Onze
Zoey niet
de mooiste

Apple iPhone 7

1,5 GB en onbeperkt bellen in
de EU voor € 36,- € 18,- p.m.
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Feestje voor Haan

Protest tegen
Trump wordt
duwpartij
Een demonstratie tegen het
inreisverbod van de Amerikaanse president Donald
Trump op Schiphol is zondagavond uitgelopen op een
duwpartij. Diana Wittendorp
en haar dochter van anderhalf
waren erbij. PAGINA 2

4
Ov-chip
verlopen?
Geld terug!

5
Over de hele wereld vieren Chinezen deze periode het Jaar van de Haan, dat afgelopen zaterdag van start is gegaan. Het Chinees Nieuwjaar wordt altijd groots gevierd met veel vuurwerk, optredens,
rituelen en festiviteiten. Het feest staat ook wel bekend als het lentefestival en is één van de belangrijkste Chinese feestdagen. / ROMAN PILIPEY | EPA

Buschauffeur
is altijd extra
op zijn hoede
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Danny voor een dag als
conducteur op de trein
De NS liet gisteren een langgekoesterde wens uitkomen van treinschoonmaker Danny Jalhay: hij
mocht een dag mee op de trein als
conducteur. Danny werd in december 2016 verkozen tot Schoonmaker van het Jaar. De NS wilde hem
daarvoor belonen. Over de vraag
waar ze hem blij mee zouden
kunnen maken, hoefde Danny niet
lang na te denken: een dagje
conducteur zijn!

Argus

Nigeriaanse moslim met 93 vrouwen overleden

NIEUWS

10.000

Starbucks wil
vluchtelingen
baan geven
Starbucks gaat vluchtelingen
aan het werk zetten. De wereldberoemde koffiehuisketen wil in
de komende vijf jaar tienduizend vluchtelingen in dienst
nemen. Naar eigen zeggen doen
ze dit als een reactie op het
inreisverbod van president
Donald Trump, dat onder andere
gericht is op vluchtelingen.

Diana Wittendorp stond zondagavond op luchthaven Schiphol met haar dochtertje Yuna van anderhalf jaar te protesteren tegen het inreisverbod van Trump.

/ANP

Demonstrante met
kind wordt afgeblaft
Bedreiging

Dijkgraaf
twijfelt over
aangifte
Persbureau ANP wilde Jan
Dijkgraaf graag op de foto
zetten toen hij begin december
bekendmaakte dat hij de lijstrekker van de nieuwe partij GeenPeil is. Hij trok geen strak pak en
stropdas uit de kast, maar
poseerde in een bruine trui van
de Duitse cult-voetbalclub St.
Pauli. Anderhalve maand later
hebben fans - die zich als links
afficheren - van de voetbalclub
uit Hamburg duidelijk laten
merken dat ze daar niet van
gediend zijn. Een deel van de
aanhang ontrolde zondag,
tijdens het duel met VfB Stuttgart, een enorm spandoek met
daarop de tekst ‘Dijkgraaf trek
die trui uit, anders trekken wij je
kop eraf’. De lijsttrekker overweegt aangifte te doen bij de
politie.

Fel. Diana Wittendorp
stond zondag op
Schiphol te protesteren
tegen het inreisverbod
van Trump.
TRENDING TOPIC
„Wat doe jij hier met je kind? Je
bent een onverantwoordelijke
ouder.” Een politieagent kijkt
verwijtend naar Diana Wittendorp. Ze staat zondagavond op
luchthaven Schiphol met haar
dochtertje Yuna van anderhalf
jaar te protesteren tegen het inreisverbod van Trump. Door
dat verbod zitten momenteel
elf personen in een soort niemandsland op Schiphol, omdat
hen is verboden naar Amerika
te vliegen vanwege hun land
van afkomst.
Wereldwijd wordt fel gereageerd op het besluit van Trump
en dat is op Schiphol niet anders. Binnen een dag is er via
sociale media een protestactie
op touw gezet. Diana Wittendorp ontvangt ook een uitnodi-

ging en besluit om 19.00 uur bij
het protest aan te sluiten. Haar
dochtertje Yuna van anderhalf
jaar neemt ze mee, in een
draagzak op haar buik.
Eerder die dag heeft de burgemeester van Haarlemmermeer toestemming gegeven
om buiten de ontvangsthal te
protesteren. Daar staat de
groep van ruim zeventig demonstranten rond de klok van
zeven dan ook te scanderen:
„KLM, shame on you, refugees
are welcome too!” KLM moet
zich schamen, vluchtelingen
zijn ook welkom. Diana voelt
zich uitgelaten, enthousiast en
vrij. Dochtertje Yuna klapt in
haar handjes van blijdschap.
Voor haar lijkt het wel een
feestje.
Eigenlijk snappen de demonstranten niet waarom ze
buiten moeten staan. Ze voelen
dat ze meer gehoord zouden
worden als ze binnen gaan
staan. Bovendien is het er warmer. Het besluit is snel gemaakt en de groep haast zich
naar binnen. Wanneer de eerste leuzen worden gescandeerd, komt er een grote groep
van de marechaussee aanlo-

Actie

‘We moeten dit soort
praktijken niet toelaten.
Ik ga zeker actie blijven
voeren. En reken er
maar op dat mijn kind
mee gaat.’
D i a n a W i t te n d o r p

pen. De demonstranten moeten naar buiten. „We gaven alleen een beetje tegengas, want
we wilden ons niet zomaar aan
de kant laten schuiven. Onze
stem mocht gehoord worden!”
Hoewel de demonstranten
de actie als vreedzaam ervaren,
komt de politie op Diana en anderen al vrij snel als agressief
en dreigend over. Het weerhoudt Diana er in ieder geval
niet van om expres vooraan te
gaan staan, met Yuna nog op
haar buik. Die begint ondertussen te huilen. Ondanks dat ze
van verschillende kanten
hoort dat ze een onverantwoordelijke ouder is en dat ze

niet met haar kind bij het protest moet zijn, houdt ze stand.
Ze kiest heel bewust voor deze
plek, omdat ze hoopt dat de politie dan voorzichtiger te werk
gaat. Die begint ondertussen te
duwen en te trekken aan de
groep demonstranten.
Uiteindelijk laat Diana zich
buiten de groep duwen. Van
een afstandje staat ze toe te kijken en maakt ze filmpjes en foto’s van haar vriendin, die ondertussen op de grond ligt en
wordt aangehouden. „Ik ken
haar als een superlieve vrouw.
Ik snap hier helemaal niets
van.” Eenmaal buiten gaat het
protest nog even op een vreedzame manier door, maar na
een uur houdt men het voor gezien. Haar vriendin wordt later
op de avond weer vrijgelaten.
„Het algemene sentiment
bij het protest was eigenlijk gewoon angst”, vertel Diana, die
verschillende mensen gesproken heeft. „We moeten dit
soort praktijken niet toelaten.
Ik ga zeker actie blijven voeren.
En reken er maar op dat mijn
kind mee gaat.”

HESTER RAMAKER

ONDERTUSSEN
OP FACEBOOK
Karel Jansen:
„En de politie
krijgt van mij
gelijk. Wat
doet dat kindje bij deze
demonstratie?”
Nanja Giesbert-de Haan:
„Waarom zou
een moeder
met een kind thuis
moeten blijven? Heel
goed dat zij zo is gaan
protesteren!!! En als er
straks oorlog is, gaat
iedereen janken dat we
er wat aan hadden
moeten doen.”
Daisy van
der S: „Buiten
de veiligheid
die voorop
staat, heeft het kind er
ook niks aan. Dus
lekker doen, maar
zonder je kind erbij.”
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Rara, wat is dit?
Geen hoofdpijn

Bescherming bij
fietsongeluk
Geef toe, dit is best een
koddige foto. Maar wat is
het eigenlijk? ANWB testte
gisteren voor het eerst de
fietsairbag. Bij een ongeluk
klapt de airbag uit in 0,1
seconde. Zo wordt het
hoofd tijdens en na de val
maximaal beschermd.

In niet-uitgeklapte vorm ziet de
airbag er zo uit.
/ ROBIN VAN LONKHUIJSEN | ANP

Smartphone

1 op 5
Steeds meer fietsers raken betrokken
bij verkeersongelukken. Dit komt
omdat ze steeds vaker naar het scherm
van hun smartphone staren in plaats
van op de weg te letten. Ongeveer één
op de vijf jongeren tussen de 12 en 17
jaar is verkeersslachtoffer als gevolg
van onverantwoord telefoongebruik
tijdens het fietsen.
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Ontdek appen
zonder extra
kosten in de EU.
Sony
Xperia X
Compact
1 GB in NL & EU
Onbeperkt min/sms
100,- retour op toestel
5/ 5,-

40,mnd*

*Deze korting geldt bij een 2-jarig abonnement, zolang je abonnement loopt.
Inclusief toestel t.w.v. € 360,-. Excl. eenmalige aansluitkosten € 25,- en € 4,24
thuiskopiehefing. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com

Totale
toestelkosten
360,-
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*Combineer zelf met 2e voor €1,- producten. Goedkoopste product €1,-. Geldig van 23-01 t/m 12-02 2017.

Eenmalige
betaling
0,-

Totaal
kredietbedrag
360,-

Termijnbedrag
15,-

Duur
overeenkomst
24 mnd

Debetrentevoet/
JKP
0%
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EBRU
UMAR
COLUMNIST

PVV UITSLUITEN
IS NORMAAL
Ze zijn er druk mee, met het uitsluiten van elkaar. Nou ja, met
het uitsluiten van de PVV. Ze zijn er ook trots op, de heren
lijsttrekkers. Ze kirren het nog net niet uit. Ondertussen formerend in de wandelgangen en in talkshows.
Na weken van lijsttrekkers interviewen kan ik de antwoorden dromen. 1. Iedereen wil premier worden. 2. Iedereen wil
samenwerken met degene met wie ze de meeste eigen programmapunten kan verwezenlijken. 3. Nederland is een mooi land
maar het moet beter. 4. De lonen moeten omhoog, de belasting
omlaag, er moet meer geld naar de zorg, er moeten banen bij,
het gaat hartstikke goed, er zijn geen nieuwe hervormingen
nodig en 5. Het karwei is nog niet af – voorheen de leus van
Lubbers, nu het mantra van Mark.
En politiek verslaggevers doen alsof de heren nieuws verkondigen. In elke talkshow wordt geduid alsof Nederlanders imbecielen zijn: Geert wordt uitgesloten, Jesse wil premier worden.
Ondertussen spatten de echte
Doordringen
imbecielen van het scherm af:
presentator en politici hebben
‘Wake up call: politici en tot op de dag van vandaag niet
door dat de kaarten the morpresentator begrijpen
ning after op 16 maart comtot op de dag van vanpleet anders geschud zullen
blijken te zijn dan ze ons door
daag niet wat er in Nede strot proberen te duwen.
derland aan de hand is.
Wake up call: blijf vooral
En ook op 15 maart zal
volhouden dat de PVV wordt
uitgesloten.
dat niet doordringen.’
Wake up call: blijf vooral
Ebru Umar
volhouden dat Nederland
beter kan en moet. Met jullie.
Wake up call: blijf vooral volhouden dat jullie de fatsoenlijke
keus zijn. Het opportunisme is doorzichtiger dan een volle fles
SPA.
Wake up call: de kiezer is niet debiel. Die weet dat dit Nederland aan jullie te danken is.
Wake up call: politici en presentator begrijpen tot op de dag
van vandaag niet wat er in Nederland aan de hand is. En ook op
15 maart zal dat niet doordringen.
Op 12 september 2012 waren de Tweede Kamerverkiezingen
waarbij VVD 41, PvdA 38, PVV 15, SP 15, CDA 13, D66 12, CU 5,
GL 4, SGP 3, PvdD 2 en 50+ 2 zetels kregen.
Op 12 september 2012 gaven Nederlandse kiezers aan deze
partijen hun vertrouwen. En in plaats van dat dat grootste
partijen VVD, PvdA, PVV, SP, CDA en D66 met elkaar samenwerken omdat de meerderheid van Nederland dat nou eenmaal wil,
bepaalt de grootste wie mag samenspelen. Dat heet ‘normaal’ te
zijn.
Het wordt tijd om een ander ‘normaal’ te introduceren. Een
‘normaal’ waarbij de grootste vier partijen het aan de kiezer
verplicht zijn, om met elkaar tot een regeerakkoord te komen.
Een coalitie waarbij een ruime meerderheid van Nederlanders
vertegenwoordigd wordt en niet de helft plus 1 omdat dat ‘de
grootste’ nou eenmaal goed uitkomt. Omdat dat ‘de grootste’ de
meeste macht geeft.
Door de PVV op voorhand uit te sluiten,
verneuken álle andere partijen bij voorbaat
een groot deel van de Nederlandse kiezers. En dat een groot deel van de Nederlandse kiezers het zat is om verneukt te
worden, dát is pas echt normaal.

Sexting

3
Het Openbaar Ministerie gaat drie
minderjarigen vervolgen voor een
sextingzaak die een jaar geleden speelde
op een Tilburgse middelbare school. Onder
de leerlingen van het Vakcollege Tilburg
gingen tientallen pikante en intieme foto’s
rond van jonge leerlingen.

FC Knudde

In de meeste gevallen staat er niet zo heel veel geld meer op de ov-chipkaart. / MARTIJN BEEKMAN | ANP

Oude ov-chip: zo
krijg je geld terug
Openbaar vervoer. We
hebben met z’n alleen
nog 5 miljoen euro
tegoed staan op
verlopen anonieme
OV-chipkaarten.

i GOOD TO KNOW
Reizigers die met ov-chipkaart
reisden die inmiddels is verlopen, hebben in totaal nog vijf
miljoen euro tegoed van
vervoersbedrijven. Dat blijkt
uit onderzoek van Translink,
het bedrijf achter de ov-chipkaart. De kaarten zijn weliswaar verlopen, maar het geld
dat nog op de kaart staat is
nooit teruggevraagd. Dat
terugvragen is soms ook wel
erg ingewikkeld. Hoe werkt
het?

Wat is je saldo?
In de meeste gevallen
staat er niet zo heel
veel geld meer op de kaart.
Translink stelt dat er in totaal
14 miljoen kaarten zijn verlo-

1

pen, waarop gemiddeld 35
cent per kaart staat. Maar wie
met een anonieme ov-chipkaart reist, heeft vaak een
groter bedrag tegoed: de
Consumentenbond heeft het
in het AD over gemiddeld acht
euro.
Vanaf het begin van het ovchipkaartsysteem gaat het
om 14 miljoen persoonlijke
en anonieme ov-chipkaarten
die verlopen zijn. Gemiddeld
is dit 0,35 euro per kaart.
Totaal om ongeveer 5 miljoen
euro.

Onder de 30 euro?
Het gaat desalniettemin over relatief kleine
bedragen, en dan is je geld
terugvragen niet zo ingewikkeld: zo lang het saldo onder
de 30 euro is, kun je kunt naar
een balie van een van de
vervoersbedrijven stappen. Je
krijgt daar dan je geld terug.
Dat kost overigens wel een
euro aan administratiekosten.

2

En hoe zit het met
anonieme kaarten?
Als je een anonieme
chipkaart hebt, wordt het wel

3

Beestjes

een stuk ingewikkelder. Je
moet dan namelijk je naam,
adres en geboortedatum op
een formulier invullen, en je
legitmiatiebewijs laten zien.
Op het formulier met je persoonsgegevens wordt vervolgens het nummer van je
ov-chipkaart genoteerd. Dan
krijg je je geld terug, maar is
je anonieme chipkaart dus
niet zo anoniem meer.

Meer dan 30 euro?
Als je nog meer dan 30
euro op je kaart hebt
staan, kun je niet zomaar naar
de balie stappen om je geld
terug te krijgen. Dan moet je
een formulier invullen, waarna het bedrag op je bankrekening wordt gestort. Het goede
nieuws: je betaalt geen administratiekosten.
Maar de procedure is wel een
stuk ingewikkelder. Je kunt
het formulier namelijk niet
digitaal insturen, maar je
moet hem printen en per post
opsturen. Je moet dan direct
je ov-chipkaart in de enveloppe stoppen. Het geld moet dan
op je rekening worden gestort. En ook deze keer moet

4

je je persoonsgegevens invullen als je een anonieme ovchipkaart hebt.

Dat mag best wat
simpeler.
Translink stelt - overigens al langere tijd - dat er
gewerkt wordt aan een simpeler systeem om het geld terug
te krijgen. Komend jaar worden mogelijk drie maatregelen genomen, kondigt het
bedrijf aan. Zo wil het bedrijf
de communicatie verbeteren,
zodat het voor reizigers duidelijk is dat het geld niet automatisch wordt overgemaakt.
Ook wil Translink bij persoonlijke OV-chipkaarten het saldo
op de nieuwe kaarten storten.
Reizigers met een anonieme
kaart moeten via ‘drie eenvoudige stappen’ op de website
hun geld terug kunnen vragen, op een manier waarop ze
toch anoniem kunnen blijven.

5
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‘Je bent ’s nachts in de bus
eigenlijk altijd op je hoede’
(On)veilig. Het GVB
gaat vannacht over op
contactloos betalen.
Buschauffeur Peter
Hartgerink is er blij mee.

INTERVIEW
Peter Hartgerink (63) zit alweer bijna 33 jaar op de
(nacht)bus bij het Amsterdamse GVB. Dit is het eerste vervoersbedrijf dat vannacht
overgaat op cashloos reizen in
de bus, na een serie overvallen
vorig jaar. De nachtbus is als
eerste aan de beurt. „Je bent ’s
nachts altijd op je hoede. Niet
alle chauffeurs houden dit
vol.”

Voel jij je onveilig op de
nachtbus?
Ik ben niet zo snel bang. Maar
ik heb wel heel wat situaties
gehad die mij een onveilig
gevoel gaven. Er gebeuren ’s
nachts heel wat zaken die
frictie opleveren. De reeks
overvallen vorig jaar heeft erg
veel impact gehad. Er zijn acht
of negen buschauffeurs beroofd van hun geldlade en hun
persoonlijke spullen. Het gaat
maar om een paar centen,
hooguit 100 euro aan wisselgeld. Maar de impact die het
heeft op een bestuurder en de
collega’s er omheen is enorm.
Gelukkig zijn deze zaken bijna
allemaal opgelost.
Ben jij weleens overvallen?
Ik heb eind vorig jaar een
overval kunnen afwenden. Die
zaak loopt nog. Zoals iedere
chauffeur ’s nachts doet, scande ik de situatie op de halte
waar ik op af reed. Ik dacht
een lege halte te zien. Tot ik bij
de halte aankwam en twee
figuren met hoodies zag staan
achter een abri. Het was de
eindhalte, maar ze hadden de
intentie om in te stappen. Ik
vond het geen veilige situatie
en besloot om niet te stoppen.
Ik reed door naar de overkant
om daar de passagiers eruit te
laten. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik ze hard wegrennen. Achter mij reed namelijk
een auto van OV-zorg, de
mobiele hulptroepen van GVB,
omdat drie dagen eerder hier
daadwerkelijk een overval had

Jammer

Amsterdam

GVB is koploper in het
verbannen van contant
geld op de bus. Directe
aanleiding is dat het bedrijf helaas ook koploper is
in het aantal (gewapende)
overvallen op buschauffeurs. Vanaf vannacht kan
er daarom niet meer met
contant geld een kaartje
worden gekocht in de
nachtbussen. Vanaf 26
maart is dit ook overdag
niet meer mogelijk. Dan
kun je alleen met pin,
contactloos en met creditcard voor een vervoerbewijs betalen in de bus.

7

Annette
Barlo
‘

Peter H a r t g e r i n k

stemd gevoel. Je kunt niets
doen. Gelukkig besloten ze uit
te stappen en is het goed
afgelopen. Mijn bus is ook een
keer bekogeld met een steen.
Ik had diegene niet binnengelaten en was doorgereden,
omdat hij zojuist een abri
kapot had gegooid. Ik heb
meteen OV-zorg ingeschakeld
en zij weer de politie. Bij zijn
arrestatie bleek dat hij ook een
mes bij zich had. Hij was goed
in de war.

Ben je je door alle incidenten minder veilig gaan
voelen op de bus?
Nee, ik kan goed relativeren.
Ik voel me prettig op de bus. Ik
rij met een big smile de nachtdienst. Maar ik kan me voorstellen dat al die incidenten
sommige chauffeurs een onveilig gevoel bezorgen. Ik denk
dat iedereen nachtbuschauffeur kan worden, maar ik weet
niet of iedereen het kan volhouden.

plaatsgevonden. Mijn voorgevoel was juist geweest.

Je hebt er een zesde zintuig
voor ontwikkeld?
Passagiers gedragen zich als
een passagier en zodra iemand
buiten dat patroon valt, weet
je dat er iets niet in de haak is.
Ik ben gewend om naar mijn
gevoel te luisteren. Dan ben ik
op mijn hoede. Ik maak altijd
oogcontact met passagiers en
groet ze. Als ze hun ogen
afwenden, word ik getriggerd
en houd ik ze in de gaten.

Wordt er vaak op de noodknop gedrukt?
Als je in een penibele situatie
terechtkomt, weet iedere
bestuurder die knop wel te
vinden. Hij zit niet in iedere
bus op dezelfde plek. Ik maak
er dan ook routine van om te
kijken waar de knop zit voordat ik vertrek, zodat ik niet
hoef te zoeken als er iets is.

Wat ging er door je hoofd
na dit incident?
Het enige wat door mijn hoofd
ging was: wat jammer dat ze
niet gepakt zijn. Jammer dat
OV-zorg er niet achteraan is
gegaan. De politie was ook al
in beweging en ik had graag
gezien dat deze zaak meteen
was opgelost. Maar het was op
dat moment hun opdracht om
ons te beschermen.
Dit zal vast niet het enige
incident zijn in die 33 jaar.
Nee, er gebeurt zoveel. Zo reed
ik eens naar de eindhalte in
Amstelveen en eindigde ik met
drie mannen in de bus. Ik
dacht eerst dat ze niet bij
elkaar hoorden, maar dat
bleek wel het geval. Eentje zat
achter mij, de ander leidde me
af met onbenullige vragen en
de derde stond bij de middendeur. Ik voelde me niet happy
in deze situatie, had een onbe-

NU IN DE WINKEL:
I

‘Het enige wat door mijn
hoofd ging was: wat
jammer dat ze niet gepakt zijn.’

Geen cash meer in
openbaar vervoer

lossy
50+

E

Wat vind je ervan dat het
contant geld verdwijnt op
de bus?
Het zal het veiligheidsgevoel
bij veel collega’s vergroten. We
kijken er naar uit. Dan hebben
overvallers niets meer op de
bus te zoeken. Ik zeg weleens:
het enige wat ze straks bij mij
kunnen halen is mijn schone
zakdoek die ik elke dag meeneem. Ik hoop dat hierdoor
het probleem voor onze bussen is opgelost.
Peter Hartgerink: ‘Passagiers gedragen zich als een passagier en zodra iemand buiten dat patroon valt, weet je dat er iets
niet in de haak is.’ /JOHN VAN IPEREN
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Tanzania heet Terre des Hommes voorkomen dat
300 meisjes tussen de acht en zestien jaar oud zijn
besneden. In plaats van de traditionele besnijdenis
kregen de meisjes een weerbaarheidstraining. De
besnijdenis is een diepgeworteld gebruik dat meisjes
voorbereid op het huwelijk. Steeds meer ouders beschouwen de training als een alternatieve overgangsrite. De
ouders tekenen, na voorlichting over de gevaren van
besnijdenis, een convenant waarin ze beloven hun dochters niet alsnog te laten besnijden.
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WIL JE WEL
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ANNE-FLEUR PEL
@AnneFleurPel
anne.fleur.pel@metronieuws.nl

WIL JE ÉCHT!

Workshop ‘Ondernemen als franchisenemer bij Kenneth Smit’
Ben jij die ervaren commerciële professional die écht
het verschil wil gaan maken? Kom dan donderdag
9 februari 2017 naar onze workshop in Den Bosch.
Nog vóór de lunch weet je of je de uitdaging aan kunt
gaan om als zelfstandig ondernemer/trainer bij Kenneth
Smit te starten.
Meld je nu aan op kennethsmit.com/ondernemen,
of neem contact op met Martin van den Goorbergh,
commercieel directeur: 040 - 251 13 37.
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Met één
druk op
de knop in
Camp Nou
Romal Abdi (links) vertoont zijn FIFA17-kunsten aan Metro tijdens het interview over e-sports.

FIFA17. Bij de Eredivsieclubs gaat het steeds
vaker over e-sports.
Metro ging de strijd
aan met de e-sporters
van Ajax en PSV.

LONG READ
Camp Nou zit bomvol tijdens je
droomdebuut. Je hebt zojuist
het winnende doelpunt gemaakt namens FC Barcelona.
Tegen Real Madrid nota bene.
Niet met je gouden linkerbeen,
maar met je rechterduim.
E-sports, velen klinkt het onbekend in de oren, maar het
wordt steeds populairder. Het
fenomeen heeft inmiddels ook
de Eredivisie bereikt en in samenwerking met EA, Fox
Sports en Endemol Shine
wordt er een heuse E-divisie opgesteld. E-sporters van clubs als
Ajax en PSV nemen het in een
potje FIFA tegen elkaar op.
„Ik verwacht er heel veel

van. Er is ontzettend veel belangstelling voor en ik denk
dat het heel groot gaat worden”, zegt Romal Abdi, de esporter van PSV. Om te testen
hoe goed hij is combineren wij
het interview met een potje FIFA 17. Abdi kiest voor Manchester United, Metro gaat voor Real Madrid. Terwijl de opstellingen worden gemaakt vertelt
Abdi over zichzelf. „Ik kwam
op vierjarige leeftijd vanuit Afghanistan naar Nederland. Ik
werd eigenlijk direct verliefd
op voetbal, maar vroeger
moest ik van mijn vader op een
vechtsport gaan. Dat was voor
zelfverdediging en discipline”,
zegt Abdi glimlachend. Voetballen op het veld zat er dus
niet. „Ik hou van voetbal, dus
probeerde ik het op een andere
manier te beleven en dat deed
ik op de Playstation.”
De wedstrijd is inmiddels begonnen. Real Madrid komt op
voorsprong, maar moet vrijwel
direct de gelijkmaker incasseren. Op een gegeven moment
loopt PSV-directeur Toon Gerbrands langs. Het is rust in

FIFA Ultimate Team

E-sporters spelen niet met eigen club
Alle Eredivisieclubs hebben
hun eigen e-sporter, maar
deze FIFA-fenomenen spelen
niet met hun eigen club. Ze
nemen het met hun eigen
samengestelde FIFA Ultimate
Team tegen elkaar op. Hoe

Manchester, dus schudden Abdi en Gerbrands elkaar even de
hand. „Dat is mooi toch? Alsof
het de normaalste zaak van de
wereld is.”
Even later zet Abdi een
mooie aanval op en met Zlatan
Ibrahimovic knalt hij de bal
strak in de kruising. „Op deze
nieuwe manier, met FIFA, social media en online streamen,
proberen wij de jonge fans
meer bij de club te betrekken.”
Het eindsignaal heeft geklonken en Madrid moet zijn meerdere erkennen in het vlotte
spel van United, uitslag: 2-1.

beter ze presteren, des te
meer muntjes ze verzamelen. En met die muntjes
kunnen spelers online pakjes of spelerskaarten kopen
om op die manier het beste
team samen te stellen. De

e-sporters dragen wel de
clubkleding van hun werkgever, maar op het virtuele
speelveld gaat de voorkeur
eerder uit naar Cristiano
Ronaldo dan naar Amin
Younes of Steven Bergwijn.

In de volgende wedstrijd sen voetbal en gamen. Wij zatreedt Abdi aan met Real Ma- gen een toekomst in e-sports
drid en gaat Metro voor Bayern en hebben daarop ingespeeld.”
München. Een oorverdovend Ajax heeft om die reden Koen
lawaai knalt uit de speakers. Weijland aangetrokken, die zoHet is net alsof wij echt in Ber- wel als speler op het veld als
nabeu zitten. Abdi denkt even achter een console voetbal en
terug aan het moment dat hij Ajax een warm hart toedraagt.
In de studio van Digital Ente horen kreeg dat hij de officiele e-sporter van PSV werd. terprises, waar Weijland veel
„Dat was echt bizar, zelfs een van zijn trainingsuren doorbeetje onwerkelijk. Ik besef brengt, praat hij over zijn eerhet nog steeds niet helemaal ste contract als e-sporter bij
goed.” Inmiddels legt Ronaldo Ajax, die hij samen ondertede 1-0 in het netje. „Toen ik kende met de algemeen directeur Edwin van
mijn shirt kreeg met mijn eigen rugnummer was ik beder
Sar.
hoorlijk geëmotioneerd. Ik heb
„Toen
ik
mijn
voor 89 gekozen, mijn geboorhandteketejaar.” Abdi voelt zich een en
ning onal PSV’er. „Ik sta binnenkort
der
het
zelfs op de teamfoto. Gaaf
contract
toch?” De wedstrijd gaat verzette en
der. Het tempo ligt hoog en het
Van der
gaat op en neer. Maar ondanks
Sar hetde flitsende acties van Bayernaanvaller Arjen Robben blijft
zelfde
deed,
de wedstrijd steken op 2-0 in
het voordeel van Abdi en Real.
De jongere generatie
(12-25 jaar) ploft tegenwoordig liever
op de bank, verschuilt
achter
een scherm in
plaats van dat
zij op straat
links en rechts
panna’s uitdelen. „Wij letten daar bij
Ajax goed op”,
vertelt Menno
Geelen, commercieel directeur bij Ajax. „Wij zien
het als een zeer belangAjax E-speler Koen Weijland.
rijke taak dat er een
/ PHOTO AJAX LOUIS VAN DE VUURST
link wordt gelegd tus-

modat was echt een magisch m
dig
ment”, vertelt de meervoud
Nederlands FIFA-kampioen een
de
voormalig nummer één van d
wereld.
k”
Weijland kiest „natuurlijk
voor Ajax
Ajax. Metro kiest Juve
Juventus. De ArenA is tot de nok gevuld en alle virtuele toeschouwers zien een Ajax spelen dat
doet denken aan de succesvolle
jaren negentig. Ajax maakt de
1-0 en terwijl Hakim Ziyech
zijn doelpunt viert, vertelt Weijland over een van zijn sociale
taken als e-sporter. „Als wij een
evenement organiseren voor
onze jonge fans, dan wordt er
altijd eerst echt gevoetbald. En
vervolgens gaan we met z’n allen naar binnen om lekker te
gamen.” Weijland staat dan
langs de kant te coachen en
praat veel met de jonge Ajacieden over voetbal en gamen. Hij
ziet het niet gebeuren dat een
Xbox-controller de voorkeur
krijgt boven een Ajax-shirt. „Ik
ben ervan overtuigd dat die
jongens liever profvoetballer
willen worden dan e-sporter.”
Inmiddels is de wedstrijd afgelopen: 2-0 voor Weijland.
Voor de tweede wedstrijd
gaat Metro voor Real Madrid.
Weijland kan geen afstand
doen van zijn geliefde Ajax. „Ik
ben echt bloedfanatiek”, zegt
de e-sporter bij een 1-1 ruststand. „Of het nu om FIFA of om
een bordspel gaat, het maakt
mij niet uit, als ik maar win.”
Weijland knalt voor de vierde
keer de bal op de paal. „Alweer
op de kruising!”, roept hij. Uit
twee vlijmscherpe counters
maakt Madrid de 1-2 en vervolgens de 1-3, wat ook de eindstand is. „Soms verlies je weleens, dat hoort er gewoon
bij”, zegt Weijland.
Weijland laat nog even
zijn licht over de E-divisie
schijnen. „Als Ajax moet je
gewoon kampioen worden, ook in de E-divisie. Natuurlijk gaan we daarvoor.
Maar ik vind het nog belangrijker dat Ajax de titel
pakt op het echte veld.”

VICK TEN WOLDE
@vicktenwolde
v.ten.wolde@tmg.nl
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Nostalgie! Want, laten we eerlijk zijn: soms is het heerlijk om herinneringen op te halen. Herken jij het allemaal? ELS ANKER

1

3

Muziek
Meeblèren met Christina Aguilera, de Spice
Girls, Britney Spears en de Backtreet Boys: de
Spotify en iTunes van de jaren ’80 en ’90
werden gevormd door cassetterecorders
en discmans. Veel cassetterecorders werkten op batterijen, waardoor onderweg
naar muziek luisteren ineens
bereikbaar werd voor velen.
Enkele jaren later
volgde de discman. Niet te
hard meebewegen, want
dan sloeg
het nummer
over.

Films

Handmatig terugspoelen, afspelen en het op pauze zetten:
films kijken werd niet gedaan op Netflix, maar door middel
van videobanden. Dankzij een Videotheek had je alle favoriete films binnen handbereik. Toch lagen risico’s altijd op
de loer: ondertiteling kon niet worden gewijzigd en banden
werden soms ineens ‘opgevreten’ door de recorder. Gewapend met een schroevendraaier, een schaar en plakband
kon de
film -meestal- worden gerepareerd. Weet jij het
Video Veilig-intro nog?

Computeren
De jaren 80 en 90 waren revolutionaire decennia voor
technologie, met name voor de ontwikkeling van computers. Je kon jezelf uren vermaken met het kiezen van typografie in WordArt style, creatieve uitingen vonden hun weg
in Paint en tekstbestanden werden opgeslagen op een
floppy. Spelletjes als Sim City, Prince of Persia, Freddi Fish
en Testdrive zorgden voor uren vermaak. De pc-nostalgie is
echter niet compleet zonder MSN Messenger: buzzeren,
elke week een andere naam en MSN-afkortingen als ‘hoest’,
‘hvj’ en ‘wjnmk’. Dat waren nog eens tijden.

2

8

8

Mode
We hebben ons er
allemaal wel eens
schuldig aan gemaakt: beenwarmers, olifantenpijpen, de keffiyeh
(Palestijnse sjaal),
plateauzolen,
wortelbroeken,
vlechtjes, trainingspakken, Nike Air
Max, rubberen
armbandjes, de
tattoo-ketting,
heupketting, moodring en felgekleurde haarbanden.

dingen die jij
herkent van
vroeger

7

6

Telefoon

De smartphone is niet meer
weg te denken uit onze
maatschappij. Toch is dat
niet altijd het geval geweest.
Sinds de jaren 90 is het
gebruik van een mobieltje
(‘gsm’) fors gestegen. In
Nederland werden in 1994 de
eerste telefoonnetwerken
door PTT Telecom (later KPN)
en Libertel (later Vodafone)
uitgerold. Maar pas eind
jaren 90 werd de gsm ook
voor consumenten toegankelijk met aantrekkelijkere
tarieven. Een ijzersterke
Nokia die vrijwel onsterfelijk
was tot aan het spelen van
dat ene spelletje op de gsm:
Snake.

Speelgoed
Pure jeugdsentiment: Furby’s, Tamagotchi, de krokodil met
kiespijn, My Little Pony, Flippo’s en strijkkralen. Op het
schoolplein werden ondernemersvaardigheden ontwikkeld
bij de dagelijkse ruilsessies van Pokémon- en Yugiohkaarten.

Gul

4

V
Vanaf
fd
de middeleeuwen
idd l
ttott jjanuarii 2002 was het een wettig
Nederlands betaalmiddel: de gulden. Betalingen werden
verricht met rijksdaalders (ƒ2,50), guldens (ƒ1,00), kwartjes
(ƒ0,25), dubbeltjes (ƒ0,10) of stuivers (ƒ0,05). Hoewel de
gulden al jarenlang geen geldig betaalmiddel meer is, gebruiken we het nog dagelijks in onze taal: het kwartje is
gevallen, de gulden middenweg… Op 1 januari 2002 werd
munten en bankbiljetten omgewisseld met de Euro, om een
einde te maken aan de schommelende wisselkoersen en om
het Europese betaalverk
keer eenvoudiger te maken.

Gameboy
Op 21 april 1989 begon Nintendo met de verkoop van een
van de meest succesvolle gamehandhelds ooit: de Game
Boy. De draagbare console met een 8-bit-processor zorgde
voor een revolutie in de gamewereld en was herkenbaar
aan de vier paarse knoppen met A, B, start en select. De
spelcomputer werd opgevolgd door de Game Boy Color
(1998), Game Boy Advance (2001) en de Game Boy Micro
(2005).

5
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MEER VWO’ERS NAAR
UNIVERSITEIT
Het aantal inschrijvingen aan universitaire
opleidingen is opgelopen.

2,6
Het aantal inschrijvingen aan universitaire opleidingen is dit collegejaar
verder opgelopen, tot bijna 265.000 studenten. Dat is een stijging van 2,6
procent. Vooral meer vwo'ers gingen naar de universiteit. Van de vwogediplomeerden besluit driekwart direct naar de universiteit door te
stromen.

Techniek en
Natuur groeien
Uit gisteren verschenen
cijfers van de Nederlandse universiteiten blijkt dat
in vijf jaar tijd bij de
eerstejaars bachelors met
name de sectoren Techniek (plus 24 procent) en
Natuur (plus 22 procent)
zijn gegroeid.

Luuk Wagenaar met zijn pupillen.

/ FEMMY WEIJS

2,5 Leukste trainer van

Taal & Cultuur is de enige sector
met een afname over deze
periode (min 2,5 procent). In
absolute aantallen zijn Gedrag &
Maatschappij en Economie de
populairste richtingen.

‘Ik vind het
goed nieuws’

ons land is Luuk

Winnen. Luuk
Wagenaar van de
Amsterdamse
atletiekvereniging
Phanos is uitgeroepen
tot leukste jeugdtrainer
van Nederland 2016.

GOOD VIBES

0,1

Meer dan 1500 inzendingen
waren er bij de Atletiekunie
voor de verkiezing van leukste
jeugdtrainer van Nederland
2016. Luuk Wagenaar van de
Amsterdamse atletiekvereniging Phanos is nu uitgeroepen
tot winnaar. „Ik wist niet dat ik
was opgegeven, het was een
grote verrassing dat ik genomineerd was, maar ik ben
trots dat ik gewonnen heb”,
zegt de 22-jarige student theoretische natuurkunde.
Trots is hij als coördinator
van de pupillen – kinderen van

vier tot elf jaar - vooral ook op
de prestatie die de gehele
jeugdafdeling heeft neergezet.
„Ik doe dit niet in m’n eentje,
deze nominatie oversteeg mij.
Dit is een enorme waardering
en beloning voor de jeugdtrainers die zoveel keer per week
twee uur lang op de baan staan
en voor de goede resultaten
die we hebben behaald met
z’n allen.” En goede resultaten
zijn het: van drie dagen training geven, zijn de trainers nu
elke dag behalve zondag aan
het werk, is Phanos gegroeid
van 120 naar 400 jeugdleden,
en heeft de vereniging nu inmiddels bijna twintig trainers
voor de pupillen in plaats van
zes.
Daar hebben Luuk en zijn
medetrainers hard aan gewerkt de afgelopen tijd. Een
van de maatregelen is het verbeteren van de bestuurlijke organisatie van de pupillen in de
vereniging. Daarnaast is er nu
naast een algemene groep leden ook een wedstrijdgroep
per leeftijdscategorie en is er

een jeugdcommissie die activiteiten organiseert voor de
jeugd: „Zo leren de leden elkaar beter kennen en wordt de
sfeer beter.” Een andere succesfactor is volgens Luuk ook
dat de vereniging echt atletiektraining geeft: „Zelfs met
de allerjongsten zijn we al bezig met kogelstoten en een
vorm van speerwerpen.”
De trainers vormen toch
een belangrijk onderdeel van
de club, vindt Luuk. „Je bent
een soort derde factor in de opvoeding van kinderen. Die zijn
een deel van hun leven thuis,
een deel op school en ook bij
de vereniging. Het is belangrijk om kinderen zich ook hier
te laten ontwikkelen. Het
draait niet alleen om een leuke training geven.” Het gaat
bijvoorbeeld ook om vaardigheden als je eigen verantwoordelijkheid nemen, doelen stellen en leren omgaan met winnen of verliezen. „Sporten is
de meest confronterende manier om daarmee te leren omgaan”, zegt Luuk. „Het is fijn

Opvoeding

‘Je bent een soort derde
factor in de opvoeding
van kinderen.’
L u u k Wa g en a a r
Allerleukste jeugdtrainer

dat kinderen dat kunnen leren
in een vertrouwde omgeving,
bij hun eigen vereniging en
trainer, waar ze zich op hun
gemak voelen. Ik heb hele leuke jeugdtrainers gehad, zij
hebben een heel grote invloed
gehad op hoe ik met passie en
enthousiasme les ben gaan geven.”
Luuk heeft één grote droom
voor zijn pupillen: „Dat we uit
de groep kinderen die we nu
hebben getraind, er een aantal
de Olympische Spelen haalt!”

NOELIA ROMERO CABRERA

Oma met regenboogtrui gaat viral

Volgens de vereniging van universiteiten VSNU heeft het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de totale instroom vooraf een stuk
lager ingeschat met een groei van 0,1 procent.

GELIJK GEBLEVEN
Het aantal diploma’s
(bachelor en master) dat
universiteiten vorig collegejaar hebben uitgereikt is
ongeveer gelijk gebleven,
becijfert de VSNU.
De regenboogtui van de oma van
Suna. /SUNA HULS

Echte liefde kent geen grenzen. Dat blijkt maar weer uit
het hartverwarmende verhaal
van Suna Huls uit Zuidwolde.
Met een bijzondere foto van
haar oma (87) ging ze direct viral op internationale media.
De Drentse Suna plaatste
een foto van een trui met regenboog online. Haar oma
breide de trui zelf, nadat de 21jarige haar had verteld dat ze
biseksueel was.
En ineens ging het hard. „Ik
werd gebeld door Buzzfeed,
met de vraag of ze mijn
Tumblr-post over mochten nemen. Ik had geen idee dat het
zo hard zou gaan, maar toen
plaatste iemand de foto op
Twitter. Ik kreeg allemaal be-

Oma

‘Ik kreeg allemaal berichtjes met de vraag: ‘Is
dit jouw oma?’
Suna Huls

richtjes met de vraag: ‘Is dit
jouw oma?’”
Hoe oma zelf reageert op
haar plotsklaps vergaarde
roem op het wereldwijde
web? „Ze heeft niet echt in de

gaten wat er aan de hand is. Ik
vertelde oma dat ze nu internetfamous was. Haar reactie
was: ’Wat is dat?’ Ze heeft volgens mij überhaupt niet zo
goed in de gaten waarom er
zoveel over te doen is. Ze vindt
het vooral heel leuk dat ze met
haar zelfgebreide trui op internet staat.”
Wat biseksualiteit inhoudt,
weet haar oma volgens Suna
niet zo goed. „Ik heb het haar
geprobeerd uit te leggen, waar
die regenboog voor staat en
dat ik dus op mannen én vrouwen val. Ze heeft niet precies
een idee, maar ze zei: ‘Zolang
jij blij bent, ben ik ook blij.’”
Breien is de favoriete hobby
van Suna’s oma. M E TRO
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Iris is moeders mooiste
Verkiezing. De
Nederlandse Zoey is
niet de mooiste vrouw
op aarde, de Franse Iris
is dat wel.
Helaas, helaas voor Zoey Ivory
van der Koelen uit Almere. Miss
Nederland is gisternacht niet
moeders mooiste van de wereld
geworden. Met 84 schoonheden uit net zoveel landen,
streed zij in Manilla (Filipijnen)
om de titel Miss Universe 2017.
Zoey Ivory kwam niet bij de dertien finalisten.
Iris Mittenaere uit Frankrijk
kreeg het felbegeerde kroontje
op haar hoofd en mag als mooiste vrouw een jaar lang de wereld over reizen. De in Lille geboren Mittenaere eindigde tijdens de 65e verkiezing voor Raquel Pelissier van Haïti (tweede)
en Andrea Tovar uit Colombia.
Tijdens de onvermijdelijke
showgesprekjes ging de Française zonder hem te noemen
meteen in op de kersverse president van Amerika, Donald

Trump: „Open grenzen geven
ons de kans om meer te reizen
en zo meer te weten te komen
wat er allemaal gebeurt in de
wereld.”
Gastheer Steve Harvey zal
Iris Mittenaere zwetend hebben aangekondigd. Vorig jaar
riep hij namelijk Miss Colombia tot winnares uit, terwijl dat
Miss Filipijnen moest zijn. Deze
keer had Harvey het in één keer
goed.
Behalve Mittenaere sprongen twee deelneemsters extra
in het oog. Miss Canada Siera
Bearchell kreeg van talloze
mensen neerbuigende kritiek
over haar gewicht. Via Instagram haalde Bearchell haar
gram door te melden dat zij
zich als schoonheidskoningin
mooier en zelfverzekerder
voelt dan ooit. Bij die woorden
kreeg ze juist weer veel bijval.
De ander is onze eigen Zoey
Ivory. Tijdens een reclame-pauze van de verkiezingen deed ze
een spontaan dansje op schone
tonen van Beyoncé, terwijl haar
concurrentes onbewogen bleven staan. Het dansje werd gefilmd en werd een wereldwijde
social media-hit. „Mijn telefoon

EXTRA TIME

ontplofte bijna
bijna”, liet ze later
weten. Morgen keert Zoey Ivory
in ons land terug en gaat zij aan
het werk voor de Miss Nederland Organisatie.
Nederland won de titel Miss

Universe
maar één keer. Angela
i
Visser was in 1989 ’s werelds
mooiste. Later dook zij als actrice nog op in de Amerikaanse serie Beverly Hills 90210 en in een
aflevering van Friends.

ERIK JONK
@ErikJonk
erik.jonk@metronieuws.nl

Nachtbrakers

23

Concert (1)

Gavin James
naar AFAS
Gavin James komt weer naar
Nederland. De Ierse singersongwriter, op de foto tijdens
Pinkpop 2015, geeft op vrijdag 6
oktober een concert in de AFAS
Live, de vroegere Heineken
Music Hall. Dat maakte MOJO
gisteren bekend.
Gavin brak begin vorig jaar in
Nederland door met zijn versie
van The Book Of Love, een cover
van The Magnetic Fields.

duizend mensen bleven in de nacht van
zondag op maandag op om te zien wie Miss
Universe zou worden. De verkiezing werd
live uitgezonden op FOX.

Onze troef Zoey Ivory van
der Koelen uit Almere
haalde de finale van Miss
Universe 2017 niet. Wel
werd zij een internethit
door een dansje.

2

Hij is een Zij vanavond om 21.25 uur op

Concert (2)

Dua Lipa
naar Utrecht
Ook Dua Lipa komt dit voorjaar
weer naar Nederland. Zondag 9
april staat ze in TivoliVredenburg in Utrecht, maakte de
Britse zangeres gisteren bekend.
Dua Lipa verzorgt begin april
een minitournee door Europa.
Ze geeft zes concerten, naast
Nederland doet ze ook Italië,
Duitsland en Groot-Brittannië
aan. Vorig jaar gaf Dua Lipa, die
doorbrak met de single Be The
One, concerten op Lowlands en
in Paradiso.

Miss Canada Siera Bearchell kreeg
veel kritiek op haar gewicht en
sloeg op Instagram terug.

Raquel Pelissier uit Haïti behaalde
de vervelendste plek in de uitslag.
Zij is de op één-na-mooiste vrouw.

Nummer 3 Andrea uit Colombia.
Haar voorgangster werd in 2016 ten
onrechte tot winnares uitgeroepen.

De enige Nederlandse Miss Universe was Angela Visser. Zij kreeg een
kroontje in 1989.
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ANNEMEREL
DE JONGH
DE EXPERTS VAN METRO BELICHTEN
ELKE DAG HUN SPECIALISME. VANDAAG: ANNEMEREL OVER HEALTH

SAPJE
Het is alweer bijna twee jaar geleden dat ik voor het eerst een
driedaagse detox deed van Sapje. Ik at in die tijd niet heel gezond. Ik dronk ieder weekend wel een paar glazen wijn en een
paar kopjes koffie per dag. Groente en fruit at ik een stuk minder vaak dan het voedingscentrum ons voorschrijft. Het drie
dagen lang leven op sapjes viel me dan ook zwaarder dan ik
aanvankelijk had verwacht. Honger had ik niet, behoefte aan
vast voedsel viel ook reuze mee, maar de migraine was twee
dagen lang niet te harden en zorgde ervoor dat ik twee van de
drie dagen aan bed gekluisterd was. Maar op dag drie voelde ik
me als herboren: mijn huid straalde, mijn ogen leken blauwer
en ik voelde me ontzettend licht en vrolijk. Een week daarna
vertrok ik naar Italië voor drie weken pizza, pasta, vino, cappuccino en gelato, het effect was helaas niet van lange duur. Maar
deze detox drukte me wel weer even met de neus op de feiten,
voeding heeft ontzettend veel
Invloed
invloed op je gesteldheid.
Er zijn nogal wat negatieve
geluiden over detoxkuren. Ik
‘Voeding heeft ontzetben de laatste die zal zeggen
tend veel invloed op
dat je het echt eens moet
je gesteldheid.’
proberen; want een sapkuur is
niet voor iedereen en de
A n n e m e re l d e J o n g h
effecten zijn absoluut niet
blijvend als je daarna weer in
je oude Oreo en Nutella-patroon vervalt. Maar waar ik wel groot
voorstander van ben is sapjes. Ik vind het zelf ontzettend lastig
om iedere dag aan de aanbevolen hoeveelheid groenten te
komen en dan is het ook nog beter om verschillende soorten te
eten. Best lastig om dagelijks voor elkaar te krijgen. Het drinken
van sapjes maakt het een stuk makkelijker om de doelstelling
van 250 gram groenten per dag te behalen. En geloof me, zo’n
sapje kan hartstikke lekker zijn. Mocht je inspiratie nodig
hebben dan verwijs ik je graag naar het boek van Sapje, met 100
recepten voor ieder seizoen. Mijn favoriete sapje is een juice
voor meer energie; met paarse boerenkool, twee rode penen,
een halve rode biet, een halve appel, een halve citroen, basilicum en citroenschil. Geeft me iets langduriger energie dan die
dubbele espresso. Hoewel ik die laatste ook zeker niet laat
staan. Het leven moet wel een beetje leuk blijven.

EXTRA TIME FIT
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‘Sapje is een beetje u
Gezond. Bijna iedere
Nederlander komt niet
aan de aanbevolen
hoeveelheid groente.
Met een sapje per dag
kom je dat al snel wel.
Joël Goudsmit had een uitgaansplatform samen met dj
Tiësto. Hij testte clubs, dronk
Red Bull en nam dagelijks
verschillende medicijnen om
te kunnen leven met zijn
allergieën. Totdat hij zijn
vriendin Rosalynn Campbell
leerde kennen. Joël begon met
het drinken van groentesapjes
en was na een half jaar van al
zijn klachten af. Drie jaar later
begonnen Joël en Rosalynn
Sapje. Sinds begin deze maand
is er het gelijknamige boek.

Hoe is Sapje ontstaan?
Voordat we van Sapje een
bedrijf maakten waren we al
twee jaar bezig met juicen,
voor onze eigen gezondheid.
Ik had echt super veel last van
allerlei allergieën en slikte
dagelijks verschillende medicijnen om hier mee te kunnen
leven, maar van april tot en
met september kon ik eigenlijk alsnog niet naar buiten
om te sporten, omdat de
allergieën zo heftig waren.
Mijn vriendin Rosalynn was
net begonnen met de opleiding Voeding & Diëtiek en
toen ging er een wereld voor
mij open qua gezondheidskennis. Ik realiseerde me toen
pas dat ik eigenlijk helemaal

geen groente at. Ik dacht, ik
ga geen salades eten, daar hou
ik niet van. Als eerste stap om
onze gezondheid te verbeteren hebben we een slowjuicer
uit Amerika gehaald, want het
juicen was toen nog niet zo’n
hype in Nederland. Ik dacht,
ik ga die groentes gewoon
juicen, dan hoef ik ze tenminste niet te eten. Na een half
jaar kon ik met twee groentesapjes per dag al mijn medicijnen in de prullenbak gooien.

Hoe kunnen sapjes je medicijnen vervangen?
Wat ik met mijn medicijnen
deed was symptoombestrijding. Ik pakte de oorzaak niet
aan. Ik zie een lichaam als een
nutriëntenbank. Je verbruikt
continu heel veel nutriënten
en als je die niet aanvult dan
kom je op een gegeven moment op een negatief banksaldo. Vroeger kreeg je daarvan
ziektes als scheurbuik, nu
krijgen we onder meer gezondheidsproblemen als
allergieën. Het is puur een
tekort aan nutriënten en
ongezonde leefstijl waardoor
ontstekingen ontstaan. En die
nutriënten krijg je door onder
andere genoeg groenten en
fruit te eten. Wanneer je dan
weer een positief banksaldo
krijgt kan je lichaam helen.
En toen dachten jullie, dit
moeten we met de rest van
de wereld delen?
Mijn vriendin zag dat ik er
van opknapte. Ze had nog een
bijbaantje nodig, dus die
bedacht het unieke idee waaruit Sapje is ontstaan: ik ga

gewoon sapjes maken voor
vrienden, buren en familie, on
demand. Dat liep een beetje uit
de hand. We besloten drie jaar
geleden om er een serieus
bedrijf van te gaan maken. We
leveren nu groentesapjes door
heel Nederland, voornamelijk
aan particuliere klanten maar
ook aan tophoreca zoals het
Amstel Hotel.

Wat is het verschil tussen
een sapje en een smoothie
en waarom kiezen jullie
voor slowjuices?
Het is allebei supergezond.
Maar een smoothie – gemaakt
in de blender – is meer een
vloeibare maaltijd. Alle vezels
blijven erin zitten, terwijl je
in een juice het pure sap
overhoudt. Vezels heb je ook
nodig, maar in een smoothie
gaan twee handen spinazie en
in een juice vijf tot tien met
nog andere groentes, dus je
krijgt makkelijker, sneller en
meer voedingsstoffen binnen.
Er zijn best wat negatieve
geluiden over detoxkuren.
Hoe staan jullie hier tegenover?
Wij zijn juist heel positief
over detoxkuren en vinden als
mensen er negatief over zijn
dat ze er simpelweg niet
genoeg vanaf weten. We
bieden met Sapje zelf ook
detoxkuren aan. Je lichaam is
van oorsprong een ontgiftend
systeem, maar we leven in een
andere maatschappij dan
vijfhonderd jaar geleden. We
ademen onfrisse lucht in,
hebben de hele dag stress, we
eten e-nummers, drinken

Joël Goudsmit begon met het drinken van groen

EXTRA TIME FIT

uit de hand gelopen’
frisdranken, koffie, alcohol,
transvetten, suikers, bewerkte
fabrieksvoeding en gebruiken
onnatuurlijke lichaamsproducten. Je lichaam krijgt veel
meer giftige overbelasting
waarop onze organen/lichaam
niet zijn ingesteld. Door even
te stoppen met de inname van
deze ongezonde producten zal
je lichaam automatisch gaan
ontgiften of beter gezegd
afkicken.

Wat is het geheim van een
goed sapje?
Een goed sapje moet voor ons
voor 70 tot 80 procent uit
groente bestaan. Groente van
lokale Nederlandse boeren,
biologisch, zo schoon mogelijk en seizoensgebonden.
Maar het belangrijkste is dat
je iets kiest dat goed bij jou
past, als jij van wortelen
houdt gebruik je veel wortelsoorten, vind jij zeewier fantastisch, dan gebruik je dat. Je
moet nemen waar jij van
houdt en waar jouw lichaam
goed op reageert.
Wat willen jullie met het
boek bereiken?
We willen ze laten zien dat
het heel leuk, makkelijk en
lekker kan zijn. Bijna iedere
Nederlander komt niet aan de
aanbevolen hoeveelheid
groente. Met een sapje per dag
kom je dat al snel.
Sapje, 100 gezonde sapjes voor alle seizoenen –
Joël Goudsmit en Rosalynn Campbell, uitgeverij
Carrera €19,99. Meer informatie over de sapjes
en detoxkuren van Sapje vind je op www.sap.je

ntesapjes en was na een half jaar van al zijn klachten af.
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Dagelijks

Voordelen
van ’n sapje
Ben je nog niet overtuigd?
De voordelen van een sapje
per dag nog even voor je op
een rijtje.
1 Je krijg supersnel meer dan
je dagelijkse portie groente
en fruit binnen.
2 Het bevat vaak meer belangrijke voedingsstoffen dan
gekookte groente.
3 Het is veel makkelijker voor
je spijsvertering om alle
voedingsstoffen op te nemen.
4 Je kunt gemakkelijker
variëren met groente, fruit en
kruiden die je normaal gesproken misschien niet gebruikt.
5 Je kunt het gebruiken als
een gezond tussendoortje of
zelfs als een maaltijdvervanger.
6 Het drinkt gemakkelijk weg.
7 Het helpt bij het verliezen
van gewicht.
8 Je immuunsysteem krijgt
een megaboost door de vele
voedingsstoffen.
9 Je hebt meer energie.
10 Je lichaam is gedehydrateerd.
11 Het is gemakkelijk en snel
te bereiden.
12 Tover stukken groente en
fruit die al iets te lang zijn
blijven liggen en waar je je
geen raad mee weet om tot
een heerlijk sapje.

Sterananas van Sapje
Nu het winter is, kan je
immuunsysteem wel wat
extra ondersteuning gebruiken. Door de strenge kou,
harde wind en de vele regenbuien is er genoeg keuze uit
mooie ingrediënten die
vooral onder de grond groeien en sterke gewassen die
bestand zijn tegen koudere
temperaturen. Bieten, kolen,
knollen, wortels, spruiten en
een heleboel vergeten groente, ook de winter is een rijk
seizoen. En dan is er nog al
dat citrusfruit dat juist nú op
zijn lekkerst is.
Benodigdheden voor 1 sapje
3 schijfjes ananas
1 witte peen
1 pastinaak
1 aardpeer
½ bergamot
Snufje steranijs

1
2

Sap de schijfjes ananas
met schil in de juicer.

Verwijder de uiteinden
van de peen, snijd de
peen in kleine stukjes en
sap in de juicer.

3

Was de pastinaak grondig, snijd in parten en
sap in de juicer.

4

Schrob en was de aardpeer grondig, snijd in
parten en sap in de juicer.

5

Sap de bergamot zonder
schil, maar met witte
rand in de juicer.

6

Voeg een snufje steranijs toe en roer het sap
nog even goed door.

ANNEMEREL DE JONGH

Het station is nog niet mijn
eindbestemming… Kan ik er
een OV-iets huren?

ArnoSchaver

Je kunt in de Reisplanner Xtra app
checken of en hoeveel OV-ietsen er
op jouw station beschikbaar zijn.

ns.nl / forum
het serviceforum voor reizigers van NS
Het NS Serviceforum is er voor iedereen die iets weet of wil weten over
reizen met NS. Vraag medereizigers om tips, deel je eigen ervaringen
met anderen of stel een vraag aan NS. Of je nou een goed boek zoekt
of het beste treinabonnement, hier helpen we elkaar verder.

Waar ga jij naartoe vandaag?
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Wat eten we vandaag?

WEER & MEER
Ochtendspits

Avondspits

2

1

4

2

NNW

OZO

2

5

Courgettesoep met parmezaanse kaas

2

3

2

5

NNW
Ingrediënten
75 ml olijfolie
3 grote courgettes, in blokjes
gesneden
2 tenen knoflook, in dunne
plakjes gesneden
400 ml water
75 g Parmezaanse
kaas, geraspt
100 ml slagroom
4 takjes platte
peterselie, grof
gehakt
30 blaadjes basilicum
sap van ⅛ citroen
versgemalen zwarte peper en zeezout
geroosterde zadenmix, om te garneren
Bereiding
Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak daarin de courgette

met de knoflook op hoog vuur
tot de courgette zacht en bruin
is. Doe de courgette in een
soeppan en voeg het water toe.
Breng aan de kook en laat een
paar minuten
zacht koken. Roer
de Parmezaanse
kaas, de slagroom,
de peterselie, de
basilicum en het
citroensap erdoor.
Draai het vuur uit.
Pureer met een
staafmixer tot een
gladde soep. Breng
die op smaak met
zwarte peper en
zeezout. Serveer
met de geroosterde zaden.
Uit: Soup enzo, 16,99 euro
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Deze week
Di

0° 5°

8

Wo

1° 8°

6

Do

6° 11°

7

Vr

8° 12°

6

Za

6° 10°

5

2

3

4

4

4

O

ZO

Z

Z

Z

Zon & maan
08:22 uur

17:23 uur

09:57 uur

21:43 uur

ik kijk Weerplaza

Download de app

Volgende maanfase
Eerste kwartier op 04 feb

SPEURDERS
Algemeen
9!!#!!! E\\JVX[XGJYX QTXWYXIFXJU\QXN

Mr. Sam, groot medium, 100%
dir. result., terugk. geliefde, bescherm., ook problemen waar u
geen hoop meer in heeft. Betaal na result. 06-25231003.
GRATIS BUDGET COACH!!
*Nieuw Concept* Heb je veel
schulden? aarzel niet, neem
contact met ons op. Veel valt
kwijt te schelden! GEHEEL
GRATIS! Sms HULP naar
0649577376 omg. Amsterdam

Mr Basir medium helpt bij liefde
relatie, terugk. partner, geluk,
examen,
werk,
blokkade,
alc. 100% res. 06-39393796.
Mr. Latif. geresp. med. helpt
met probl. rel. zaken, terugk.
partner etc. In 2 dgn. 100% result. daarna bet. 06-34566850.

Plaats een Speurder en
bereik gemiddeld 2,1 miljoen
mensen per dag!
www.speurdersindekrant.nl

Zaken & transacties
Legaal belasting ontwijken? Ostrea Juristen helpt ondernemers.
Kijk op WWW.OSTREA.UK of bel: 088-7766510.

Erotiek
Breda al 37 j Huizesandra.nl het fijnste adres met 26 knappe stoute meiden vanaf €50 all-in. 076-5811733 Speelhuislaan 60 (1312)

SPEURDERS

,a\H TR NTXH U\Y FXJE\ZUHu
VX[XGJYX HMZU5
pR EXJY FXJQTXWY#$
fMPXM XN oGQT\A
vX 9! PMMTIHX E\\JVX[XGJYX QTXWYXIFXJU\QXN BTSN VXIXQXZHXXJY# eHXP ML SMGE
W\FMJTXH XN IHGGJ UXH PMMTIHX FXJU\\Q ML YJMMPJXTI N\\J eJT l\NR\#m r\ N\\J
fXQ\HTXLQ\NXH#NQu IHXP FMMJ %} WX[JG\JT XN P\\R BXQW R\NI ML XXN Q\NV EXXRXNY p[TB\@

m kMVXQTSR VXP\\RH YMMJ wMJXNYMNu MNBX L\JHNXJ TN ITNVQXJXTBXN#

Maak zelf uw Speurder via
www.speurdersindekrant.nl

PUZZELS

REBUSFILIPPINE

Puzzel & Win!

Alle woorden zijn kleine rebusjes. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
LET OP: bij deze rebusjes is de stand van de letters zeer bepalend. Ook de klank van de letters speelt een rol: D kan DE zijn, L=EL of H=HA. Een kruis of
streep door een letter kan NIET of GEEN of WEG betekenen.

1

2

-D

3

G

P=L

J=K

4

NX

13 x prachtige sieradenset
t.w.v. € 39,95

5

V=F

L=R

E=U

13

-V

6
4

1
6

2
V=G

S=D

10

3

1

11

10

5

12

11

8

7

4

4
B=L

6
3

7

1

7

9

2

12

8

8

9

4

5

3

6

2

1

9

5
T=D

7

Je doet misschien niet aan Va
jn; dat is immers voor
jonge verliefde stellen. Maar juist op een bijzonder moment
een speciaal sieraad krijgen vindt elke vrouw leuk. Verras
haar met deze prachtige set, bestaande uit prachtige
zilveren zoetwaterparel-oorbellen en een handgeknoopte
zoetwaterparel-armband.
Als Metro-lezer ontvang je daarnaast 15% korting met de code
metro15% op Kayasieraden.nl, de sieradenwebshop voor
baby’s, kinderen en mama’s.
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Vul de vakjes van elk dik omrand blokje met de getallen 1, 2, 3, 4 of 5 (net zoveel als er vakjes zijn). Vul
dus 1 in bij een blokje met één vakje en 1 en 2 bij een
blokje met twee vakjes. Vakjes met gelijke getallen
mogen elkaar niet raken; ook niet diagonaal.

2 x Zuid-Limburgs hotelarrangement t.w.v. € 298,-

De schepen liggen horizontaal of verticaal
en raken elkaar nergens. De cijfers geven
aan hoeveel bootdelen er in de betreffende
rij of kolom te vinden zijn.

5

1
3

3
5

4

1

2

3
3

1

5

Het driesterrenhotel Eperland is gelegen in het pittoreske
dorpje Epen, het hart van het Zuid-Limburgse heuvelland.
Vanuit het hotel kun je volop genieten van natuur, sport en
cultuur. Het arrangement voor twee personen
bestaat uit twee overnachtingen met ontbijtbuffet
en heerlijk driegangendiner.

2

3

2

1

3

5

4
1

1
4

1

PAARDENSPRONG

M

I

1

2

1

B

1

2
3 4
1

F

4 5
8

L

C

3

3

3

B

1

PRIJSSUDOKU A

Spring met de paardensprong (zoals in het schaakspel)
het woord bij elkaar.

U

Lezers van Metro kunnen dit arrangement met
voordeel boeken vanaf slechts € 99,00 p.p.
www.goedverblijf.nl/metro217
of bel 085 4899019.

1

6
b
9 3 1
5
2 1

L

2
4 7
6 1
9

ZWEEDSE PRIJSPUZZEL B
9

AANSPOREN

OMROEP

SPJL

MEDISCH
INGRJPEN

BAR

DIER

LIEFTALLIG
MEISJE

4

3

5
a

8
5

LITERAIR
GENRE

HOOFDDEKSEL

HOND

5
RIV. IN
DUITSLAND
WIER

2
OFTEWEL
LOK
VAAS

2
DAAR
DIERENGELUID
BOVEN

1

4

OPLOSSINGEN

DUS
VOGELPRODUCT

RIV. IN
OOSTENRJK

ZO DOE JE MEE!
Ga je voor prijs A? Geef dan de oplossing van de sudoku
door. Voor prijs B bel je de oplossing van de zweed
door. Je kunt elke dag zo vaak meedoen als je wilt!
Geef je oplossing van de sudoku of zweed door vóór
06 feb 2017 via

0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)

SHOARMABROODJE

6

(

<

+

#

!

Op www.denksport.nl/metro worden de prijswinnaars
gepubliceerd.
Prijzen zijn niet in te wisselen voor geld en over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd.

%

1
2
5
3
5
2
1
2
1

4
3
1
2
1
4
5
4
3

1
2
5
3
5
3
1
2
1

5
3
4
2
1
2
5
3
5

2
1
5
3
4
3
4
1
4

4
3
2
1
5
1
2
5
2

2
1
4
3
2
4
3
4
1

FILMCLUB
PAARDENSPRONG

TECTONIC

knuffel
1 krukas, 2 lening, 3 niksnut,
4 fruit, 5 fêteren, 6 geldla,
7 dakleer
PICTOFILIPPINE

ZEESLAG
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Twitter

#TREINLEVEN

@Faabsel
Deze boze dame wacht keurig op de volgende lezer. Geen
#treinleven maar #bootleven #texel #schulpengat.
@JaapMarinus
File. Bus te laat. Over 30min weer een trein. Koffie.
#treinleven
@LadyLau
Iedere ochtend 15min trein, precies genoeg voor een
Metro, nu nog iets voor de 15min terug.. #treinleven
@Lnd023
Je knippert even met je ogen en er zitten drie nieuwe mensen om je heen. #treinleven
@DavidEerdmans
De enige medereiziger in m'n coupé zit om de 30 sec héél
luidruchtig te gapen. Geloof niet dat ie weet dat ie niet alleen
is. #treinleven
@Zonnebloem1971
Wifi van de NS past zich naadloos aan bij haar bedrijf. Onvoorspelbaar, traag en vaak kapotstuk. #treinleven
@markschreuders
Weer typisch #treinleven. Aanrijding tussen Den Bosch en
Utrecht. Werkzaamheden tussen Oss en Nijmegen. Nu 32
dagen onderweg naar Assen. #NS
@MarcelvanDriel
Zoon: dit is een sprinter! Dus geen wc. :( Wanneer krijgen
sprinters wc's? Ik: 2019 Iemand: moet je zo lang je plas ophouden! #treinleven
@Estherlilyrose
Goed schuim! #treinleven

Jammer dat je stage is afgelopen
en wij zullen jou ook missen.
Misschien tot ziens in de trein?

Zo snel zijn wij hier bij Metro! We
weten dat jullie van puzzelen
houden, dus iets meer ruimte is
altijd een goed idee.

Wil jij ook in de krant? Stuur ons
dan even een berichtje via Snapchat (snapmetro), Twitter
(@metro) of Instagram (@metro).

@metro
REACTIES OP METRO VIA SOCIAL MEDIA

FACEBOOK.COM/METRO

INSTAGRAM.COM/METRO

SNAPMETRO

TWITTER.COM/METRO

Horoscoop
Ram 21/3-19/4
Je hebt veel energie, waarmee je probeert je projecten
te versnellen. Niet iedereen
die meewerkt kan dat aan.
Wellicht gebruik je jouw
teveel aan energie beter
door iets geheel nieuws te
beginnen.
Stier 20/4-20/5
Luister naar de goede raad
die je krijgt. Als je dat doet
kun je je taken zonder problemen afronden en loop je
niet eerst in een groot aantal
valkuilen. Je hoeft het wiel
niet opnieuw uit te vinden.
Tweeling 21/5-20/6
Door emotionele spanningen ben jij enigszins vermoeid. Toch ben je in staat
actief te blijven en veel werk
te verzetten. Het is verstandig de oorzaak van de emotionele spanningen op te
sporen.
Kreeft 21/6-22/7
Jij hebt zin je partner of een
vriend(in) een fijne avond te
bezorgen. De romantiek en
de bijzondere omgeving
zorgen voor een zeer geslaagde avond. Jij organiseert
een heel fijne avond.
Leeuw 23/7-22/8
Op relatiegebied kan het
gebeuren dat je de buik
helemaal vol hebt van je
partner. Hij/zij werkt op je
zenuwen en je kunt er niet
meer tegen. Neem afstand
voordat je definitieve stappen onderneemt.
Maagd 23/8-22/9
Je bent toe aan iets totaal
nieuws. Begin eens met een
cursus, waarin je iets doet
wat je nog nooit eerder hebt

gedaan en dan bij voorkeur
iets creatiefs. Je zult verstelt
staan van jouw eigen talent.
Weegschaal 23/9-22/10
Je kunt toch zo romantisch
zijn en je partner is dan zo
verliefd op je, dat weet je
toch? Trek je niet meteen
terug als er iets niet zo loopt
als jij verwacht. Je partner
vindt je geweldig en dat is
wat telt.
Schorpioen 23/10-21/11
Natuurlijk houd jij je als het
om persoonlijke zaken gaat
graag wat meer op de achtergrond. Maar sommige mensen verdienen je persoonlijke
belangstelling oprecht.
Boogschutter 22/11-21/12
Pas op, jij geeft gemakkelijk
meer geld uit dan je in je
portemonnee hebt. Je zult je
koopgedrag en uitgavenpatroon echt eens onder de
loep moeten nemen.
Steenbok 22/12-19/1
In de liefde zul jij echt een
keer het initiatief moeten
nemen. Het kan niet allemaal
van een kant komen. Je hoeft
niet verbaasd te zijn als je
initiatief bijzonder goed
aankomt.
Waterman 20/1-19/2
Je intuïtie is in de laatste tijd
sterk ontwikkeld. Daarmee
kun jij je voordeel doen
zowel op werkgebied maar
vooral ook op het persoonlijke gebied.
Vissen 20/2-20/3
Je moet het gehele plaatje
niet uit het oog verliezen.
Fixeer je niet op de details
maar probeer jouw doel te
bereiken. Maak van tussenstops geen doel op zich.

De horoscoop staat sinds maandag
hier links op de pagina. Waarschijnlijk stond erin dat het vandaag allemaal wat moeizaam gaat.

Dating for Geeks

De dames van de Railcatering zijn
ook dol op Metro. Wij weten
zeker dat al onze lezers jullie nu
herkennen in de trein!

Supercute! Al zal dat niet echt de
opmerking zijn waarop deze
jongen zat te wachten :-)

IN HET NIEUWS
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Column

NIENKE
JONGEJAN
LEZERSCOLUMNIST

EEN SOORT
VADERLANDSLIEFDE
Deze Metro-lezer heeft helemaal
gelijk. Of moeten we misschien
een horoscoop-via-whatsappservice beginnen?

Een gouden combinatie: koffie en
Metro! Nu nog een trein die op
tijd is, en je dag is weer goed.

En hier nog een ochtendritueel.
Een kopje koffie, een croissant en
ehhhh, een Japans studieboek.

Volg Sophie via
@metrotreinleven
Metro plaatst elke dag foto’s
die jij ons via Snapchat,
Facebook, Twitter of Instagram stuurt. Wat zie jij onderweg en wil je met ons
delen?
Dit is @sophieopinsta en
deze week beheert zij ons
Instagramaccount
@metrotreinleven.
„Ik reis vijf dagen in de week
van Delft, waar ik woon, naar
Amsterdam, waar ik bij de
leukste juwelier van Nederland werk. Ik neem je mee op
mijn dagelijkse haat-liefdetour met de NS. Ik heb er zin
in, ik hoop jij ook!” Even
volgen dus! En wil jij ook een
weekje de baas zijn van ons
account? Stuur ons dan even
een berichtje...

Wij, met onze Afsluitdijk en het beste belastingstelsel ter
wereld, wij zijn de moeite waard. Dat was zo’n beetje de
boodschap van het introductiefilmpje van Zondag met Lubach,
speciaal voor de nieuwe Amerikaanse president. Ik denk dat
iedereen die een beetje up-to-date is met het nieuws, of maar
even door Facebook heeft gescrold wel weet waar ik het over
heb. Maar niet alleen wij Nederlanders mogen meegenieten
van dit meesterwerk, het filmpje gaat de hele wereld over.
Ik kwam hierachter terwijl ik een beetje verveeld op het
internet aan het struinen was op zoek naar iets interessants.
Het was het onderwerp van
Wij-gevoel
de dag! Ik ging er gelijk
voor zitten. Want, wat
zeggen buitenlandse
‘Wij mensen zijn maar
hierover?
al te graag op zoek naar nieuwsbedrijven
Vinden ze het leuk? Zijn
iets wat ons verbindt.
wij nu dat kleine landje
met die leuke humor? Dat
Dat ‘wij-gevoel’, daar
waren een beetje de vragen
doen we het voor.’
die door mijn hoofd heen
suisden in die paar seconN i e n k e J o n g ej a n
den. Na meerdere sites te
hebben doorgespit, was ik
tevreden. Het werd goed
ontvangen, en dat zorgde
bij mij toch voor een soort trots. Een beetje vaderlandsliefde
misschien wel. Ik weet dat ik niet de enige ben, iedereen
deelt het en mensen klikken massaal op de vind-ik-leuk
knop.
Nu vraag ik me wel af waarom zo’n gevoel van trots eigenlijk komt opborrelen bij dit soort dingen. Nou ja, het is wel
‘één van ons’ die de headlines haalt. Dat ‘wij kunnen ook
echt wel wat’ gevoel daargelaten. Ik had het zelfs laatst toen
iemand uit mijn dorp een heldendaad had verricht, oh wat
was ik trots. Eigenlijk slaat dat nergens op. Dat ik in hetzelfde dorp woon, betekent niet dat ik opeens ook een held ben.
Ik ben niet degene die iemand heeft gered, en ik ben al
helemaal niet degene die een filmpje heeft gemaakt dat
ronduit geniaal is.
Maar dat brengt me tot mijn punt. Wij mensen zijn maar
al te graag op zoek naar iets wat ons verbindt. Dat ‘wij-gevoel’, daar doen we het voor. Er gebeuren zoveel dingen die
ons juist afstand laten nemen van elkaar, dat het ook niet
gek is dat we uitvoerig op zoek zijn naar wat samenhorigheid. En of dat nou wordt veroorzaakt door die held uit je
buurt of door een tv-programma dat een filmpje maakt dat
viral gaat, dat maakt niet uit. Geniet lekker van dat gevoel.
Koester het en wacht vooral niet op een gebeurtenis die
iedereen weer tegen elkaar afzet. Dat kennen we nu wel.

Metro plaatst elke dag een lezerscolumn. Upload jouw
column van vierhonderd woorden en een foto op onze
website metrocolumn.nl en maak kans op vijftig euro!

#METROGOODVIBES
Gekke bekken :-)

Zo begin je scherp aan de dag:
even de hersens trainen met meer
puzzels dan ooit.

Sorry, om middernacht zijn we al
een tijdje verdwenen. Maar je
kunt ons natuurlijk wel lezen op
metronieuws.nl.

Snippers

Laat hier jouw positieve boodschap achter voor de volgende lezer van
deze krant! Of een tekening, dat mag ook natuurlijk :-)
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