Explosie
in metro
eist zeker
tien levens

Wees de eerste.
Ontvang de Galaxy S8
nu 8 dagen eerder.
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snapmetro
Via ons Snapchat-account
snapmetro vroegen we jullie
om hand-in-handfoto’s te
sturen. Daar werd in groten
getale op gereageerd!
#allemannenhandinhand

MISHANDELING VAN HOMOSTEL ROEPT IN HELE LAND AFSCHUW OP

#allemannenhandinhand
D66-onderhandelaars Alexander Pechtold en Wouter Koolmees liepen gisterochtend hand in hand naar het jongste overleg over de vorming van een kabinet. Zij deden mee aan de solidariteitsactie voor twee
homo's die afgelopen weekeinde in Arnhem werden mishandeld omdat zij hand in hand over straat liepen. PAGINA 2 / LEX VAN LIESHOUT | ANP

avm.de/tevreden

Tevreden of geld terug: nu 100 dagen testen!
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50 euro

Nieuw
bankbiljet
Het nieuwe bankbiljet van 50
euro wordt vanaf vandaag door
De Nederlandsche Bank verspreid. Het biljet heeft een
doorzichtig venster met daarin
een hologram met het portret
van de mythologische figuur
Europa. Verder bevat het een
smaragdgroen cijfer en een
aantal nieuwe echtheidskenmerken.

HEY MOCRO-TUIG!
OCRO TUIG!
Ja jij, Mocro-tuig, jij ja.
Wat ik heb? Een column. En ik wil met je praten. Tuig.
O je bent geen Mocro, je bent moslim? Moslimtuig dan,
joh het is mij om het even. Zowel je Mocro- als je moslimzijn schijnt extra rechten in dit land te verschaffen dus het
is mij om het even.
Ik wil iets weten, nee serieus, ik wil iets van je weten.
Wat WIL jij van dit leven?
Ik bedoel, wat wil je bereiken?
Uitgaan met een betonschaar, nou stoer hoor. Wat was
je ermee van plan? Een fiets jatten – heb je zeker ook
gedaan, hoe kom je aan die fiets?
Iemand beroven? Zul je vast ook gedaan hebben. Nee, ik
heb geen illusie over jullie bezigheden met een betonschaar. Was je nou echt van plan om twee homo’s te mishandelen? Ik bedoel, ben je echt de deur uitgegaan met
het idee: ik ga iemand z’n tanden uit z’n bek slaan? Zeg
me, wat dacht je? Of denk je niet? Heb je geen hersencellen? Je zou het bijna
geloven – je weet dat ik
Tanden
het geloof maar ja, ik
mag dat niet zeggen hè?
Maar het is wel zo: jon‘Was je nou echt van
zoals jullie, die de
plan om twee homo’s te gens
straat opgaan met een
mishandelen? Ik bedoel, betonschaar en daarna
mensen mishandelen uit
ben je echt de deur uitdie hebben
gegaan met het idee: ik hobbyisme,
geen hersencellen. Jullie
ga iemand z’n tanden
ouders waarschijnlijk
ook niet, hoe had het
uit z’n bek slaan?’
anders zo mis kunnen
Ebru Umar
gaan met jullie?
O, ik mag niet beledigen, hou toch op man!
Wat jij niet mag, is met een betonschaar op anderen inslaan omdat ze hand in hand lopen. En nee, het mag écht
niet, ook niet omdat het twee mannen zijn. Ook niet
omdat je moslim bent – dat moslim zijn geeft je dus géén
extra rechten hè? Tuig. Wat. Kan. Jou. Het. Schelen? Of ben
je jaloers? Wil je zelf hand in hand lopen en ben je opgevoed in die cultuur van je dat dat niet mag? Ben je jaloers
op eenieder die vrij is? Vrij van geest, vrij van “de gemeenschap”, vrij van geloof – vrij om te zijn wie ze willen zijn.
Zij wél, jij niet – ja natuurlijk dat moet afgestraft worden.
Kutjong. Ik walg van jullie en ik walg nog meer van de
zieligheidsindustrie die júllie gaat opvangen en die júllie
gemaakt heeft tot wat je bent. Jullie boffen maar om in
Nederland te wonen, het land dat daders pampert en
slachtoffers vertelt ‘sterk’ te moeten zijn. Het land waarin
daders alle rechten hebben die ze zich maar kunnen voorstellen. In jullie eigen cultuur geldt oog om oog, tand om
tand – vooral dát gun ik jullie maar ja, als ik dat zeg, roep
ik natuurlijk op tot geweld.
Weet je, die twee jongens houden hier een trauma aan
over, lopen nog maanden bij tandarts, psycholoog en
bedrijfsarts. Iedereen van wie jullie houden verdient dezelfde behandeling met die betonschaar waarmee jullie de
nacht in zijn gegaan. Zal je leren, kuttuig.

Golf van ver
Actie. De mishandeling
van twee homo’s in
Arnhem heeft veel
verontwaardiging
opgeroepen. Metro
sprak drie slachtoffers
van homogeweld.

Restant

Badr Hari
meldt zich

Argus

De Amsterdamse kickbokser
Badr Hari (32) is gisteren begonnen aan zijn resterende gevangenisstraf. Hij had eerder op de
dag in het kader van de zelfmeldprocedure gehoor gegeven
aan de oproep zich te melden bij
een gevangenis in Nederland,
maakte het ressortsparket van
het Openbaar Ministerie in
Amsterdam bekend.

Hand in hand lopen tegen homogeweld.

TRENDING TOPIC
De politie heeft zes jongeren
(van veertien tot twintig jaar)
aangehouden op verdenking
van betrokkenheid bij de mishandeling van een homostel in
Arnhem zondagochtend. De
mishandeling, waardoor een
van de slachtoffers enkele tanden is kwijtgeraakt, maakt een
storm van verontwaardiging
los.
Politici, bekende en onbekende Nederlanders geven gehoor aan de oproep van de presentatrice Barbara Barend om

Mishandeling
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De politie heeft zes jongeren aangehouden
op verdenking van betrokkenheid bij de
mishandeling van het homostel.

op sociale media foto’s te plaatsen waarop mensen hand in
hand lopen. Al velen hebben
uit protest tegen het geweld foto’s op internet gezet onder de
hashtags #handinhand en #allemannenhandinhand.
Zaterdag is in Arnhem een
demonstratie tegen geweld tegen homoseksuelen, waarbij
de organisatie demonstranten
oproept hand in hand te gaan
staan uit solidariteit met de
twee mishandelde mannen in
Arnhem.

ANNE-FLEUR PEL
@AnneFleurPel
anne.fleur.pel@metronieuws.nl

‘De littekens
zitten van binnen’
Waar homoseksuele mannen vooral met geweld te
maken krijgen, is het homogeweld bij lesbiennes meer
op lust gericht, zegt Rixt
Zijlstra (21) die op haar
zestiende te maken kreeg
met seksueel geweld omdat
ze lesbisch is. „Ik was met
mijn beste vriendinnen,
allemaal hetero’s, in de
kroeg. Zij waren mannen
aan het versieren, dus ik
deed een beetje mee om
geen spelbreker te zijn. Het
was heel gezellig, maar dat
sloeg na enkele drankjes
om. Een jongen vond dat hij
wel kon laten zien dat ik
toch op mannen viel. ‘Je
bent nooit de juiste man
tegengekomen’, dat soort
teksten. Hij zette me klem
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BLOEDBAD IN METRO
SINT-PETERSBURG
Door een bomexplosie in de metro van
Sint-Petersburg zijn doden gevallen.

50
‘Ik werd als persoon aangevallen’

Een vermoedelijke aanslag in de metro van
Sint-Petersburg heeft zeker tien levens
geëist. Ook zijn circa vijftig gewonden
gevallen.

Sennaja
Plosjtsjad
De explosie had
plaats bij het station
Sennaja Plosjtsjad, in
het centrum van de
stad. Verscheidene
Russische staatsmedia berichtten aanvankelijk dat ook een
metrostation bij het
Instituut voor Technologie door een
ontploffing was
opgeschrikt.

2

Later meldden de meeste staatsmedia dat de explosie zich
voordeed in een coupé van een
metrovoertuig dat tussen de
twee stations reed. In die coupé
zou springstof zijn geëxplodeerd.

rontwaardiging
en heeft me aangerand. Ik
raakte in een soort shock.
Alles was wazig. ‘Zie je wel
dat je geil wordt van mannen’, zei hij ook nog.”
Rixt wilde meteen naar
huis. Ze vertelde haar beste
vriendin wat er was gebeurd.
Die wilde verhaal halen. Bij
de friettent zagen ze hem
staan. „Zij heeft hem toen
een beste hengst gegeven”,
zegt Rixt. „Ook niet slim,
maar ze deed dat uit een
reactie. Hij keek me aan en

zei: Wat heb ik gedaan? Dat
wist hij dondersgoed. Vervolgens heeft hij ons scheldend
achtervolgd. Lange tijd ging
ik alleen met een grote
groep op stap. Dan voelde ik
me veiliger.”
De theaterstudent loopt
graag hand in hand met haar
vriendin en heeft geleerd
niet te reageren op de commentaren. Ze pleit voor
voorlichting op scholen. „Ik
heb met jongeren uit de
eerste klas van het vmbo
gesproken en die zeiden dat
ze nog nooit een lesbienne
hadden gezien. Ik was de
eerste. Als jongeren er nooit
mee te maken krijgen dan
weten ze ook niet hoe ze
zich gedragen moeten. Dat
moet je ze leren. Ze hoeven
het er niet mee eens te zijn,
maar als ze het begrijpen
dan kom je al een heel eind.”

28

‘Homohaat uitroeien
met voorlichting’
Bij Mario Luchjenbroers
(25) uit Dedemsvaart ging
het eind januari van dit
jaar helemaal mis in
Coevorden. Na een feestje
bij een klasgenoot thuis
besloten hij, zijn vriend
en nog een paar klasgenoten het feest voort te
zetten in een café. „Toen
ik buiten met een vriendin een sigaret rookte,
overhoorde een jongen
ons gesprek en daaruit
maakte hij op dat ik
homo ben. En daar was
hij het niet mee eens”,
vertelt Mario. „Er ontstond een hevige discussie
en mijn vriend en de rest
kwamen naar buiten. We
wilden weggaan, maar
toen vloog hij mijn vriend

Alle opties open

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie leven mee
met de slachtoffers van de aanslag in Sint-Petersburg. De 28 ministers
vergaderen gisteren in Luxemburg.

aan. Ik sprong ertussen en
werd volop mijn neus en
oog geraakt.”
Mario liep een breuk op
en een mentale klap.
De student ‘leidinggevende travel & hospitality’
begrijpt er niets van dat
homoseksualiteit zoveel
woede kan oproepen bij
iemand. „Voorlichting is
daarom heel belangrijk in
mijn ogen.”

STEUN VOOR RUSSEN
„Onze gedachten zijn bij het
Russische volk”,
vatte EUbuitenlandchef
Federica
Mogherini het
sentiment
samen.
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Wordt PSV lachende derde in
race om kampioensschaal?
Voetbal. Kan PSV nog
over Ajax en Feyenoord
heen, nu iedereen zich
op de top twee focust
in de titelstrijd?
Het krachtsverschil tussen
Ajax en Feyenoord in De Klassieker van afgelopen zondag
bewees dat de strijd om de
landstitel nog lang niet beslist
is. Met zes duels te gaan in de
Eredivisie staan de Amsterdammers nog maar drie punten achter koploper Feyenoord, dat wel een veel beter
doelsaldo (+10) heeft. In de
schaduw van de top twee ruikt
ook PSV stiekem weer zijn
kans. De Eindhovenaren staan
vijf punten achter Feyenoord
en twee achter Ajax. Hoe groot
is de kans dat PSV de lachende
derde gaat worden dit seizoen?
„Dat zou zomaar kunnen gebeuren”, reageert voormalig
Ajax- en Feyenoord-speler Arnold Scholten. „Ajax heeft nog
zware Europese wedstrijden tegen Schalke 04 op het programma en moet nog naar PSV. Dat
is traditioneel een heel lastige
wedstrijd voor Ajax. PSV zelf
heeft dit seizoen een heel
slechte start gehad. Maar daardoor hebben ze wel in de luwte
kunnen doorbouwen en zijn ze
nu bezig met een goede comeback. Zij zullen er op gebrand
zijn om er nog een mooi sei-

WIE NEEMT DE
SCHAAL MEE?

Poll

Wie wordt er kampioen
in de Eredivisie?

Arnaud van
Miele 010 kan
niet omgaan
met spanningen dat hebben we
gister wel gezien, als
we blijven spelen zoals
gister moet het zeker
wel lukken.
Wilbert van
der Aalst Ga
voor Feyenoord als de
KNVB niet te vaak
onterecht Feyenoorder
schorst en Ajax spelers
bewust ongemoeid
laat.

Feyenoord: 46 procent
Ajax: 42 procent
PSV: 12 procent
Poll onder ruim meer dan negenhonderd Facebookvolgers

Rinus van Veen
De spanning is
terug, de KNVB
kan gerust zijn,
de scheidsrechter heeft
zijn plicht gedaan, maar
Feyenoord wordt kampioen.

OP METRONIEUWS.NL
• METRO-LEZERS:
FEYENOORD WORDT
GEWOON KAMPIOEN

Luuk de Jong en zijn medespelers hebben nog altijd geloof in de landstitel.

zoen van te maken, nadat iedereen ze al had afgeschreven.”
Dat Feyenoord morgen meteen weer aan de bak moet thuis
tegen Go Ahead Eagles is volgens ‘De Witte Socrates’ heel
gunstig voor de koploper. „Dat
is een steuntje in de rug dat ze
goed kunnen gebruiken. Winnen van Go Ahead en met vol

vertrouwen weer vooruit.”
Oud-Ajacied Ronald de Boer
gelooft niet dat PSV nog over
Ajax én Feyenoord heengaat.
„Als je realistisch bent niet nee,
maar alles blijft mogelijk natuurlijk”, reageert De Boer.
„Het is een feit dat Ajax altijd
slecht heeft gespeeld na een
Europese wedstrijd, dus daar

/ GETTY IMAGES

moet je rekening mee houden.
Maar Feyenoord ligt volgens
mij te ver voor op PSV. Het is
een groot voordeel voor Feyenoord dat ze meteen weer
moeten spelen. Een thuiswedstrijd tegen Go Ahead nog wel.
Daar kunnen ze hun goede gevoel meteen terugvinden.”
Ook Aad de Mos verwacht

niet dat PSV tot een stunt in
staat is en alsnog de landstitel
gaat opeisen. „In de slotfase
van de competitie twee ploegen voorbijgaan is heel moeilijk. Het is PSV gelukt in 2007
op die laatste speeldag. Maar de
laatste zes wedstrijden van de
competitie spelen zich vooral
af in de bovenkamer. Er wordt

veel gerekend en iedereen
maakt sommetjes. De spanning neemt toe weet ik uit eigen ervaring.”

SANDER SCHOMAKER
@Meub69
sander.schomaker@metronieuws.nl

Het spoor wordt voor u vernieuwd
ProRail voert de komende periode vernieuwingswerkzaamheden voor u uit. Wat deze werkzaamheden exact voor
uw reis betekenen ziet u vanaf 10 dagen voor vertrek in
de Reisplanner op ns.nl of Reisplanner Xtra app.

Vrijdag 14 t/m maandag 17 april (Paasweekend).
Meerdere trajecten in het land. Houdt u rekening
met mogelijk drukkere treinen.
Vrijdag 14 t/m maandag 17 april
Amsterdam Centraal/Amsterdam Zuid Weesp - Lelystad Centraal
Zondag 16 t/m zondag 30 april
Groningen - Hoogeveen
Omreizen via andere routes, extra
overstappen of vervangend busvervoer.

Doe kort voor uw vertrek de Reisplanner-check!
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Misdrijven.
j
Politie
wijst slachtoffer
voortaan op rechten
De politie wijst slachtoffers
van misdrijven voortaan altijd
op hun rechten. Het gaat bijvoorbeeld om het recht op juridische bijstand, een tolk, schadevergoeding of om aangifte te
doen.
Slachtoffers krijgen met dat
doel een ‘verklaring van rechten’ uitgereikt door agenten.
Minister Stef Blok (Veiligheid
en Justitie) heeft de eerste gisteren overhandigd op het politiebureau in Delfshaven in Rotterdam. Hij deed dat aan politiechef van de Eenheid Noord Nederland Oscar Dros, die
verantwoordelijk is voor het
onderwerp.
„De afgelopen jaren zijn er
veel nieuwe rechten en verworvenheden voor slachtoffers bijgekomen. Deze verklaring
moet ervoor zorgen dat mensen meer gebruik gaan maken
van die rechten en direct weten
Verschillende soorten teken. Sinds april worden er weer meer teken aangetroffen in ons land.

Rechten

‘De afgelopen jaren zijn
er veel nieuwe rechten
en verworvenheden voor
slachtoffers bijgekomen.’
S te f B l o k
Minister Veiligheid en Justitie

waar ze aan toe zijn”, aldus
Blok.
Dros noemt het „hartstikke
belangrijk” en „heel terecht”
dat slachtoffers op hun rechten
worden gewezen. Een richtlijn
van de Europese Unie stelt het
uitreiken van de verklaring bovendien verplicht.
De politiechef laat weten dat
alle agenten inmiddels zijn geinstrueerd. A N P

/ ROBIN VAN LONKHUIJSEN | ANP

Dit moet je weten
over ’t tekenseizoen
Jeuk. Jaarlijks worden
1,3 miljoen mensen
gebeten door teken en
dat kan vervelende
gevolgen hebben.

i GOOD TO KNOW
Het tekenseizoen is weer begonnen. Vanaf april neemt het
aantal teken in ons land toe.
Oppassen geblazen dus!

Wat is een teek?
Teken zijn kleine parasieten die met het blote
oog bijna niet te zien zijn. Ze
overleven door zichzelf te voeden met bloed van mensen of

1

dieren. Teken vallen niet uit
bomen, zoals mensen vaak
denken, maar zitten wel in het
gras en struikgewas.

Waarom moet je uitkijken?
Een teek kan de Borrelia
bacterie bij zich dragen, een
bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. De ziekte van Lyme is een multisysteem ziekte en kan daarom
meerdere klachten veroorzaken. Vaak ontstaat op de plaats
van de tekenbeet een rode plek
die groter wordt en uiteindelijk de vorm van een ring krijgt.
Na enige tijd kunnen patiënten
griepachtige klachten zoals
hoofdpijn, spierpijn en koorts
krijgen.
De ziekte van Lyme wordt in
Nederland meestal behandeld

2

met maximaal dertig dagen antibiotica. Over de behandeling
is veel discussie, dertig dagen
antibiotica zou niet voldoende
zijn om de bacteriën, die erg
hardnekkig zijn, te doden. Bij
sommige mensen keren de
klachten dan ook later terug.

broek heen te doen. Als je helemaal geen risico wilt lopen zijn
er ook speciale tekenwerende
sokken te koop. Vergeet ook
niet je huisdieren te controleren. En nog belangrijker: controleer jezelf op tekenbeten nadat je buiten bent geweest.

Hoe voorkom je een
tekenbeet?
Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.
Met de middeltjes Anti-teek en
DEET ben je respectievelijk zes
en (afhankelijk van de gekozen
concentratie) drie tot vijf uur
beschermd. Teken kunnen
zich door de spray niet meer
vastklemmen in je huid.
Het is ook belangrijk om je voeten te beschermen, want teken
komen van onder. Het kan al
helpen om je sokken over je

En als je toch gebeten
wordt door een teek?
Teek gevonden? Verwijder hem dan zo snel mogelijk,
dat gaat het makkelijkst met
een puntig pincet. Trek de teek
in een rechte lijn omhoog uit je
huid. Ontsmet de wond daarna
met alcohol.

3
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JORDY KRUSE
@Jordy_Kruse
j.kruse@tmg.nl

Het nieuwe Hoog Catharijne
Het interieur van de noordpassage van het vernieuwde Hoog Catharijne in Utrecht.
Het winkelcentrum wordt momenteel verbouwd. /ANP

Loterijen

:*

Thaise politiemedewerkers
zijn getraind door Google
hoe zij de zoekmachine
kunnen inzeten tegen
L\VLJ\U\ JXK_JXKXSZ van kinderen. De training is onderdeel van Down to Zero,
een alliantie van Terre des
Hommes, DCI-ECPAT, Free
a Girl, Plan Nederland,
ICCO en het Ministerie
van Buitenlandse Zaken.

450.000
Van 450.000 mensen zijn de gegevens
gelekt via een hack in het
klantenbestand bij een leverancier van
de Nationale Goede Doelen Loterijen.
Eerder gingen de loterijen nog uit van
600.000 slachtoffers. Gisteren boden de
Nationale Goede Doelen Loterijen hun
excuses aan voor een hack in het
klantenbestand. Door het lek kon een
hacker die de naam 'Ndevnull' gebruikt
persoonsgegevens inzien. Het gaat om
naam, adres en mogelijk
telefoonnummer, mailadres en
geboortedatum van ongeveer 600.000
deelnemers. In maximaal 900 gevallen
is ook het rekeningnummer
bemachtigd.

Tevreden of geld ter
nu 100 dagen testen
HHH+K]Y+SU

<hzu
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NIEUWS IN
60 SECONDEN
Van minder verkochte fietsen tot vaker en
langer in de file.

1

Betoging bij
slachthuis in Tielt

2

Zo’n vijfhonderd demonstranten eisten gisteren in
het West-Vlaamse Tielt de
definitieve sluiting van het
omstreden varkensslachthuis.

Mensen vaker en
langer in de file
Automobilisten stonden in
het eerste kwartaal van dit
jaar vaker en langer in de
file dan in dezelfde periode
vorig jaar.

Fietsenverkoop
op laagste punt
De fietsenverkoop in Nederland is in 2016 gezakt naar
het laagste niveau sinds
1987. Daar stond echter
tegenover dat de omzet uit
de verkoop van nieuwe
tweewielers een record
bereikte.

Muhammed Al-Tamimi, laatstejaars geneeskundestudent.

3

Oproep tot kalmte
over Gibraltar-rel
Spanje roept de Britten op
hun kalmte te bewaren in de
kwestie-Gibraltar. Michael
Howard zei dat de premier
bereid zou zijn oorlog te
voeren over het Britse overzeese gebiedsdeel in Spanje.

Interview.
Geneeskundestudent
doorbreekt taboe op
transseksualiteit.

Financiële steun voor
gezinnen in Mocoa
De Colombiaanse president
Juan Manuel Santos heeft
elke familie die is getroffen
door de aardverschuivingen
in Mocoa een schadevergoeding van ruim 5600 euro
beloofd.

Muhammed rekent
af met taboe op
transseksualiteit
INTERVIEW

4
5

We lezen en zien steeds meer
over transgenders in Nederland. Zo is er het populaire
televisieprogramma Hij is een
zij en gaan er meer geluiden
op over bijvoorbeeld diversiteit in de mode-industrie.
Ondanks al die media-aandacht is de transformatie naar
een ander geslacht niet iets
wat je ‘zomaar even’ doet.
Metro spreekt met Muhammed Al-Tamimi, laatstejaars
geneeskundestudent met een
duidelijk doel voor ogen:
transgenderchirurg worden.

Hoe kwam je bij het beroep
van transgenderchirurg?
Het is niet zo dat ik er altijd al
van droomde om transgenderchirurg te worden. Wél wist ik
dat ik iets praktisch wilde
doen. Ik ben altijd goed geweest met mijn handen.
Tijdens mijn studie geneeskunde kon ik via de collegezaal meekijken met een trans-

genderoperatie. Dat leek mij
direct heel mooi om te doen.
Op dit moment ben ik bezig
met mijn laatste coschap,
plastische chirurgie. Transgenderchirurgie valt daar onder.
Daarnaast doe ik vrijwillig
wetenschappelijk onderzoek
naar transgenderoperaties aan
het VUmc in Amsterdam.

Wat vind je van de maatschappelijke kijk op transgenders?
Ik ben er nu meer dan een
jaar mee bezig, en voor mijn
gevoel leefde het toen nog
niet zo erg als nu. Het levert
ook flink wat discussie op.
Niet iedereen heeft er evenveel begrip voor dat ik dit doe,
ook vanwege mijn islamitische achtergrond. Via social
media heb ik weleens negatieve reacties gekregen. Dan
zeggen ze bijvoorbeeld dat het
lichaam een creatie van God is
en dat je daar niet zo mee om
mag gaan. Eerst trok ik me dat
soort commentaren erg aan,
maar ik kan het inmiddels wel
naast me neerleggen. Mensen
oordelen zo makkelijk, maar
moeten goed beseffen dat
veranderen van geslacht iets
is wat helemaal niemand voor
de lol doet. Het is een langdurig traject van ongeveer drie
jaar dat uit verschillende
fasen bestaat; de diagnostiek,
de hormonale behandeling en

Bereiken

‘Ik ben ervan overtuigd
dat als je keihard je best
doet, je alles kunt bereiken in Nederland.’
M u h a m m e d A l-Ta m i m i

de operaties. Niet iets wat je
zomaar even doet.

Hoe kijkt jouw familie naar
jouw toekomstige beroep?
In het begin vonden mijn
ouders het een beetje raar.
Transseksualiteit werd niet
echt besproken. Net als homoseksualiteit wisten ze wel dat
het bestond, maar er werd
niet over gepraat. Nu kijken
ze daar wel anders tegenaan,
ik heb dit soort dingen meer
bespreekbaar gemaakt. Eind
2016 won ik de ECHO award,
een prijs voor excellent multicultureel talent in het hoger
onderwijs. Daar waren ze
ontzettend trots op en ze zijn
een enorme steun voor me.
Je vluchtte op zesjarige
leeftijd met familie uit Irak
naar Nederland. Hoe heeft
dat jou gevormd?

Ik ben onwijs dankbaar dat ik
de kans heb gekregen om hier
te studeren. Ik heb wel het
idee gehad dat ik en mijn
familie nét wat meer ons best
moesten doen om ons te
bewijzen, maar ik ben ervan
overtuigd dat als je keihard je
best doet, je alles kunt bereiken in Nederland.

Hoe reageert de rest van
jouw omgeving op die grote
droom om transgenderchirurg te worden?
Nadat ik mijn verhaal had
gedaan in het magazine Arts
en Auto, kreeg ik ontzettend
veel mooie reacties. Eén jongen stuurde me een berichtje
waarin hij zei dat hij zijn
naam had laten veranderen,
omdat hij het idee had dat hij
dan meer kansen zou krijgen.
Na het lezen van mijn verhaal
zei hij daar spijt van te hebben. Ik heb zelf ervaren hoe
het is als je naam in je nadeel
werkt, maar het kan ook
zeker in je voordeel werken.
Tijdens mijn coschappen
kende iedereen mij als Mo van
de afdeling. Als je Piet of Jan
heet, krijg je zo’n bijnaam
toch minder snel.

EVIE WESTLAND
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Netflix betaalt jou
om te vertalen
Vertalen. Netflix
vraagt de hulp van
gebruikers voor het
aanleveren van
ondertitels voor
videocontent.
Is Netflix na eten, drinken en
slapen zo’n beetje je vierde levensbehoefte en ben je ook nog
eens een goed met taal? Dan
kun je straks misschien wel betaald Netflix kijken. Het bedrijf
vraagt de hulp van zijn gebruikers voor het aanleveren van
ondertitels voor videocontent.
Netflix is een nieuw programma gestart, genaamd Hermes, waarbij gebruikers wordt
gevraagd om ondertitels aan te
leveren vanuit het Engels naar
andere talen zoals Nederlands.
Maar het is ook mogelijk om
ondertitels aan te leveren bij
Nederlandse content. Goed

Ruben Peetam (links) tijdens de opening van het pop-up museum.

Museumweek. Pop-up
museum van scholieren
in ‘kunstenaarsdorp’

Verdiensten

9,50
Stel je gaat Nederlandse ondertitels
aanleveren bij Nederlandse content, dan
kun je daar zo’n 9,50 dollar per minuut voor
verdienen.

nieuws voor Nederlanders,
want het schijnt dat er wereldwijd maar weinig goede Nederlandse vertalers zijn. Zo werken er slechts 100-150 Nederlandse vertalers, meldt The
Netflix Tech Blog.
Om als vertaler te werken
moet je eerst een vragenlijst invullen waarin je kunt aangeven in welke taal je wilt vertalen en wat voor soort content je
wilt vertalen (komedie, documentaires, animatie, kinderseries of films). Vervolgens moet
je een online examen doen
waarbij je taalkennis wordt getoetst. Er zijn vijf onderdelen
met een tijdslimiet, waarbij er
verschillende opdrachten moe-

Oprichter en CEO van Netflix Reed Hastings. Netflix is een nieuw programma gestart, genaamd Hermes, waarbij
gebruikers wordt gevraagd om ondertitels aan te leveren. /AFP

ten worden uitgevoerd.
De verdiensten verschillen
per taal, het is afhankelijk vanuit welke taal en naar welke
taal je vertaalt. Stel je gaat Nederlandse ondertitels aanleveren bij Nederlandse content,
dan kun je daar zo’n 9,50 dollar

per minuut voor verdienen.
Mocht je vanuit het Engels
naar Nederlands gaan vertalen,
dan verdien je 11,50 dollar per
minuut. Als je toevallig Japans
spreekt dan kunnen je verdiensten helemaal hoog oplopen:
zo’n 25 dollar voor het vertalen

van Japans naar Frans en 27,50
voor Japans naar IJslands. De
voorwaarde is wel dat je minimaal 10 minuten aan content
gaat vertalen.

LISA VERMEIJ

Ruim 400 musea hebben de
deuren zeven dagen open om
hun pronkstukken in de
schijnwerpers te zetten. Metro
volgt deze Nationale Museumweek in een reeks van vijf verhalen. Vandaag een klein maar
opvallend museum: een popup in een schoollokaal in Bergen. Hoe zit dat, middelbare
scholieren en kunst?
Een van de scholieren die
het pop-up museum samenstelde is Ruben Peetam (15) uit
Alkmaar. De vwo-leerling vertelt dat de pop-up een samenwerking is tussen de Berger
Scholengemeenschap en museum Kranenburg, de culturele
buitenplaats van het kunstenaarsdorp.
Ruben: „Die samenwerking
is er door de Nationale Museumweek. Onze school is bevriend met Kranenburgh, we
doen meerdere projecten. Klassen gaan regelmatig naar het
museum om te werken met
kunst en één van de projecten
is het pop-up museum. Het is
de eerste keer dat we de kunst
van Kranenburgh buiten het
museum mogen gebruiken.”
Omdat tijdens de Nationale
Museumweek wordt geprobeerd nieuwe doelgroepen te
bereiken, vind je tot en met
vrijdag een pop-up museum in
de school zelf. Afgelopen vrijdag, toen de pop-up werd geopend, was het in elk geval al

Samenstelling

‘We hebben natuurlijk
geen saaie werken uitgekozen.’
Ru b e n Pee ta m
Leerling Berger Scholengemeenschap

een drukte van belang. Te zien
is een collectie die door vwoleerlingen is samengesteld. Ruben: „We hebben een verhaallijn bedacht over Bergen, zee
en leven.” Omdat de tentoonstelling door jongeren is bedacht is hij ook geschikt voor
de jeugd, zo denkt hij. „We hebben natuurlijk geen saaie werken uitgekozen.”
Omdat Bergen sinds jaar en
dag een kunstenaarsdorp is,
profileert de Berger Scholengemeenschap zich als een cultuurschool. „Kunst is op onze
school belangrijk”, zegt Ruben.
„We krijgen verschillende vakken die over kunst gaan, zoals
bij handvaardigheid, textiel en
tekenen. Veel leerlingen komen er speciaal voor naar Bergen. Omdat de focus zo op
kunst ligt, is zo’n initiatief als
het pop-up museum makkelijker mogelijk dan bij andere
middelbare scholen.” E R I K J O NK
Morgen: het Gouden Pronkstuk van Assen.

In samenwerking met de Nationale Museumweek

‘Eenvoud die
je zelf niet
bedenkt’

eindelijk De Stijl werd. Met
veel kleur en alles recht, dat
vind ik heel gaaf.

Wat is jouw pronkstuk?
Dan kies ik voor die hele
kunststroming. De Stijl is
mooi, kleurig en vrolijk en
ondanks dat het heel eenvoudig is, zou je het zelf niet
zomaar bedenken. Dat vind
ik interessant.

‘Ons Echte Goud, dichterbij
dan je denkt!’ Dat is het
thema van de Nationale
Museumweek die tot en
met zondag duurt. Ruim
400 musea in ons land
zetten hun pronkstukken in
de schijnwerpers. In Metro
doen vijf jongeren dat deze
week ook. Zij prijzen hun
favoriete museumpronkstuk aan. Vandaag
havo-scholier Pien
Brandenburg (18) uit
Utrecht over het
Mondriaanhuis in
Amersfoort en de nu
100-jarige kunststroming
De Stijl.
Ben jij een beetje een
museumganger?
Niet per se, maar ben met
mijn ouders wel veel naar
musea geweest. Bij mij is het
meer zo van als ik er eenmaal ben en het interesseert
me, dan vind ik het heel
leuk. Van huis uit heb ik het
meegekregen, maar met

Waarom zou je mij naar
het Mondriaanhuis sturen?
Ik zou dan vooral De Stijl als
tip geven. Het Mondriaanhuis op zich vind ik niet het
allermooiste museum dat ik
ooit heb gezien. Maar ja, als
je toch in Amersfoort bent
dan is het wel een aanrader.

Pien Brandenburg bij haar bezoek aan het Mondriaanhuis.

vriendinnen ga ik minder
snel naar een museum toe.

2017 is in Amersfoort en
Utrecht het themajaar
‘Mondriaan to Dutch design’ ter ere van 100 jaar De
Stijl. Wat spreekt je aan?

Ik was in Amersfoort, in het
huis waar Piet Mondriaan
geboren is. Het is niet groot,
maar ontzettend leuk. In de
verschillende kamers zie je
de ontwikkeling van zijn
kunst. Van grauwe schilderijen in het begin tot wat uit-

Is het belangrijk om het
centre eens extra in het
zonnetje te zetten?
Dat denk ik wel. Onbewust
kom je De Stijl best vaak
tegen. Ik kwam erachter dat
toen ik kunst op school nog
als vak had, ik het zelf ook al
maakte. En dat ik er toen al
dingen over opgezocht heb.
Blijkbaar vond ik het al veel
langer interessant!
Ga je tijdens de week nog

‘De Stijl is mooi, kleurig en vrolijk.’

een extra museum bezoeken?
Helaas is mijn week helemaal volgepland. Als ik meer
tijd had, dan was ik wel
ergens gaan kijken. Ik denk
naar museum Voorlinden in
Wassenaar. Ik ben er al eens

geweest, maar zou nog een
keer willen, omdat ik van
moderne kunst houd. En
omdat er nu andere dingen
te zien zijn, dan toen ik er
was. E R I K JON K
Meer weten? www.nationalemuseumweek.nl
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Rechterhand van Lubach

Janine doet
Zomergasten

OP METRONIEUWS.NL
• WAT MAAKTE HET
MEESTE INDRUK OP
DE RAPPERS? BEKIJK
DE VIDEO

Rappers Ronnie Flex, Bokoesam, Willie Wartaal en Mr. Polska tijdens de viewing van het nieuwe RTL 5 programma Rappers Achter De Tralies. In het programma reizen de rappers naar drie continenten en
onderzoeken daar hoe het is gesteld met mensenrechten en het recht op vrije meningsuiting. / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Gevangenisgrap valt
verkeerd bij rappers
(G)rap. De Nederlandse
rapper Bokoesam (24)
werd ter voorbereiding
op tv-programma
Rappers achter de
tralies opgepakt en
vastgezet.
Amnesty International en
RTL5 stuurden vier Nederlandse rappers de wereld in om
mensenrechten te onderzoeken. In de eerste aflevering
van Rappers achter de tralies
wordt de titel van het programma wel heel letterlijk genomen. De 24-jarige Bokoesam, een van de vier Nederlandse artiesten die in het programma te zien is, is
nietsvermoedend aan het
werk in zijn studio als hij zonder pardon door de politie
wordt opgepakt, meegenomen en urenlang opgesloten
in een cel. Het hele gebeuren
werd gefilmd door verborgen
camera’s.
Weken later, de opnames
zijn immers al lang en breed
achter de rug, kan hij er nog
steeds niet om lachen, zo
blijkt tijdens een gesprek met
Metro. „Ik dacht dat het echt

was! In het recente verleden
heb ik weliswaar niets gedaan
dat niet mag, maar vroeger
ben ik weleens opgepakt voor
een vechtpartijtje, dus ik
dacht dat het daar misschien
iets mee te maken had. Ik ben
er echt nog steeds een beetje
boos over.”
De hele opzet van deze
prank was natuurlijk om de
rapper aan den lijve te laten
ondervinden waar het nieuwe
tv-programma over gaat. Zijn
tv-collega’s Wille Wartaal (De
jeugd van Tegenwoordig),
Ronnie Flex en Mr. Polska zijn
echter blij dat de programmamakers de grap niet bij hen
hebben uitgehaald. Mr. Polska: „Ik vind het een stomme
prank. Ik snap wel dat hij nog
steeds boos is.” Ronnie Flex:
„Ik was gaan trippen, man.
Echt wel. Ik zou gek worden!”
Willie Wartaal vond het ook
niet leuk: „Het zou niet eens
voorbij mijn management komen. Ik zorg er wel voor dat
mensen mij niet van mijn vrijheid kunnen beroven.”
In het RTL5-programma
gaat het gelegenheidsviertal
naar Rusland, Zimbabwe en
Mexico om daar te praten met
familieleden van mensen die
onterecht vastzitten. Een
bloedserieus onderwerp dat
vooraf voor geen van de heren

Reislust

‘Natuurlijk vielen er ook woorden als vrijheid, maar
dat zijn zulke grote, abstracte begrippen, ik kan daar
niks mee.’
W i l l i e War t a a l
rapper

Ronnie Flex

Bokoesam

De als Ronell Plasschaert
geboren Ronnie Flex is 24 jaar
en komt uit Capelle aan den
IJssel. Hij werd bekend door
zijn hit Zusje (2014) en brak in
2015 echt door dankzij Drank
& Drugs dat hij samen met
Lil’Kleine maakte.

Bokoesam is de artiestennaam
van rapper Samuel Sekyere uit
Amsterdam. In 2014 kwam zijn
debuut-EP Nog Nooit Meegemaakt uit en 2016 bracht hij
de EP Bokoeyoncé uit. In 2015
was hij te zien in een aflevering van Ali B op Volle Toeren.

Willie Wartaal

Mr. Polska

De als Olivier Locadia geboren
Willie Wartaal is met zijn 34
jaar de oudste van het stel.
Zijn carrière is dankzij het
succes van zijn formatie De
Jeugd van Tegenwoordig
indrukwekkend te noemen.
Hun grootste hit is nog altijd
Watskeburt?! uit 2005.

Dominik Włodzimierz Groot
is de echte naam van Mr.
Polska. De 27-jarige rapper
werd geboren in Polen, maar
woont al vanaf zijn 3e jaar in
Nederland. Hij brak in 2012
samen met Yellow Claw en
Sjaak door met het nummer
Krokobil.

een onderwerp was waar ze
vaak over nadachten. Willie:
„Als ik heel eerlijk ben, dacht
ik toen ze me hiervoor vroegen vooral: wow, drie landen
waar ik nog nooit geweest ben,
dat ga ik doen! Natuurlijk vielen er woorden als vrijheid,
maar dat zijn zulke grote, abstracte begrippen, ik kan daar
niks mee...” Mr. Polska maakte
zich vooral druk om zijn eigen
veiligheid: „Natuurlijk sta ik
achter het idee van dit programma, maar je hoort die
verhalen en denkt: ben ik zelf
wel veilig? Daar werd heel
luchtig over gedaan, maar ik
ben daarom heel streng geweest in wat we wel en niet
zouden doen. We zijn dan ook
niet in echt gevaarlijke situaties gekomen.”
De reis, die vanaf vandaag
in stukjes te zien is, maakte
uiteindelijk een hoop indruk
op de jongens. Ze hopen dat ze
er goed mee doen. Bokoesam:
„Ik vond het interessant om te
zien hoe het dagelijks leven in
die landen is. Hoe het daar
gaat als mensen worden opgepakt. Daar leer je van en zo heb
je toch het gevoel dat je iets
goed doet. Zoiets als dit doe je
zelf toch niet zo snel. Ik denk
ook dat het helpt dat wij het
doen. En niet iemand in een
pak van Amnesty. Wat je ziet is
echt. Als wij zeggen dat we het
erg vinden, dan vinden we het
ook echt erg.”
Rappers achter de tralies,
vanaf vanavond om 21.30 uur op RTL 5

CONSTANCE VAN AMSTEL
@Constanzie
constance.van.amstel@metronieuws.nl

Presentatrice en journalist
Janine Abbring is de nieuwe
presentator van het interviewprogramma Zomergasten. Dat
heeft de VPRO gisteren gemeld. Abbring is op dit moment vooral werkzaam als
eindredacteur voor het programma Zondag met Lubach en
werd als Jakhals van De Wereld
Draait Door een bekend gezicht. De nieuwe reeks Zomergasten is te zien tussen 23 juli
en 27 augustus.

Weekendrecord

Beauty and
the Beast hit
De nieuwe live action-versie van
Beauty and the Beast heeft in
Nederland in het eerste weekend in 144 zalen al meer dan
200.000 bezoekers getrokken.
De film bracht in vier dagen tijd
bijna 1,6 miljoen euro op.
Daarmee vestigt de familiefilm
het record van het beste openingsweekend van het jaar tot
nu toe. Beauty and the Beast,
met Emma Watson (foto) en Dan
Stevens, is op dit moment de
best bezochte titel in de Nederlandse bioscopen.

www.metronieuws.nl
dinsdag 4 april 2017

Column

DE EXPERTS VAN METRO BELICHTEN
ELKE DAG HUN SPECIALISME. VANDAAG: ANNEMEREL OVER HEALTH

MARATHON MAMA
Op 17 april sta ik aan de start van mijn achtste marathon. In
Boston. De training hiervoor verliep – zeker in de eerste maanden – niet geheel vlekkeloos. Er bevonden zich een aantal
obstakels op de weg. Al deze obstakels hadden in de eerste en
de laatste plaats met mezelf te maken. En met niemand anders. Er is niemand aan wie ik verantwoording hoef af te
leggen als ik drie uur de hort op ben om een stukje te lopen.
Er is niemand voor wie ik hoef te zorgen anders dan mezelf.
Mijn werk zorgt ervoor dat ik het voor mijn gevoel af en toe
verschrikkelijk druk heb, maar dat doe ik allemaal helemaal
zelf.
Ontzettend veel respect heb ik dus voor Esther Roelofs, die
net als ik op 17 april aan de start staat in Boston. Ook zij wist
afgelopen maanden vier
Obstakels
keer per week vrij te maken
om te trainen, ook zij wist
met passen en meten haar
‘Al deze obstakels
lange duurlopen in te planhadden in de eerste
nen. Ze wist in die periode
en de laatste plaats
zelfs een boek te schrijven.
Het vergt wat planning,
met mezelf te maken.
maar volgens Esther is dat
En met niemand
het helemaal waard, want
anders.’
het hardlopen maakt haar
een veel betere moeder.
En dat kan ik me heel
goed voorstellen, want
hardlopen maakt mij een beter persoon en ik kan me voorstellen dat hardlopen me in de toekomst ook een betere moeder
zal maken. Die paar uur per week die helemaal van mezelf
zijn, waarin ik even uit de dagelijkse sleur van social media en
schrijven ben, die heb ik keihard nodig. Ik heb het lopen
nodig om stil te kunnen staan, want wanneer ik in dezelfde
ruimte ben als mijn MacBook of iPhone gaat dit niet gebeuren.
En ik krijg mezelf niet ‘uit’ binnen tien kilometer, ik heb daar
minstens een dubbele afstand voor nodig. En daarom heb ik
mijn negende marathon ook al weer gepland, mijn tiende,
elfde en twaalfde trouwens ook. Want een leven zonder marathontraining, zie ik niet zitten. En mijn omgeving trouwens
ook niet.

Recept

‘Zoervleis’

Ingrediënten
(voor vier personen)
800 gram veulen of paardenvlees (poulet); alternatief
runderpoulet
4 dl water
4 dl natuurazijn
500 gram dikke uien
5 eetlepels appel-perenstroop (die is iets zoeter)
2 plakken ontbijtkoek
3 blaadjes laurier
2 kruidnagels
150 gram basterdsuiker
Versgemalen peper
Zout
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‘Hardlopen heeft

ANNEMEREL
DE JONGH

Als bourgondische Limburgse is mijn guilty pleasure na
een marathon een heerlijke
portie ‘zoervleis’ met mayonaise, appelmoes en dikke
frieten. Niet echt een verantwoorde herstelmaaltijd,
maar wel erg lekker en een
terechte beloning na zo’n
prestatie. Als geboren Maastrichtse is dat natuurlijk het
recept van Café Sjiek.

EXTRA TIME FIT

1 Marineer het poulet 24 uur
in water en azijn (verhouding water en azijn is 50/50)
met zout, peper, laurier en
kruidnagels.
2 Lek het vlees uit en vang
het vocht op. Braad het vlees
aan. Blus het af met de
opgevangen marinade.
3 Bak de grofgesneden uien
apart en voeg ze bij het
vlees, voeg de suiker en de
stroop toe als het begint te
koken en laat het geheel
ongeveer twee uur sudderen
in de marinade.
4 Schep van tijd tot tijd het
schuim eraf.
5 Als het vlees gaar is, doe er
dan de plakken ontbijtkoek
bij om het geheel te binden.
6 Breng op smaak met peper
en zout.
7 De gewenste zoetzuurverhouding bereik je door
eventueel nog wat appelperenstroop toe te voegen.
8 Serveer met mayonaise,
appelmoes en patatjes.

Multi-tasken. Esther
Roelofs schreef het
boek Mama’s
Marathon. ‘Het boek is
niet alleen een
hardloopgids en een
ode aan alle lopende
moeders, maar ook
een ode aan de sport.’
Esther Roelofs (41) liep in 2005
als grapje haar eerste marathon in New York City. Hardlopen kreeg voor haar een heel
andere betekenis toen zij
moeder werd. Op 17 april
loopt Esther alweer haar zesde
marathon - in Boston - en deze
week ligt haar eerste boek
Mama’s Marathon in de winkel.
Omdat ze iedere moeder dat
momentje voor zichzelf gunt.

Je werkt fulltime, je bent
moeder van twee jonge
dochters en je loopt marathons. Hoe doe je dat?
Ja, dat staat dus in mijn boek.
Nee, dat is flauw. Volgens mij
kunnen heel veel vrouwen dit
hoor, ik ben geen bijzondere
omstandigheid. Het begint
met je partner, het is belangrijk dat je een partner hebt
die je steunt, maar die jij ook
wat gunt. Ik pas me ook aan
aan zijn plannen. Het is gewoon een kwestie van heel
goed plannen. En ik denk dat
de bruto-netto verhouding
van hardlopen echt top is voor
drukke mensen. Het enige dat
je hoeft te doen is je hardloopschoenen aan te trekken en
naar buiten te gaan en je bent
aan het trainen. Je hoeft niet
eerst nog naar een zwembad
of sportschool.
Je liep al marathons voordat
je dochters geboren waren,
wat is er allemaal veranderd?
Alles. Nadat ik in 2005 de New
York Marathon liep, ben ik
gestopt met het lopen van
lange afstanden. Maar toen ik
mijn dochters had gekregen
raakte ik een beetje in een
neerwaartse spiraal. Ik was
van beide zwangerschappen
veel aangekomen. Ik was moe.
Had het druk met mijn eigen
bedrijf en had weinig tijd voor
mezelf. In 2013 besloot ik om
weer een marathon te gaan
lopen, dit keer in Chicago.
Hier heb ik twee jaar gewoond
en het leek me een leuke stad
om een marathon te lopen.
Toen merkte ik pas wat lopen
voor mij betekende. Toen ik
New York liep was ik jonger
en dan kan je lichaam meer
aan, dat was ook meer voor de
lol, ik had nog geen kinderen.
Nu had ik die vier trainingen
per week gewoon nodig ter
ontspanning. Als meditatie.
Als momentje voor mezelf.
Toen besloot ik, vanaf nu
trakteer ik mezelf - wanneer
de zaken goed gaan - ieder
jaar op een mooie buitenlandse marathon.
Denk je dat het lopen van
marathons je een betere
moeder maakt?
Ja absoluut. En de grap is, dat
denk ik niet alleen, alle vijf de
vrouwen die ik voor het boek
geïnterviewd heb zeiden stuk
voor stuk hetzelfde. Ik ken
geen andere sport waarvan
vrouwen zeggen dat ze er een
betere moeder van worden.
Het boek is dan ook niet
alleen een hardloopgids en
een ode aan alle lopende
moeders, maar ook een ode
aan de sport. Lopen kan men-

taal zo’n impact hebben op
hoe je in je leven staat. Als
moeder van twee jonge kinderen zijn die drie, vier uurtjes
per week voor mezelf zo
belangrijk, daar word ik echt
een beter persoon van en dus
ook een betere moeder. Uit
een studie van het Sociaal
Cultureel Planbureau blijkt
dat mannen een ‘nothing box’
hebben, een modus waarin ze
alles kunnen uitschakelen en
in hun eigen wereld kunnen
kruipen. Dat is heel belangrijk
om te kunnen ontspannen. Ik
zou graag willen dat vrouwen
dat ook hadden, maar wij
hebben daar toch iets meer
voor nodig. Als ik tijd heb om
even te gaan zitten, wil ik
toch nog snel even dat wasje
doen, of iets opruimen, of iets
met de kinderen zus en zo.
Dat is de grootste valkuil van
ons vrouwen, we kunnen
gewoon niet stilzitten en
ontspannen is dan ook gewoon heel moeilijk. Ik ontspan alleen als ik loop. Ik
denk dat het voor heel veel
moeders een goede manier is
om tot rust te komen en
wanneer je traint voor een
(halve) marathon moet je
structureel een aantal keer
per week gaan lopen. Ik heb
me nog nooit slechter gevoeld
na het lopen. Het heeft een
helende werking.

Op 17 april loop je de Boston Marathon, je zesde en
de laatste in de reeks van de
major six (New York, Chicago, Berlijn, Londen, Tokio en
Boston), ben je hierna klaar
met marathons?
Ik moet eerlijk zeggen, ik
denk van niet. Ooit wil ik nog
wel een mooie marathon doen
in een bijzonder gebied. Maar
ik wil na Boston wel weer
eens aan de start staan van
een hardloopevenement
waarbij ik van tevoren zo
zenuwachtig ben dat ik niet
weet of ik het ga halen. Kijk,
ik loop niet voor een snelle
tijd en na vijf marathons weet
ik eigenlijk wel dat ik die
marathon onder normale
omstandigheden uit kan
lopen. Ik zou wel weer eens
die kriebels willen hebben
van ‘zal ik het gaan redden’. Ik
hou wel van een uitdaging. Ik
ben dan ook stiekem ook al
aan het kijken naar een ultramarathon, de 2Oceans in
Kaapstand bijvoorbeeld. 56
kilometer. Maar mijn man
weet hier formeel nog niets
vanaf, dus eerst maar eens
met het thuisfront overleggen.
Wat wil je andere hardlopende moeders het liefst
meegeven?
Heel veel moeders lopen vijf
tot tien kilometer. En dat is
heel erg mooi, maar waarom
probeer je niet eens voor een
(halve) marathon te trainen.
Het is zo’n bijzondere ervaring. Het is niet alleen een
stok achter de deur om ook
daadwerkelijk dat moment
voor jezelf te nemen drie, vier
keer per week, maar het geeft
ook zo’n gevoel van trots als je
die finish haalt. En – als je het
je kunt veroorloven – kies dan
een mooi evenement in het
buitenland en maak er meteen een mooie vakantie van.
Het is zo fijn om iets voor
jezelf te hebben en dat heb je
zeker tijdens zo’n marathon
(training). Doe het gewoon,
wees niet bang.
Mama’s Marathon van Esther Roelofs
(Uitgeverij Brandt) ligt in de boekhandel.

ANNEMEREL DE JONGH

Esther Roelofs: ‘Ik ontspan alleen als ik loop. Ik denk dat het voor heel veel moeders een
week gaan lopen.’ /DAAN BRAND

EXTRA TIME FIT

11

t een helende werking’
Tips

Hoe begin
je?
Het begint met je
omgeving. Die
moet je steunen.
Vertel ze wat je van
plan bent en waarom
dit voor jou zo belangrijk is.

1

Kies een evenement uit dat je zo
aanspreekt dat je
er ook daadwerkelijk
voor wil trainen. Een
mooie (halve) marathon in het buitenland
bijvoorbeeld.

2

Maak een goed
trainingsschema
en houd je aan dit
schema. Zorg ervoor
dat je rustig opbouwt
met alle respect voor
je lichaam, zodat je
blessurevrij aan de
start kunt staan. Wat
ook belangrijk is dat
dit schema goed in je
leven past. Zoek naar
creatieve manieren
om je looprondjes
efficiënt in je weekritme te voegen. Vergeet
ook niet dat het helemaal geen probleem
hoeft te zijn om je
kinderen tijdens je
training mee te nemen, zelf neem ik
mijn dochters van zes
en acht ook regelmatig mee op de fiets. Ik
maak er dan echt een
uitje van. En buiten zijn
vinden ze hartstikke leuk
en is heel goed voor ze.

3

Beloon jezelf met een
fijne loopoutfit. Dat is
niet alleen heel motiverend – wie wil er niet
meteen zijn mooie nieuwe
kleding aan – maar het

4

helpt je ook bij het lopen.
Wanneer je op oude schoenen loopt die je voeten niet
goed ondersteunen is de
kans op blessures groter.
Daarnaast is een goede
sportbeha ook heel belangrijk om de elasticiteit van je
borsten te behouden.

Het is belangrijk dat je
geniet van je training,
maak je niet te druk.
Zie het vooral als een manier om even aan je drukke
leven te ontsnappen en om
te ontspannen. En wees
trots op jezelf dat je het
überhaupt probeert.

5
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Wat eten we vandaag?

WEER & MEER
Ochtendspits

12

Avondspits

6

1
8

ZZO

15

1
15

WNW

7

15

9

14

Aubergines uit de oven met tomaten
Ingrediënten
heel royale mespunt saffraandraadjes
3 aubergines
extra vergine olijfolie
6 trossen tomaten van steeds
4-5 stuks
zout en peper
15 g boter
2 sjalotten of ¼ ui
150 ml droge witte wijn of
droge vermout
500 ml pittige kippen- of groentebouillon
150 ml slagroom
citroensap naar smaak
Bereiding
Doe de saffraan in een kopje en
roer er 50 ml kokend water
door. Laat het 30 minuten staan.
Verhit de oven tot 190 °C. Halveer de aubergines in de lengte.
Snijd een ondiep kriskraspatroon in de snijkanten. Leg ze
met de tomaten in een braadslee naast elkaar. Bestrijk de
aubergines en tomaten met
olijfolie en bestrooi ze met wat

Beestjes

zout en peper. Zet ze 30 minuten in de oven. Smelt de boter in
een pan en fruit de sjalotten
zacht; laat ze geen kleur krijgen.
Voeg de wijn toe en kook hem
tot ca. 50 ml in. Voeg het saffraanwater en de bouillon toe
en kook ze tot een derde in.
Doe er de room met wat zout en
peper bij en kook de saus in tot
hij de achterkant van een lepel
bedekt. Zeef er de sjalotten uit.
Voeg wat citroensap toe en
corrigeer zo nodig de smaak.
Haal de groente uit de oven,
keer de aubergines en zet ze
nog 10 minuten terug. Leg ze op
een warme, brede, ondiepe
schaal (de aubergines met de
snijkant omhoog) en schep er
wat saus op. Serveer de rest van
de saus er apart
bij.
Uit: Simpel,
Diana Henry,
24,99 euro
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Deze week
Di

3° 16°
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Zon & maan
07:08 uur

20:18 uur

12:48 uur

03:48 uur

ik kijk Weerplaza

Download de app

Volgende maanfase
Volle maan op 11 apr
FC Knudde

SPEURDERS

Kleurrijk van Denksport

Algemeen
Mr. Sam, groot medium, 100%
dir. result., terugk. geliefde, bescherm., ook problemen waar u
geen hoop meer in heeft. Betaal na result. 06-25231003.

Personeel
GEVRAAGD ervaren
GLAZENWASSERS
omg. Amsterdam
Inlichtingen 06-41298357

Mr. Latif. geresp. med. helpt
met probl. rel. zaken, terugk.
partner etc. In 2 dgn. 100% result. daarna bet. 06-34566850.

Kennismaking
/ Relaties
Reageren op brieven onder
nummer: Postbus 376, 1000 EB
Amsterdam. Vergeet niet het
briefnummer te vermelden.

Zaken & transacties
Legaal belasting ontwijken voor kleine ondernemers? Makkelijker
kunnen wij het niet maken. WWW.OSTREA.UK of 088-7766510

Uw Speurder in het juiste umfeld!
Keuze uit ruim 300 rubrieken
www.speurdersindekrant.nl

Erotiek
Nieuw! Gay Dating

15cpm DIRECT SEX
Bel: 0906-1833

20 cpm. Hete vrouwen
zoeken GRATIS SEX
0906-1822

EXTRA TIME

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

B=M

i

3

4

9

OO

P=D

K=L

B=G

5 x ‘Ghost in the shell’-pakket
t.w.v. € 110,-

5

D=A
-A

O=E

-T

13

-N

6

T=G

7

1

G

8

2

P -N

4

9

4
6
7

4

10

7

1

6

2

6
5

11

7

5
H=L

9

10

3

7

1

3

3

1

2

5

8
11

In ‘Ghost in the shell’ is Scarlett Johansson te zien als Major,
r
een kruising tussen mens en cyborg. Zij heeft de leiding over
een elite-eenheid die de gevaarlijkste criminelen en extremisten
moet tegenhouden. De film, die vanaf 30 maart in de bioscoop
draait, is gebaseerd op de wereldberoemde anime-serie. Het
pakket dat je kunt winnen bestaat uit twee bioscoopkaartjes en
een stoer bomberjack.

11

4

11

A
TECTONIC

ZEESLAG

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

Meer info: www.GhostInTheShellFilm.nl

5

17 x bekroond, fantasierijk
gezelschapsspel t.w.v. € 29,95

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.

4

3

3
1

2

1

1

0
2

2

1

3 5
1

1

4
1

1
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PAARDENSPRONG

2

1

2

2

1

1

FIGUUR UIT
EEN WERK VAN
SHAKESPEARE

KEVER

1

LAGE VROUWENSTEM

STRAFWERKTUIG

TOETJE

3
INWONER VAN
WALLONIË

5

N

7 8

3
EDEL

2

ZILVERPOPULIER

VLAAMSE
TV-ZENDER

6

7

N

8
K

ZWEEDSE PRIJSPUZZEL B
VEER

9

D

Meer info: www.bol.com

5

8 4 9
a

I

B

PRIJSSUDOKU A

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

B

5

5

4

E

1

In de fantastische wereld van Dixit, een van de beste en meest
bekroonde gezelschapsspellen van de laatste jaren, ga je op
avontuur naar droomachtige werelden. Doorgrond het geheim
van de afbeeldingen, schat je medespelers goed in en laat
je verbeelding de vrije loop. Dixit bevat weinig spelregels,
waardoor het makkelijk te leren is en geschikt voor kinderen
vanaf acht jaar.

1

L

BASKISCHE
BEWEGING

4

3 5 9
4

7
3
1 4
b 8 7
6 8 9
1

OPLOSSINGEN

KORTE
REISONDERBREKING

ELK VAN DE
HOEKPUNTEN
BJ SOFTBAL

IRONIE

BOOM

LINGERIE

DUIVENHOK

1

ZULKE

TOILETARTIKEL

2
ZONDER GELD

DOORSMEREN

5

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
10 apr 2017 via

0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)

IEDER

(

<

+

#

!

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.

%

2
1
5
1
3
1
2
3
2

5
3
2
4
2
4
5
4
1

1
4
1
5
1
3
2
3
2

5
2
3
4
2
5
1
5
1

3
4
1
5
1
4
3
2
3

1
2
3
4
2
5
1
4
1

4
5
1
5
3
4
3
2
3

BLINKEND
PAARDENSPRONG

TECTONIC

meermin
1 melodie, 2 aasgier, 3 delen,
4 pardoes, 5 manege, 6 grappig, 7 Londen
PICTOFILIPPINE

ZEESLAG
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Twitter

#TREINLEVEN

@jaspervandam
Bevroren metro, dankzij de airco van de ns #ijskoud #treinleven
@daveytje21
Geen Intercity, vertraging EN mijn trein is zojuist in een middelbare school klas veranderd.... ook goedemorgen.
#treinleven
@JacquesGrossouw
De conducteur komt over een paar minuutjes en dan kunnen
we verrekken. Hoezo? Jullie wachten nooit op mij, waarom wel
op hem? #treinleven
@erikjanhoman
Al een half uur zitten twee vrouwen, in de trein, hardop hun
hersens te kraken over een sudoku. #treinleven
@mawt66
In de stiltecoupé klinkt de Franse taal mooier dan in Frankrijk.
#treinleven #toeristen
@toosderijk
Ik zie vanuit de trein elke dag de file. Maar vanuit de file zie ik
nooit de trein. #treinleven
@mischabrendel
Iemand die je in gebroken Engels vraagt of dit de trein naar
Dronten is en je verstaat in eerste instantie 'Toronto'. XD
#treinleven
@RudiVP
Ah kijk. De meneer verderop is blijkbaar bij een antiekbeurs
geweest en heeft voor zo'n vier stoelen aan ouwe shit gekocht.
#treinleven
@CathSit
Metro uit, verder met dekentjes haken voor verweesde baby
neushoorns... #treinleven #antistroperij #goeddoel

Inderdaad! Lekker wakker worden
met weer een verse krant.

Nou, is toch best geslaagd die
Garfield van jou?

Ehm nee... maar misschien kan ze
via Snapchat laten weten hoe je
haar kunt bereiken?

@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 behoefte aan rust.
Pak de zaken deze keer
structureel aan. Zorg voor
doelen en plannen om die te
bereiken. Neem niet te veel
hooi op je vork, maar houd
je aan de gestelde doelen en
plannen.
Stier 20/4-20/5
Je maakt een moeilijke fase
door, maar toch kun je van
tijd tot tijd de rust vinden die
je nodig hebt om alles weer
even op een rijtje te krijgen.
Zo kom je zonder al te veel
kleerscheuren deze fase
door.
Tweeling 21/5-20/6
Je maakt een moeilijke
periode door, vooral in de
werksfeer. Reageer dit niet af
op je partner. Je ergert je
partner nog meer als je
onverschillig reageert dan als
je agressief reageert.
Kreeft 21/6-22/7
Jij hebt vandaag als geen
ander door waar het in het
leven omgaat. Je bent objectief en realistisch ingesteld.
Daarom kun je gerust wat
meer risico's nemen op die
gebieden die je bezighouden.
Leeuw 23/7-22/8
Je normale voorzichtigheid
en beleid waarmee je altijd
te werk gaat, lijkt vandaag
geheel en al verdwenen. Je
bent dan ook een gemakkelijk slachtoffer voor bedriegers. Pas daarvoor op.
Maagd 23/8-22/9
Je hebt een afspraak waar je
niet onderuit kunt komen,
hoe graag je dat misschien
ook wilt. Gebruik deze ont-

moeting dan in ieder geval
om te zeggen wat jij voelt.
Kun je tenminste je hart
luchten.
Weegschaal 23/9-22/10
Men probeert je iets in de
schoenen te schuiven dat je
niet gedaan hebt. Dat hoef je
natuurlijk niet te nemen.
Wees vandaag extra alert en
laat je niet uit het veld slaan.
Schorpioen 23/10-21/11
Als je deze zaak afwijst zal
dat je niets opleveren. Overweeg de alternatieven en pas
je aan de omstandigheden
aan. Op die manier kun je
weer tot rust komen.
Boogschutter 22/11-21/12
Jij meet je een beetje arrogante houding aan de laatste
tijd. Verbazen de spanningen
of problemen in je relatie je
echt? Denk eens na over je
eigen gedrag.
Steenbok 22/12-19/1
Je loopt met een gewaagd
plan rond. Vandaag kun je
iets te horen krijgen, waardoor je eindelijk de moed
krijgt om jouw plan in daden
om te zetten. Doen!
Waterman 20/1-19/2
Jij blijft vandaag een beetje
buiten het leven staan. Je
bekijkt wat er gebeurt van
een afstandje en bemoeit je
er niet mee. Een hele goede
methode om je eigen mening te vormen.
Vissen 20/2-20/3
Al die discussies werken bij
iedereen op de zenuwen. Het
zou toch mooi zijn als je
vandaag het goede voorbeeld kunt geven, door eens
te doen wat die ander wil.

Hé, er is altijd wel iets positiefs uit
iets negatiefs te halen. Hoe leuk!

Dating for Geeks

Dat klinkt als een verveling... Of
interpreteren we dat totaal verkeerd?

Fijn dat je op tijd bent, maar het is
wel onwijs vroeg zeg! Het is nog
niet eens 6.00 uur!

@METRO
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Column

TESSA
HAM
LEZERSCOLUMNIST

STEEDS MEER
MIJN MOEDER
Haha, goeie dab! Leuk ook dat je
hem voor ons doet ;)

Mooi. Heb je echt ff de tijd om
een mooie snap te maken! Goed
gelukt ook.

Ojee! Heb je het zwaar? Nou,
gelukkig is het alweer dinsdag. De
week is bijna doormidden.

Deze hond spoort
duidelijk wèl!
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?
Twitteraar @ZijSpoorT
stuurde ons deze foto van
hond Faye. Een hond die
duidelijk ook spoort :-)
Zie jij ook bijzondere
reizigers onderweg? Maak
een foto, stuur die via
Snapchat (snapmetro),
Facebook, Twitter of Instagram (@metro) naar ons
en wie weet staat jouw
plaatje morgen in de
krant!

Er was een fase in mijn leven – de ‘te veel eyeliner’-fase om
precies te zijn – waarin ik vaak dacht: ik ga het later zo anders
doen dan mijn moeder. Ik dacht het als de computer uitging
door ‘parent control’, terwijl ik net de moed bij elkaar had
geraapt om ‘Hey, hoe ist?’ tegen mijn crush op MSN te zeggen.
Ik dacht het ook als ze op mijn rekening keek en me vertelde
dat ik meer moest sparen. Maar ik dacht het vooral als ik weer
eens de trap op had gestampt en de deur achter me dichtsloeg.
Wanneer ik weer eens tegen
haar had geschreeuwd dat ze
Fase
het allemaal niet begreep.
Inmiddels ben ik in een
‘Inmiddels ben ik in een fase in mijn leven beland
waarin ik steeds meer op mijn
fase in mijn leven bemoeder ga lijken. Zo zit ik
land waarin ik steeds
zelfs met twintig graden
meer op mijn moeder ga onder een kleedje op de bank.
En als ik op een bepaalde
lijken.’
manier lach, of van me afbijt,
realiseer ik me geschokt dat
Te s s a H a m
ik op dat moment precies
mijn moeder ben.
Een paar maanden geleden
kocht ik een zwarte jurk en
zat ik tot twee keer toe in een stoel tegen mijn moeders blonde
haren aan te kijken. Voor ons een kist, omringd met bloemen.
Ik voelde hoe de druppels mijn neus afgleden en mijn mascara
over mijn wangen smeerden. Het maakte me geen ruk uit. Ik
wierp een blik op mijn broertje en besefte toen dat mijn verdriet blijkbaar nog groter kon worden. Dat ik alles zou doen om
hem op dat moment een beetje minder pijn te laten voelen. Een
ogenblik later begon mijn moeder: „Lieve mam.” Ze moest zo
hard huilen dat ze bijna niet uit haar woorden kwam.
Ik zag hoe mijn moeder in twee maanden tijd niet alleen
haar vader, maar ook haar moeder kwijtraakte. „Ze waren zo
trots op jullie”, vertelde ze me na de ceremonie. Het was precies
wat ik nodig had om te horen. In deze fase in mijn leven bedenk
ik me dat mijn moeder al die tijd gelijk heeft gehad. Ik bedenk
me hoe ik zou instorten als ik haar verloor. Ik zie de mensen die
mijn broertje en ik zijn geworden. En ik bedenk me dat het
helemaal niet erg is om op haar te lijken.

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

Gezellig zeg, in de metro, maar
WAAR is Metro?

Insgelijks! Wil jij ook met zo’n
leuke tekening in de krant, maak
’m dan rechtsonder op de pagina!

Zo, jij moet een hoop verschillende vervoersmiddelen nemen
voordat je op de plek van bestemming bent! #busmetrotreinleven

Snippers

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

Metro is de grootste krant ter wereld en verschijnt in 73 edities in 23 landen.
Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers. Hoofdredacteur: Babette Wieringa
Geen krant? Mail dan even: distributie@metronieuws.nl Metro is een uitgave van TMG Landelijke Media B.V. Adres: Basisweg 30 1043 AP Amsterdam
tel: 088-8244000 | Rotterdam tel: 010 -2060320 | www.metronieuws.nl

ADVERTENTIE

Slaap
lekker
en word uitgerust wakker
HOE SLAAP JIJ? Het afgelopen decennium is slaap centraal
komen te staan in de gezondheidswereld. De natuurlijke planten
kamille, hop, citroenmelisse en schisandra bezitten slaapopwekkende eigenschappen. Als je de extracten in tabletvorm inneemt, krijg
je de stoffen op een eenvoudige en makkelijke manier binnen.
Uit onderzoek blijkt nu heel duidelijk dat een goede nachtrust
belangrijk is als het gaat om onze
gezondheid. Het humeur, het
energieniveau, de concentratie,
het immuunsysteem en de vetverbranding: Dit alles en meer kunnen we als volwassenen bevorderen met 7-8 uur goede slaap, elke
nacht weer.
We kennen het allemaal… De
hectische dagen, onregelmatige slaaptijden, te veel kofie en te
weinig bewegen… Onze moderne

levensstijl biedt niet altijd de beste voorwaarden voor een goede
en gezonde nachtrust. Het gaat
vooral om het vinden van de juiste
balans voor een gezonde slaap.

Slaapopwekkende planten
De meesten zijn zich ervan bewust dat je zelf dingen kunt doen
om een goede en gezonde nachtrust te bevorderen, zoals op vaste
tijden naar bed gaan, de kachel
uitdoen in de slaapkamer en geen
tv kijken in bed.

Niet iedereen is zich er waarschijnlijk van bewust dat er ook
een aantal op planten gebaseerde
stoffen zijn die een goede slaap
bevorderen. Het gezondheidsbedrijf Wellvita heeft daarom tabletten op basis van plantenextracten
gemaakt die een makkelijke manier zijn om een goede nachtrust
te ondersteunen.

Sanaforte bevordert
de nachtrust
De meeste mensen kennen de
goede invloed van de kamilleplant. Je kunt ook een natuurmiddel als Sanaforte innemen voor
het slapen gaan.
Een van de voordelen van de tabletten is, dat het water is geëxtraheerd en je hoeft daardoor niet

’s nachts je bed uit om naar het
toilet te gaan.

Extracten...
snel en eenvoudig
Sanaforte is gebaseerd op extracten van vier verschillende
planten die elk een invloed blijken
te hebben wat betreft het ondersteunen van een goede nachtrust: kamille, hop, citroenmelisse
en schisandra.
Stel je voor dat je deze planten allemaal zelf moest kopen of plukken om ze elke avond te kunnen
innemen… Nee toch?
Hier zijn de Sanaforte natuurtabletten een eenvoudige en
makkelijke manier om ervoor te
zorgen dat je de rustgevende
planten binnen krijgt. Neem één
tablet elke avond voor het slapen
gaan en je krijgt in één tablet een
dosis van vier planten, die kunnen
helpen om de slaapbereidheid en
een natuurlijke, gezonde slaap te
bevorderen.
De planten zijn mild en zacht en
geven geen gewenning.
Gewoon: snel en eenvoudig!

’Ik voel me ’s ochtends uitgerust’
De ondernemer Jakob is een van velen die
slaapopwekkende planten heeft gebruikt om
de slaapbereidheid te bevorderen.
Jakob had vroeger periodes in
zijn leven waar hij niet zo veel
sliep, bijvoorbeeld toen zijn kinderen nog klein waren en hij als
politieagent werkte.
„Ik werd elke nacht wakker door
de kinderen. Tegelijkertijd had
ik veel verschillende werktijden
vanwege mijn werk bij de politie”,
zegt Jakob.
De verschillende werktijden hielden in dat hij vaak ook ’s avonds
en ’s nachts moest werken, waardoor een vast slaappatroon onmogelijk werd voor Jakob.
„Het was ook niet zo belangrijk
om elke nacht 8 uur te slapen,
want ik had de mogelijkheid om op
andere tijden uit te rusten. Ik merkte wel dat wanneer ik een nacht
goed sliep dat ik dan ’s ochtends
uitgerust was,” aldus Jakob.

De droom van een bedrijf
10 jaar geleden besloot Jakob om
bij de politie te stoppen. Sindsdien werkt hij met medewerkeren managementondersteuning,
o.a. bij Ikea in Australië. Onlangs
heeft hij besloten om een oude
droom te verwezenlijken en zijn
eigen bedrijf te starten. Daar be-

steedt hij veel tijd en energie aan.
„Als je een eigen bedrijf start
zijn er zo veel dingen die je moet
regelen en doen en dan werk je
vaak langer dan van 9 tot 17 uur.
Daarom is het extra belangrijk fris
en uitgerust te zijn, zodat je genoeg energie hebt voor de hele
dag,” aldus Jakob.
Een van Jakobs vrienden heeft
hem Sanaforte aanbevolen, een
natuurmiddel dat gebaseerd is
op de slaapopwekkende planten.
Hij mailde me een advertentie van
het gezondheidsbedrijf Wellvita
waar er wordt beschreven hoe
kamille, hop en citroenmelisse
een gunstige invloed hebben op
de slaapfunctie.
„Het was erg belangrijk voor mij
dat de tabletten mild en zacht
zijn en dat ze je niet suf maken.
Ik ben altijd een beetje sceptisch geweest tegenover tabletten en slik liever geen pilletjes,
ook niet als ik hoofpijn heb”, zegt
Jakob.

Een natuurlijk
slaappatroon
„Met Sanaforte krijg ik een extra
hulp om een gezonde en natuurlij-

7 TIPS VOOR EEN
GEZONDE SLAAP!
LEG CAFEÏNE
AAN BANDEN
Cafeïne blijft tot
wel 7 uur actief
in je lichaam en
werkt stimulerend
zodat je juist wakker blijft. Drink
daarom geen kofie en/of thee meer
na 16 uur en nooit ’s avonds.
SLAAPMUTSJE
Als je hebt gedronken val je
sneller in slaap
maar de kwaliteit
van je slaap is veel minder. Je slaapt
minder diep en wordt sneller wakker
en just daarom is alcohol af te raden.

RAAM OPEN,
KACHEL UIT
Slaap in het juiste
klimaat, liever een
beetje koud dan
te warm. Zorg voor
schone lucht en voldoende ventilatie in je slaapkamer. Verduister
de kamer zo goed mogelijk.

MAAK VAN JE
SLAAPKAMER
JE SLAAPHOL
Je slaapkamer is
geen werkkamer,
gebruik hem alleen om in te slapen. Dit betekent
geen telefoon, iPad of tv kijken in bed.

PAK DE
JUISTE
HOEVEELHEID
SLAAP
Je slaapritme
heeft ook invloed
op de slaapkwaliteit. Ga op vaste
tijden naar bed en sta op vaste
tijden op. Volwassenen hebben 6-9
uur slaap nodig.

„Ik merk dat een goede slaap en een gezond slaapritme een positieve invloed
hebben op mijn levenskwaliteit en deze ervaring wil ik graag met anderen
delen”, vertelt de zelfstandig ondernemer Jakob.
ke nachtrust te bevorderen en het
zijn alleen natuurlijke stoffen…”,
legt Jakob uit.
Volgens hem is de goede invloed van Sanaforte niet alleen
te danken aan de rustgevende
hop, ontspannende kamille en de
citroenmelisse die slaapopwekkend is. Hij is ervan overtuigd dat
schisandra een even belangrijke
ingrediënt is. Schisandra is een

adaptogene plant die hulp biedt
om minder stressgevoelig te zijn
en die positief is voor lichaam en
geest.
„Ik voel me ’s ochtends uitgerust
en ik heb overdag de energie voor
mijn werk en familie. Ik kan Sanaforte aan iedereen aanbevelen die
ook een beetje hulp wil hebben
om lekker te slapen”, glimlacht
Jakob.

ACTIEF
OVERDAG,
RELAXT
’S NACHTS
Een actieve levensstijl overdag
door bijvoorbeeld voldoende te
sporten bevordert een natuurlijke
gezonde nachtrust.

HULP VAN
SLAAPOPWEKKENDE
PLANTEN
Geef jezelf een
helpende hand om
lekker te slapen. De plantenextracten van Sanaforte helpen je om
lekker te slapen en ’s ochtends uitgerust wakker te worden.
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PROBEER SANAFORTE
MET 50% KORTING!

Sanaforte is 100% natuurlijk en slaapopwekkend. Het helpt je
om lekker te slapen en geeft geen gewenning. Het bevordert
een natuurlijke slaap en je wordt ’s ochtends uitgerust wakker.

Tijdelijk voor € 14,95
Voor 60 dagen - 60 tabletten

Bestel met Wellvita’s leveringsservice.

Geen verplichte afname of vooruitbetaling!

BESTEL SANAFORTE
VANDAAG NOG!
BEL: 020-262 36 00
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Een natuurlijke rustgever
voor lichaam en geest. De
plant helpt je te ontspannen
en een natuurlijke, gezonde
nachtrust te bevorderen.

Hop wordt al eeuwen
gebruikt in diverse dranken
en als rustgevend kruid,
dat slaapopwekkend is.

Schisandra is een plant die
hulp biedt om minder
stressgevoelig te zijn en die
positief is voor lichaam en
geest.

Niet alleen lekker in het
eten maar het kruid is ook
bevorderend voor een
goede en gezonde
nachtrust.

Ma t/m Do 8:00-16:00uur
Vrijdag 8:00-14:30uur

ONLINE:
www.wellvita.nl/sanaforte
Hullenbergweg 278-308
1101 BV Amsterdam

KAG - NR:
4356-0317-0370

