doet er niet toe, het
maakt toch geen verschil”, hoor je

sen. Misschien niet direct je eigen
belang, maar wel die van je oma!

Als al die verkiezingsposters je niet
veel zeggen, kun je ook op je gevoel
af gaan. Dat is meestal ook een goede
graadmeter. Of vul een kieswijzer in,
zoek op internet of vraag desnoods
aan je vrienden en familie wat zij
gaan stemmen. Ga in ieder geval naar
dat stemhokje vandaag, in alle vrij-
heid en veiligheid. En die opkomst
van 50 procent, dat moeten we toch
beter kunnen? Rotterdammers heb-
ben tenslotte overal een mening over!

wel eens. Als je daarmee bedoelt dat
je stem niet direct leidt tot persoon-
lijk profijt, heb je gelijk. Maar je kijkt
toch wel verder dan je eigen porte-
monnee? Je wilt toch ook mee beslis-
sen over de 3,5 tot 4 miljard euro die
Rotterdam op de begroting heeft
staan? Iedereen heeft ideeën over de
straat, buurt of stad waarin hij woont.
Bovendien, de gemeenteraadsverkie-
zingen zijn nog nooit zo belangrijk
geweest. De gemeente krijgt er steeds
meer taken bij, zoals de jeugd- en
ouderenzorg, het welzijn van men-

”En die opkomst van 50 procent, dat moeten we toch beter kun-
nen? Rotterdammers hebben tenslotte overal een mening over!”

Ahmed Abouta leb
Burgemeester

GA IN VRIJHEID VANDAAG NAAR
HET STEMHOKJE

Opkomst

Column

AHMED
ABOUTALEB
BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM,
SCHRIJFT OM DE WEEK EEN COLUMN IN
METRO. DE ENE KEER OVER ZIJN EIGEN
ERVARINGEN, DE ANDERE KEER EEN
ANTWOORD OP EEN LEZERSVRAAG.

De gemeente heeft de kapotte
roltrap in de Maastunnel gerepa-
reerd. Bijna twee weken was het
behelpen voor met name fietsers
die de tunnel gebruiken om naar
hun werk of school te gaan. Vol-
gens de gemeente werkt de roltrap
nu weer in de spitsuren.

De roltrap werkte niet meer
door een defect tandwiel aan de
zuidzijde van de tunnel. Er zat te
veel speling op, waardoor de ket-
ting die de trap aandrijft bescha-
digd raakte. Binnenkort krijgen de
roltrappen, die aangelegd zijn in
de jaren ’30, een grote onder-
houdsbeurt. De alternatieven, het
gebruik van een busje of aqualiner,
blijven tot vrijdag gratis beschik-
baar. METRO

Defect

Roltrap Maastunnel weer
in gebruik genomen

Justitie heeft een beloning van
15.000 euro uitgeloofd voor de
gouden tip voor de moord op
GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Hij
werd op nieuwjaarsdag doodge-
schoten toen hij zijn hond uitliet
in Berkel en Rodenrijs. De politie
tast nog steeds in het duister over
het motief achter de moord.

Met het uitloven van een belo-
ning hoop Justitie de zaak vlot te
kunnen trekken. De 44-jarige
Zweekhorst werd doodgeschoten
toen hij in de Dokkumerstraat zijn
hond uitliet. Buren die knallen
hoorden dachten in eerste instan-
tie aan vuurwerk. Uitgebreid on-
derzoek in de omgeving leverde
echter geen aanwijzingen op. Een
motief voor de moord lijkt voorals-
nog te ontbreken. METRO

Tipgeld

Justitie: 15.000 euro voor
gouden tip moord Berkel

Een automobilist heeft gistermid-
dag in de parkeergarage van win-
kelcentrum Alexandrium de muur
van een C&A-filiaal geramd. De
auto schoot vooruit in een parkeer-
vak en ramde de muur van de
kledingwinkel. De witte wand
bezweek gedeeltelijk en een gat
bleef achter. Een ambulance kwam
ter plaatse, maar hoefde niemand
naar het ziekenhuis te vervoeren.
Het is onbekend hoe het ongeval
precies heeft kunnen gebeuren.
METRO

Gat

Automobilist ramt
kledingfiliaal in garage

Euforie

“Daar ben ik heel blij
mee! Ik liep langs de
winkel toen die een
tijd gesloten was en
vond het verschrikke-
lijk om te zien. Het
voelde alsof ik een
familielid verloren
had.”

Trees P ietersen (74)

Aanbod

“Ik lees veel Manga-
verhalen, dat zijn
Japanse stripboe-
ken. Het aanbod
daarvan in Donner is
groot.”

Thi j s van de Gevel (33)

&
ROTTERDAM

TREVOR
WAGENER
reporter.rot@metronieuws.nl

Het C&A-filiaal heeft flinke schade
opgelopen. / PERSBUREAU GINOPRESS

Clown Bassie gaat opnieuw proberen de
hitparade te bestormen. In 1998 deed hij
dat al met Frans Bauer en nu hoopt hij
met volkszanger Marco de Hollander te
scoren met het nummer 'Een clown met
z'n mondharmonica'. Morgen duikt het
tweetal het Lickebaertbos is om een clip

op te nemen. Volgens Bassie zal de
welbekende caravan niet ontbreken.

Allememachies

Bassie met een
nieuwe single

R1
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Wekenlang campagne voeren, duizen-
den euro’s aan posters plakken enhon-
derden flyers uitdelen. Het mocht niet
baten. Metro ging de straat opmet por-
tretfoto’s van de lijsttrekkers afgewis-
seld met plaatjes van bekende stadsge-
noten. En wat denk je? De bekende fi-
guren - onder wie oud-hockeyster Fati-
ma Moreira de Melo, acteurs John
Buijsman en Sjoerd Pleijsier en actrice
Loes Luca- brachten het er in demeeste
gevallen beter vanaf dan politiek Rot-
terdam. Zo ook op Zuid, aan de Groene
Hilledijk in de deelgemeente Feije-
noord, waar de koppen van Hugo de
Jonge (CDA) en Hamit Karakus (PvdA)
toch op vrijwel iedere hoek van de
straat aan een lantaarnpaal prijken-
.“Ja, wij willen best meedoen, maar ik
kan je nu al vertellen dat wij echt niet
veel mensen gaan herkennen”, Sharon
Jhinkoe (19) is samen met haar zusje
Romy (16) opweg naar een supermarkt

‘Baljeu? Karakus? Eerdmans?
Nee, die ken ik niet’

en voert het woord. Het is de eerste
keer dat Sharon naar de stembus gaat
en ze twijfelt nog een beetje tussen de
VVD en de PvdA.

Een foto van D66-lijstrekker Salima
Belhaj wordt getoond. “Nee, geen
idee.”Misschien LeodeKleijn vande SP
dan? “Nee, diemanheb iknognooit ge-
zien.” Ook bij het zien van de foto’s van
Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam),
Hamit Karakus (PvdA) en Hugo de Jon-
ge (CDA) gaan de gezichten van de zus-
sen van links naar rechts en klinkt er
‘nee’. Actrice Loes Luca heeft meer suc-
ces: “Ja, die herken ikwel. Zij is van tv.”
En ook Ahmed Aboutaleb is niet moei-
lijk: “Dat is de burgemeester.”

OpZuidookde30-jarigeMarloesKir-
pestein. “Ja, ik ga wel stemmen ja.
Want als je niks doet, dangebeurt er so-
wieso niks. Ik ben nog niet al het ver-
trouwen in de politiek verloren.” Ook
Kirpestein waagt zich aan de ‘herken
de lijsttrekker-quiz’. “Kom maar op!”
Jeannette Baljeu (VVD), Leo de Kleijn,
Setkin Sies (CU-SGP) en Judith Bokhove
(GL) worden niet herkend. Eerdmans
en acteur Sjoerd Pleijsier worden vaag
herkend,maar waarvan precies kan de
blondine niet oplepelen. “Die vrouw
heeft een sympathiek gezicht! Ik her-
ken haar wel, maar ik weet niet waar-
van,” de blondine wijst op een foto van
Salima Belhaj (D66). Aboutaleb scoort
devollepuntenevenalshockeysterMo-
reira de Melo. Wat Kirpestein gaat
stemmen? “Ik ga voor D66. Vroeger
heb ik ook op GroenLinks en voor de
PvdA gestemd.”

Er kan niet worden gezegd dat het
‘naar de stembus gaan’ helemaal niet
leeft. Het is voor de vrienden Dirk (45)
en Selina (30), die niet met hun achter-
naam in de krant willen, een bewuste
keus omhet stembiljet nietmet het ro-
depotlood in tekleuren. “Ikheber echt
geen vertrouwen meer in. Die politici
beloven allemaal zoveel, maar er komt
nooit echt wat van terecht,” deelt Dirk
zijn mening. “Als Pim Fortuyn nog had
geleefd, dan was ik wel gaan stem-
men.” Het tweetal doet een poging de
koppen op de foto’s te herkennen,

maar komt niet verder dan het gezicht
van oud-topsporter Moreira de Melo.

Ook in hartje centrum, op de Witte
de Withstraat, zijn er maar weinig
mensen die de politici kennen. “Ik ga
voor het eerst stemmen”, vertelt de 19-
jarige Berend Hoek. “Ja, jemag het vra-
gen hoor, maar ik weet nu al dat ik er
echt niet veel herken.” Hoek, barkee-
per van beroep, overtreft zijn eigen
verwachtingen enweet de namen Leef-
baar Lijstrekker Joost Eerdmans, PvdA-
voorman Hamit Karakus, D66-lijstrek-
ker SalimaBelhaj enHugode Jonge van
hetCDA tochop te sommenbij het zien
van de foto’s.

De meeste punten scoort de 76-jari-
ge Cornelis Wielders. Liefst zeven ge-
zichten weet hij te herkennen. “Ik ga
op Leefbaar Rotterdam stemmen, geen
twijfel.”

Herken je de lijsttrekker? Met de inspanning die de campagneteams de afgelopen weken hebben geleverd lijkt het antwoord op die vraag natuurlijk
appeltje eitje. Niets blijkt minder waar. Het geluid op straat is nagenoeg eenduidig: “Nee, die man heb ik echt nog nooit gezien.”

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN
AANMELDEN OP ONZE WEBSITE:

OPEN DAGEN
ALBEDA COLLEGE

WWW.ALBEDA.NL/OPENDAGEN

24 EN 25 JANUARI EN 27 MAART 2014

Stemmen

“Ja, ik ga wel stemmen ja.
Want als je niks doet, dan ge-
beurt er sowieso niks. Ik ben
nog niet al het vertrouwen in
de politiek verloren.”

Marloes Ki rpeste in

Geen vetrouwen

“Ik heb er echt geen vertrou-
wen meer in. Die politici belo-
ven allemaal zoveel, maar er
komt echt nooit wat van te-
recht. Als Pim Fortuyn nog had
geleefd dan was ik wel gaan
stemmen.”
Dirk

DANIËLLE
RIJSDIJK
danielle.rijsdijk@metronieuws.nl

Berend van Hoek (19) gaat voor het eerst
stemmen. Op wat weet hij nog niet.

Cornelis Wielders (76) gaat voor Leefbaar
Rotterdam.

Marloes Kirpestein gaat stemmen. Want: 'anders mag je ook niet klagen.' De blondine gaat voor
D66.

De zusjes Sharon (19) en Romy (16) Jhinkoe. Sharon gaat voor het eerste stemmen. Ze twijfelt
tussen de VVD en de PvdA.
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WWW.HMCOLLEGE.NL WWW.HMCCURSUSENTRAINING.NL

Toe aan iets anders?Weleens gedacht aan een

vakopleiding

Meubelstofferen, Meubelmaken of Meubelrestauratie?
Voor 2 dagdelen in de week. Kijk voor de startdatum en ons complete
cursusaanbod op www.hmccursusentraining.nl of bel 010 – 285 55 54.

cursussen en trainingen voor particulieren en bedrijven

opleidingen voor

jongeren

OPEN DAG ZATERDAG 22 MAART
VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

HMC Amsterdam, Arlandaweg 173-175 | HMC Rotterdam, Erasmuspad 10

opleidingen voor

volwassenen

Keus uit zeven plannen
De komende maanden moet duidelijk worden of er een nieuw stadion komt op Rotterdam-Zuid of dat de huidige Kuip een grondige opknapbeurt krijgt.

Vijf vragen over het hoe en waarom over de plannen rondom het stadion. JOB HALKES

Wanneer weten we
meer?

5
Eind deze maand komt de com-
missie van drie wijze mannen
met een voorlopig advies. In april
wordt dan het definitieve advies
verwacht. Dan is ook duidelijk of
de gemeente Rotterdam opnieuw
een garantie moet afgeven of
niet. Naar verwachting valt er
dan nog voor de zomer een be-
sluit.

4Het gaat om het initiatief Red de
Kuip van de gelijknamige stich-
ting, De Nieuwe Kuip van het
Feyenoord Founders Consortium
van BAM, De Superkuip van
VolkerWessels en MVSA archi-
tects, architectenbureau Zwarts
& Jansma, hoogleraar Hennes de
Ridder en het ontwerp van Erick
van Egeraat en KCAP architects-
&planners. Daarnaast ligt ook de
nieuwbouwoptie nog op tafel.

Welke plannen
zijn er?

Hoe gaat het
nu verder?

3
Onder leiding van de oud wethou-
ders Wim van Sluis (Leefbaar
Rotterdam), Hans Vervat (PvdA) en
voormalig stadiondirecteur Jos
van der Vegt wordt er naar een
oplossing gezocht. Het duo liet in
februari weten dat er zeven plan-
nen op tafel liggen. Deze worden
getoetst op factoren als bouw,
kwaliteit van het stadion, finan-
cierbaarheid en exploitatiemoge-
lijkheden. Maar ook zaken als
emotie, Kuipgevoel en draagvlak
komen daarbij aan bod. Daarbij is
de belangrijkste vraag steeds in
hoeverre de voetbalclub erop
vooruit gaat, zowel op korte als
lange termijn.

2Een nieuw stadion, wat het
stadsbestuur wilde, werd geblok-
keerd door de oppositie en
collegepartij D66. Vooral over de
garantstelling van 165 miljoen
euro was veel te doen. Partijen
vonden het niet kunnen dat de
gemeente voor zo’n bedrag
garant ging staan in deze tijden
van crisis. Het stadsbestuur
besloot daarop de plannen terug
te trekken.

Waarom ging nieuw
stadion niet door?

Waarom een
nieuwe Kuip?

1
De Kuip is aan een grondige
renovatie toe, daar is iedereen
het over eens. En ook Feyenoord
heeft behoefte aan een groter
stadion om meer bezoekers te
kunnen verwelkomen en de
omzet te verhogen. Ook moet er
meer comfort voor bezoekers
komen, aldus de stadiondirectie.
Daarbij wordt gegokt op een
capaciteit van minimaal 63.000
toeschouwers en moet het stadi-
on multifunctioneel bruikbaar
zijn.

Het ontwerp van Red de Kuip.

Het idee van het Feyenoord Founders
Consortium.

De Superkuip van VolkerWessels.

Architectenbureau Zwarts & Jansma met
een bijzonder dak.

Een toren naast De Kuip van Erick van
Egeraat.

R3
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Hoe vaak reis je met de metro?
Drie dagen per week op het traject
Graskruid naar Eendrachtsplein. Is
dat lijn B? Ik weet het niet eens, ik
stap gewoon in en uit.

Hoe vermaak jij je tijdens het
reizen?
Totdat ik ondergronds ga ben ik
bezig met mijn telefoon. En daarna
kijk ik een beetje naar de mensen
omme heen.

Wat vind je zo vermakelijk aan
mensen kijken?
Ik vind het leuk om naar hun kle-
ding te kijken en te zien hoeveel
aandacht ze aan zichzelf besteden of
juist helemaal niet. En je kunt men-
sen stiekem afluisteren, dat is erg
onbehoorlijk, maar wel heel leuk.

Wat is het laatste gesprek dat je
hebt afgeluisterd?
Afgelopen donderdag ging ik naar
huis en toen waren er twee meiden
tussen de 15 en de 20, dat zijn de
leukste. Ze hadden het met elkaar
over kleding, jongens, school, ou-
ders. Die gesprekken gaan van de
hak op de tak, het lijkt wel alsof ze
drie onderwerpen tegelijk kunnen
behandelen. Bijna niet te volgen.

Snapte je het nog wel?
Ja, uiteindelijk snapte ik de strek-
king wel, haha.

Je zegt dat je ook let op hoe men-
sen eruit zien…
Het is ook iets waarvan ik vind dat
je dat helemaal niet mag doen;
mensen in hokjes stoppen. In de
metro mag het van mezelf onge-
straft. Die past in het hokje hipster,
zij past in het hokje te moeie moe-
der en dat is een vader met zijn
tweede leg. Oh, nu ik het zo zeg ga
ik er wel van blozen hoor.

Lees je ook wel eens boek in de
metro?
De rit is maar twintig minuten en
dat vind ik te kort om te gaan lezen.
Ik heb wel een boek op mijn tele-
foon staan, maar dan lees ik een
paar bladzijdes en dan ben ik weer
afgeleid. En eigenlijk heb ik geen
boek nodig.

Wat is het meest bijzondere dat je
hebt meegemaakt in de metro?
Niet zo zeer bijzonder, maar eerder
pijnlijk als je ziet hoe mensen zo
weinig zorg hebben voor elkaar. Als
iemand moeilijk kan staan of met
een kinderwagen binnenkomt, dan
is daar zo weinig notie voor. Dat
vind ik gek.

Met deze reis verdient Marleen Ouwerling
11 OV-miles voor een enkele reis. Voor 60
Miles krijg je al 25 procent korting op een
rondleiding door de Kuip. Meer informatie:
www.ovmiles.nl.

Metro

“Stiekem
gesprekken
afluisteren”
We reizen ermee van hot naar her.
Gebruiken ‘m voor ons dagelijkse
ritje naar het werk of om tijdens
een stapavond in het centrum te
komen. De metro is wat ons
verbindt. Daarom elke woensdag:
Rotterdammers in de metro.
Vandaag: Marleen Ouwerling (45).
School Maatschappelijk werker.

Stem van de stad
Nu Donner in Rotterdam een
doorstart maakt kunnen boeken-
liefhebbers gelukkig hun leesvoer
blijven kopen. Maar welk boek is
nou favoriet? Via Scoopshot vroe-
gen we daarom om jullie favoriete
boektitels. We werden overstelpt.
Canan Sakarya gaat voor 'Koe-
koeksjong' vanwege een spannend
complot rondom de mogelijke
moord op een supermodel. Scoop-
shooter Shani Leseman is fan van
het boek 'Een weeffout in onze
sterren' van John Green. Ravin
Bhattoe heeft 'Tao Of Jeet Kune Do'
geschreven door Bruce Lee op zijn
nachtkastje liggen. “Thinking and
living out of the box. Een echte
legend.” METRO

Gered

Het favoriete boek van
Scoopshooters
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50-PLUSSERS

KIEZEN OP 19 MAART

VOOR BETAALBARE

OUDERWETS GOEDE ZORG

KIES LIJST 14,
STEM SENIORENPARTIJ

ROTTERDAM !

WAAR UW STEM
WORDT GEHOORD EN
NIET VERLOREN GAAT

JONGEREN GUNNEN

HUN OUDERS NU EN STRAKS

ZICHZELF FATSOENLIJK

OUDERENBELEID EN VEILIGHEID

SAMEN MAKEN
WIJ

ÉÉN ROTTERDAM!

NIET KIEZEN
IS BETAALBARE ZORG

VERLIEZEN !

14
LIJST

www.seniorenpartijrotterdam.nl Stem lijst 14: Seniorenpartij Rotterdam

Kies voor een toekomst met zorg. Stem lijst 14: Seniorenpartij Rotterdam

SeniorenPartij
Rotterdam

Marleen Ouwerling.

5 euro
Download de scoopshot-
app op je telefoon en
stuur je foto naar Metro.

LEZERSFOTO
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Wat doe je precies?
Ik ben als illustrator afgestudeerd aan
de Willem de Kooning in 2012. Daar-
naast heb ik uit interesse altijd veel
met video, animatie en muziekpro-
ductie gewerkt. Nu ben ik erg blij dat
ik die audiovisuele kant naast mijn
studie heb doorontwikkeld. Want
door mijn veelzijdigheid haal ik
makkelijker opdrachten binnen voor
mijn bedrijf Nonsens, dat ik gelijk na
mijn opleiding ben begonnen.

Hoe gaat het met je bedrijf?
Ik zit nog in de startfase en het is
pakken wat ik pakken kan, maar ik
heb geen bijbaan nodig.

Waar komt al die creativiteit van-
daan?
Mijn zussen zijn altijd bezig geweest
met muziek, dans, zang en ik weet
dat de opa van mijn vader grafsteen-
houwer en een goede tekenaar was.

Heb jij die afwisseling in je werk
nodig?
Ja, dat vind ik juist fijn. Tijdens mijn
studie had ik het gevoel dat ik moest
kiezen als ik een bedrijf zou begin-
nen. Gelukkig bracht mijn stageperio-
de bij Venour, een creatief collectief
in Rotterdam, daar verandering in. Zij
lieten mij zien dat reclame, nieuwe
media, film, kunst, vormgeving alle-
maal naast elkaar kunnen bestaan. En
ze hebben me geleerd dat ik alles kan
doen als ik me er maar voor inzet. Het
was het hoogtepunt van mijn oplei-
ding.

Je hebt daarnaast ook nog je vrije
werk.

Klopt. Vanuit mijn vrije werk, zoals
schilderijen en cartoons, is de naam
‘Nonsens’ ontstaan. Dat is de alias die
ik me jaren terug heb aangemeten en
het is nog steeds een gepaste om-
schrijving. Vanaf mijn vierde teken ik
al cartoons waarin flauwe grappen
zijn verwerkt, mijn moeder heeft het
bewijs bewaard. En mijn schilderwerk
is vrij abstract en surrealistisch, soms
is het iets, soms is het niets.

Zit er een duidelijke lijn in je vrije
werk?
Het heeft altijd een humoristisch
en/of melancholisch karakter. Dat kan
zitten in kleur, beeld of muziek.
Daarnaast is mijn stijl heel herken-
baar, dat werkt onderscheidend.

Is er iets wat je wilt communiceren?
Niet specifiek. Soms zit er een refe-
rentie in naar een mythologisch of
religieus verhaal. Maar het is ook
vaak pure improvisatie.

Waar haal je nog meer inspiratie
vandaan?
Hollandse muziek, vooral uit de jaren
’60 en ’70. Het kan me tekstueel
inspireren, maar ook motiveren om
aan het werk te gaan. Voor mijn

cartoons gebruik ik vooral mijn dage-
lijkse leven als inspiratiebron.

Loop je wel eens vast?
Vaak genoeg. Als ik met een heel
precies werkje bezig ben en het gaat
niet zoals ik wil dan schuif ik het weg
en gooi ik alle frustraties eruit door
iets op een groot canvas te tekenen of
te schilderen. Meestal kan ik daarna
weer rustig verder met het priegel-
werk.

En helpt het ook dat je in een pand
zit met meerdere creatievelingen?
Zeker. We zitten hier met tien man
aan de Paradijslaan en ik kan altijd
even een praatje maken. Het zorgt
voor gezelligheid en niet geheel
onbelangrijk: voor een groter net-
werk. Een andere grote plus is de
galerij aan de voorkant van het pand
genaamd Paradijsvogels. Wij en exter-
ne partijen gebruiken dit voor exposi-
ties en zo kom je steeds in contact
met nieuwe mensen.

Wat zou je in de toekomst graag
een keer doen?
Het lijkt het me heel tof om een keer
een solo-expositie te maken van een
serie schilderijen waar ik echt de tijd
voor heb genomen, liefst in combina-
tie met bewegend beeld en geluid. En
ik wil een keer een documentaire
maken. Zodat de film zelf ook een
soort kunstwerk wordt.

FELIX SPANJAARD
Illustrator, schilder, animator en video-editer Felix Spanjaard (27) tekende vanaf zijn vierde al

cartoons. Intussen heeft hij ‘Nonsens’, zijn eigen bedrijf aan de Paradijslaan in Rotterdam. ‘Ik blijf
mezelf uitdagen en probeer regelmatig uit mijn comfortzone te stappen.’

“PAKKEN WAT IK PAKKEN KAN”
Nonsens

“Vanaf mijn vierde teken ik al
cartoons waarin flauwe grap-
pen zijn verwerkt, mijn moe-
der heeft het bewijs bewaard.”
Fe l ix Spanjaard
Eigenaar Nonsens
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LINDA
OUDENDIJK
linda.oudendijk@metronieuws.nl

De ochtendspits heeft gisterochtend
flink overlast ondervonden doordat
metroverkeer bij station Leuvehaven
noodgedwongen over één spoor moest
rijden. Door lekkage in een tunnelbuis
sijpelde grondwater vlakbij het station
binnen. Technici wisten het lek in een
paar uur te repareren.

Omde herstelwerkzaamheden goed
te kunnen laten verlopen moest het
verkeer over één spoor van Noord naar
Zuid. Daardoor konden minder me-
tro’s onder deMaas door dan gebruike-

lijk in de spits. Zo reden metro’s op de
E-lijn vanuit Den Haag niet verder dan
Rotterdam Centraal, waar ze normali-
ter doorrijden tot Slinge.

Volgens de RET is er geen moment
gevaar geweest voor reizigers. Een ge-
specialiseerd technicus heeft het gaat-
je in de wand kunnen dichten. Rond
half elf was dat gebeurd en kondenme-
tro’s weer in beide richtingen over het
eigen spoor rijden. Hoe het gat in de
tunnelwand is ontstaan, is nog ondui-
delijk. METRO

Plat. Metroverkeer verstoord
door lekkage in tunnelbuis

De twee politieagenten die vorig
jaar maart in Schiedam op een
lokauto schoten, worden vervolgd
wegens poging tot doodslag. Dat
maakte het Openbaar Ministerie
gisteren bekend. De agenten in
Schiedam dachten op een lokauto
te schieten, maar uiteindelijk
bleek het gewoon een auto te zijn
die was verhuurd. “Zonder daar
goed onderzoek naar te doen,
besloten de agenten die auto te
traceren. Toen ze de auto in het
vizier kregen, besloten ze, on-
danks andere werkinstructies, de
inzittenden aan te houden”, meldt
het OM. In de onderzoeken naar de
schietincidenten op Zuidplein in
Rotterdam-Zuid en in de Van Spei-
jkstraat in Rotterdam-West stelt de
officier dat de agenten volgens de
regels hebben gehandeld. Zij wor-
den dan ook niet vervolgd.
ANP | METRO

Lokauto

Schietende agenten
Schiedam vervolgd

Rotterdam.nl/verkiezingen
14 010

Alle stembureauleden
wensen u goede
verkiezingen toe
Meldingen of vragen
over de verkiezingen?
Wij staan voor u klaar!
Of bel 14010

Vandaag
2x stemmen

Likeen lootmeevoor
eenwoning!

woningloting

Speciaal voor jonge starters op zoek naar
een betaalbare woning in Rotterdam. Geen
wachtlijsten, direct kans!

Volg ons op Facebook of kijk voor meer
informatie op www.woonstadrotterdam.nl /
woningloting

Kijk voor meer informatie op www.ditisnonsens.nl

RICHARD VAN DER KLAAUW
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Twee jaar op rij miste TOP/Justlease.nl
de de play-offs. Dit seizoen werd de
club uit Sassenheim verrassend eerste
in de reguliere competitie (recordaan-
tal 34 punten). Vanaf 22 maart strijden
de nummers 1 t/m 4 in de play-offs om
een finaleplek in Ahoy. TOP/Justlea-
se.nl-troef Mick Snel (20) blikt vooruit.

Hoe komt het dat TOP/Justlease.nl
dit seizoen zo goed presteert?
We hebben een uitgebalanceerd team
met veel scorend vermogen. Bij een
mindere dag van dragende spelers,
bloeien andere spelers op. De gunfac-
tor is hoog.

Wat voeg jij toe aan het team?
Ik breng vooral mijn veelzijdigheid in.
Dit seizoen heb ik er bewust voor geko-
zen om anderen meer te laten scoren.
En met succes.

Ervan uitgaande dat TOP de play-offs
doorstaat: wie is de gedroomde fina-
letegenstander?
De finale waarop ik, en ongetwijfeld
het overgrote deel van korfbalmin-
nend Nederland, hoopt is die tussen

TOP/Justlease.nl en titelverdediger
PKC/Hagero.

Watmaakt eenAhoy-finale zobijzon-
der?
Het simpele feit dat je in die prachtige
ambiance van Ahoy mág spelen. De ul-
tieme droom van iedere korfballer.

Krijgt korfbal inmiddels de aandacht
die het verdient?
Korfbal is de grootste en meest beke-
ken zaalsport. En komt steeds meer in
de picture te staan. De toegenomen ex-
posure op televisie is daar een bewijs
van.

Je bent korfbalinternational. Hoe-
veel uur steek jewekelijks in korfbal?
Gedurende het zaalseizoen ben ik zo’n
beetje fulltime met korfbal bezig. In
een periode als deze staat alles in het
teken van de club. Na de finale in Ahoy
draait alles weer om Oranje.

Je studeert Gezondheidsweten-
schappen inAmsterdam.Studeer je ’s
nachts?
Het is te doen. Wel heb ik een studie-
vertraging van een jaar opgelopen. Ik
zit nu in m’n tweede jaar en ga soepel
over naar het derde en laatste (stage)
jaar.

Mick Snel (met bal) in actie voor ‘zijn’ Top/Justlease.nl. / RENE VAN DAM

Mick droomt van
de korfbalfinale
Korfbaltempel. Zaterdag 5
april verandert Ahoy voor de
25ste keer in een
korfbaltempel. Maar eerst
nog de play-offs.

voor London 2012heeft Spanje het Kro-
atië érg gemakkelijk gemaakt. Waar-
door nietwíj,maar Kroatiëmocht deel-
nemen aan de Olympische Spelen. De-
ze wedstrijd biedt een mooie kans op
revanche. Belangrijkste blijft echter
dat we ons plaatsen voor het EK hand-
bal december 2014 in Hongarije/Kro-
atië.Deeerste twee landen inonzepou-
le (vier landen) gaan over. Dat worden
ongetwijfeld Spanje en Nederland.”
METRO

Na afgetekende overwinningen vorig
jaar op Italië (28-13) en Turkije (32-17)
vervolgen de Oranje-handbaldames
woensdagavond 26 maart 2014 hun
reeks EK–kwalificatiewedstrijden te-
gen Spanje. Gewoontegetrouw dient
Topsportcentrum Rotterdam als thuis-
arena.

Cirkelloopster én Oranje-aanvoer-
ster Danick Snelder ziet reikhalzend
uit naar de confrontatie met Spanje:
“Tijdens de olympische kwalificatie

EK-kwalificatie. Oranje-dames
hebben nog appeltje te schillen
met handballers van Spanje

Aanmoedigen

“Topkorfbal hoort bij Rotter-
dam! De Korfbal League
Finale is voor de 25ste keer
in ons eigen sportpaleis
Ahoy. Ik nodig alle sportlief-
hebbers uit om het topta-
lent van deze oer-Hollandse
sport te komen aanmoedi-
gen.”
Ahmed Abouta leb
Burgemeester Rotterdam

Van nabij meemaken hoe de Oran-
je-handbaldames op 26 maart
proberen Spanje op te peuzelen?
Rotterdam Topsport geeft 3x2
kaarten weg voor deze handbalth-
riller. Mail je motivatie naar: Sta-
ge2@rotterdamtopsport.nl. Op
zaterdag 12 en zondag 13 april
vindt in Topsportcentrum Rotter-
dam het Lotto NK Schermen 2014
(senioren) plaats. Rotterdam Top-
sport houdt twee plekken open
voor de door schermschool Zaïr
verzorgde schermclinic op zondag
13 april (aanvang 12.00 uur) in
Topsportcentrum Rotterdam. Mail
je motivatie naar: diana@rotter-
damtopsport.nl. METRO

Lezersactie

Vrijkaarten handbalthriller
en schermclinic

Roeitalent Marieke Keijser (17),
lid roeivereniging KR&ZV De
Maas, grossiert in successen.
De fraaie vierde plek (dubbel-
vier) op het WK junioren 2013
in Trakai (Litouwen) is daar één
voorbeeld van. Dit jaar aast
Marieke op de skifftitel bij het
NK roeien (junioren). Écht
pieken wil ze op het WK roeien
2015 in Rio de Janeiro. Dat
talent niet volstaat om de
wereldtop te bestormen, be-
wijst haar trainingsfrequentie:
tien keer per week. “Alleen
zondagmiddag heb ik roeivrij.
Ik heb het er allemaal graag
voor over.” METRO

Pieken

Roeitalent Marieke
Keijser aast op titel

Rob Meijer, voorzitter van het
Koninklijk Nederlands Korfbalver-
bond (KNKV): “Op 5 april 2014 is
Ahoy Rotterdam voor de 25ste keer
op rij het centrum van de korfbal-
wereld. De zaalfinale om het kam-
pioenschap van Nederland trekt
met zo’n 10.000 toeschouwers het
meeste publiek in ons land bij de
zaalsporten. Als voorzitter van het
KNKV ben ik daar trots op. Maar
bovenal ben ik trots op de fantasti-
sche samenwerking met Rotter-
dam Topsport en Ahoy Rotterdam.
Juist door het met elkaar te doen
en gezamenlijk de handen uit de
mouwen te steken, hebben we dit
25-jarige jubileum weten te berei-
ken. Bedankt daarvoor!” METRO

Jubileum

Trots op samenwerking

TON
BROEKHUISEN
redactie@metronieuws.nl

Rob Meijer, voorzitter KNKV.

IN SAMENWERKING MET ROTTERDAM TOPSPORT

R7

@RDAMTOPSPORT

FACEBOOK.COM/ROTTERDAMTOPSPORT

Ga voor een overzicht van alle evenementen naar:
www.rotterdamtopsport.nl

26 MAART
EK KWALIFICATIE HANDBAL NEDERLAND-SPANJE (dames)
Topsportcentrum Rotterdam

05 APRIL
WERELDTICKETS KORFBAL LEAGUE FINALE
Ahoy Rotterdam

06 APRIL
HARLEM GLOBETROTTERS (basketbal)
Ahoy Rotterdam

12 - 13 APRIL
LOTTO NK SCHERMEN
Topsportcentrum Rotterdam

13 APRIL
ABN AMRO MARATHON ROTTERDAM
Start/finish Coolsingel

19 - 20 APRIL
WESTELIJKE REGATTA / AEGON NK
Willem-Alexander Baan

20 APRIL
FINALE KNVB-BEKER
Stadion Feijenoord

19 - 20 APRIL
NK JEUGDSCHAAK
Topsportcentrum Rotterdam

+

TOPSPORTEVENEMENTEN 2014

H

Oranje-aanvoerster Danick Snelder in volle concentratie. / NEDERLANDS HANDBAL VERBOND



Ze kennen elkaar nu zo’n jaar en de
liefde zit nog steeds zo diep als op de
dag waarop ze die voor het eerst aan
elkaar verklaarden. De samenwoon-
plannen van Annick en Eliel kwamen
dan ook niet zomaar uit de lucht val-
len. Verliefde stelletjes hebben vaker
de neiging om zo dichtmogelijk bij el-
kaar te zijn.

“Zo’n drie maanden geleden beslo-
ten we er echt werk van temaken”, al-
dus de kersverse Lady of the House.
“Door vrijwel dagelijks alle huursites
af te struinen Zelfs op vakantie kon-
denwe het niet laten omde zoektocht
voort te zetten.”

Met succes, want met het pand aan
de Sonmansstraat hebben ze een huis
gevonden dat aan demeeste, zo niet al
hun eisen voldoet.

Dat lijstje was overigens niet gek
lang. Maar er zatenwel een paar ‘deal-
breakers’ tussen. Annick: “Zo wilden
we per se een buiten hebben. Een tuin
of anders een balkon. En omdat Eliel
erg van koken houdt (zijn specialiteit
is een limoenrisottomet verse vis) wil-
den we ook een ruime keuken. Liefst
één zonder dat zilverkleurige keuken-
blad dat je standaard in elke huurwo-
ning terugvindt. En we wilden mini-
maal 60 vierkantemeter aan woonop-

pervlak, zodat we niet constant op el-
kaars lip hoeven te zitten.”

De buurt speelde in de keuze voor
een huis ook mee. Al had het stel daar
geen absolute favoriet in. Liever noord
dan zuid. Maar Blijdorp was verder
geen vooropgezet plan. Eerder een
grappig toeval. Eliel: “Ik ben hier zo’n
beetje om de hoek opgegroeid. Er wo-
nen dan ook nog veel vrienden en fa-
milie. Dat maakt de wijk natuurlijk
wel des te aantrekkelijker. Maar so-
wieso wonen hier veel jonge mensen.

Buren zwaaien ons al nu al vriendelijk
goedendag.”

Hoewel het stel de sleutel nu sinds
februari binnen heeft, en her en der al
flink aan het verven is geslagen, is het
huis nog niet helemaal af. “Het be-
hang op de muren is nog van vorige
bewoner”, aldus Annick. “Niet onze
smaak, maar ik laat het nog even zit-
ten. Een centenkwestie, maar daar-
naast ben ik er ook nog niet helemaal
over uit welke kleur ik dan wel op de
muren wil.”

Ook de inrichting is vooralsnogwat
sober. Al komt het huis, dankzij
Marktplaats, steeds voller te staan.
Daarnaast wordt er ook zelf geklust.
Een paar sinaasappelkisten met wiel-
tjes eronder dienen straks als salonta-
fel. En uit steigerhout hoopt Eliel bin-
nenkort eettafel op te leveren.

Binnen kijken. Metro
bezoekt woningen in
Rotterdam. Vandaag: Annick
en Eliel in hun kersverse huis
in Blijdorp.

“Buren zwaaien ons nu
al vriendelijk goedendag”

Paspoort

Annick Woldring, Eliel Vicente.

● Leeftijd. 26, 27.

● Beroep. Manager hostel ROOM,
bartender ss Rotterdam.

● Straat. Sonmansstraat.

● Sinds. Februari 2014.

● Huur/koop. Huur.
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“Een absolute must op een
katerige zondag zijn de chee-
seburgers van Verhage op de

Stadhoudersweg. Altijd een vette
redder in nood.”

“Hoewel we er nog maar één
keer zijn geweest, vinden we
Café Leuk aan de Statenweg

nu ook leuk. Een hang-out voor
veel buurtbewoners, zo het lijkt.”

“Het is misschien een cliché,
maar het is heerlijk om het
Vroessenpark zo dichtbij te

hebben. Al zullen we, nu we een
tuin hebben, ook thuis veel gaan
barbecueën.”

Hotspots

Verhage, Leuk en
Vroessenpark

Twintigers Annick en Eliel gaan hun eerste samenwoon-avontuur aan in ‘jong’ Blijdorp. / RICHARD VAN DER KLAAUW
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Je huis verkopen kun je zelf!
Bij JAAP.NL kun je zelf je huis
te koop of te huur aanbieden!
Je kunt alle informatie voor je
advertentie zelf invullen en wijzigen.
Plaats nu simpel en snel jouw woning
op JAAP.NL en bereik daarmee een
miljoenenpubliek!

Ga nu naar: www.jaap.nl/verkopen
en zet jouw huis direct zelf te koop!

JAAP.NL
ALLES OVER HUIZEN

Geen
makelaars
kosten!
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Zo trots als een pauw

Deze mannelijke spin probeert een
vrouwtje te lokken door te pron-
ken als een pauw. De Maratus, ook
bekend als de pauw-spin, pronkt
met zijn prachtige blauwe, rode en
groene flappen voor het oog van
een vrouwelijke soortgenoot. De
spin, een van de 43 soorten van
Maratus, werd gevonden door
bioloog Jurgen Otto in de buurt
van Esperance, West-Australië.
METRO

West-Australie

Mannetjesspin doet
pauwen-imitatie

Deze 4.5mm grote pauw-spin, de
Maratus avibus, ziet er niet echt
uit als een gevederd schepsel.
”Het ontwerp op de buik van de
spin lijkt op twee vogels tegen-
over elkaar - waardoor experts de
naam ’avibus’ gekozen hebben,
wat ’vogels’ betekent in het Latijn-
”,zegt Otto. Deze spin is alleen te
vinden op een locatie in de buurt
van Cape Arid, West-Australië.
METRO

Verschijning

Spinachtige geeft ons
een vogelvlucht

”De mannetjes
van de Mara-
tus maken
geen onder-
scheid tussen
de vrouwtjes
van de ver-
schillende

soorten en zullen ook naar
andere vrouwen lonken.”
Jurgen Otto, 48
Bioloog gevestigd in Sydney, Australië

De vinder Pauw-spinnen

Het dier komt alleen voor in
Australië en is familie van
de springende spin.

● De pauw-spin kan een
grootte van 5mm berei-
ken, waarmee er zelfs
twee passen op een vin-
gernagel van een vol-
wassen man. Experts
noemden deze spinnen
ooit glijdende spinn-
nen, omdat zij ten on-
rechte geloofden dat
hun flappen gebruikt
werden voor vliegen in
de lucht.

De staartveren van de pauw hebben een reikwijdte die 60
procent van de totale lichaamslengte van de vogel
overschrijdt. / GETTY IMAGES

JURGEN OTTO



HETMETROMODEIPAD
MAGAZINEISMEERDAN
3.000EUROWAARD!

Het nieuwste Metro Mode iPad Magazine zit
bomvol prijsvragen die inspelen op de laatste

voorjaarstrends. Download de app en win!



Er zitten bijna vier jaar tussen je de-
buut Good Life en Songs to Soothe;
had je die tijd nodig?
Ik had daarvoor in korte tijd heel veel
meegemaakt: gestoptmetKrezip, twee
kinderen gekregen, een soloplaat ge-
maakt, daarmee getourd. Na de laatste
show in september 2011 heb ik even
mijn agenda leeggemaakt omtebeden-
ken: waar sta ik eigenlijk, waar wil ik
naartoe? Bovendienmoest ik een struc-
tuur vinden om te kunnen werken,
binnen mijn gezin. Dat was nodig: een
baby plak je nog gewoon aan je lijf en
neem je overal mee naartoe, maar als
ze één en drie zijn is het veel meer
werk.

En waar sta je dan en waar wil je
naartoe?
Ik vond dat ik het onbevangen gevoel
van het songwriterschap had laten lig-
gen. Gewoon in mijn eentje achter de
piano een song boetseren. Dat had ik
bij Krezip al snel los moeten laten; dat
was een rockband, daar schrijf je voor
zes mensen. De piano is echt mijn in-
strument, daar heb ik inmijn hokje op
zolder eindelijk weer eens heerlijk
mee kunnen kroelen. Ik heb veel mu-
ziek beluisterd, theoriedingetjes opge-
poetst, ik heb zelfs even overwogen de
Rockacademie alsnog af te maken.
Songs schrijven, dat ben ik altijd blij-
ven doen – het bloed kruipt waar het
niet gaankan.Maarnudeed ikhet eens

een hele tijd alleen en nietmeteenmet
een co-writer. Dan word je toch te snel
in iemand anders’ trip meegezogen.

Vanwaar Songs to Soothe?
De vader van mijn vriend overleed in
de periode dat ik aanhet schrijvenwas.
Als je met iemand samenleeft die aan
het rouwen is, is dat echt een heftig
proces waar je je heel machteloos bij
voelt. En op een gegeven moment
kwam dit liedje eruit. Het is fijn dat je
iemand opdiemanier kunt troosten. Je
kuntwelwat liefs zeggenof eenkaartje
sturen,maarbij een liedjekun je er lan-
ger over nadenken en zoeken naar de

Jacqueline Govaert
kroelt met de piano

Jacqueline Govaert. ”Het is fijn om iemand met een liedje te kunnen troosten.”

Troost. Op haar tweede
album Songs to Soothe
herontdekt Jacqueline
Govaert de onbevangen
songschrijver in zichzelf, met
elf grotendeels troostrijke
pianoliedjes.

juistewoordenende juistemelodie. En
het verdwijnt nooit, een liedje blijft al-
tijd bestaan.

In het nummer Glitter, Fame and
Goldwaarschuw je een jonge zange-
res voor de valkuilen van demuziek-
industrie. Gaat dat ook over je jon-
gere zelf?
Een beetje wel, misschien, maar wij
hebbenmetKrezip eigenlijk nooit echt
verkeerde beslissingen genomen en
onze vaders hebben altijd goede deals
voor ons kunnen sluiten. Nu ik een
beetje een oude rot in het vak ben vra-
gen beginnende artiestenme somswel

om advies. Daar wilde ik wat over
schrijven. Ik kan me bijvoorbeeld ka-
pot ergeren als ik in zo’n talentenjacht
een jurylid hoor roepen: ’van jou gaan
we nog veel horen!’ Hallo, zo simpel is
het niet, er komen elk jaar vijf nieuwe
winnaars bij. Het is een keiharde we-
reld, heb ik geleerd, en de kans is groot
dat jouw deelname het hoogtepunt
van je hele carrière wordt. Ja, dat liedje
is eigenlijk een beetje ’moeder vertelt’.
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De tour van The Rolling Stones
door Australië en Nieuw-Zeeland, is
afgelast. De afzegging volgt op de
dood van Mick Jaggers vriendin
L’Wren Scott. Het optreden in juni
op Pinkpop in Landgraaf gaat

vooralsnog door en zal waarschijn-
lijk het eerste optreden van de
band zijn na de dood Jaggers

geliefde. Nabestaanden en colle-
ga’s hebben geschokt gereageerd
op de mogelijke zelfmoord van

Scott.

Tour Stones
afgelast

L’Wren Scott

A
rm

in
van

B
uuren Katy Perry

Adele

GUIDO
VERBURG
guido.verburg@metronieuws.nl

Paaspop heeft zijn programma rond.
Gisteren maakte de organisatie van
het eerste grote festival van het jaar,
traditiegetrouw in Schijndel, de laat-
ste namen bekend. Onder andere
Moss, DeWolff en Nobody Beats the
Drum zullen op het podium staan.
Daarnaast zijn de namen Dotan, Lieve
Bertha, Olivier Weiter, FS Green,
Ganz, Jameszoo, And So I Watch You
From Afar, The Fortunate Sons, Immi-
tellica, The Wytches, Back To The
System en Prinz Klauz bevestigd.
Eerder was al duidelijk dat grote
namen als The Prodigy, Kaiser Chiefs,
2ManyDJs en Triggerfinger te zien
zijn op het festival. Dat vindt 18 tot en
met 20 april, met Pasen dus, plaats op
festivalterrein De Molenheide.
ANP

Rond. Festival Paaspop
Schijndel heeft programma
voor komende editie compleet

De Limburgse rockband DeWolff is ook van de
partij op Paaspop. /ANP KIPPA

Sandra Schuurhof gaat vanaf 5 mei
het dagelijkse programma Geld
maakt gelukkig presenteren,
maakte SBS6 gisteren bekend.

In het programma, dat iedere
werkdag om 20.00 wordt uitgezon-
den, worden Nederlanders gehol-
pen die in acute geldnood zitten.

In tegenstelling tot andere
hulpprogramma’s is Geld maakt
gelukkig een studioprogramma.
Drie deelnemers vertellen aan het
publiek waarom zij geld nodig
hebben. In totaal mag het publiek
10.000 euro verdelen onder de
kandidaten. ANP

Geldnood

Sandra Schuurhof krijgt
dagelijks programma

Het opsteken van haar middelvin-
ger tijdens een optreden met
Madonna in de pauze van de Su-
perBowl gaat rapper M.I.A geld
kosten. De National Football Lea-
gue (NFL) eist 12 miljoen euro,
berekend op basis van reclame-
inkomsten, blijkt uit documenten
waarover The Hollywood Reporter
beschikt.

M.I.A. vocht een eerdere boete
van 1miljoen euro aan. Haar advo-
caten vinden de nieuwe bereke-
ning buitenproportioneel vergele-
ken met haar werkelijke verdien-
sten voor het optreden. METRO

SuperBowl

Middelvinger kost M.I.A.
12 miljoen euro

2
ENTERTAINMENT
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De inFamous serie was op de PlayStati-
on 3 zeer geliefd, maar wist nooit het
grote succes vanandere sandboxgames
te realiseren. Toch heb ik altijd een
zwak voor inFamous gehad. De serie
kende een heel eigen sfeer en wist be-
kende elementen uit het action-adven-
ture genre fraai te koppelen aan open-
wereld gameplay. In beide gevallen
hadden spelers in de hoedanigheid van
superheld-tegen-wil-en-dank Cole de
keuze om goed of slecht te spelen en
kregen, al naar gelang hun keuze, ver-
schillende eindes voorgeschoteld. Dit
principe – keuzes maken tijdens het
spel en daarmee het verhaal beïnvloe-
den – blijft ook in InFamous: Second
Son gehandhaafd. Nate Fox van ont-
wikkelaar Sucker Punch Productions
en gamedirector van inFamous: Se-
cond Son is daar heel duidelijk over:
”Keuzes maken, goed of slecht, vijan-
den vermoorden of uitschakelen, voor
je eigen gewin gaan of opoffering…
Het blijven belangrijke thema’s en
spelelementen indenieuwe inFamous.
Toch hoeven nieuwkomers niet te vre-
zen. Je kunt Second Son spelen zonder
de eerste twee delen te kennen. Trou-
we fans van de serie zullen echter ge-
trakteerd worden op de nodige verwij-
zingen en referenties.”

De twee voorgaande games kenden
Cole als hoofdrolspeler en je baalde
er aanvankelijk van dat hij dit perso-
nage niet kon meenemen naar het
derde spel.
Ik ga uit van het canon onder de ga-
mers. Ik had verwacht dat het meren-
deel van de spelers evil zou spelen en
dus ook het duivelse einde zouden krij-
gen. Echter, het grootste deel vande ga-
mers koos ervoor omCole te laten ster-
ven. We moesten die verhaallijn wel
volgen. En dusmoest er een nieuw per-
sonage gecreëerd worden. Uiteindelijk

ben ik erg blij met Delsin Rowe. Hij
geeft de franchise nieuw elan.

Delsin heeft logischerwijs andere
krachten ommee te stoeien dan Co-
le. Hij mag onder andere vechten
met rook en neon. Waarom koos
Sucker Punch voor deze coole maar
niet zo voor de hand liggende po-
wers?
We kozen rook en neon omdat ze pas-
sen bij de omgeving waarin het spel
zich afspeelt, Seattle. De stad grossiert
in neonverlichting. En bovendien wil-
den we eens wat anders. Vuur- en ijs-
krachten zijn prima maar niet per se
erg origineel.

Na twee delen een fantasiestad te
hebben gebruikt, kent inFamous:
Second Son voor het eerst een be-
staande plek. Dat is dus Seattle, de
stad waar Sucker Punch Productions
zelf gevestigd is.
Wewilden deze keer een stad met veel
extremen gebruiken.Met veel hoge ge-
bouwen maar ook met veel verschei-
denheid in architectuur. Daarbij, het
regent nogal veel in Seattle. Heel erg
veel. Weet je wel hoe cool regen er uit-
ziet op de PlayStation 4?Hoe allesmooi
reflecteert in de regen? Het was dan
ook een genot om met de hoeveelheid
paardenkrachten van de PlayStation 4

te werken. Daarbij is Seattle gewoon
een hele coole stad.

Het principe van goed en duivels
spelen is opnieuw gehandhaafd.
Verwacht Fox dat spelers deze keer
wel meer evil gaan spelen dan in de
vorige twee delen?
Dat is lastig in te schatten. De game is
deze keer een stukje moeilijker. Als je
nobelwilt spelen, dien je goed te timen
en mag je niemand ombrengen. Wil je
echter als slechterik met superkrach-
ten spelen, dan moet je ook echt een
hele erge gemenerik zijn. De game en
dewereld om je heen dagen je voortdu-
rend uit. Het idee hierachter komt van
Cut The Rope. Het is heel eenvoudig
om Om Nom (het draakje uit Cut The
Rope – red.) aan zijn snoepje te helpen,
maar om ook in ieder leven alle drie de
sterren te halen, daarvoormoet je echt
je best doen. Hetzelfde geldt voor de
twee speelstijlen in Second Son.

Dodelijke neonverlichting.

Berucht op de
PlayStation 4
Interview. Vrijdag ligt
inFamous: Second Son in de
winkels, exclusief voor de
PS4. Wij spraken met
gamedirector Nate Fox.

Hi-tec genot

”Weet je hoe cool regen er
uitziet op de PlayStation 4?
Het was een genot om met de
hoeveelheid paardenkrachten
van de PS4 te werken.”
Nate Fox
Gamedirector van inFamous: Second Son

InFamous: Second Son kent geen
multiplayer modi. Fox: ”We wilden
ons puur richten op een single-
player avontuur voor de PS4. Maar
wie weet wat de toekomst brengt?”
Overigens ondersteunt de game
wel remote play. Hierdoor is het
mogelijk het spel te streamen naar
de PS Vita en op de handheld van
Sony verder te spelen. METRO

Streamen

Geen multiplayer,
wel remote play

JAN
MEIJROOS
games@metronieuws.nl

South Park: The Stick of Truth (PC, PS3, Xbox 360)
Hilarische RPG in samenwerking met South Park
bedenkers Trey Parker en Matt Stone. Must-have
voor SP-fans.

Thief (PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One)
Meesterdief Garrett treedt na lange tijd succesvol
uit de schaduw in deze majestueuze en stemmige
stealth-action game.

Dark Souls II (PS3, Xbox 360)
De perfecte sequel op de roemruchte actie-RPG.
Sterven wordt opnieuw tot kunst verheven.

Doe mee op www.metronieuws.nl/prijsvragen

www.metronieuws.nl

METRO PRIJSVRAAG
WIN 3X TITANFALL
(PC, XBOX 360)
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Puzzels

Weer

Hoofdredacteur:Robert vanBrandwijk
Algemeendirecteur/uitgever:Cees Polman
Geenkrant?Mail: distributie@metronieuws.nl

Metro is eenuitgave van TMGLandelijkeMedia B.V.

Metro is degrootste krant terwereld en ver-
schijnt in 73 edities in 23 landen.Wereldwijd
heeftMetro 18miljoen lezers.

Metro Amsterdam
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
tel: 020 - 511 40 00

Metro Rotterdam
Westblaak 224

3012 KP Rotterdam
tel: 010 - 206 03 20

Kans op
een nieuwe baan
inclusief vervoer?

Plaats je CV
en WIN!

Dé vacaturesite voor hardwerkend Nederland

aangeboden door:

3 x kans!

WWW.NACHTVANDEVLUCHTELING.NL

ROTTERDAM-DEN HAAG
29/30 MEI 2014

SPONSORLOOP VOOR
SYRISCHE VLUCHTELINGEN

LOOP MEE IN DE

NACHT VAN DE
VLUCHTELING

8000
hartpatiënten

Uw steun is dringend nodig. Word donateur!
Kijk voor meer informatie op www.energy4all.nl

Stop energiestofwisselingsziekten

en geen medicijn
Doodmoegeboren



Als je in plaats van te verhuizen liever
je woning eens goed onder handen
neemt, kun je volop ideeën opdoen
op de beurs Eigen Huis (Ver)Bouwen +
Inrichten. Je komt er niet weg zonder
een hoofd vol ideeën, onder andere
over duurzaamheid. Zo staat er een
Ecolandhuis, een prefab houtskelet-
woning die binnen drie maanden
wordt gebouwd. Bijzonder is dat dit
prefab huis is gemaakt van eerlijk,
duurzaam en FSC-gecertificeerd ge-
kapt Hollands hout van Staatsbosbe-
heer. Architect Dieter Blok van Blok
Kats Van Veen (BKVV), naast Future-
Homes en De Groot Vroomshoop
ontwikkelaar van Ecolandhuis: “De
bosbouw van Staatsbosbeheer gaat uit
van duurzaamheid en ‘cradle2cradle’:
gekapt hout wordt opnieuw aange-
plant zodat de bossen zich voortdu-
rend hernieuwen. Daarnaast heeft
Hollands hout van Staatsbosbeheer
het NL Greenlabel, een initiatief van
Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra
van Eigen Huis & Tuin.”

Prefab. Op de beurs Eigen
Huis (ver)bouwen + Inrichten
is een houtskeletwoning te
zien, gemaakt van Hollands
hout van Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer kapt het hout voor het Ecolandhuis gewoon in Hollandse bossen. / STAATSBOSBEHEER

Dankzij cradle2cradle
hernieuwen de bossen
zich voortdurend
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Nederland telt 31.000 woningen
boven de 1miljoen. Daarmee is het
aantal miljoenenwoningen in 2013
met 6,1 procent gedaald, blijkt uit
onderzoek van Calcasa. Een miljoe-
nenwoning is nu gemiddeld 1,3
miljoen euro waard. De Groot
Haesebroekseweg in Wassenaar is
de duurste straat met een gemid-
delde woningwaarde van 2,3 mil-
joen euro. METRO

Duur

Miljoenenwoningen
in aantal gedaald

Nu de bouw eindelijk lijkt aan te
trekken wordt het tekort aan goed
geschoold personeel weer actueel.
Dat geldt vooral voor de schilders-
branche. Al jaren gaan te weinig
jongeren een vakopleiding volgen.
Naar verwachting zal de renovatie-
en onderhoudssector als eerste iets
van het dreigende tekort merken.
METRO

Tekort

Te weinig jongeren
naar vakopleidingen

Woningcorporaties zijn in 2013 bij
6.980 huishoudens overgegaan tot
huisuitzetting. Dat is 8 procent
meer dan in 2012, aldus Aedes.
Steeds meer huurders komen in de
financiële problemen. Corporaties
reageren in een zo vroeg mogelijk
stadium op huurachterstanden om
huisuitzetting te voorkomen.
Desondanks steeg het aantal uit-
zettingen. METRO

Huurachterstand

Vorig jaar bijna 7000
huisuitzettingen

JOSÉ
SCHELLEKENS
wonen@metronieuws.nl

+
PLUS

”Er is geen voordeliger
spaarmethode dan via je
eigen woning. En heerlijk
als bij verkoop de hypo-
theekschuld afgelost kan

worden.”

Sparen

Anke Bodewes , NVM Makelaar en
woningmarktconsul tant .

Nederland verwelkomt op 24 en 25 maart bijna
60 wereldleiders en 5.000 delegatieleden in Den Haag
tijdens de Nuclear Security Summit (NSS). Voor een
goed verloop van deze top worden veiligheids- en
verkeersmaatregelen getroffen die van invloed zijn op
de bereikbaarheid. Weggebruikers tussen Amsterdam
en Den Haag moeten die dagen rekening houden met
zeer ernstige hinder. Door (gedeeltelijke) afsluiting
van snelwegen ontstaat grote kans op lange files.
Datzelfde geldt ook voor het onderliggend wegennet in
Wassenaar, Katwijk, Leiden, Noordwijk, de Bollenstreek
en Haarlemmermeer.

Het reisadvies is niet naar het westelijke deel van de
Randstad (Amsterdam/Den Haag/Rotterdam) te reizen
als u er niet per se hoeft te zijn, indien mogelijk thuis of
elders te werken of buiten de spits te reizen als dat kan.
Dat geldt ook voor treinreizigers.
Wij verwachten dat op deze dagen meer mensen met
de trein zullen reizen, waardoor het in de treinen
drukker zal zijn dan normaal. Om die reden rijden we
op maandag 24 en dinsdag 25 maart met extra lange
treinen tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Dit heeft tot gevolg dat er op andere trajecten kortere
treinen rijden dan u gewend bent.

Kijk voor meer informatie op vananaarbeter.nl
of op ns.nl/nss

Informatie voor treinreizigers tijdens
Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart
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De voormalige sterspeler Paolo
Maldini vindt dat AC Milan door de
leiding van de club kapot is ge-
maakt. ”Ik ben woedend en teleur-
gesteld, niet vanwege de resulta-
ten, maar hoe de club geleid is.
Alles wat de afgelopen 10 jaar is
opgebouwd, wordt zomaar wegge-
gooid”, zegt de vermaarde verdedi-
ger van de Italiaanse club in de
krant Gazzetta dello Sport. Onder
leiding van coach Clarence Seedorf
staat AC Milan 11e in de serie A en
is uitgeschakeld in de achtste
finales van de Champions League.
Maldini heeft vooral kritiek op de
dochter van Silvio Berlusconi. ”Ik
geloof niet dat zij verstand heeft
van voetbal”, aldus Maldini over
Barbara Berlusconi. ANP

Barbara Berlusconi

Maldini: Leiding heeft
Milan is kapot gemaakt

Op het WK voetbal van 2022 in
Qatar rust geen zegen. De Engelse
krant Daily Telegraph onthulde dat
een firma uit Qatar bijna 2 miljoen
dollar (1,4 miljoen euro) heeft
betaald aan Jack Warner, voorma-
lig vicevoorzitter van de FIFA. De
betalingen zouden zijn verricht
kort nadat in 2010 Qatar het WK
toegewezen had gekregen. Uit
documenten die de krant heeft
opgespoord, blijkt dat het geld
afkomstig was van het bedrijf van
Mohamed Bin Ammam. Deze
oud-baas van de Aziatische voetbal-
federatie komt uit Qatar en ver-
dween in december 2012 uit het
voetbal na beschuldigingen over
corruptie. ANP

Mohamed Bin Ammam

Qatar betaalde Warner
1,4 miljoen voor het WK

Jack Warner. / AFP

Middenvelder Kevin Strootman is
gisteren in het AMC in Amsterdam
met succes aan zijn knie geope-
reerd. Dat meldt zijn Italiaanse
club AS Roma op de website. Tij-
dens de 2 uur durende ingreep is
een reconstructie van de voorste
kruisband uitgevoerd door Neder-
landse artsen. Het hoofd van de
medische staf van AS Roma was bij
de operatie aanwezig. Strootman
zal over een aantal dagen in Am-
sterdam aan zijn revalidatie begin-
nen. De Nederlandse international
liep zijn zware knieblessure vorige
week op in het duel met Napoli.
Hij moet het WK in Brazilië aan
zich voorbij laten gaan. ANP

Knie

Geslaagde operatie in
het AMC voor Strootman

3
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Alberto Contador heeft het eind-
klassement van de Tirreno-Adriati-
co veiliggesteld. De Spanjaard van
Tinkoff-Saxo kon in de slottijdrit
over 9 kilometer niet echt indruk
maken, maar werd niet bedreigd
door zijn concurrenten. Nairo

Quintana legde, net als in de Tour
de France van 2013, beslag op de
tweede plaats (op 2.05). Contadors
ploeggenoot Roman Kreuziger
werd derde (2.14). Het is voor

Contador de eerste keer dat hij de
Tirreno wint.

Unicum voor
Contador

Tirreno

Met de laatste bal die hij in 2012 raakte
in het shirt van Chelsea bracht Didier
Drogba de Londense ploeg de belang-
rijkste prijs in de clubgeschiedenis.
Want zijn benutte strafschop destijds
in de Allianz Arena tegen Bayern Mün-
chen bezorgde The Blues de felbegeer-
de Champions League. Gisteren keerde
hij, 36 jaar inmiddels, voor het eerst te-
rug op het oude nest, nu als speler van
Galatasaray.

Het Champions League-duel dat dus
vooral in het teken stond van de terug-
keer van verloren zoon Drogba op
Stamford Bridge, was voor Nederland
vanwege een andere reden interessant.
De return in de achtste finale tussen
Chelsea en Galatasaray was voor Louis

van Gaal en de 16 miljoen andere
bondscoaches in ons landnamelijk een
uitgelezen mogelijkheid om te zien
hoe Wesley Sneijder ervoor stond.

Onlangs in de oefenwedstrijd tussen
het Nederlands elftal en Frankrijk
maakte Sneijder geen al te beste in-
druk. En gisterenwas het eigenlijk niet
veel beter met de kleine Utrechter.
Want ook het weerzien met zijn ‘voet-
balvader’ José Mourinho, de coach
waarmee hij het absolute topjaar in
zijn carrière beleefde, inspireerde de
Nederlander niet.

Demiddenvelder kwam in de eerste
helft amper in het spel voor en als hij
de bal kreeg, lag hij op de grond. Meer
dan een paar obligate balletjes breed
produceerde de verder volkomen on-
opvallende Sneijder niet aan de linker-
kant op het Turkse middenveld. Verge-
lekenmet Chelsea-spelers als Eden Ha-
zard en Oscar oogde de Nederlander
zelfs een beetje ouderwets. Voor de pu-
re nummer tien, de spelverdeler zoals
Sneijder, is in het hedendaagse voetbal
bijna geen plek meer.

Volgens Mourinho hoort Sneijder
nog steeds bij de drie beste nummers
tien in de wereld, maar spelend vanaf

de linkerkant kon hij die zware woor-
den van zijn voormalig coach gisteren
totaal niet waarmaken. Ook Van Gaal
zal gezien hebben dat Sneijder nog
steeds mijlenver verwijderd is van zijn
WK 2010-vorm.

Mede daardoor kon Galatasaray gis-
terengeenvuistmaken tegendekoplo-
per uit de Premier League. Chelseawon
dan ook (2-0) door doelpunten van Sa-
muel Eto’o en Gary Cahill en plaatste
zich (na de eerdere 1-1 in Istanbul) een-
voudig voor de kwartfinale. Behalve
Sneijder bleek ookDrogba vergane glo-
rie. De met veel bombarie aangekon-
digde terugkeer op Stamford Bridge
eindigde in een grote teleurstelling.

De spits die tussen 2004 en 2012 157
doelpunten in 241 wedstrijden voor
Chelseamaakte, hadprecies één ‘hoog-
tepunt’. Dat was toen Drogba een vrije
trap van ongeveer 35 meter ook een
meter of 35 overschoot, uitgerekend
tegen een immens spandoek van zijn
eigen hoofd.

De terugkeer van Ivoriaan Didier Drogba bij zijn oude club Chelsea liep uit op een teleurstelling. Net als zijn ploeggenoot bij Galatasaray Wesley
Sneijder, kon hij geen indruk maken. Na een gelijkspel in Istanbul, gingen de Turken in Londen kansloos met 2-0 ten onder. / ANP

Vorm Sneijder
ver te zoeken
WK-vorm. Wesley Sneijder is
nog steeds mijlenver
verwijderd van de vorm
waarmee hij het Nederlands
elftal vier jaar geleden naar
de WK-finale loodste.

SANDER
SCHOMAKER
sander.schomaker@metronieuws.nl
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