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GOUDEN
KNUFFEL
Ireen Wüst kon het bijna
niet bevatten dat ze voor
de vierde Spelen op rij
goud heeft gepakt. ,,Het
vijfde goud, onwerkelijk.
De cirkel is rond.”
PAGINA 2

EN VERDER OP DE OLYMPISCHE SPELEN: • ‘Sven is niet zenuwachtig te krijgen’ • Koning geniet met volle teugen in Pyeongchang • Waarom
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Extreme
euforie na
extreme
spanning
Vier keer goud op vier achtereenvolgende Olympische Spelen;
ijskoningin Ireen Wüst heeft het geflikt.
Normaal is ze de rust en vriendelijkheid zelve, maar gistermiddag werd het zelfs Ireen
Wüst bijna te veel. Ze ging zowat kapot van de spanning na
haar eigen race op de olympische 1.500 meter in 1.54,35. Ze
moest op de Gangneung Oval
nog drie ritten uitzitten voordat ze zekerheid zou hebben
over haar vijfde olympische titel. Een cameraman die haar op
de voet volgde kreeg een veeg
uit de pan dat hij moest wegwezen.
„Laat het genoeg zijn, laat
het genoeg zijn”, sprak de
schaatskoningin in zichzelf,
als een soort mantra. En het
was genoeg; ook de Japanse favoriet Miho Takagi, dit seizoen
nog ongeslagen op de 1.500 meter, kwam net tekort voor
goud

kruipen, maar dat doe je dan
ook niet. Het was gewoon wegstrepen wat we deden”, aldus
Tijssen, die zag dat de door
Wüst gereden tijd van 1.54,35
op de 1.500 meter genoeg was
voor olympisch goud.
De aanloop naar Pyeongchang verliep allesbehalve
vlekkeloos voor Wüst. Zeker de
eerste jaren na de Spelen van
Sotsji was het zoeken voor de
Brabantse, die nog één keer individueel goud op het belangrijkste toernooi wilde winnen.
Op de 3.000 meter greep ze er
zaterdag nog net naast. Tijssen:
,,Het is een heel proces geweest. Van vallen en opkrabbelen naar weer vallen en uiteindelijk precies op dit

(1.54,55).
Wüst durfde
tijdens de laatste rit
tussen Takagi en wereldkampioene
Heather
Bergsma, die zichzelf na een
bliksemstart volledig opblies,
niet meer te kijken. „Ik zat met
gesloten ogen naar de grond te
staren. Ik hoorde wel steeds de
coaches roepen: ‘dit is goed, dit
gaat goed’, maar daarna hoorde ik ‘dit is snel, dit is snel’. Laat
het alsjeblieft genoeg zijn,
bleef ik tegen mezelf zeggen.
En het was genoeg. Ik kan het
nog steeds niet geloven. Ik heb
er nu nog steeds bijna geen
woorden voor”, zei de dolgelukkige Wüst ruim anderhalf
uur na haar ultieme triomf.
Coach Rutger Tijssen bleef
even verderop naast collega
Wouter Olde Heuvel zitten en
doodde op die manier de tijd.
„Onbeschrijfelijk. Dit zijn
kwartiertjes die je niemand
gunt. Daar heb je niet zelf meer
in de hand wat er gebeurt,
maar ben je afhankelijk van anderen. Ik wilde het liefst weg-

‘Twaalf jaar geleden veroverde ik
bij Turijn 2006 mijn eerste gouden
plak, eveneens op 12 februari. Het is
extreem gaaf dat het nu weer is
gelukt.’
Ireen Wüst
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moment goed in vorm zijn.
Vandaag was een lange dag.
Ireen is daar onwijs goed mee
omgegaan. Ze heeft haar eigen
plan getrokken en haar eigen
ritmes bepaald in alles wat ze
deed.”
Tijdens de internationale
persconferentie sprak Wüst
historische woorden toen een
buitenlandse
verslaggever
naar haar gevoelens vroeg. „I
had a dream”, zei ze na haar
vijfde olympische triomf, op de
1.500 meter, waarmee ze onbedoeld de befaamde uitspraak
van de Amerikaanse dominee
Martin Luther King aanhaalt.
„En die droom is uitgekomen.”

Wüst
doelde op
haar project dat ze
drie jaar geleden opstartte en dat ze
Team4Gold noemde. „Ik
wilde vier keer goud bij vier
Spelen op rij halen, vandaar
die naam. Dat is nu gelukt.
Ik besef best wel dat het
uniek is.”
Op de dag van haar winnende race, goed voor haar
tiende olympische medaille,
ontdekte Wüst nog een prikkelend feitje. „Twaalf jaar
geleden veroverde ik bij Turijn 2006 mijn eerste gouden plak, eveneens op
12 februari. Het is extreem gaaf dat het
nu weer is gelukt,
op dezelfde datum.
Er zit liefst twaalf
jaar tussen. Dat is
best lang. De cirkel is
daarmee rond zou je
kunnen zeggen.”
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‘Sven is niet zenuwa
Jillert Anema, de immer uitgesproken coach van olympisch
kampioen Jorrit Bergsma,
weet niet of Sven Kramer voor
de olympische 10.000 meter,
donderdag in Gangneung, zenuwen kent. „Hij is wel geladen, dat vind ik voor hem een
beter woord. Dat heeft Sven intrinsiek altijd al gehad. Hij gaat
ook op tien kilometer gewoon
z’n tijd rijden in een heel goede rit. Sven is uniek, een vakman, hij doet het elke keer
weer, terwijl de druk op hem
enorm is.”
Titelhouder Bergsma weet
nu al dat hij overmorgen in de
voorste groep moet starten,
omdat hij door een teleurstellend voorseizoen te weinig
punten in de wereldbeker
heeft verzameld. „Welke tijd
Jorrit moet rijden om Sven zenuwachtig te maken? Ik denk
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1
GENIETEN
Aan het gezicht van koning
Willem-Alexander is duidelijk te zien dat hij met volle
teugen geniet van zijn
aanwezigheid op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Op deze foto zit hij
op de tribune bij het snowboarden om de verrichtingen van Cheryl Maas te
volgen. Vandaag kan de
koning voor het laatst zijn
lol op, want daarna vliegt
hij samen met Máxima
terug naar Nederland. Na
de Winterspelen ontvangen ze alle medaillewinnaars om ze nog eens extra
in het zonnetje te zetten.
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2
(ON)GELUK
De olympische finale op
het onderdeel slopestyle
had gisteren vanwege de
harde wind niet door moeten gaan, vindt Cheryl
Maas, die in beide runs
onderuitging en 23e werd.
„In mijn ogen was het
onverantwoord”, oordeelde
de Nederlandse snowboardster. ,,Ik denk dat de
wedstrijd voor zichzelf
spreekt. Iedereen landt op
z’n kont. Dan wordt het
niet echt meer een wedstrijd. Het ging er nu meer
om wie geluk had met de
juiste weersomstandigheden.
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Medaillespiegel

1 Duitsland
2 NEDERLAND
3 Noorwegen
4 Canada
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achtig te krijgen’
niet dat het lukt om Sven zenuwachtig te maken. Sven
rijdt de tijd die hij kan rijden
en wijkt daar nauwelijks van
af.”
Kramer won zondag voor de
derde keer op rij olympisch
goud op de 5000 meter met een
bekeken race in het voorlaatste paar. „Het zou kunnen dat
Sven op 95 procent heeft gereden. Hij is in goeden
doen, maar het was
geen top 5 kilometer van hem.”
Volgens Anema
heeft Bergsma geleerd van de
mislukte wereldbeker in december in Calgary, waar hij
zich verre van fit voelde, maar
toch aan de start verscheen.
Zowel op de 5000 meter (zestiende en laatste) als op de massastart (uitgeschakeld in halve
finales) wilde het niet lukken.

95
Jillert Anema vermoedt dat
Sven Kramer de 5 kilometer op
slechts 95 procent van zijn
kunnen heeft gereden.

De 32-jarige Fries zakte daarna
fysiek en mentaal nog verder
terug, maar wist zich nog wel
te kwalificeren op de 10.000
meter voor Pyeongchang 2018.
„Jorrit is beter van Calgary
geworden. De volgende keer
zal hij niet rijden als hij zich zo
voelt. Jorrit moest leren om
nee te zeggen.”
Volgens Anema is het nog
maar de vraag of het voor
Bergsma in Canada een dure
les is geweest. „Zullen we met
het antwoord nog even wachten”, doelt hij op donderdag,
de dag waarop Kramer voor de
eerste keer in zijn schitterende
loopbaan olympisch goud wil
winnen op de 10 kilometer.
„Jorrit moeten pieken en kan
dat ook, maar dat kunnen de
anderen ook, anders waren ze
hier niet geweest. Jorrit heeft
een perfecte rit nodig.” A N P
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VIRUS
Bij de Olympische Spelen
zijn negentien nieuwe
gevallen van het besmettelijke norovirus geconstateerd. Het gaat om elf
mensen in Pyeongchang,
vijf in Gangneung (waar
onder meer het schaatsen
en shorttrack wordt afgewerkt) en drie in het Horeb
Youth Centre, waar het
virus voor het eerst opdook. Sporters zijn niet met
het virus besmet. Het virus
heeft voornamelijk beveiligers en politieagenten
getroffen. Negenhonderd
militairen zijn ingezet om
hen te vervangen.
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PROGRAMMA
11:00 uur
Shorttrack
500 meter vrouwen
Lara van Ruijven
Suzanne Schulting
11:26 uur
Shorttrack
1.000 meter mannen
Daan Breeuwsma
Itzhak de Laat
Sjinkie Knegt
12:00 uur
Schaatsen
1.500 meter mannen
Patrick Roest
Kjeld Nuis
Koen Verweij

12:32 uur
Shorttrack
5.000 estafette mannen
Daan Breeuwsma
Itzhak de Laat
Sjinkie Knegt
Dennis Visser
Dylan Hoogerwerf

KRAMER, NUIS, ROEST EN
SMEEKENS MAKEN EIGEN
APPARTEMENT SCHOON

ACHTERAAN
De eerste officiële training
van Kimberley Bos bij de
Olympische Spelen is voor
de Nederlandse teleurstellend verlopen. De skeletonster eindigde op het Olympic Sliding Centre als achttiende van de negentien
deelneemsters. Bos is de
eerste Nederlandse skeletonster die aan de Olympische Spelen meedoet.
Vandaag en morgen staan
er wederom oefensessies
op het programma voor de
skeletonsters. De eerste
wedstrijdrun voor Bos is
vrijdag.

Z

5 Verenigde Staten 2
6 Frankrijk
2

7 Zweden
8 Oostenrijk
Zuid-Korea
10 Japan

Totaal

G

Sven Kramer en zijn ploeggenoten Kjeld Nuis, Jan Smeekens en
Patrick Roest maken sinds kort het eigen appartement schoon.
„Iemand moet het doen, want daar wordt niet voor gezorgd hier”,
glimlacht Nuis. ,,Dus doen we het zelf maar. Ik heb al gedweild, als
een volleerd curlingspeler, en Sven was zich aan het uitsloven met
een stofzuiger.” / AFP

KORT
IOC-preses Bach gaat
naar Noord-Korea

Skiërs moeten nog
even geduld hebben

IOC-voorzitter Thomas Bach
bezoekt na de Winterspelen
Noord-Korea. De trip maakt
onderdeel uit van de deal die
het Internationaal Olympisch
Comité sloot met Noord- en
Zuid-Korea. „Alle betrokken
partijen verwelkomen de
uitnodiging voor Noord-Korea”,
aldus Bach. ,,We praten over
een geschikte datum om de
dialoog voort te zetten. We
kunnen laten zien dat het het
waard is om gezamenlijk te
discussiëren, onderhandelen en
laten zien dat je een goed
resultaat kunt boeken.” A N P

De verwachting is dat de skiërs
bij de Olympische Spelen pas
donderdag voor het eerst in
actie zullen komen. Volgens de
weersvoorspellingen houdt de
harde wind vandaag en morgen
nog aan. De afdaling voor de
mannen en de reuzenslalom
van de vrouwen moesten
vanwege te harde wind worden
afgelast. „De voorspellingen
zijn niet gunstig”, zei wedstrijdleider Markus Waldner van de
internationale skifederatie FIS.
Voor donderdag ziet het er
goed uit. We gaan ervan uit dat
er dan geskied wordt.” A N P
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VERSUS
Inkomsten Zomerspelen
Rio2016:
• Uitzendrechten: 4,1
miljard (4x meer dan
Olympische Spelen van
Athene in 2004); 70%
van de totale inkomsten.
• 20% van de totale
opbrengsten komt uit
sponsoring, 900 miljoen
komt uit IOC-sponsorships, en 1,3 miljoen uit
lokale deals.
• Ticketing: 321 miljoen.
• Marketing rechten en
licenties leveren ongeveer 300 miljoen op.
• Streams leveren Rio de
Janeiro 250 miljoen op.
Totaal: 5,9 miljard euro.

Inkomsten Winterspelen
Sotsji2014:
• Inkomsten uit uitzendrechten 1,2 miljard.
• Ticketing: 205 miljoen.
• Sponsoring: 1 miljard
(voor de eerste keer
door de miljard-grens).
• Marketing rechten en
licenties ongeveer 35
miljoen.
• Streams onbekend.
Totaal: 2,7 miljard euro.

-
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„ istorisch gezien zijn de Winterspelen altijd het kleine broertje geweest van de Zomerspelen”, weet ook
Van Oosterhout. „In alles zijn de Zomerspelen groter. De Zomerspelen in
io telde 28 sporten, bij de Winterspeheb je te maken met maar 7 spor-

.
maal erg
kleinschalig.’
Jeroen Straathof
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ardster Nicolien Sauerbrei o de
parallelslalom tijdens de i te pelen
van 2010 in Vancouver.”
Toch zijn de Winterspelen aan een
opmars bezig. Van Oosterhout komt
met wat cijfers waaruit blijkt dat de
waarde van de Winterspelen toeneemt: „Het bedrag dat het Internationaal Olympisch Comité aan ieder
organiserend land betaalt is in de
laatste twaalf jaar met een kleine 300
miljoen euro gestegen. Salt Lake City
kreeg in 2002 nog 552 miljoen van het
wijl Sotsji 833 miljoen euro
IOC, terw
opstreek. Ook de sponsorprogramma’s
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Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra loog jarenlang glashard over een verzonnen ontmoeting met de Russische president Vladimir
Poetin. Het is de politiek op zijn lelijkst. Wij zochten een aantal beruchte leugens van Nederlandse politici. SANDER SCHOMAKER
ANP

Liegen
doen ze
allemaal

Ontmoeting in
Poetins ‘datsja’

Fotorolletje
Srebrenica

Timmermans
en MH17

Slagveld na
‘Teevendeal’

De zaak-Pieter
Menten

Halbe Zijlstra hield jarenlang
vol dat hij in 2006 in het buitenhuis (datsja) van de Russische president Vladimir Poetin
was geweest toen de Russische
leider daar oreerde over zijn
ambities voor een groot Rusland. Hij vertelde het verhaal
verschillende keren om aan te
geven dat we moesten oppassen voor de oprukkende Russen. Gisteren gaf de minister
van Buitenlandse Zaken in De
Volkskrant toe, dat hij nooit in
de datsja van Poetin geweest
is, maar dat hij het verhaal van
‘iemand anders’ had gehoord.
Volgens premier Mark Rutte,
die al langer op de hoogte was
van de leugen, is partijgenoot
Zijlstra ondanks deze geweldige flater nog steeds geloofwaardig. Daar denkt niet
iedereen zo over. Coalitie- en
oppositiepartijen eisen opheldering van de liegende minister van Buitenlandse Zaken.
Zijlstra heeft gistermiddag zijn
excuses aangeboden voor het
vertellen van de leugen.

Op 11 juli 1995 nam het Bosnisch-Servische leger de moslimenclave Srebrenica in. Het
was de bedoeling dat Nederlandse Dutchbat-militairen
deze enclave zouden beschermen. Maar ze bleken machteloos. De bevolking werd uit
Srebrenica verdreven. Meer
dan 8.000 inwoners werden
gedood. Een van die Nederlandse militairen, luitenant
Ron Rutten, maakte op 13 juli
1995 foto’s in een huis waar
Bosnische Serviërs moslimmannen gevangenhielden. Er
lagen negen lijken. Hij smokkelde het rolletje de enclave
uit in de hoop daarmee bewijsmateriaal veilig te stellen.
Eind juli 1995 kwam naar
buiten dat het fotorolletje
door een fout in het lab van
Defensie bij het ontwikkelen
was verprutst. Tot op de dag
van vandaag is er hevige
twijfel over deze verklaring
die door toenmalig minister
van Defensie Joris Voorhoeve
werd gegeven.

„U weet dat er iemand gevonden is met een zuurstofkapje
op zijn mond? Die heeft dus
de tijd gehad om dat… te
doen.” Met deze woorden
deed toenmalig minister van
Buitenlandse Zaken, Frans
Timmermans de nabestaanden van de slachtoffers van
vlucht MH17 sidderen. Want
Timmermans suggereerde dat
de slachtoffers het neerstorten bewust hadden meegemaakt. Hij deed zijn gewraakte uitspraak op tv tegenover
Jeroen Pauw. Niemand wist
van deze informatie, maar de
minister gebruikte de info ter
onderbouwing van zijn eerdere toespraak voor de VNVeiligheidsraad. Uit onderzoek bleek later dat de inslag
bij de ramp dusdanig abrupt
en definitief was dat de passagiers niets zouden hebben
gemerkt van het neerstorten.
Dat maakt de voorbarige
woorden van Timmermans
met terugwerkende kracht
nog kwalijker.

Via misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink en Nieuwsuur komen in 2014 details van
de ‘Teevendeal’ uit 2001 aan
het licht. Dat was een geheime afspraak tussen drugshandelaar Cees H. en toenmalig
officier van justitie Fred Teeven. Volgens Teeven schikte
justitie in 2001 met de crimineel. Cees H. kreeg twee
miljoen gulden terug van
eerder in beslag genomen
geld. Volgens Nieuwsuur was
het bedrag veel hoger, maar
justitie hield vol dat het bonnetje van de transactie kwijt
was. In maart 2015 werd
alsnog ‘het bonnetje’ gevonden waaruit bleek dat Cees H.
4,7 miljoen gulden had ontvangen van justitie zonder
medeweten van de Belastingdienst. Dat bleef niet zonder
consequenties. Sterker, het
veroorzaakte een waar slagveld: Teeven, Ivo Opstelten,
Anouchka van Miltenburg en
Opsteltens opvolger Ard van
der Steur moesten aftreden.

Dries van Agt was in 1976
minister van Justitie. Toen de
Rijksrecherche op 15 november van dat jaar oorlogsmisdadiger Pieter Menten wilde
arresteren, was de voormalig
SS’er plotseling verdwenen.
Menten had zich in de oorlog
schuldig gemaakt aan ernstige
oorlogsmisdaden, maar werd
daar maar beperkt voor veroordeeld. Jaren later, in 1976,
kwam hij in opspraak toen hij
kunstwerken wilde laten
veilen. Het zou om roofkunst
uit de oorlog zijn gegaan. Van
Agt kreeg kritiek dat Menten
getipt zou zijn over de ophanden zijnde arrestatie. Van Agt
ontkende op de hoogte te zijn
van die plannen, want hij had
de nota met info over de
arrestatie ‘ongelezen’ op zijn
bureau laten liggen. Menten
werd later alsnog gearresteerd
en de affaire liep met een
sisser af, al was de relatie
tussen de PvdA en het toekomstige CDA wel ernstig
bekoeld.
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‘Met donorlever begint
voor mij de tweede helft’
Een chemokuur tastte
de lever van Theo
Koster dusdanig aan
dat hij met tal van
ongemakken moet
leven. Hij wacht nu op
een donor.
IMRE
HIMMELBAUER
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Het continu koud hebben, om
de haverklap door het plafond
gaan van de jeuk en permanente diarree. Dat lijken de symptomen van iemand die behoorlijk
ziek is, maar voor Theo Koster
zijn het slechts een paar van de
ongemakken waarmee hij dagelijks te kampen heeft. De 52-jarige Koster kreeg in 2010 darmkanker. Door de chemokuur is
zijn lever beschadigd geraakt
en heeft hij nu last van leverfalen. Koster staat sinds vijf maanden op de wachtlijst voor een
donororgaan.
„Het is een onzeker bestaan”,
vertelt de in Doorn woonachtige leverpatiënt. „Het gaat in
schokken. Dat betekent dat
mijn gezondheid heel lang constant is en dan ineens wordt zij
minder. Dan ben ik vergiftigd

ARGUS

met ammoniak, omdat mijn lever mijn bloed onvoldoende
schoon kan maken. Daardoor
vallen er allerlei functies uit.”
Hij beeldt zijn verhaal uit
met een voorbeeld: „Ik ben een
keer letterlijk van de ene op de
andere nacht in coma geraakt.
De avond ervoor zijn we bij iemand op bezoek geweest, toen
heb ik nog gewone gesprekken
gevoerd. De volgende ochtend
was ik volledig van de wereld.
Het lampje ging gewoon uit.”
Naast de eerder genoemde lichamelijke
ongemakken
brengt de status van Koster ook
een logistiek ongemak met zich
mee. Omdat hij op een donororgaan wacht, moet hij namelijk
te allen tijde binnen twee uur in
het UMC Groningen kunnen
zijn. Als hij naar het buitenland
wil, kan hij alleen naar NoordDuitsland, bijvoorbeeld de omgeving van Hamburg. In Nederland kun je de grens trekken bij

‘Ik ben een keer
letterlijk van de
ene op de andere
nacht in coma
geraakt.’
Theo Koster

Eindhoven.
„Het is een nieuwe uitdaging”, vertelt Koster positief.
„Normaal gingen we tijdens de
lente even naar Spanje of Portugal om lekker de zon te pakken.
Nu moeten we dus een locatie
vinden in Nederland waar we
graag naartoe zouden willen.
Vroeger zou ik bijvoorbeeld een
dagje hebben gewinkeld in
Zwolle en er eventueel één overnachting hebben geboekt. Nu is
het punt van bestemming voor
mijn vakantie. Maar mijn zwager woont bijvoorbeeld in Middelburg. Daar mag ik absoluut
niet heen.”
„Met een donorlever zou
voor mij de tweede helft beginnen”, gaat Koster verder. „Een
buurman van mij heeft een levertransplantatie gehad. Die
kon voor zijn operatie zijn bed
letterlijk niet uitkomen en nu
zou je niet zeggen dat hij iets gehad heeft. Al die problemen zijn
allemaal weg en dat komt allemaal door die transplantatie.”
Hij hoopt dan ook dat de
nieuwe donorwet, waar vandaag over gestemd wordt, aangenomen wordt. „Nederland
zou dan van een opt-insysteem
naar een opt-outsysteem gaan.
Daardoor zijn mensen donor,
tenzij ze aangeven dat ze dat
niet willen. Je ziet dat landen
die een dergelijk systeem hanteren, zoals Noorwegen en Oostenrijk, vaak geen tekort aan
donororganen hebben.”

Halbe Zijlstra was niet aanwezig bij toespraak Poetin

KORT
Focus proces richting
zussen Holleeder
Het proces tegen Willem Holleeder concentreert zich de komende tijd voor een belangrijk deel
op de zussen van de verdachte.
Niet alleen heeft de rechtbank
volgende week drie dagdelen
uitgetrokken voor het getuigenverhoor van oudste zus Sonja,
Willem Holleeder zal ook worden
ondervraagd over de geheime
opnames die zus Astrid heeft
gemaakt. De rechtbank wil een
deel van die opnames ter zitting
ten gehore brengen. Het Openbaar Ministerie wil dat ook, om
Holleeder erover aan de tand te
kunnen voelen. Dit zal volgens
het Openbaar Ministerie op 22
februari gebeuren.

Adjunct Oxfam weg
door ophef seksfeest
De adjunct-directeur van de
Britse hulporganisatie Oxfam is
opgestapt naar aanleiding van de
ophef over seksueel wangedrag
van hulpverleners, met name in
Haïti. Plaatsvervangend directeur
Penny Lawrence zei gisteren dat
,,de organisatie heeft nagelaten
adequaat op te treden naar
aanleiding van berichten binnen
Oxfam over seksueel wangedrag
van medewerkers”. Lawrence zei
met haar terugtreden de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Ze was als programmadirecteur
verantwoordelijk voor missies in
Tsjaad en Haïti toen medewerkers
er minderjarige prostituees
zouden hebben ingehuurd.

Op zondag 18 februari speelt Feyenoord thuis tegen Heracles Almelo.
Metro geeft in samenwerking met Heineken een unieke prijs weg. Jij
kunt straks met drie vrienden voorafgaand aan de wedstrijd op het veld
staan! Daarnaast win je kaarten voor de wedstrijd, krijg je een
gesigneerd shirt en een mooie sjaal.
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR METRONIEUWS.NL/WINACTIES EN DOE MEE!
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DE HELFT GEBRUIKT
’M NIET EENS
Vlak voordat we op Valentijnsdag elkaar de
liefde verklaren, is het vandaag International
Condom Day. Metro zet daarom wat
cijferfeitjes over condooms op een rij.

Condom Day,
waarom dan?
Op International Condom
Day wordt aandacht
gevraagd voor het belang
van veilige seks en de
preventie van soa’s, hiv
en ongewenste zwangerschappen.

3

Onder vrouwen
(18-49 jaar) is de
condoom het derde
anticonceptiemiddel.
Vrouwen grijpen
daarvoor eerder
naar de pil of het
spiraaltje. Slechts
tien procent van hen
gebruikt condooms
puur voor anticonceptie.

58
Een one night stand is niet per se een reden voor Nederlanders om een
condoom te gebruiken, weet Kenniscentrum seksualiteit Rutgers. Dit
geldt voor 58 procent van de mannen en 45 procent van de vrouwen.

37
Je betaalt er in de winkel uiteraard ietsje
meer voor, maar de productie van een
condoom kost alles bij elkaar 37 eurocent.

DUIZEND CONDOOMS MEE NAAR TEMPTATION ISLAND
Bij sommige grote evenementen is ook bekend hoeveel condooms er ‘voor het geval dat’ beschikbaar zijn. Zo zijn er op de Olympische Spelen nu zo’n
110.000 condooms verspreid onder de atleten. Naar de opnames van Temptation Island gingen er 1.000 condooms mee het vliegtuig in.

Het spoor wordt voor u vernieuwd
ProRail voert de komende tijd op onderstaande trajecten
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.

Zaterdag 17 februari tot en met zondag 11 maart
Amsterdam C/Schiphol – Rotterdam C – Breda (HSL)
Maandag 19 februari
Den Haag Centraal – Rotterdam Centraal
Geen of minder Intercity direct,
Intercity’s en Intercity Brussel.
Extra overstappen en/of omreizen via andere
routes. Houdt rekening met extra drukte, ook
buiten de spits.

Doe kort voor uw vertrek de Reisplanner-check!

Advertorial

BKR-registratie verwijderen? Het kan weer

Dynamiet.nl helpt mensen van registratie af
Geen hypotheek of lening krijgen vanwege een oude betalingsachterstand? Ook
al is die al lang betaald en is je inkomen
hoog genoeg? Het overkomt jaarlijks
honderden Nederlanders. Een negatieve
registratie bij het BKR kan grote gevolgen
hebben. Juridische dienstverlener Dynamiet.nl helpt mensen in nood om van hun
registratie af te komen.
Iedereen die in Nederland een lening, krediet
of hypotheek afsluit, staat geregistreerd bij
het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.
Ook mensen die meer dan 250 euro rood
mogen staan. Dat instituut beheert namens
alle Nederlandse inanciële instellingen het
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).
Ruim 10 miljoen Nederlanders staan daarin
geregistreerd.
Wie achterloopt met alossen of betalen,
bijvoorbeeld door werkloosheid, scheiding,
verhuizing of een foutje met de post, krijgt
een code achter zijn naam en belandt op
de zwarte lijst. Begin 2018 stonden bij
het BKR 678.000 kredietnemers met een
betalingsachterstand geregistreerd. Ook als
het probleem is opgelost blijft die negatieve
registratie vijf jaar staan.
Grote gevolgen
De gevolgen van die registratie zijn groot.
Vanwege een oude of kleine betalingsachterstand van enkele tientjes of een paar honderd euro kunnen mensen geen hypotheek
voor hun huis afsluiten of een nieuwe lening
aangaan. Die wordt geweigerd vanwege
deze registratie.

van Financiën antwoordde dat terechte
registraties met grote gevolgen wel degelijk
verwijderd moeten kunnen worden.

,,Het gaat hier niet om mensen met forse
schulden of notoire wanbetalers, maar om
mensen die door persoonlijke omstandigheden of misverstanden een kleine achterstand hebben opgelopen. Hoewel die
mensen weer inancieel gezond zijn, kunnen
ze vanwege deze registratie geen nieuwe
hypotheek of lening afsluiten en bijvoorbeeld geen nieuw huis kopen,” legt directeur
Deepak Thakoerdien van Dynamiet.nl. uit.
Belangenafweging
De Hoge Raad zag dit probleem ook. In 2011
oordeelde het hoogste rechtscollege dat
kredietverstrekkers altijd een belangenafweging moeten maken als een consument om
verwijdering van zijn registratie vraagt. Als
de negatieve registratie niet opweegt tegen
de gevolgen, moet die verwijderd worden,
stelde de Raad in zijn arrest. Met dit arrest in
de hand hielp Dynamiet.nl sinds zijn oprichting in 2012 maar liefst 9458 coderingen van
mensen laten verwijderen.
Onwettig
Totdat het BKR begin 2017 zijn reglementen

aanpaste en het banken en kredietverstrekkers onmogelijk maakte om nog langer
terechte registraties te verwijderen. Daarmee
ging het bureau voorbij aan het arrest van de
Hoge Raad. Maar ja, het BKR staat niet onder
toezicht, dus staan consumenten machteloos. Door de nieuwe regelementen moesten
ze voor elk verzoek een rechtszaak aanspannen en werden ze onnodig belemmerd bij
het aanvragen van een hypotheek of lening
Dynamiet.nl vocht het afgelopen jaar op alle
fronten een juridische strijd uit met het BKR.
Het spande sinds de nieuwe BKR-regels 63

rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen.
Op enkele na werden alle zaken gewonnen
of buiten de rechtbank om geschikt. Steeds
oordeelde de rechter dat de negatieve registratie niet opwoog tegen de gevolgen. ,,We
konden deze rechtszaken met onze ogen
dicht doen. De rechter oordeelde steeds
hetzelfde,” vertelt Thakoerdien.
NRC en Financieel Dagblad stelden de
praktijken van het BKR aan de kaak. Om
gedupeerden bij te staan werd de Stichting
Registratieleed opgericht. Er werden vragen
gesteld in de Tweede Kamer en de Minister

Ana: geen lagere rente door misverstand

Wil: bijna geen huis door foute registratie

Ana (56) had via haar ING-creditcard 3500 euro geleend voor de
verbouwing van haar huis. Die zou ze in termijnen terugbetalen.
Toen ze werkloos werd, vroeg ze de bank de termijnbedragen te
verlagen, maar de gevraagde documenten kwamen niet aan met
de post. Daardoor raakte ze een paar termijnen achterop, die ze
weer snel inloste toen ze werk kreeg.

Toen Wil (32) en haar partner een huis wilden kopen en
aanschoven bij de hypotheekadviseur, bleek haar partner opeens
een BKR-codering achter zijn naam te hebben staan. ,,Een hele
zware, waardoor je absoluut geen hypotheek kunt krijgen,” vertelt
ze.

De lening was al jaren afgelost toen ze haar hypotheek met een
rente van 5,2 procent wilde oversluiten naar een goedkopere
met een rente van rond de 2 procent. Toen bleek dat de bank
haar bij het BKR had laten registreren als wanbetaler. Vanwege
die registratie kon ze niet overstappen, wat honderden euro’s per
maand scheelt.
Ze klopte aan bij Dynamiet.nl, dat de bank sommeerde de
registratie te verwijderen. Dat gebeurde begin januari, zonder dat er
een rechter aan te pas hoefde te komen. ,,Ze hebben me uitstekend
geholpen en het was binnen een paar weken geregeld,” vertelt
Ana. ,,Ik ben geen wanbetaler. Er was gewoon sprake van een
misverstand met de bank en een foutje bij de post.”

Die bleek in 2012 veroorzaakt door onbetaalde aankopen van zijn
ex bij Wehkamp, terwijl ze sinds 2010 al uit elkaar waren. Noch zijn
ex, noch BKR had hem daar ooit op gewezen. Daarop klopte het
stel aan bij Dynamiet.nl.
Inmiddels waren de ontbindende voorwaarden in het
koopcontract verlopen en zaten ze vast aan het huis. ,,Dan heb
je echt stress,” vertelt Wil. Ze werden door de verkoper zelfs
in gebreke gesteld toen de passeerdatum uitgesteld moest
worden. Dynamiet hielp het stel uit de brand. Zelf moesten ze de
achterstand bij Wehkamp van een paar honderd euro betalen.
Daarna kon Dynamiet de registratie laten verwijderen. ,,Ze
zaten er bovenop. Twee weken later dan de eerder afgesproken
passeerdatum kregen we alsnog de sleutel,” zegt ze

Bakzeil
Onder al deze druk haalde het BKR bakzeil.
Begin 2018 paste het zijn regelementen aan
zodat het verwijderen van dit soort registraties toch mogelijk is. Dat wordt gedaan
met behulp van de nieuwe ‘Handreiking
Belangenafweging’. Daarin erkent het BKR
dat terechte registraties na een belangenafweging toch verwijderd kunnen worden als
die disproportioneel zijn. ,,Dit voelt als een
overwinning. We hebben altijd al gezegd dat
het verwijderen van terechte negatieve registraties kan en mag en zelfs dat het wettelijk
moet. Nu geeft het BKR dit zelf ook toe,” stelt
Thakoerdien. ,,Iedereen op de zwarte lijst
plaatsen en vervolgens weigeren om naar
de individuele omstandigheden te kijken,
kan nooit de intentie zijn geweest voor het
oprichten van het BKR. Er moet vanuit het individuele belang van de consument gekeken
worden of een registratie nog redelijk is.”
Doel voorbij
Dynamiet.nl betwist niet dat het BKR en het
CKI-register belangrijk zijn om te voorkomen
dat mensen met hoge schulden nog dieper
in de problemen komen. De afgelopen jaren
schoot het BKR echter zijn doel voorbij. Thakoerdien: ,,Er wordt geen rekening gehouden
met de individuele omstandigheden. Elke
consument wordt over één kam geschoren.
Iemand met twee keer een tientje achterstand krijgt dezelfde codering en dezelfde
inanciële beperkingen als iemand met een
achterstand van 12 maanden en 2000 euro.
Iemand die na tien jaar braaf betalen twee
keer een achterstand heeft gehad krijgt
dezelfde codering als iemand die van begin
af aan structureel betalingsachterstanden
heeft gehad.”
Specialist
Dynamiet.nl is inmiddels specialist in het
laten verwijderen van negatieve registraties.
,,Je kunt het als consument ook zelf proberen
te doen, maar je moet er wel verstand van
hebben,” zegt Thakoerdien.„Veel mensen
lopen vast in bureaucratie en juridische taal
van banken, kredietverstrekkers en het BKR.”
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Bekijk de vlogs van onze
columnisten via de website
of onze Facebookpagina

Halbe Zijlstra is een leugenaar - ja én
Nee, het doet mij geen plezier
dat Halbe Zijlstra is ontmaskerd als leugenaar.
Nee, het doet mij geen
plezier dat Halbe Zijlstra
VVD’er is – en dus lid van de
partij waar de firma list en
bedrog niets bij is.
Nee, het doet mij geen
plezier dat dat PVV een spoeddebat aanvraagt over de
integriteit van Halbe Zijlstra,
onze minister van Buitenlandse Zaken.
Nee, het doet me geen
plezier dat een fantast die
gelooft in zijn eigen leugens
minister van Buitenlandse
Zaken is.
Nee, het doet mij geen
plezier dat politici liegen. Dag
in dag uit, jaar in jaar uit:
liegen.
En het doet me al helemaal
geen plezier dat de randdebie-

‘Het doet me geen plezier om te concluderen dat liegen en bedriegen tot de
kerncompetenties van politici horen,
dus ook van Halbe Zijlstra en de VVD.’
ebru umar

len die zich journalist bij de
Publieke Omroep noemen,
zich afvragen of we Halbe
Zijlstra een leugen over een
feit dat twaalf jaar geleden
NIET heeft plaatsgevonden,
mogen kwalijk nemen. Dat de
NOS goedkeurend melding
maakt van ‘scherpe kritiek
maar ook waardering in de
Kamer voor Zijlstra’s leugen’.
Het doet mij geen plezier dat
de lakeien van de Publieke
Omroep vol verve inhoud
geven aan het adagium: wiens
brood men eet, diens woord

men spreekt. Er zou zomaar
nog ‘ns 600 miljoen euro
geschrapt worden – dat zou
me trouwens plezier doen.
Het doet me geen plezier
dat onwaarschijnlijk veel
mensen bij de VVD van deze
leugen geweten moeten
hebben.
Het doet me geen plezier
dat deze mensen in dienst van
de VVD, van een leugen een
feit hebben gemaakt – zogenaamd in het landsbelang.
Het doet me geen plezier
dat de grootste uitdaging van

de VVD het verkopen – ‘spinnen’ - van leugens is geworden.
Het doet me geen plezier
dat ik genaaid word door
Halbe Zijlstra, de VVD en
politici in het algemeen.
Het doet me geen plezier
dat Halbe Zijlstra, de VVD en
politici in het algemeen denken dat dat behoort tot hun
kernactiviteit: Nederlanders
naaien.
Het doet me geen plezier
dat meer dan de helft van
Nederland de schouders
ophaalt en het opgegeven lijkt
te hebben; Ja Ebru, politici
liegen en Halbe Zijlstra en de
VVD dus ook.
Het doet me geen plezier
dat we voor de gemeenteraadsverkiezingen met Halbe
Zijlstra wéér een VVD-rel
hebben.

Het doet me geen plezier
dat wij, burgers, willens en
wetens worden voorgelogen
niet alleen door Halbe Zijlstra
en de VVD maar door politici.
Het doet me geen plezier
om keer op keer te concluderen dat liegen en bedriegen
tot de kerncompetenties van
politici horen, dus ook van
Halbe Zijlstra en de VVD.
Het doet me geen plezier
dat de VVD de leugen van
Halbe Zijlstra wegspint met
‘Maar voor de VVD weegt het
zwaarder wat destijds is gezegd dan de wijze waarop het
naar buiten is gekomen.’
En het doet me al helemaal
geen plezier om te weten hoe
Halbe Zijlstra en de VVD deze
leugen zullen weten te overleven: #PLASGLASWAS
Reteknap VVD.
Respect.

Kitesurfers kunnen nog een hoop
leren van snowboarders en skiërs
STEFAN VAN DER KAMP

Kitesurfen wordt steeds
populairder, maar er
schuilt een groot
gevaar. In je eentje het
water op gaan, kan je
je leven kosten.
De Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij (KNRM)
is daarom samen met Stefan
van der Kamp, schrijver van
het Kitesurf Handboek, een campagne begonnen om surfers te
overtuigen altijd samen met
een buddy het water op te gaan.
,,Als je kitesurfen vergelijkt
met voetbal, ligt het aantal
blessures bij die sport veel hoger”, zegt Van der Kamp in het
KNRM-magazine De Reddingboot. ,,Maar je kunt het beter
vergelijken met motorrijden.

Als er iets gebeurt, is het meteen ernstiger. Je moet de gevaren dus niet onderschatten.”
De KNRM en Van der Kamp
hopen dat met de campagne
‘Vaar met een buddy’ eenzelfde
effect wordt bereikt als wat je
nu in de wintersport ziet. De
bewustwording over de gevaren moet omhoog.
Voorheen was er vrijwel
geen skiër of snowboarder te
zien met een helm op, terwijl
nu mensen elkaar aanspreken
als iemand geen hoofdbescherming draagt.
Ook voor kiters wordt een
hoofddeksel aangeraden. Eentje met felle kleuren. ,,Als je alleen een grijs pak draagt, ben je
voor onze redders moeilijk te
zien in het water”, legt Olaf
Tompot van de KNRM uit.
Afgelopen zomer werd duidelijk dat een buddy je leven
kan redden. In het water bij de
Maasvlakte was een kitesurfer

zijn buddy kwijtgeraakt. Die
buddy alarmeerde de hulpdiensten.
Tijdens de zoektocht troffen
de redders een bewusteloze
surfer in het water aan. Dat was
echter niet de kiter waarnaar
werd gezocht. Deze gevonden
surfer had alle geluk van de wereld dat de buddy van iemand
anders alarm had geslagen. Gelukkig werd de gezochte
vriend uiteindelijk ook gered.
Als die buddy niet om hulp had
gevraagd, hadden beide kiters
het wellicht niet overleefd.
Volgens Van der Kamp
maakt het helemaal niets uit of
je nou een goede of slechte kitesurfer bent. ,,Je weet nooit
wanneer het misgaat. Je kunt
altijd materiaalpech krijgen,
hoe goed je ook bent. Dan ben
je echt aangewezen op een ander. Zorg er daarom voor dat
die altijd in de buurt is.”
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‘Ongelooflijk, ik kan
hem bijna aanraken’
ANP

JEROEN
HAVERKORT
j.haverkort@tmg.nl

„Wow, hij praatte tegen ons!” Een stuk of
acht ballenjongens zijn helemaal uitgelaten dat dé Roger Federer ‘Later guys, I promise’ tegen ze zegt na een verzoek om een
selfie en een handtekening. De beste tennisser ter wereld is in Rotterdam voor de
45e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament en dat gaat niet ongemerkt voorbij. De 20-voudig grandslamwinnaar is de rust zelve, maar rondom
hem heen is iedereen in rep en roer. Pers,
fans en bobo’s, allemaal willen ze iets van
de Zwitser die in Ahoy continu wordt vergezeld door twee beveiligers.
Dat Federer in Rotterdam is noemt
toernooidirecteur Richard Krajicek een
dikke bonus: „De afgelopen jaren hebben
topspelers zich weleens kort voor het
toernooi moeten afmelden, nu konden
we vorige week positief nieuws brengen.
Ook weleens leuk.”
Voor Federer was Rotterdam ‘een optie’
nadat hij de Australian Open had gewonnen. „Ik had niet verwacht in Melbourne
te winnen”, zegt hij op een drukbezochte
persconferentie waarvoor sommige journalisten zich op het laatste moment hebben opgegeven. Want niet alleen de kaartverkoop ging de hoogte in nadat bekend
was dat Federer naar Nederland zou komen, maar ook de vraag om accreditaties.
Mooie bijkomstigheid is dat Federer in
Rotterdam de nummer 1-positie van Rafael Nadal kan overnemen. Hij moet dan
wel de halve finales halen in Ahoy. „Het is
een mooie uitdaging, ik ga ervoor. Dat ik
na zoveel jaar in Rotterdam weer de nummer 1 van de wereld kan worden is een
mooi toeval. Ik kwam hier 19 jaar gelden
voor het eerst. Samen met het toernooi
van Marseille beschouw ik Rotterdam als
mijn internationale doorbraak. Ik bereikte twee keer de kwartfinale en een ranking waarmee ik verder kon. Daarna won
ik zes maanden geen partij meer, maar
dat terzijde, haha.”
Als het Federer lukt om Nadal af te lossen is hij met zijn 36 jaar de oudste nummer 1 ooit. Nu is dat nog Andre Agassi die
op zijn 33e de beste van de wereld was. „Ik
vind het niet lastig om ouder te worden.
Oké, ik moet wat meer rust nemen en ik
ben wat selectiever in het kiezen van mijn
toernooien, maar dat is niet erg. Het enige
wat ik niet zo leuk vind is dat ik vroeger
aan een warming-up van vijf minuten genoeg had om aan een wedstrijd te beginnen. Nu doe ik daar een uur over en ben ik
vaak al kapot als de partij begint, haha.”
Na de persconferentie staat er een training op het programma. Op court 1 staat
Tim van Rijthoven al ongeduldig te wachten op Federer. Als de Nederlander de laatste kwalificatieronde had gewonnen was

hij woensdagavond op het centre court de
tegenstander van de Zwitser geweest in
plaats van de Belg Ruben Bemelmans.
„Erg jammer dat het me niet is gelukt om
me te kwalificeren voor het hoofdtoernooi, maar dit is ook mooi”, glundert Van
Rijthoven na de training. „Richard Krajicek belde me zondagavond of ik wilde
trainen met Federer. Ja, natuurlijk wilde

ik dat. Federer is een legende. Ik was best
wel zenuwachtig, maar na de eerste bal
was dat gelukkig over.”
Terwijl de twee mannen aan het inslaan zijn stroomt de tribune vol. De
meeste mensen kiezen ervoor om zo
dicht mogelijk bij de baan te staan. De
trainingspartij trekt meer bekijks dan de
wedstrijd die tegelijkertijd wordt afgewerkt op het centre court tussen Martin
Klizan en Feliciano Lopez. Federer is bijna
aan te raken. Mobiele telefoons worden
omhooggehouden om maar zoveel mogelijk foto’s te maken. Dit tot groot ongenoegen van een paar dames op leeftijd die
wél netjes op de tribune zitten. „Er staat
toch bewaking bij? Waarom grijpt die niet
in, zodat de mensen die zitten ook wat
kunnen zien?”
Opmerkelijk is het grote aantal bewonderaars van Federer die uit het buitenland
komen. Iedereen wil de maestro aan het
werk zien. Of je nu uit Rozendaal komt zoals Jacco, Düsseldorf zoals Niclas of Genève zoals Edward, allemaal zijn ze in de auto gestapt om Federer aan het werk te
zien. „Het is ongelooflijk om zo dichtbij te
kunnen staan, ik kan hem bijna aanraken”, zegt Niclas. „Ik wilde eerst geen
kaarten kopen, maar toen ik hoorde dat
Federer hier zou spelen bedacht ik me
geen moment. Het is maar twee uur rijden vanuit Düsseldorf, een kleine moeite
om zo’n grootheid aan het werk te zien. Ik
ben een grote fan, ik heb Federer zien spelen in Halle, Wimbledon en de Australian
Open en het verveelt nooit.”
De training duurt een uur. Federer be-

‘Toen ik hoorde dat
Federer hier zou spelen bedacht ik me geen
moment. Het is maar
twee uur rijden vanuit
Düsseldorf, een kleine
moeite om zo’n grootheid aan het werk te
zien.’
Niclas

dankt Van Rijthoven vriendelijk voor zijn
diensten, gaat met hem op de foto en
deelt dan nog wat handtekeningen uit. De
bewaking maakt haast. „Aan de kant, aan
de kant!”, wordt er geroepen en daar gaat
Federer met in zijn kielzog zijn vele bewonderaars. Hij heeft nog wat afspraken
staan en Federer wil later op de dag ook
nog even trainen op het centre court.
Daarna gaat hij naar zijn hotel om naar de
samenvattingen te kijken van de Olympische Winterspelen. „Schaatsen vind ik
leuk om te kijken, daar zijn jullie goed in
toch?”, zegt hij met een lach. „En daarna
vroeg naar bed.”
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Tickets voor concerten
Justin Timberlake op

Honderden opgepakt
om ‘promotie’ Koerden

Zwarte dozen gevonden
na crash bij Moskou

De twee concerten die Justin
Timberlake deze zomer in
Nederland geeft, waren gisteren binnen een uur vrijwel
uitverkocht. Volgens concertorganisator Mojo maken
liefhebbers alleen nog kans op
enkele losse kaartjes als een
reservering niet doorgaat.
Timberlake treedt op 15 juli
op in Amsterdam en op 24
augustus in Arnhem.

Afgelopen week zijn in Turkije 474 mensen opgepakt, omdat ze de verboden extremistische TurksKoerdische PKK of de voornaamste partij van de
Koerden in Syrië, de PYD, hebben aanbevolen. Het
Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken maakte
maandag volgens de krant Hürriyet bekend dat er
onder de arrestanten 192 mensen zijn die bovendien
hebben geprotesteerd tegen de Turkse militaire
operaties in de streek van Afrin in het noordwesten
van Syrië, niet ver van de Turkse grens. Het doel van
het Turkse militaire ingrijpen bij Afrin is het verdrijven van YPG-milities van de Syrische Koerden.

Na de crash van een Russisch
vliegtuig met 71 mensen aan
boord hebben reddingswerkers beide zwarte dozen
gevonden. Eén heeft lichte
schade. De onderzoekers
konden de data echter wel
uitlezen, volgens persbureau
Interfax. Zondag stortte het
vliegtuig enkele minuten na
het opstijgen vanaf de luchthaven Domodedovo neer.

Vliegveld Londen dicht
na vondst bom WOII

Nieuw in uitvaartland:
elektrisch cremeren

Nederlandse F-16 flink
beschadigd in VS

Door de vondst van een bom
uit de Tweede Wereldoorlog in
de rivier de Theems is London
City Airport, een kleine luchthaven in het oosten van de
Britse hoofdstad, gisteren
ontruimd geweest. Naar aanleiding van de vondst werden
alle vluchten van en naar het
vliegveld geschrapt. De bom
werd in het gevonden tijdens
werkzaamheden.

Er komt een crematorium zonder gas in Nederland.
Uitvaartorganisatie Dela heeft de primeur van een
elektrisch crematorium en gaat er een bouwen in de
stad Groningen, schrijft de NOS.
Ook andere uitvaartorganisaties willen van de
gasovens af, omdat elektrisch cremeren beter zou
zijn voor het milieu. Monuta overweegt de techniek
in te zetten bij een nieuw te bouwen crematorium in
Maastricht en ook Yarden heeft interesse in de
nieuwste cremeer-mogelijkheden. „Ons streven is om
in 2030 al onze uitvaarten klimaat-neutraal te laten
zijn”, zegt Dela-directeur Chris Beaulen.

Een Nederlandse F-16 is tijdens een vlucht in de Verenigde Staten flink beschadigd
nadat het toestel tegen een
metalen kabel was gevlogen.
De piloot bleef ongedeerd en
wist met het gevechtsvliegtuig
veilig te landen op een nabijgelegen vliegveld. Het toestel
voerde volgens het ministerie
van Defensie een trainingsvlucht uit in de staat Arizona.

7

dingen die je
moet weten

Hermien in koeienrusthuis
Koe Hermien heeft na haar
wekenlange zwerftocht in
de bossen van het Overijsselse Lettele een plaatsje gekregen in het koeienrusthuis.
Het dier dat in december aan
het slachthuis wist te ontsnappen en pas zondagavond werd gevangen, staat
sinds gisteren in de stal bij
Stichting De Leemweg in
Oldeberkoop.
Hermien gaat daar genie-

ten van een onbezorgde
oude dag, net als haar maatje Zus, de koe die er tegelijk
met Hermien vandoor ging.
Zus was al snel gevangen,
maar Hermien genoot tot
zondagavond van haar vrijheid. Een inzamelingsactie
van de Partij voor de Dieren
zorgt ervoor dat er de twee
koeien vanaf nu een onbezorgd leven kunnen hebben
in het koeienrusthuis.
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Valentijnscadeau kopen
we op het laatste moment
Heb jij je cadeau voor
Valentijnsdag al
binnen? Snel nog
even fixen!
Valentijnsdag: voor de één de
dag van de romantiek, voor de
ander pure onzin. Wat je er ook
van vindt, degenen die cadeautjes kopen, doen dit in ieder geval op het allerlaatste moment.
Het weekend voor Valentijnsdag was natuurlijk hét moment om alvast een cadeautje
in huis te halen. Maar nu blijkt
dat bloemisten en webwinkels
er juist rekening mee houden
dat zij op 14 februari (op het allerlaatste moment dus) nog
even keihard aan de bak moeten.
„Alleen een appje sturen is
not done”, zegt Michel van Slingerland, marketing- en salesmanager van bloemenbestelsite Fleurop. „Vorig jaar lieten
mensen massaal boeketten bezorgen, wat leidde tot een forse
omzetstijging. Wij verwachten
dat deze trend dit jaar doorzet.”
Webwinkel Bol.com voorziet vooral een stijging van het
aantal ‘Vandaag Bezorgd’-bestellingen. Cijfers van eerdere
jaren laten zien dat valentijnsaankopen vaak op het laatste

moment plaatsvinden. Bol.com zag vorig jaar al een enorme piek in de bestellingen op
de avond voor en op de ochtend
van Valentijnsdag, waarbij opvallend vaak gebruik werd gemaakt van de bezorgservices
‘Vandaag Bezorgd’ en ‘Vandaag
Ophalen’.
Volgens Bol.com kan dit ook
met twijfel te maken hebben.
De meeste Nederlanders vinden Valentijnsdag in eerste instantie „opgelegd, te zoet en
onnodig”. Maar naarmate de
dag echt dichterbij komt, gaan
veel mensen toch twijfelen. Ze
worden bang dat hun partner
straks opeens wel met een verrassing komt, terwijl zij met lege handen staan. Dan wordt er
vaak uiteindelijk toch wat gekocht.
Ook het bedrag dat we uitgeven aan een liefdesgeschenk
loopt op. Vorig jaar ging het om
29 euro, in 2014 was dat nog 27
euro. Opvallend detail: mannen geven gemiddeld zo’n 7 euro meer uit dan vrouwen.
Vanzelfsprekend zijn bloemisten in ons land heel blij met
de dag der liefde. Bloemenveiling Royal Flora Holland noemt
aankomende week één van de
drukste weken van het jaar. Deze keer worden er waarschijnlijk 300 miljoen bloemen en
ruim 25 miljoen planten verhandeld. Dat is bijna dubbel zoveel als in een normale week.

29
Ook het bedrag dat we
uitgeven aan een
liefdesgeschenk loopt op.
Vorig jaar ging het om 29 euro,
in 2014 was dat nog 27 euro.
Opvallend detail: mannen
geven gemiddeld zo’n 7 euro
meer uit dan vrouwen.

BEN JIJ AL LEKKER BEZIG?
Een uurtje werk per dag, in je eigen buurt. Goed
bijverdienen met leuke bonussen en ’s avonds
lekker vrij. Ben jij minimaal 15 jaar, energiek én
ondernemend? Meld je dan nu aan!
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#Metrotipt
Omdat het morgen Valentijnsdag is deze
week YouTube-kanalen die iets te maken
hebben met liefde en daten.
‘Zorg dat je auto schoon is’, luidt
het eerste datingadvies van de
energieke Amerikaanse internethit alpha m. Valt wat ons betreft
geen speld tussen te krijgen,
zeker niet wanneer je een roker
bent en ook nog eens een oude
hond hebt. Andere tips: ‘praat
niet constant over jezelf’ en ‘kijk
niet de hele tijd op je telefoon’.
Wat te denken van zijn top tien slechtste ideeën voor een
eerste date, waaronder je moeder uitnodigen, naar een
stripclub gaan en thuis afspreken (‘you look cheap’).
Het megapopulaire Charisma on
Command probeert kijkers te
leren hoe je ‘een magnetiserende
uitstraling en zelfvertrouwen’
ontwikkelt. Een soort zelfhulpkanaal dus om een leuker en
aantrekkelijker mens te worden
dat dan weer zou zorgen voor
succes op de werkvoer en tussen
de lakens. Heel Amerikaans en
misschien een beetje fout, maar er zitten interessante
tips tussen zoals ‘no matter what, I’ll be okay’, dat zoveel
wil zeggen als: wees jezelf, durf en ben niet bang om op
je bek te gaan, want dat overleef je wel.
Bij Cosmopolitan Nederland
geven drie basisschoolmeisjes
liefdesadvies aan BN’ers. Valerio
Zeno wordt door de dames met
beide voeten op de grond gezet
wanneer ze zeggen dat hij niet,
zoals hij denkt, gevaarlijk en
stoer oogt maar ‘gewoon’. Tess
Milne laat een foto van haar
vriend zien waarna het stil
wordt. „Hij lijkt op mijn vader”, zegt een van de meisjes
uiteindelijk. Jasper van Streetlab, aan de kleine kant,
vraagt de meisjes of het terecht is dat hij zich schaamt als
een meisje een kop langer is dan hij en dat wordt keihard
bevestigd.

Twitter over...
De moord op Liselotte van Kempen (rol van Fockeline
Ouwerkerk) kwam zondagavond keihard aan bij de vele
fans van Moordvrouw.

WIE VOND HET EEN GOED IDEE
OM LISELOTTE UIT DE SERIE TE
SCHRIJVEN? I JUST WANNA TALK
#moordvrouw

Kraamkamer v
NPO3-baas Suzanne Kunzeler over het succes van
De Luizenmoeder, Telefilms en de discussie over
Voetbal Inside.
regelmatig over tafel gaat. Maar in Nederland hebben we vrijheid van meningsuiting en de teneur van het commentaar
dat nu opkomt, dat het verboden zou
moeten worden, vind ik echt onzin.

MARIO
WISSE
m.wisse@tmg.nl

Hoe zien de dagelijkse praktijk van
een zendermanager eruit?
Die bestaat uit veel overleg, gesprekken
met programmamakers en omroepen
die langskomen, pilots bestellen en
bekijken en nadenken over nieuwe
thema’s waar we op NPO3 iets mee
willen gaan doen.
Wat betekenen Telefilms voor NPO3?
NPO3 is de kraamkamer van de publieke
omroep en via de Telefilms willen we
nieuw talent en makers met een eigen
stem een podium geven. Het thema dit
jaar is romcom, vandaar dat we dit jaar
op Valentijnsdag in première gaan.
Desondanks zijn het zes totáál verschillende films, waarbij het enige gemeenschappelijke is dat romantiek een hoofdrol speelt.
Hoe worden de Telefilms doorgaans
bekeken?
Dat is nogal verschillend. Maar wat je
ziet is dat ze nadat ze op tv zijn geweest
vaak online en on demand heel goed
worden opgepakt. Je ziet dat dit soort
films een heel lang leven heeft tegenwoordig.
Geeft dat uitgesteld kijken net zo’n
goed gevoel als een lineaire kijkcijferhit?
Bij de publieke omroep zijn we niet vies
van kijkcijfers maar gaat het ook heel
erg om het soort programma’s dat we
maken. Bij NPO3 maken we ook televisie
waarvan we vinden dat het gemaakt
móet worden, ook al spreekt het maar
een klein publiek aan. Wij zijn verhalenvertellers en willen mensen beroeren,
dat zit in ons dna.
Hoe kijkt u als netmanager van NPO3
eigenlijk naar de discussie over Voetbal Inside en naar wat die mannen
daar aan tafel doen en zeggen?
Het is niet mijn soort humor die daar

Toen je werd aangesteld gaf je aan
nauw te willen samenwerken met
3FM. Hoe heeft dat vorm gekregen?
Vooral online werken we nauw samen.
Die redacties zitten heel dicht bij elkaar
en wisselen heel veel uit. We pakken
thema’s samen op en ondersteunen
elkaars thema’s. Op andere gebieden is
samenwerking wat ingewikkelder. We
zijn aan het onderzoek hoe we nóg
intensiever kunnen samenwerken.
Heb je als zendermanager van het
succesvolle NPO3 een idee over hoe
3FM kan worden vlot getrokken?
Bij NPO3 geloven we dat het goedkomt
met 3FM. Veel talent dat 3FM heeft
opgeleid is de afgelopen jaren naar
Radio 2 gegaan. 3FM is dus net als NPO3
een kraamkamer gebleken en is zich nu
aan het herpakken door opnieuw jonge
talenten een kans te geven. Op social
media zijn ze bovendien de grootste en
ook op Spotify hebben ze een grote
voetafdruk. 3FM zoekt naar de plekken
waar jongeren zijn en dat lukt ze heel
aardig.
Wat doet het enorme succes van De
Luizenmoeder met NPO3?
Het is heel erg leuk. Dat het een leuke,
sprankelende nieuwe serie was wisten
we, maar laten we eerlijk zijn: wat er nu
gebeurt hadden we niet verwacht.
Heb je een verklaring?
Wat ik weet is dat De Luizenmoeder heel
erg bij deze tijd past. Het gaat over iets
wat voor heel veel mensen ontzettend
herkenbaar is en het wordt op een heel
leuke, grappige en toegankelijke manier
verteld.
Heb je al felicitaties van Arie Slob,
minister van Onderwijs en Media,
ontvangen?
Nog niet, maar het mag nog steeds.

@chiarastraub

OMG #moordvrouw
@Inge_x

Je weet dat de dood van een personage je veel doet als je de dag erna
nog steeds verdrietig bent. #liselotte
#moordvrouw
@lesAstra

Het zal raar zijn zonder Liselotte.
Wie heeft dat nou in vredesnaam
bedacht?!
@Esther_lisanne

Dank je wel lieve #moordvrouw
fans! Niet meer huilen, ik ben er
nog, alleen niet meer als Liselotte...
dikke kus op alle tranen. Ps: zelf
hield ik t ook niet droog hoor...
@fockeline

TELEFILMS OP NPO3
HET HART VAN HADIAH
TROMP
woensdag 14 februari,
20.25 uur
Muzikale romantische
komedie over Hadiah
Tromp, die haar vriend
in bed aantreft met zijn
tennislerares. Impulsief
besluit ze op vaarstage
te gaan bij de Marine.
Regie en scenario van
Erik de Bruyn (Wilde
Mossels, J. Kessels).
LOST & FOUND
woensdag 21 februari,
20.25 uur
Vijf jaar na zijn succesvolle debuut is schrijver Lucas totaal vastgelopen. In een wanhoopspoging zijn
tweede boek nieuw
leven in te blazen, reist
hij naar Berlijn. Onverwacht loopt hij daar
zijn oude reisliefde
Lena tegen het lijf.

GELUKZOEKERS
woensdag 28 februari,
20.25 uur
In het Groningse dorp
waar Harko woont,
vertrekken alle ambitieuze meiden en arriveert
een bus asielzoekers.
Hierin zit Faiza, die met
haar familie moet bewijzen dat ze geen gelukzoekers zijn. Een knap
meisje en een aantrekkelijke jongen, allebei met
een ongewisse toekomst.
GEWOON VRIENDEN
woensdag 7 maart,
20.25 uur
Joris komt niet los van
zijn ouderlijk huis, Yard
keert er juist met hangende pootjes naar
terug. Deze Almeerse
twintigers lijken voor
elkaar gemaakt. Maar
voordat ze zich aan hun
liefde kunnen overgeven, moeten ze eerst
nog het een en ander
rechttrekken met hun
moeders.

GET LOST!
woensdag 14 maart,
20.25 uur
Als haar leven wel heel
serieus dreigt te worden, boekt Fem een
solotrip naar India.
Maar als puntje bij
paaltje komt, durft ze
niet meer. Wat nu? Met
het schaamrood op de
kaken terug naar huis?
Fem kiest voor haar
vrijheid en duikt onder
in de backpackersscene
van Amsterdam.
BILLY
zondag 25 maart,
20.25 uur
Regiedebuut van Theo
Maassen over buikspreker Gerard de Groot en
zijn immens populaire
pop Billy. Het duo komt
in een diepe relatiecrisis terecht wanneer
Gerard verliefd wordt
op zijn nieuwe buurvrouw en Billy op de
supersexy voetbalvrouw
Belinda de Chatinier.
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van de televisie

Gigi Hadid
rekent af met
cyberpesters

Via een aantal tweets heeft Gigi Hadid duidelijk gemaakt
alle opmerkingen op social media over haar al dan niet te
dunne lijf spuugzat te zijn. Het model gaf tekst en uitleg
over de ziekte van Hashimoto waaraan ze lijdt, een een
auto-immuunziekte waarbij de schildklier ontstoken
raakt.
„Voor iedereen die mij te dik vond toen ik op mijn 17e
in de mode-industrie begon: toen was mijn ziekte nog niet
vastgesteld en was ik opgezwollen omdat ik vocht vasthield. De afgelopen jaren heb ik de juiste medicatie toegediend gekregen om de symptomen te bestrijden, zoals
extreme vermoeidheid en problemen met mijn metabolisme. Hoewel stress en veel reizen het lichaam ook kunnen
aantasten, heb ik altijd hetzelfde gegeten. Mijn lichaam
kan dat nu alleen beter
verwerken, omdat mijn
gezondheid beter is. Misschien ben ik voor sommige mensen nu weer te
dun, hoewel ik zelf liever
niet zo dun zou willen zijn
als nu, maar ik voel me
gezonder dan ooit.”
De half-Nederlandse
Gigi gaat nog even door:
„Ik ga me niet meer verGigi Hadid
der verantwoorden voor
hoe ik eruit zie. Dat zou
überhaupt niemand hoeven doen, hoe
je er ook uitziet. Ik wil niemand veroordelen, maar drugs zijn absoluut niet mijn ding. Dus
houd alsjeblieft op met mij in dat hokje te plaatsen, omdat jullie niet weten hoe mijn lichaam zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren.”
Tot slot zegt het model dat ze hoopt dat alle gebruikers
van social media en mensen in het algemeen iets meer
empathie voor elkaar krijgen, omdat je nooit weet wat
iemands ware verhaal is. „Gebruik je energie om een
ander omhoog te trekken, in plaats van nare opmerkingen te maken.”
De steunbetuigingen stroomden binnen, onder andere
van Kendall Jenner en Chrissy Teigen.

‘Ik ga me niet
meer verder verantwoorden voor
hoe ik eruit zie.
Dat zou niemand
hoeven doen.’

DEMI LOVATO NAAR NEDERLAND
Demi Lovato, hier met een fan, komt voor het eerst naar Nederland met een eigen show. De Amerikaanse popster, wier liedjes
meer dan 1,5 miljard keer zijn gestreamd op Spotify, treedt op 18
juni op in AFAS Live in Amsterdam. Het optreden maakt deel uit
van Lovato’s Tell Me You Love Me Tour dat geheel in het teken
staat van haar gelijknamige album dat in september uitkwam.
Lovato trad een keer eerder op in Nederland. In 2014 verzorgde ze
het voorprogramma van Enrique Iglesias in de Ziggo Dome in
Amsterdam. / EPA
/ MICHEL SCHNATER
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ZEESLAG

TECTONIC

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.

Puzzel & Win!

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.
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Met z’n vieren naar Keulen, een gezellige winkelstad vol bezienswaardigheden? Met dit arrangement verblijven jullie in een van de
comfortabele City-Hostels in Keulen. Je verblijft twee nachten op
een familiekamer, op basis van halfpension. Een van de avonden
krijg je een overheerlijk diner voor vier personen in het Hard Rock
Café in Keulen. De prijs is op basis van beschikbaarheid.
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PAARDENSPRONG

SUDOKU

Spring met de paardensprong (zoals in het schaakspel)
het woord bij elkaar.
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Meer informatie:
www.city-hostels.com/nederlands en
www.hardrock.com/cafes/cologne

S

9 8
8 7
6 8 7

TOEZICHTHOUDER

ROMPSLOMP

PARACHUTIST

HET BEST

DICHT

MĲ

BLOEDELOOS

1

4
SEIZOEN
BUIGZAAM
REET

2

ZANGSTEM
TWĲG

7
B

H

T

I

2

REEDS

BOOM

EEN ZEKERE

SCHAAP

BLOEM

4 2
8

O

5

9

2
9
1 6
7
5 3

1

3
OVERDREVEN

5
PLUS
VROEG OF
LAAT
AANZIEN

6

OPLOSSINGEN

Puzzel elke
3 weken voor
nog meer
mooie prijzen
met Win!
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ZWEEDSE PRIJSPUZZEL

ZO DOE JE MEE!
Geef dan de oplossing van de Zweedse puzzel door, je kunt
elke dag zo vaak meedoen als je wilt! Geef je oplossing door
vóór 19 feb 2018 via 0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)
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.
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EXCLUSIEF VOOR METROLEZERS
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meubel 23 genotzoeker 25 niet
lang durend 26 zwemattribuut
27 pluim 31 filmster 32 stom
35 keukenhulpmiddel 36 dialect
38 onwillig 39 beschermend
hoofddeksel 40 Indische moerbei
43 smalle ondiepte in zee 44 blauwwit metaal 46 en omgeving
(afk.) 48 meer dan wenselijk
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VERTICAAL
1 informatiedrager 2 plaats in
Frankrijk 3 internationaal (afk.)
4 en andere (afk.) 5 Nederlandse
Mededingingsautoriteit 6 betaalde route 8 god van de liefde 9 lithium 10 stormvogel 11 snugger
12 lucht (voorvoegsel) 13 sekse
15 verschrikkelijke sneeuwman
19 altijdgroene struik 20 berg-
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HORIZONTAAL
1 vrouwelijke klant 7 feestkostuum 14 generator voor fietslicht
16 leefklimaat 17 bedorven
18 plaats in Overijssel 21 hoofdstad van Zwitserland 22 voorvoegsel 24 drijvende brandspuit
26 bibberig 28 onvoltooid tegenwoordige tijd (afk.) 29 paardrijschool 30 fietsen 33 aanwijzend
voornaamwoord 34 landbouwvoertuig 37 met spoed 40 net als
(afk.) 41 jong takje 42 kraaiachtige
vogel 44 technisch onderwijsassistent 45 denkbeeldig 47 blijk
49 gebogen 50 nalatenschap
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Ochtendspits

Recept
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Speltpasta met
boerenkoolpesto
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Zon & maan
08:00 uur

17:47 uur

06:42 uur

15:26 uur

ik kijk Weerplaza

Download de app

Volgende maanfase
Nieuwe maan op 15 feb

4 personen |30 minuten |
hoofdgerecht
voor 1 potje van 250 ml
boerenkoolpesto
100 g boerenkool, fijngesneden, 2 tenen knoflook, gepeld, 50 g pijnboompitten,
geroosterd, 120 ml olijfolie
2 el citroensap, 75 g pecorino
romano, geraspt, zeezout.
Maak in een vijzel of keukenmachine de boerenkool,
knoflook en pijnboompitten
fijn. Roer er langzaam de
olijfolie en het citroensap
door. Voeg de geraspte
pecorino romano toe en naar
smaak zeezout. Bewaar de
pesto in een afgesloten potje
in de koelkast.

100 g verse boerenkool
1 rode ui, 1 teen knoflook
500 g cherrytomaatjes, 400 g
speltpasta, scheut olijfolie
zeezout en versgemalen
zwarte peper, 2 el pijnboompitten (geroosterd), stuk

pecorino romano, om te
raspen.
Snijd van de verse boerenkool
de middennerf weg en snijd
de kool grof. Pel de ui en
knoflook en snijd fijn. Was de
cherrytomaatjes en halveer
ze.
Kook de pasta gaar en giet af.
Verwarm de olijfolie in een
wok of grote pan en fruit de
ui en knoflook circa 2 minuten. Roer de boerenkool
erdoor en roerbak circa 10
minuten. Voeg de laatste 5
minuten de cherrytomaatjes
toe. Breng op smaak met
zeezout en flink wat zwarte
peper.
Meng de speltpasta met de
boerenkoolpesto en de
geroerbakte groenten. Garneer met de pijnboompitten.
Geef er de geraspte pecorino
romano bij.
Zonder suiker kookboek, Anne MArie
reuzenaar, 12,50 euro, kosmos

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

14 FEBRUARI ?VALENTIJN

Bestel snel je G knuffel
KNUFFELPOST.NL H

Zaken & transacties
T.K./T.H. Caffetaria+inv en ruime bovenwoning 3 slp te Doetichem. 0653992414

Speurder plaatsen?
ga naar:
www.speurdersindekrant.nl

Erotiek
BREDA wil je in een gezellig team zelfst goed verdienen en je tijden zelf indelen? bel 0650490106 of kijk op Huizesandra.nl (1070)

www.karins-home.nl mooie sexy meisjes op mooie kamers
010-4362152 / Rochussenstraat 99a R'dam

Geluk zit in kleine dingen.
In onze app geven we vijf tips!
Download de Metro-app!
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#treinleven

Ben je onderweg van A naar B? Laat ons weten wat je allemaal doet en ziet tijdens je reis.
Deel hier jouw #treinleven via onze socialmedia-kanalen met andere Metrolezers.
SUPERLIEF, DIT BERICHTJE DAT WE VIA
SNAPCHAT KREGEN!

‘Mijn uitzicht is
vandaag van goud!’
@hc_hoorn

‘Goedemorgen iedereen
en geniet van de nieuwe werkweek!’

@metro
@sam_de_machinist

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Jij twijfelt tussen twee alternatieven. Waarom kies je niet gewoon
allebei? Besteed wat minder tijd aan het nadenken, gewoon doen
is het motto.

STIER 20/4-20/5
Probeer spanningen te verminderen. Jij kunt vooruitgang boeken
en daardoor jouw economische positie versterken of verbeteren. Je
relatie heeft echter ook wat extra aandacht nodig.

TWEELING 21/5-20/6
Pas op je woorden. Met een flapuitopmerking kun je gemakkelijk
het gevoel van eigenwaarde van je partner kwetsen. De gevolgen
daarvan zijn heel wat groter dan je nu kunt overzien.

Bij deze! Wereldberoemd dankzij
Metro.

@carelvanderlippe spotte deze
opvallende combinatie op het
station in Utrecht.

Aaaaaaaah, superlief dit!

Daar zit je dan, met al je vrienden
in de trein ;-)

Bikkel!

Wij kunnen niet zonder jullie!

KREEFT 21/6-22/7
Jij moet je niet zo laten afleiden op het werk. Houd je bezig met de
dingen die echt belangrijk zijn. Stel prioriteiten en werk ze in de
juiste volgorde af. Dan ga jij je echt beter voelen.

LEEUW 23/7-22/8
Je stemming is flink in beweging. Het ene moment jubel je, het
andere moment ben je heel humeurig. Vergeet niet dat maar
weinig mensen daar goed mee kunnen omgaan.

MAAGD 23/8-22/9
Die houding van je is een beetje te optimistisch geweest. Nu moet
je zien hoe je je leven weer op de rit krijgt. Gelukkig heb je een
aantal goede vrienden die altijd voor je klaar staan.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Probeer wat meer aandacht aan je dagelijkse doen en laten te
schenken. Laat je niet te gauw afleiden. Dit is een probaat middel
bij concentratieproblemen.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Weet wat je wil en maak plannen. Jij zult je gelukkig voelen als je
een doel hebt dat je kunt nastreven én kunt halen.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Je bent vandaag lekker op dreef. Het gaat allemaal als vanzelf.
Misschien is het een goed idee eens iets te proberen waar jij je
anders niet aan durft te wagen.

STEENBOK 22/12-19/1
Laat jouw besluit niet afhangen van rationele overwegingen.
Gebruik je gevoel en verstand, maar ook je originaliteit bij het
nemen van de juiste beslissing. Een probleem kent vaak meerdere
oplossingen.

WATERMAN 20/1-19/2
Jouw verwachtingen zijn niet realistisch te noemen. Je wordt
daardoor vaak teleurgesteld. Totaal overbodig, als je eens objectief
naar je eigen gedrag zou kijken. Dit ligt echt aan jou.

VISSEN 20/2-20/3
Je bent een echte streber, ook vandaag gaat het weer hard tegen
hard. Je hebt echter veel meer succes als je bereid bent wat water
bij de wijn te doen. Zet niet ten koste van alles je zin door.

Elke dag de Metro-horoscoop ontvangen op je
telefoon? Zoek dan even via Facebook Messenger
onze nieuwe chatbot op: metrohoroscoop. Stuur ons
vervolgens het bericht ‘aan de slag’ en je hoeft het
nooit meer een dag zonder de sterren te doen!

DATING FOR GEEKS
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Lezerscolumn
‘Binnenzitten heeft
soms voordelen. Geen
hagel op mijn hoofd.’

‘In het altijd zonnige
Wormerveer aan het
wachten tot de intercity is gepasseerd.’

@ Z ij S p o o r T

@machinist_asd

WIE HOUDT ER NIET
VAN EEN GOEDE
WISSELSTORING?
ZEKER OP MAANDAG!

Wees een beetje
lief voor
studenten
Geachte ministers en parlementariërs,
Ik studeer politicologie aan de Vrije Universiteit en
geniet daarvan, ondanks dat dit erg zwaar is door mijn
niet aangeboren hersenletsel en epilepsie. Maar niet
alleen ik heb het zwaar, ook mijn medestudenten zonder
functiebeperking lijden steeds vaker onder de hoge prestatiedruk wat kan leiden tot angst, depressie en burnouts. Ik hoop dat u het met mij eens bent dat dit zeer
zorgwekkend is.
Natuurlijk is dit deels te wijten aan de hoge verwachtingen en de keuzestress die millennials hebben. Maar ik
geloof ook dat de druk om te presteren is verhoogd door
het beleid van de afgelopen jaren. Er wordt steeds meer
van ons verwacht. We moeten zorgen dat we ons bindend
studieadvies halen, vertraging oplopen is bijna een doodzonde, een cv opbouwen is een must om
onze stijgende kosten
te betalen en om
enigszins kans te
maken op een baan
na onze studie. En het
is niet erg om te
werken, maar is het
dan nog realistisch en
eerlijk om te verwachten dat wij allemaal
onze studie halen in
Samantha van Veenendaal
de tijd die voor de
opleiding staat?
Ik begrijp dat de
afgelopen jaren moeilijk waren en dat er overal bezuinigd
moest worden. Maar hoelang kunt u nog van een kenniseconomie spreken als er steeds bezuinigd wordt op onderwijs? Toon alstublieft een beetje begrip voor studenten, door de bezuinigingen hebben wij het moeilijker dan
de meesten van u tijdens uw studie. En natuurlijk ben ik
me er bewust van dat u het collegegeld in het eerste jaar
gaat halveren, maar de rente op de lening gaat omhoog.
Dus studenten draaien er uiteindelijk zelf voor op. En voor
huidige studenten doet het niets. Ja, onze schulden zullen
zeer waarschijnlijk groter worden. Dit klinkt niet als investeren in de toekomst.
Gelukkig moet we doorwerken tot ons 71e, dan kunnen
we het afbetalen. Het ontbreekt hier aan een visie voor de
lange termijn en dat creëert een ongezonde situatie voor
studenten. Volgens mij is het tijd voor een ander beleid,
tenslotte gaan wij uw AOW betalen.

‘Het ontbreekt
hier aan een visie
voor de lange termijn en dat creeert een ongezonde situatie voor
studenten.’

MET EEN BANAAN OP DE FOTO
Twitteraar @rracvlieshout maakte deze foto onderweg in de trein. „De Italiaanse toeristen vinden het geweldig.
Met de familie op de foto. #treinleven”

SAMANTHA
VAN VEENENDAAL
Metro plaatst elke dag een
lezerscolumn. Upload je column van
vierhonderd woorden en een foto op
onze website metrocolumn.nl. Je verdient vijftig euro als we jouw column
in de krant plaatsen.

#METROGOODVIBES
Wil jij ook in de krant? Stuur ons
dan even een berichtje via
snapmetro.

@httppuck Netjes de @Metro
achterlaten voor de volgende
lezer! #treinleven

Dit is een wel heel vrolijk plaatje!
Maar zit je nu echt in je korte
broek in de trein???

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

Dankzij u hebben deze kinderen op de
Filipijnen een veiligere toekomst!
Orkanen en zware moessonregens veranderen regelma�g
grote delen van de Filipijnen in een ravage. In 2014 kregen
het Rode Kruis, CARE Nederland en Wetlands Interna�onal
van de Na�onale Postcode Loterij een extra bijdrage van
ruim €2 miljoen voor het project ‘Een Dijk van een Wijk’ op
het zuidelijke eiland Mindanao. Dankzij deze bijdrage zijn de
35.000 inwoners van 150 kwetsbare wijken aan de oevers
van de Agusan Rivier nu beter voorbereid op natuurrampen.

Samen met de wijkbewoners zijn de risico’s in kaart gebracht
en maatregelen genomen. Zo zijn kale berghellingen opnieuw
beplant om erosie tegen te gaan, rivieroevers versterkt en
dijkjes aangelegd. Ook zijn evacua�eplannen opgesteld en
waarschuwingssystemen ontwikkeld. Met als resultaat: 150
‘dijken van wijken’ met een veiligere toekomst!

Samen maken we het verschil!

