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Nuis is de koning
van de 1500 meter!
Schaatsheld Kjeld Nuis wist dat hij het kon en maakte het gisteren
waar op de Olympische Spelen. Hij won goud op de 1500 meter.
De verrassende nummer 2 was Patrick Roest.
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EN VERDER IN METRO OVER DE OLYMPISCHE SPELEN • Shorttrackster Yara van Kerkhof stunt met zilver • Jorien ter Mors wil revanche • Een interview met skeletonster Kimberley Bos • En uiteraard de medaillespiegel en het programma voor vandaag
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spijt in zijn
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ARGUS

Rookruimtes in cafés verboden.

KONING SLUIT
BEZOEK AAN
SPELEN AF
Koning Willem-Alexander
heeft zijn bezoek aan de
Olympische Winterspelen in
Zuid-Korea afgesloten. Op
zijn laatste dag zat de koning weer in het schaatsstadion en bracht hij een bezoek aan het Olympisch
Dorp. Via Skype sprak de
koning ook nog rechtstreeks
met pechvogel Niek van der
Velden (zie bericht links). De
koning had verder onder
meer een ontmoeting met
Akwasi Frimpong, de Ghanese Amsterdammer die
namens Ghana uitkomt op
de Olympische skeletonbaan.

NIEK VAN DER VELDEN MAG ZIEKENHUIS UIT
Niek van der Velden mag vandaag het ziekenhuis in de buurt
van Pyeongchang verlaten. De 17-jarige Nederlandse snowboarder kwam zaterdag tijdens een training vlak voor de wedstrijd bij de Olympische Spelen ten val en brak zijn rechterbovenarm. Hij werd zaterdag meteen geopereerd. Van der Velden zou in Pyeongchang meedoen op de onderdelen slopestyle en big air, maar moet nu nog minimaal vier jaar wachten op
zijn olympisch debuut.

ANP

HALBE ZIJLSTRA TREEDT ‘MET SPIJT IN ZIJN HART’ AF
NA LEUGEN OVER ONTMOETING MET VLADIMIR POETIN

Kamer toont begrip
voor aftreden Zijlstra
De meeste partijen in de Tweede Kamer toonden gisteren begrip voor het vertrek van minister van Buitenlandse Zaken
Halbe Zijlstra. Hij nam deze beslissing nadat hij onder vuur
was komen te liggen omdat hij
heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting
met de Russische president
Vladimir Poetin. „Er mag voor
de minister van Buitenlandse
Zaken geen twijfel zijn over
zijn integriteit”, zei Zijlstra in
een korte verklaring in de Kamer tijdens zijn bekendmaking. „Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken
niet te belasten zie ik geen andere optie dan vandaag mijn
ontslag aan te bieden aan de
koning. Ik doe dat met spijt in

mijn hart.” De bewindsman
heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting
met de Russische president
Vladimir Poetin.
Fractievoorzitter van de
VVD Klaas Dijkhoff spreekt van
een „pijnlijke dag” en noemt
het vertrek van zijn partijgenoot „een zeer bittere pil.”
Dijkhoff noemt Zijlstra’s optreden „stom”, maar tegelijk
„niet representatief voor zijn
bijdrage aan ons land.” Hij
voegt eraan toe dat de VVD
„een kundig politicus en een
geweldige vent” verliest. GertJan Segers van de ChristenUnie
benadrukt dat Zijlstra niet
door de coalitie onder druk is
gezet te vertrekken. Sybrand
Buma van coalitiepartner CDA

’Er mag voor de minister van Buitenlandse Zaken geen
twijfel zijn over
zijn integriteit.’
Halbe Zijlstra

zei graag nog langer te hebben
samengewerkt met Zijlstra.
Zijlstra besloot gisteren niet
het debat over zijn leugen af te
wachten, maar direct een verklaring af te leggen en zijn vertrek aan te kondigen. Bram van
Ojik (GroenLinks) vindt dat
jammer. „Ik vond de toespraak
waarmee Halbe Zijlstra af-

scheid nam indrukwekkend,
maar ik had ook graag een debat met hem gevoerd.” PvdAvoorman Lodewijk Asscher
spreekt van een „verstandig besluit.”
Thierry Baudet (FvD) vindt
het „volstrekt terecht” dat Zijlstra opstapt. „Maar het is ook
de minister-president die ontzettend veel schade voor Nederland had kunnen voorkomen door resoluut op te treden.” Ook Raymond de Roon
van de PVV noemt het aftreden
van Zijlstra terecht.
D66-leider Alexander Pechtold zegt dat het Zijlstra siert
dat hij een fout heeft toegegeven en er verantwoordelijkheid voor heeft genomen.
Minister Sigrid Kaag (Buiten-

landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) neemt de
komende weken de taken van
de afgetreden Zijlstra over.
Het zal een paar weken duren voordat er een opvolger
voor Zijlstra is gevonden. Volgens premier Mark Rutte (VVD)
nemen het kabinet en zijn partij even de tijd om een nieuwe
minister te vinden. „Hier waren we niet op voorbereid.”
Zijlstra is de eerste bewindsman van het derde kabinet van
premier Mark Rutte die moet
opstappen. Zijlstra is een van
de architecten van de coalitie
van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hij onderhandelde samen met Rutte maanden met
de andere partijen over de vorming van het kabinet. ANP

WAAR GAAT
HET OVER?
Zijlstra gaf afgelopen
weekend toe te hebben gelogen over de
bijeenkomst met
Poetin in 2006. Hij
had van oud-topman
van Shell, Jeroen van
der Veer, over de
gebeurtenis gehoord.
„Ik had dat niet
moeten doen en het
spijt mij zeer.”
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Nieuwe wet is een feit:
Orgaandonatie wordt norm
Alle Nederlanders zijn in de
toekomst orgaandonor, tenzij
ze daar expliciet bezwaar tegen maken. Dat is het gevolg
van de nieuwe donorwet die
gisteren door de Eerste Kamer
werd aangenomen. Een nipte
meerderheid van de senatoren stemde voor.
De senaat debatteerde de
afgelopen twee weken over
een actief donorregistratiesysteem. Dat houdt in dat mensen die geen keuze maken, geregistreerd komen te staan als
hebbende ‘geen bezwaar’. De
hoop van Tweede Kamerlid
Pia Dijkstra (D66), de initiatiefneemster van het plan, is
dat dit in de toekomst tot
meer orgaandonaties zal leiden. Momenteel overlijden
jaarlijks zeker honderd mensen die op de donorlijst staan
omdat er niet snel genoeg een
orgaan voor hen wordt gevonden.
Over de rol van de nabestaanden was de afgelopen
weken veel te doen. Critici van
de wet menen dat die in de
toekomst minder te zeggen
krijgen over wat er met de organen van hun dierbare moet
gebeuren. De voorstanders
hoopten dit bezwaar te ondervangen met een oproep aan de
minister. Die moet nu met het
veld in overleg treden om tot
een landelijke richtlijn over
de rol van nabestaanden te komen.

Dijkstra zei na de stemming „ontzettend dankbaar te
zijn” dat de wet is aangenomen. Pas toen duidelijk werd
dat zes VVD-senatoren voor
zouden stemmen, wist ze dat
haar
initiatiefwetsvoorstel
het ging halen. Ze hoopt dat er
nu snel wordt begonnen met
„een zorgvuldige uitvoering”
van de wet.
Jopie Nooren, woordvoerder van de Eerste Kamerfractie van de PvdA, stelde ook dat
het tot het laatste moment
spannend was. „Waarom het
voorstel het toch heeft gehaald? Ik denk toch door de
zorgvuldigheid van het debat
en de waarborgen die zijn gedaan ten aanzien van de voorlichting, de informatieverstrekking, het ondersteunen
van nabestaanden. En de houding van de minister. Dat-ie
volmondig zegt: nee, er moet
iets gedaan worden aan zo'n
kwaliteitsstandaard, er moet
meer gebeuren dan nu. Dat is
wat overtuigend is.”
Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat het
nieuwe systeem in de zomer
van 2020 in werking treedt.
Eerst volgt een brede voorlichtingscampagne.
Daarnaast
moeten de computersystemen voor orgaandonatie worden aangepast om de nieuwe
registratie van ‘geen bezwaar’
mogelijk te maken.

‘Deze wet is flagrant in strijd met
het recht op privacy en op lichamelijke integriteit.’
Vincent Böhre,
Stichting Privacy First.

‘Het is een opsteker voor iedereen
die er hard voor
gewerkt heeft.’
Bernadette Haase, directeur
van de Nederlandse
Transplantatie Stichting.

‘Ongelofelijk blij
dat de wet erdoor
is, nu kunnen we
gaan bouwen aan
draagvlak en
vertrouwen.’
Hans Bart, directeur van
de Nierpatiënten Vereniging
Nederland.

ANP

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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Ondanks
koorts toch
een dikke
knuffel
Debuteren met goud en zilver op de Olympische Spelen.
Kjeld Nuis en Patrick Roest doen het op de 1500 meter.
METRO / ANP
nieuwsredactie@metronieuws.nl

De een verloste zichzelf eindelijk van de druk die jarenlang
op zijn schouders lag, de ander
verraste zichzelf met zilver.
Voor schaatsers Kjeld Nuis (28)
en Patrick Roest (22) kon hun
debuut op de Olympische Spelen niet mooier uitpakken.
Nuis is de nieuwe olympische
kampioen op de 1500 meter, hij
zegevierde op de Gangneung
Oval in een baanrecord: 1.44,01.
„Ik zei vooraf tegen mezelf: laat
maar zien dat je het kan. Dat
heb ik met beide handen aangegrepen”, zei Nuis kort voor de
huldiging voor de camera van
de NOS.
De kersverse olympische
kampioen wist zich vier jaar geleden niet te kwalificeren voor
Sotsji en beleefde pas vorig jaar
dan eindelijk zijn internationale doorbraak door bij de WK afstanden in Gangneung goud te
pakken op de 1000 en 1500 meter. Het ontlokte Shani Davis,
de olympische kampioen van
2006 en 2010 op de 1000 meter,
tot de opmerking dat ‘het jammer is dat dit pas zijn eerste
Winterspelen zijn, want anders
was dit niet zijn eerste olympische titel geweest’.
Toen
Nuis die woorden van Davis te horen
kreeg, moest

‘Zijn eerste volle
ronde van 25,06
vond ik een beetje
eng. ‘Niet te snel,
niet te snel’, dacht
ik bij mezelf.’
Coach Jac Orie over de gouden
race van zijn pupil.

hij even slikken. „Dit doet me
wel wat, ja. Ik heb altijd erg tegen Shani opgekeken.”
In de feestvreugde rond Nuis
trachtte zijn coach Jac Orie
hem zoveel mogelijk te negeren. „Ik ben ziek geweest”, liet
de coach van het succesvolle
Team LottoNL-Jumbo weten.
„Ik was verkouden en had ook
koorts. Gelukkig is het alweer
weg. Ach, het halve olympisch
dorp is verkouden. Maar ik ben
als de dood om mijn eigen
schaatsers aan te steken. Daarom probeer ik een beetje bij
hen uit de buurt te blijven.”
Maar dat liet Nuis niet gebeuren. Hij trok na de laatste rit op
de 1500 me-

ter de stevig ingepakte Orie resoluut naar zich toe voor een
groepsknuffel. Tijdens zijn race
had Nuis zijn coach nog de stuipen op het lijf gejaagd. „Zijn
eerste volle ronde van 25,06
vond ik een beetje eng. ‘Niet te
snel, niet te snel’, dacht ik bij
mezelf. Ik maakte me daar wel
een beetje zorgen over. Want zo
snel heeft Kjeld die ronde nog
nooit gereden.”
Orie hield daarna nauwlettend het scorebord in de gaten.
„Kjeld had nog een 26-er nodig
en die reed hij gelukkig. Toen
was ik een beetje gerustgesteld,
al had hij het best nog wel
moeilijk in de laatste ronde.
Maar mag het?”
Naast Nuis was er ook grote
blijdschap bij Roest, die vooraf
een beetje gerekend had op
brons. „Ik wilde zó graag een
medaille, maar ja, dat wil iedereen”, aldus Roest, die net zoals
Nuis debuteert op de Spelen.
„Dan wordt het zilver! Ik ben
heel blij, het is nauwelijks nog
te bevatten.”
Roest kwam al vroeg in actie
en moest na zijn race lang
wachten. Hij ging op de tribune
kapot van de zenuwen. „Eén
voor één zie je ze dan achter je
eindigen. Kjeld was sneller,
maar mijn tijd had nog nooit zo
dicht bij die van hem gelegen.
Toen hij had gereden, wist ik
dat het podium heel dichtbij
was. Maar ja, er moesten er nog
een paar. Maar het is gelukt, geweldig.”
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Van Kerkhof laat shortt
De dag leek te eindigen in een
deceptie voor de Nederlandse
shorttrackbrigade na de diskwalificatie tijdens de halve
eindstrijd van de 5000 meter
relay mannen, maar gelukkig was daar Yara van Kerkhof
bij wie alles op haar plek viel op
de 500 meter en zo de eerste
Nederlandse shortrackster is
die een medaille heeft gewonnen op de Olympische Spelen.
In eerste instantie leken
haar kansen op een plak miniem na haar slechte start.
„Maar ik dacht: ik moet bijblijven, er kan zoveel gebeuren.
En dat gebeurde ook.” De 27-jarige Zoetermeerse passeerde in
de laatste ronde twee van haar
concurrentes en kwam juichend als derde over de streep.
Het brons werd zelfs zilver
na de diskwalificatie van de
Koreaanse Choi Min-jeong.
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REVANCHE
Schaatsster Jorien ter Mors
beleeft een slechte start
van de Winterspelen. Ze
werd uitgeschakeld met de
relayploeg in het shorttracktoernooi. Op dat
onderdeel had ze juist zo
graag een medaille willen
winnen. „Het zuurste moment uit mijn carrière”, zei
Ter Mors in een eerste
reactie. Op de 1000 meter
vandaag op de langebaan
wil ze die bittere smaak
wegspoelen. „Ik voel me
goed, ik schaats hard, ik
heb er zin in”, blikte Ter
Mors gretig vooruit.

2
COMPLEET

3

Zesvoudig wereldkampioen
Marcel Hirscher wordt
gezien als de beste skiër
van zijn generatie, maar op
zijn uitpuilende erelijst
ontbrak nog altijd olympisch goud. De Oostenrijker
vulde die leemte eindelijk
in, op het onderdeel waarop eigenlijk niemand dat
verwachtte: de combinatie.
„Ik heb het geflikt”, zei de
zoon van een Oostenrijkse
vader en Nederlandse moeder. „Ik ben superblij dat ik
de vraag of mijn carrière
ook zonder olympisch goud
af is nu niet meer hoef te
beantwoorden.”
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Verenigde Staten

Frankrijk
Zweden
Oostenrijk
9 Italië
10 Zuid-Korea

PROGRAMMA
Vandaag
11:00 uur
Schaatsen
1.000 meter vrouwen
Marrit Leenstra
Ireen Wüst
Jorien ter Mors
Morgen
12:00 uur
Schaatsen
10.000 meter mannen
Jorrit Bergsma
Sven Kramer
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BLACK-OUT
Jeroen Otter was duidelijk
in zijn oordeel na het mislopen van de finale op de
relay bij de Olympische
Spelen in Gangneung. De
shorttrackbondscoach kon
niet anders dan Daan
Breeuwsma aanwijzen als
schuldige voor de uitschakeling. „Als je Sjinkie aflevert binnen een schaatslengte op de andere ploegen, maakt hij het wel
goed. Maar Daan kreeg een
black-out. Hij zat Itzhak in
de weg. Het is een hele
ervaren jongen. Ik trok echt
m'n haren uit de kop.”

4

trackers beetje lachen
„Ik doe het gewoon op het moment dat het moet. Geweldig
dit. Ik denk dat ik het nog niet
eens helemaal besef. Deze medaille heb ik niet alleen aan mezelf te danken, dit komt ook
door jaren hard werken met
het team. Met de relay kunnen
we geen medaille meer halen,
maar deze is ook een beetje
voor het team.”
Voor de zilveren race van
Van Kerkhof stond de halve
eindstrijd van de 5000 meter
relay mannen op het programma. Sjinkie Knegt kreeg bij een
inhaalactie in de laatste bocht
een straf waarop Nederland
werd gediskwalificeerd waardoor ze - net zoals de vrouwen ontbreken in de finale. De uitschakeling van de twee aflossingsploegen is een tegenvaller
voor de Nederlandse shorttrackers. Zowel de mannen als de

3
werd plek 2 voor Van Kerkhof
op de 500 meter na de
diskwalificatie van de
Koreaanse Choi Min-jeong. De
olympische titel ging naar de
Italiaanse Arianna Fontana.
vrouwen werden vooraf kansen op een medaille toegedicht.
In maart vorig jaar behaalden de Nederlandse mannen in
Ahoy nog de wereldtitel. In
Gangneung wilden Otter en
zijn shorttrackers revanche nemen voor de finale van de vorige Spelen in Sotsji. Freek van
der Wart ging in de eindstrijd

onderuit, waardoor Nederland
een medaille kon vergeten.
Ook in Zuid-Korea ging het echter mis.
Sjinkie Knegt was duidelijk
in zijn oordeel na de uitschakeling van de Nederlandse shorttrackmannen bij de aflossing.
„Het ging gewoon mis”, zei de
winnaar van het zilver op de
1500 meter. Knegt probeerde in
de slotronden nog te redden
wat er te redden viel. „Ik kon
het gat nog closen. Maar de
juiste passeerbeweging zat er
niet in. Het oordeel van de jury
valt vervolgens niet in ons
voordeel uit, dat kan, zo is de
sport. De energie was er wel,
maar het kwam er niet op de
goede manier uit.” Knegt kreeg
bij zijn inhaalactie in de laatste
bocht een straf, wat tot de diskwalificatie van Oranje leidde.
METRO
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DYNAMIEK
Koen Verweij begon als één
van de favorieten aan de
1500 meter, maar op de
Gangneung Oval moest hij
genoegen nemen met een
schamele elfde plek. „Een
grote teleurstelling”, bekende de Nederlandse
kampioen op deze afstand.
„Het was allemaal net niet.
Ik was niet scherp en kwam
niet in mijn ritme. Er zat
geen dynamiek in. Dit is
een grote teleurstelling. Ik
heb er verder geen verklaring voor, want in de afgelopen week liep het allemaal prima hier.'”

BELOFTE MAAKT SCHULD
Ireen Wüst wil ook wel een fles champagne van Usain Bolt. Net als
Sven Kramer eerder deed, poseerde ook ‘de koningin van ijs’ op zijn
‘Bolts’: de armen schuin boven het hoofd als een bliksemschicht. De
Jamaicaanse sprinter beloofde olympiërs een chique fles champagne
als ze als hem zouden poseren. TeamNL wijst Bolt via een tweet
fijntjes op zijn belofte.

KORT
Eerste dopinggeval
in Pyeongchang

Kimberley Bos
verbetert haar tijd

De Japanse shorttracker Kei
Saito is bij een out-of-competition-controle positief betrapt op
doping. Saito is de eerste
deelnemer van de Spelen in
Zuid-Korea die op doping wordt
betrapt. Het is niet bekend op
welke stof de schaatser positief
testte. Het CAS heeft alleen
gezegd dat de maskerende stof
acetalozamide is aangetroffen.
Het is de eerste positieve
dopingtest ooit voor een
Japanse atleet op de Winterspelen. Japan gaat prat op de
schone sporters. Het land
organiseert de Zomerspelen in
Tokio van 2020. A N P

Kimberley Bos heeft op de
skeletonbaan haar beste tijd
van deze week neergezet. De
24-jarige Nederlandse klokte
tijdens de derde officiële
training 52,74 seconden.
Daarna kwam ze in de vierde
oefensessie tot 52,76. Bos was
daarmee rapper dan maandag,
toen ze tijdens de eerste twee
trainingen 54,84 en 53,57
seconden noteerde. Met haar
tijden kwam ze uit op respectievelijk de elfde en achtste plaats.
De Britse Laura Deas was in de
derde training het snelst. De
strijd om de medailles is vrijdag
en zaterdag. A N P
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De Verstappen
van het
skeleton
Om de olympiërs beter te leren kennen duiken we in hun Instagram-account
om ze aan de hand van enkele foto's te interviewen. Vandaag: de 24-jarige
skeletonster Kimberley Bos.

JOHAN
VAN BOVEN

Maar 100 procent veilig is het
natuurlijk niet.

j.van.boven@tmg.nl

Heb je ooit een ongeluk gehad?
Ik ben weleens van mijn slee
gevallen, maar dat hoort erbij. Het
kan met snelheden van 100 tot 130
kilometer per uur gebeuren, dat is
hard, maar het is niet zo dat ik dan
over asfalt glij. Het ijs heeft veel
minder weerstand. Je glijdt gewoon door. Het is uiteraard wel
vervelend en het moet niet te lang
duren, want dan kunnen er brandwonden ontstaan. Daar heb ik
gelukkig nog nooit last van gehad.

Je was er al vroeg bij.
Op de foto ben ik pas acht
maanden oud en in Duitsland voor het eerst met mijn ouders op vakantie. Mijn moeder
vond het helemaal niets dat mijn
vader me mee de rodelbaan opnam. Maar hij zei dat het makkelijk kon en elke keer dat we harder
gingen, begon ik keihard te lachen. Mijn moeder geeft nog
steeds mijn vader de schuld dat ik
nu aan skeleton doe.

1

Verder doet niemand in de
familie aan bobsleeën of skeleton?
Nee, het bleef altijd bij rodelen. Ik
vond het leuker dan een achtbaan
omdat ik zelf de controle had over
de snelheid. We rodelen af en toe
nog steeds, maar nu vind ik het
uiteraard te saai, haha.
Hoe ben je uiteindelijk bij skeleton terechtgekomen?
Via de atletiekvereniging kende ik
een bobsleeër en hij nam mij en
mijn vriendinnen mee naar een
mobiele bobsleestartbaan om de
slee aan te duwen en erin te springen. Daar werd ik gescout en
besloot ik te gaan bobsleeën. Ik
vond het een gave uitdaging,
omdat zo'n slee erg hard gaat en je
heel goed moet kunnen sturen. Ik
was 16 jaar en mocht nog geen
auto rijden, dus dit was een mooi
alternatief. Toen ik voor het eerst
daadwerkelijk een baan af ging,
gebeurde dat met 90 kilometer per
uur. Ik dacht gelijk: wow, gaaf!
Later ben ik overgestapt naar
skeleton, omdat je daar nóg meer
het verschil kan maken met sturen. In de bob stuur je alleen met
je handen door twee touwtjes te
bedienen, maar bij skeleton gebruik je je hele lijf. Bovendien ben
ik net iets te licht voor een bobslee.
Je ligt met je hoofd naar voren
en je gaat met 130 kilometer per
uur naar beneden. Dat is toch
krankzinnig?
Veel mensen verklaren mij voor
gek. Ik ben best wel een beetje
gek, anders ga je niet op een skeletonslee liggen. Je moet niet bang
aangelegd zijn. Maar ik denk dat
dit veiliger is dan freestyle snowboarden, om maar wat te noemen.
Ik vermoed dat in die sport meer
ongelukken gebeuren dan bij ons.
Het is in het skeleton niet zo dat je
bij elke wedstrijd moet denken: ik
hoop dat ik veilig beneden kom.

Max Verstappen staat
hier met een enorme fles
champagne en jij met
een heel klein flesje bubbels.
Ik vind het verhaal van Max Verstappen mooi, omdat hij ook iets
doet wat geen enkele andere Nederlander ooit heeft gedaan. Er
hebben andere landgenoten in de
Formule 1 gereden, maar zij hebben niet gepresteerd wat hij kan.
Een week nadat hij zijn eerste GP
had gewonnen, won ik mijn eerste
Intercontinental Cup. Vrienden
van mij hadden een flesje champagne geregeld om even het verschil duidelijk te maken tussen
Formule 1 en skeleton.

4

Heb je totaal geen angst?
Het is altijd spannend om naar
beneden te gaan, maar angst is een
groot woord. Ik sta niet met knikkende knieën aan de start. Maar ik
denk ook niet: ik ga dit even doen.
Focus is erg belangrijk. Als je even
niet oplet, kun je zomaar de bocht
uitvliegen.

Dus jij bent een heel klein beetje de Max Verstappen van het
skeleton?
Toen kende niemand mij, maar
sindsdien won ik ineens wel veel
wedstrijden. Nu weet iedereen wie
ik ben.

Is dit jouw nieuwste
slee?
Mijn helm en mijn slee
zijn de enige dingen waarmee ik
mezelf kan onderscheiden. Want
het pak heeft natuurlijk gewoon
de vaste kleuren van TeamNL. Ik
ben trots dat ik als Nederlandse
skeletonster meedoe aan de Olympische Spelen, vandaar die Nederlandse leeuw. Een vriend van mij
is grafisch ontwerper en die helpt
mij met dat soort dingen. We
staan na afloop niet met onze slee
op het podium, dus heel veel
mensen zullen het niet zien. Dus
heb ik er een foto van op Instagram gezet.

Heb je al vaak met dopingcontroles te maken
gehad?
Het afgelopen jaar heel vaak. Ze
kunnen tussen 6 uur 's ochtends
en 11 uur 's avonds komen. Dan
klopt er iemand op de deur, moet
ik allerlei formulieren invullen en
vervolgens bloed of een plasje
inleveren. Ik heb 6 uur als voorkeur opgegeven, omdat ik dan
altijd naar de wc moet. Maar ik
heb regelmatig meegemaakt dat ze
's avonds komen terwijl ik al op
bed lig. Dan duurt het vaak heel
lang omdat ik dan niet naar de wc
moet. Dan is het echt vervelend,
maar het hoort erbij.

Je bent al aardig op weg
een BN'er te worden
Ik was bij het programma
Tijd voor Max te gast en dat was
mijn eerste tv-optreden ooit. Ze
zeiden dat ik erg relaxed was en
vroegen of ik het al vaker had
gedaan. Ik was niet zenuwachtig
omdat ik mocht praten over iets
waar ik veel van afweet. Ik deed
niet mee aan een quiz ofzo. Toen
ik me had gekwalificeerd voor de
Spelen was er ineens wel heel veel
aandacht. Dat hield pas op toen ik
mijn telefoon uitzette. Want soms
moet ik gewoon tot rust komen.
Maar het is natuurlijk vooral erg
leuk. Ik vind het mooi dat er zo
veel aandacht is voor skeleton. Ik
heb op basisscholen presentaties
gegeven over mijn sport en na
afloop vroeg ik steeds wie het een
keer wilde gaan proberen. Meestal
bleef de ene helft stil zitten en
sprong de andere helft zowat door
het plafond.

Bij het starten kun je best profijt
hebben van stimulerende middelen.
Zou kunnen, maar er wordt vaker
gesjoemeld met het materiaal. Je
mag de ijzers niet aanpassen, maar
sommigen halen trucjes uit om de
ijzers sneller te maken.

2

3

5

Ben jij sneller dan je concurrenten op de Spelen?
Het ligt ongelooflijk dicht bij
elkaar. Er zijn vijftien dames die
een medaille kunnen veroveren.
Het hangt van kleine foutjes af. Ik
ga strijden voor wat ik waard ben,
dan zie ik wel waar het schip
strandt. Voor mij komt sowieso
een kinderdroom uit. Toen ik 9
jaar was en op turnen zat, zei ik
tegen mijn moeder dat ik ooit naar
de Olympische Spelen zou gaan.
Het is geweldig dat dat nu gebeurd, al is het in een iets andere
sport.

1
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De supermarkt is een kweekvijver voor de liefde. Romances in de rij voor de kassa, geflirt bij de
groenteafdeling en ook tussen medewerkers bloeit er regelmatig iets op. Noël en Dave, Yta en
Allard en Esther en Matteo kunnen erover meepraten. SOFIE SMULDERS

Verliefd op het meisje
achter de kassa

‘Het blijft een leuk verhaal om
te vertellen, een Albert Heijnrelatie. We komen samen nog
regelmatig langs de winkel
waar het allemaal begon.’
ILLUSTRATIE: EEFJE SAVELKOUL

Yta en Allard
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NOËL (42) EN DAVE (43):

In de Aldi kom
je de mooiste
mensen tegen

‘Met een vriendinnetje ging ik
op stap. We zaten in de kroeg
en hij liep opeens binnen.
Stomtoevallig. ‘Hé, dat is dat
lekkere ding van de Poiesz’.
Ik trok de stoute schoenen
aan en liep op hem af.’
Esther en Matteo

Noël woonde met haar dochtertje in Nijmegen. „Ik maakte dagelijks een wandelingetje
naar de Aldi, wat ik altijd heel leuk vond.
Waarom ik dat zo leuk vond, had ik nooit
bedacht.” Door Dave dus, de snelste kassamedewerker van de winkel. Tussen de twee
kwam het langzaam op gang. „Ik stond altijd
bij hem in de rij en we wisselden weleens een
woordje. Na weken vroegen we elkaar op
hetzelfde moment: ‘Hoe heet je eigenlijk?’”
Toen Dave een keer om een dropje vroeg uit
een zak die Noël afrekende, kwam er schot in
de zaak. Ze gingen een biertje drinken. „Om 5
uur op een zaterdagmiddag. Ik had helemaal
niet in mijn hoofd: dit is een date, dus ik had
mijn dochter meegenomen. Wist ik veel.” Dat
biertje werd eten en dat eten werd een drankje met vrienden van Dave - Noël had inmiddels een oppas weten te regelen. „Het was
een heel gezellige avond. Nadat de kroeg was
gesloten, hebben we bij mij thuis nog zitten
kletsen. Om 5 uur ‘s ochtends bij het afscheid
gaf Dave me een knuffel. Toen pas had ik in
de gaten dat ik hem leuk vond.”
Zoals dat gaat, besprak Noël de avond een
dag later uitgebreid met haar beste vriendin.

„Ik zei tegeen haar: ‘Hij is het, ik
ga met hem
m trouwen.’” Bij Dave
was het kw
wartje nog niet gevallen.
Hij wist daat Noël hem leuk vond, maar
ging voor zes
z weken naar Canada. De
insteek waas: daarna zien we wel weer. „Na
drie weken
n viel er echter een kaart in de bus
en kreeg ik een b
belletje:
ll j hij miste
i
me.” Eenmaal terug in Nederland scharrelden Dave en
Noël verder, maar een relatie mocht het niet
heten. Dit duurde een half jaar, tot zij er
genoeg van had. „Ik was wel klaar met die
benaming en ik had natuurlijk een kindje. Zij
vroeg: ‘Is Dave mijn nieuwe papa? Ik maakte
hem duidelijk dat ik klaar was voor het serieuze werk: ‘Ik wil samenwonen, ik wil zes
kinderen, dit is wat je krijgt.’
Hierop volgden Daves gouden woorden:
aten we het maar proberen. Dat zijn we nu
laten
n steeds aan het doen.”
nog
O hun bruiloft
Op
w
werd
het verhaal
n
nagespeeld
m een
met
A
Aldi-karretjje. „Iedereen die
o kent,
ons
w
weet
van
o bijons
zondere
v
verhaal.”
E die zes
En
k
kinderen?
„D
Die zijn er
echt gekom
men.”

‘Om 5 uur op een zaterdagmiddag. Ik had helemaal niet in
mijn hoofd: dit is een date, dus
ik had mijn dochter meegenomen. Wist ik veel.’
Noël en Dave

ESTTHER (22) EN
MA
ATTEO (28):

Gek op het
meisje van
de Poiesz

Matteo liep meestal zo rond het middaguur
door supermarkt Poiesz in het Friese Balk,
waar Esther als caissière werkte. „Ik werkte
daar in de weekenden en altijd stond diezelfde jongen om een uur of 12 bij mijn kassa. Hij
knipoogde vaak naar me.”
Behalve die knipoog werd er ook openlijk
gesjanst, geeft Esther toe. „Af en toe maakten
we een babbeltje over de dag en flirtten we
wat, maar dat was het wel. Dat wilde ik ook
niet echt doen vanuit mijn positie.” Buiten de
supermarkt vonden de twee elkaar alsnog.
„Met een vriendinnetje ging ik op stap. We
zaten in de kroeg en hij liep opeens binnen.
Stomtoevallig. ‘Hé, dat is dat lekkere ding van
de Poiesz’. Ik trok de stoute schoenen aan en
liep op hem af.” Esther nodigde Matteo uit
voor een drankje. Dat werden er meer en ook
de eerste kus kwam al vrij snel.
„We hebben daarna een paar keer gedatet.
Na een maand was het aan. We vonden elkaar
eigenlijk meteen heel leuk en nu nog steeds”,
lacht Esther. Iedereen weet overigens waar
Esther en Matteo elkaar ontmoet hebben, iets
waar ze ook op hun bruiloft in september
2015 niet omheen konden: „Hij is gek op het
meisje van de Poiesz.”

YTA (31) EN ALLARD (37):

Onze kinderen
hebben
blauw bloed

• Gratis adviesgesprek, snel inzicht in uw kansen.
• Vandaag aangevraagd, morgen hulp.
„Ik kwam werken bij Albert Heijn Brugstraat in
Groningen, Allard werkte daar al”, vertelt Yta.
„We zaten allebei achter de kassa, hij bij de infobalie, ik als caissière.” Yta had destijds nog een
vriendje, maar Allard liet wel duidelijk merken
dat hij haar zag zitten. „De eerste vonk sprong
over tijdens het kerstdiner.”
Hierna werkten de twee een poos niet samen,
maar in die zomer daarop stonden ze regelmatig
samen in de winkel: „Samen openen, samen
sluiten, de klik was er duidelijk.” Niet lang daarna
ging het uit met Yta’s verkering en bloeide het op
tussen haar en Allard. „We gingen samen wielrennen en een keer picknicken.” Het was aan.
„Het blijft een leuk verhaal om te vertellen,
een Albert Heijn-relatie. We komen samen nog
regelmatig langs de winkel waar het allemaal
begon.” Als je bij Albert Heijn werkt, wordt er
gezegd dat je ‘blauw bloed’ hebt. „Oud-collega’s
grappen dat dat bij onze kinderen door de aderen
stroomt.”

Ga naar dynamiet.nl en/of
bel naar 079-820 02 63
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Bij lijfsbehoud
Sparta trakteren
op kroketten
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O
‘Helaas kan het ook voorkomen dat
je moet liegen terwijl je dat eigenlijk
niet wil.’
Constance van Amstel

immers geen misdaad.
Helaas kan het ook voorkomen dat je moet liegen terwijl
je dat eigenlijk niet wil. Een
paar jaar geleden zocht een
vriendin een nieuwe baan
terwijl ze net wist dat ze zwanger was. De grote vraag:
vertelt ze het of niet? Als ze
het wel zou vertellen, bestond
er een kans dat ze niet zou

worden aangenomen omdat
ze er sowieso vier maanden
niet zou zijn en misschien
daarna wel parttime zou
willen gaan werken. En als ze
het niet zou zeggen en wel
werd aangenomen, begon ze
eigenlijk al met een vertrouwensbreuk zodra ze het wel
zou vertellen. Een duivels
dilemma.

Mijn vriendin heeft het
op aanraden van
verschillende arbeidsexperts niet verteld. Ze kreeg de
baan. Gelukkig reageerde haar
baas uiteindelijk heel goed op
het blijde nieuws. Toch zou er
anno 2018 toch eens iets in de
wet moeten staan dat vrouwen beschermt in dergelijke
situaties. Maar goed, dat is
voor een volgende keer.
Toch is er nog wel een
verschil tussen een leugentje
om bestwil en echt liegen.
Echte leugens kunnen je
namelijk de kop (en je baan)
kosten zodra de waarheid
boven tafel komt. Een leugen

TR

Een klein leugentje om bestwil
op je werk, daar is nog nooit
iemand aan doodgegaan. Het
wordt zelfs aangeraden om
voor een grotere kans op de
arbeidsmarkt de waarheid zo
nu en dan een beetje te verdraaien. Tijdens het solliciteren bijvoorbeeld. Beter vertel
je je mogelijke nieuwe baas
niet dat je vorige chef een
eikel was of dat je bij je vorige
baan met knallende ruzie bent
vertrokken. Je houdt er gewoon je mond over en pas als
ernaar wordt gevraagd, vertel
je dat alles in pais en vree is
gegaan. Mocht het ooit uitlekken, dan zal je baas het nog
begrijpen ook, denk ik. Het is

ME

Metro’s Constance schrijft
iedere week over wat haar
opvalt in de wereld van
werk & geld.

De halbe waarheid vertellen
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over een ontmoeting met een prominente wereldleider kan
bijvoorbeeld niet door te
beugel. Dat weet nu ook
minister Halbe Zijlstra. Hij
verzon (naar eigen zeggen
met de beste bedoelingen)
een ontmoeting met de Russische president Poetin en dacht
daar met een ‘stom, had ik
niet moeten doen’ vanaf te
komen toen hij gesnapt werd.
Bij nader inzien zag hij zelf
toch ook in dat dat als minister
van Buitenlandse Zaken niet
écht slim is en stapte op. Heeft
het leugentje toch nog een
slachtoffer geëist.

‘Vertel vooral niet te veel
in een sollicitatiegesprek’
COLOURBOX

Sollicitanten zijn vaak veel te open in een
eerste gesprek met hun potentiële nieuwe
werkgever. En dat kunnen ze beter niet doen,
zegt werkexpert Liz Ryan.
CONSTANCE
VAN AMSTEL

KLEUR IN OPMARS
Tot slot zegt Ryan dat werkgevers zich meer en meer beginnen te realiseren dat ze met kleurrijke mensen die zichzelf kunnen zijn op het werk
verder komen dan met grijze muizen zonder identiteit, maar ze zijn er nog
lang niet allemaal. Probeer daarom tot die tijd het grootste deel van je
persoonlijke verhaal voor je baas te bewaren tot je de baan hebt.

Hopelijk heeft iedereen die op
zoek is naar een baan er iets
aan.

c.van.amstel@tmg.nl

DE TIEN GEBODEN
VAN LIZ RYAN
Als iemand iets van succesvol
solliciteren weet, dan is het Liz
Ryan wel. De Amerikaanse HRveterane behoort al jaren tot
de Fortune 500 van beste mensen in het Human Resourcevak en schrijft tegenwoordig
artikelen voor netwerksite LinkedIn en Forbes, het grootste
zakenblad ter wereld.
In al die jaren dat bedrijven
haar inhuurden voor het personeelsmanagement, zag ze
heel wat sollicitanten voorbijkomen. Het viel haar op dat
veel mensen toch niet goed weten hoe ze zich moeten gedragen tijdens een sollicitatiegesprek. Het zal door de zenuwen komen, maar in de meeste
gevallen delen sollicitanten
simpelweg te veel informatie,
zegt Ryan in een artikel dat ze
onlangs schreef voor Forbes.
In haar artikel vertelt Ryan
dat ze er nooit iets van heeft gezegd als ze weer eens een veel
te loslippige sollicitant aan tafel had zitten. ‘Ik wist niet hoe,
zonder ze kwetsen.’ Daarom
heeft ze voor eens voor altijd
een top 10 opgesteld van wat
mensen nooit moeten zeggen
tijdens een sollicitatiegesprek.

1 Vertel nooit dat je ooit bent
ontslagen. En al helemaal niet
waarom.
2 Vertel nooit dat je vorige manager (of de managers daarvoor) een klootzak, een pestkop, incapabel of een idioot
was. Ook niet als dat de waarheid is.
3 Vertel nooit dat je wanhopig
op zoek bent naar werk. Sommige bedrijven zullen afknappen op zoveel radeloosheid en
anderen zullen het gebruiken
om je minder te hoeven betalen.
4 Vertel nooit dat je van bepaalde zaken uit de vacature zenuwachtig wordt omdat je niet
goed weet of je wel kunt wat er
van je gevraagd wordt. Zeg echter ook niet dat het je allemaal
zo makkelijk lijkt dat je het in
je slaap kunt doen, maar probeer er normaal over te doen.
5 Vertel nooit dat je een ruzie
of conflict had met iemand op
je vorige werk. En al helemaal
niet als dat tot ontslag of een

proeftijd heeft geleid.

6 Vertel nooit dat je een persoonlijk probleem hebt dat
mogelijk voor moeilijkheden
in het rooster zou kunnen zorgen. Houd het voor jezelf, want
dat zijn risico’s waar werkgevers sowieso rekening mee
moeten houden. Iedereen kan
immers plotseling iets overkomen.
7 Vertel niet dat je zwanger

bent. Tenzij je het natuurlijk
overduidelijk kunt zien en je
het ook al aan andere vreemden (zoals de kassière in de supermarkt) hebt verteld. Mogelijke nieuwe werkgevers hoeven helemaal niets te weten
over de status van jouw baarmoeder. Het zijn hun zaken
niet.

8 Vertel niet dat je in deze mogelijke nieuwe baan een veel
hoger salaris gaat krijgen dan

in je vorige baan. Het is niet relevant en je nieuwe baas zal
het tegen je gebruiken bij de
salarisonderhandelingen.

9 Vertel nooit dat je over een
jaar naar het buitenland of de
andere kant van het land gaat
verhuizen. Hoewel bijna niemand een baan aanneemt voor
de rest van zijn of haar leven,
gaat een werkgever er wel van
uit dat je heel lang gaat blijven.
Geen enkele werkgever wil in-

vesteren in iemand die na een
jaar alweer vertrekt.

10 Zeg nooit dat je zelf wel
weet dat je eigenlijk overgekwalificeerd bent voor deze
baan en dat je hoopt snel door
te kunnen groeien naar een
hogere functie. Het toont je
ambitie, maar ook dat je eigenlijk neerkijkt op de baan waarvoor je solliciteert. Werkgevers vinden dat over het algemeen een afknapper.

Meer mbo-banen, nog steeds te weinig mensen
De economie trekt aan en dat
is te merken aan het aantal
vacatures voor mbo’ers. Dat
aantal is namelijk flink toegenomen, zo meldden het UWV
en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gisteren. Het
heuglijke nieuws werd onderbouwd met cijfers die zeggen
dat er van maart tot en met
augustus 2017 ruim 248.000
vacatures op mbo-niveau zijn
ontstaan. Dat is een toename

van 20 procent ten opzichte
van dezelfde periode in 2016.
Toch is er niet alleen maar
goed nieuws te melden, want
het aantal mbo’ers dat deze
functies moet opvullen is nog
altijd niet toereikend. Een
paar maanden geleden werd
de noodklok nog geluid over
dat er te veel mbo’ers niet op
dat niveau gaan werken, maar
bijvoorbeeld doorstromen
naar het hbo. Dat probleem is
uiteraard niet nu al opgelost.

Dat beaamt ook de woordvoerder van SBB. „Het is terecht je af te vragen of er wel
genoeg mbo’ers zijn. Ik heb
geen cijfers paraat, maar ik
kan wel zeggen dat dat zo is.
Er stromen mensen vanuit het
mbo door naar hbo, er is is
een demografische krimp,
allemaal oorzaken van het
tekort.” Samen met tal van
andere partijen werkt SBB nu
samen om het mbo weer
aantrekkelijk te maken.

„Door middel van onderzoeken als deze over de vacatures
hopen we dat jongeren inzien
dat er echt wel veel werk is in
het mbo. Wij helpen vervolgens bij het vinden van een
goede stage of informeren
over het omscholen naar een
andere mbo-sector.”
De meeste mbo’ers zijn
volgens het onderzoek nodig
in de sectoren gastvrijheid,
retail en zorg.
METRO
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BRANDED CONTENT
IN SAMENWERKING MET FEYENOORD

‘Feyenoord moet durven
voorop te lopen’
U startte op 1 november
vorig jaar met de opmerking dat u iedere medewerker van de club wilde leren
kennen. Alle handen geschud?
Binnen Feyenoord wel, maar
het netwerk rondom de club
is zó omvangrijk dat ik nog
wel wat handen te gaan heb.
Al ben ik een eind op streek.
Wat leerde u over Feyenoord tijdens al die kennismakingsgesprekken?
Dat Feyenoord zeer gedreven
medewerkers heeft, die de
club sterker willen maken en
een nog grotere maatschappelijke rol willen laten spelen.
Maar ook dat Feyenoord een
relatief kleine organisatie is,
ter grootte van een MKBbedrijf, met meer mediaaandacht dan een multinational. Feyenoord is topsport,
talentontwikkeling, stadion,
horeca, retail, media en een
maatschappelijke organisatie
ineen. Kleine eenheden, verdeeld over meerdere plekken
in en om De Kuip. Dat is niet
eenvoudig om overzicht over
te houden en aan te sturen.
Het is daarom onze wens om
de totale organisatie van de
club en het stadion zo veel
mogelijk bij elkaar onder te
brengen.

Jan de Jong beleefde vorige week
zijn honderdste werkdag in
dienst van Feyenoord. De
algemeen directeur kijkt terug én
vooruit. ‘Het model van Bayern
München - met grote merken die
een beperkt aandeel nemen spreekt ons aan.’ STEVEN VAN DER HOEVEN

Binnen Feyenoord City?
Nee, mogelijk komende zomer al. Zo kunnen we een slag
maken in communicatie en
efficiency. We moeten makkelijker bij elkaar binnen kunnen lopen.
Het nieuwe stadion moet
het middelpunt worden van
een nieuw gebied waarin
sport en vrije tijd centraal
staan. Kent u inmiddels alle
ins en outs?
Veruit de meeste tijd ben ik
hier mee bezig geweest. Wat
is het maximale financiële
risico dat Feyenoord in dit
project mag, kan en wil lopen? Nou, dat is echt beperkt.
Als Feyenoord City er komt,
dan loopt Feyenoord helemaal
geen risico en is alles afgedekt
in het totale plan. Gaat het
onverhoopt níet door, dan is
het risico beperkt van 2,3
miljoen tot 5 miljoen euro. En
dat hoeven we dan ook niet
eens direct af te tikken, maar
mogen we langlopend aflossen. De continuïteit van Feyenoord komt dus geen moment in gevaar, en bij het
eventueel niet doorgaan
pakken we ons verlies en
laten we het topsportbudget
buiten schot.
Kan Feyenoord dit risico
dragen?
Ja, de club is kerngezond. We
zitten financieel zó lekker in
ons vel, dat we een recordbod
van Newcaste United op Nicolai Jørgensen kunnen afslaan.
Omdat we meer waarde hechten aan onze sportieve ambities en het bieden van een zo
sterk mogelijk team aan onze
supporters. Wat Feyenoord
City betreft: om een totaalproject van 420 miljoen euro te
kunnen realiseren, móét je
wel enig risico lopen. Wij
doen dit op een veilige manier, de club ligt niet in de
waagschaal.
Hoe staat het er nu voor met
de financiering?
Het einde van de zomer is

voor de financiering een
belangrijk toetsmoment. Dan
weten we of banken en fondsen meegaan naar de volgende fase. Blijkt de animo onvoldoende, dan zijn we mans
genoeg om te stoppen. En dan
gaat het dus om een risico van
2,3 miljoen euro voor Feyenoord, over meerdere jaren
af te lossen.

Welke signalen krijgt u uit
de financiële markt?
Het licht staat op groen. Maar
dat zegt niets, want het is nog
niet het einde van de zomer.
Ik verkoop geen huid voordat
de beer geschoten is.
Bij uw aantreden noemde u
Feyenoord een maatschappelijk fenomeen. De club
loopt met haar sociale programma's voorop in het
betaald voetbal. Toch wil u
met Feyenoord in de samenleving een nóg grotere rol
spelen.
Dat zit in ons DNA - wij zijn
opgericht door jonge mensen
die samen wilden sporten, die
Zuid samen beter en leuker
wilden maken. We zijn 110
jaar verder, maar die uitda-

‘Gaat het nieuwe
stadion door, dan is
er geen financieel
risico voor
Feyenoord.’
Jan de Jong, algemeen directeur
Feyenoord

ging ligt er opnieuw. Obesitas
is een van de grootste problemen van Rotterdam en juist in
de wijken rondom ons stadion
blijft de sportdeelname ver
achter ten opzichte van de
rest van Nederland. Nou, laten
wij nu goed zijn in sport en
talentontwikkeling. Wij willen van Feyenoord de sterkste
sportclub van Nederland
maken. Waar iedereen - jongen, meisje, jong, oud - lid van
kan worden. Met sportfaciliteiten en -programma's in de
wijken waar het het hardste
nodig is. Structureel, met
aandacht en laagdrempelig.
Basketbal, volleybal, hockey met Feyenoord kun je straks
meer dan alleen voetballen. Je
hoort niet alleen bij de club,
maar kunt vooral ook meedoen.

Is sportdeelname de verantwoordelijkheid van een
betaald voetbalclub? Dit
hoort toch veel meer bij de
gemeente thuis?
We doen dit samen met de
gemeente. Feyenoord is misschien wel het sterkste merk
van Rotterdam. En ver daarbuiten. Miljoenen mensen
léven met de club. We weten
dat wij de aangewezen partij
zijn om mensen in beweging
te brengen. Welke organisatie
heeft er een grotere aantrekkingskracht dan Feyenoord?
Precies. Daar moeten we iets
mee doen. Daar wíllen we iets
mee doen. Feyenoord City
wordt een enorme boost voor
Rotterdam-Zuid. We helpen
jongeren hun toekomstdromen te realiseren. Met banen,

stages en makkelijk toegankelijke sportfaciliteiten.

Zien we de inwoners van
Zuid straks terug in het
nieuwe stadion? Met andere
woorden: kunnen zij een
kaartje voor een thuiswedstrijd betalen?
Misschien werken ze er wel!
Londen heeft laten zien hoe
de Olympische Spelen de
katalysator kan zijn voor de
ontwikkeling van een heel
stadsdeel. De wijken werden
aantrekkelijker en de welvaart nam toe. Dat kan hier in
Rotterdam ook. Het is vervolgens aan de mensen zelf om
te bepalen waaraan ze hun
geld uitgeven. Feyenoord zal
altijd een volksclub blijven,
met betaalbare kaartjes. Doordat iedereen op Zuid straks lid
kan worden, denken we dat
de verbondenheid met de
inwoners alleen maar zal
toenemen. Iedereen heeft
straks wel een zusje of neef
die bij Feyenoord sport of
extra schoollessen volgt.
Feyenoord City komt eraan,
Feyenoord 1 betrekt komende zomer een nieuwe trainingsaccommodatie en voor
de jeugdopleiding en amateurtak wordt een gezamenlijk sportcomplex gebouwd.
Welke koers gaat de club
verder varen? Waar staat
Feyenoord voor?
Feyenoord moet durven voorop te lopen. Wij willen een
mooie volksclub zijn, met de
focus op topsport en met
moderne ideeën. Het zou
mooi zijn als we ons van een

JAN DE JONG
Jan de Jong startte op 1
november vorig jaar als
algemeen directeur van
Feyenoord. Daarvoor
was hij sinds 1993 werkzaam bij de NOS. De
Jong maakte 12,5 jaar
deel uit van de directie
van de omroep, waarvan
de laatste 7,5 jaar als
algemeen directeur.

instituut kunnen ontwikkelen
tot een sociaal communicatienetwerk. Wij hebben 2,5
miljoen supporters en zien
wereldwijd een groeiende
vraag naar live sportcontent.
Ik zou graag zien dat we een
van de eerste partijen zijn die
mediacontracten afsluiten
met Facebook, Google en
Apple. En daar een vergoeding
voor ontvangen. Zodat we
onze supporters nog beter
kunnen bedienen en de club
kan doorgroeien.

Zijn er sportorganisaties die
hierbij als voorbeeld dienen?
Ik vind Bayern München het
allermooiste voorbeeld. Zij
zijn erin geslaagd structureel
de concurrentie aan te gaan
met de grote clubs in Engeland en Spanje, terwijl er in
die landen meer geld omgaat.
Bayern heeft met een goed

verhaal grote partijen zoals
Allianz, Audi en adidas aan
zich weten te binden. Zij
hebben beperkt aandelen in
de club genomen, geld beschikbaar gesteld, zodat de
clubleiding kon investeren in
stadion, jeugdopleiding en de
organisatie. Bayern werd
hierdoor als club krachtiger,
waardoor het eerste elftal
uiteindelijk ook weer sterker
werd.

Jullie hebben het contract
met adidas net met vijf
seizoenen verlengd.
En daar zijn we waanzinnig
blij mee. Hoe wij de verkoop
van onze adidas-kleding met
onze winkels volledig in eigen
hand hebben, is een voorbeeld
van modern en slim partnership.
Maar een eventueel aandeel
in de club is niet ter sprake
gekomen?
Dat is veel te vroeg. Maar het
op deze manier binden van
grote merken aan Feyenoord
zou voor continuïteit kunnen
zorgen. Plus onze denk- en
innovatiekracht enorm vergroten. Feyenoord heeft tweehonderd medewerkers, zulke
internationale A-merken
tienduizenden. Het is een
mooi model om te onderzoeken, wij geloven in ons verhaal. Het is razend knap hoe
Eric Gudde met zijn team
Feyenoord in tien jaar tijd na
een bijna-faillissement kerngezond en stabiel heeft gekregen. Nu is het tijd om Feyenoord uit te bouwen.
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Paisley

De Schotse stad Paisley, kandidaat voor de titel
Culturele Hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk in
2021, is bekend van het wereldberoemde
gelijknamige textielmotief. Maar er is meer te
beleven!

Doen
Shoppen

Slapen
Genieten

HUIS VERKOPEN?
Doe het zélf op JAAP.NL
Vanaf

DE VOORDELEN:

€ 298,-

✔ Professionele foto’s
✔ Makelaarsadvies
✔ Keuze in pakketten
✔ Bespaar geld

De eerlijke huizensite.
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Ook in
première
Selectie van films die deze week net als
Gek Van Oranje voor het eerst in de
Nederlandse bioscopen gaan draaien.
The Shape Of Water
De Oscarfavoriet van de
meesterlijke verhalenverteller Guillermo del
Toro is een sprookje. De
film speelt zich af tijdens
de Koude Oorlog in
Amerika circa 1962. In
een verborgen en zwaarbeveiligd overheidslaboratorium waar ze werkzaam is, zit de eenzame
Elisa (Sally Hawkins) gevangen in een leven van
isolatie. Elisa's leven verandert voor altijd als zij
en collega Zelda (Octavia Spencer) een geheim
experiment ontdekken.

Voetbal
verbroedert
Feelgoodfilm Gek van Oranje speelt tijdens de zomer van 2010 waarin het Nederlands
elftal de finale haalt van het WK in Zuid-Afrika. Metro vroeg de regisseur en de
hoofdrolspelers naar hun eigen oranjebeleving. MARIO WISSE

Broeders
Wanneer Yasin El Amrani na een periode van
vrijwilligerswerk in een
vluchtelingenkamp in
Jordanië spoorloos verdwijnt in de oorlogshel
van Syrië, maakt zijn
familie in Nederland zich
grote zorgen. Zijn oudere
broers, tegenpolen stand up-comedian Hassan en
militair Mourad, besluiten hun broertje zelf op te
sporen en hem mee terug te brengen. Zal dit de
broers, ondanks de confrontatie met de gruwelijkheden van de oorlog, dichter bij elkaar brengen, of heeft de oorlog onherstelbare wonden
geslagen?
Black Panther
Marvels Black Panther
volgt het verhaal van
T’Challa, die na de dood
van zijn vader, de koning van Wakanda,
terugkeert naar huis om
zijn rechtmatige plek
als koning in te nemen.
Zijn moed als koning en
Black Panther wordt alleen op de proef gesteld
door een heftig conflict met een oude vijand, dat
niet alleen het lot van Wakanda, maar ook van de
rest van de wereld in gevaar brengt.
Ted & Het Geheim Van
Koning Midas
Ted Stones reist naar Las
Vegas voor een presentatie van archeologe Sara
Lavroff. Ze heeft bewijs
gevonden van het bestaan van de Halsketting
van Midas, de mysterieuze koning die volgens de
mythe alles wat hij aanraakte in goud liet veranderen. De hereniging met Sara wordt verstoord
wanneer een rijke slechterik haar ontvoert, om
zo de talisman te vinden die oneindige rijkdom
kan brengen. Nederlandse versie met stemmen
van onder anderen Jan Kooijman, Pip Pellens,
Charly Luske, Murth Mossel en Ferry Doedens.
Marlina The Murderer
Marlina (Marsha Timothy) is nog maar net
weduwe geworden en
bewaart haar echtgenoot als een mummie in
een hoek van haar
woonkamer, wanneer
een lokale bende zich
meldt in de afgelegen
boerderij. Ze zeggen dat
ze haar zullen beroven, dat ze haar waarschijnlijk ook zullen verkrachten, maar dat ze eerst
graag een maaltijd willen. Dat dit niet goed kan
aflopen voor de ongewenste bezoekers, suggereert de titel al. Met het hoofd van de vermoorde
bendeleider Markus gaat Marlina op weg naar
het politiebureau.
The Insult
Tijdens de renovatiewerken van een appartementsgebouw in Beiroet
leidt een probleem met
de waterafvoer tot een
confrontatie tussen
bewoner Toni en aannemer Yasser. Toni is een
Libanese christen, Yasser
een Palestijnse vluchteling. Als de ruzie uit de
hand loopt door een belediging, worden beide
mannen meegesleurd in een neerwaartse spiraal
waarvan de draagwijdte veel verder reikt dan de
grenzen van de rechtspraak. Het incident tussen
beide mannen leidt tot een zaak van nationaal
belang.

Martijn Fischer
(speelt voetballiefhebber Michael)
Vooral het EK van 1988 (toen Nederland
Europees kampioen werd) kan ik mij
nog goed herinneren. Ik was toen 20
toen en keek alle wedstrijden samen
met mijn zwager. Het beeld dat ik nog
altijd op mijn netvlies heb staan is dat
die tijdens een van de wedstrijden achterover van een biljart afviel en pas de
volgende ochtend thuiskwam, met zijn
Gullit-pruik achterstevoren op zijn
hoofd. Iedereen ging vollédig uit zijn
plaat toen, geweldig. Wat mij betreft
wordt het feit dat Oranje zich niet heeft
gekwalificeerd voor het WK komende
zomer een beetje gecompenseerd door
deze film. Als je ‘m ziet, krijg je toch dat
gevoel van prettige saamhorigheid dat
bij oranjesuccessen hoort even mee.
Nasrdin Dchar
(speelt voetbalhater Adam)
Ik speel in Gek Van Oranje een schrijver
die voetbal haat. Best lastig, want in het
echte leven ben ik gek op voetbal. In de
zomer van 2010 draaiden we Rabat (succesvolle roadmovie met ook Marwan
Kenzari en Achmed Akkabi) en keek ik
heel veel wedstrijden samen met die
jongens. Nooit zal ik vergeten hoe fucked up ik mij na die finale tegen Spanje
voelde. Gek van Oranje gaat trouwens
niet over voetbal, dat is alleen het bindweefsel. Maar toen ik de film zag, kreeg
ik desondanks weer dat euforische WKgevoel. Ik denk dat Nederland komende
zomer een rood shirtje (het shirt van
Marokko) aanheeft. Zou toch tof zijn,
en een mooi moment om te verbroederen.
Esmée van Kampen
(speelt voetballiefhebber Janice)
Ik ben echt een typische vrouw: ik snap
niks van voetbal. Voetbal is een klein
beetje oorlog zeg ik altijd, of was het iemand anders die dat altijd zei? Waar ik
wél echt voor ga zitten? Voor documentaires. En voor Rico Verhoeven.
Jan Versteegh
(speelt Oranje-spits Roy)
Ik speel een speler van het Nederlands
elftal, maar in werkelijkheid kan ik absoluut niet voetballen. Naar voetbal kijken doe ik wel, met name naar EK’s en
WK’s. Vind ik leuk: lekker met je vrien-

GEK VAN
ORANJE
Gek van Oranje is een
feelgood mozaïekfilm, die
zich afspeelt tijdens die
paar weken dat Nederland
zijn doe-maar-gewoon
mentaliteit van zich afschudt en helemaal opgaat
in de totale oranjegekte.
Het is zomer 2010 en Nederland gaat lekker tijdens het
WK voetbal in Zuid-Afrika.
De Oranjefans dromen met
elke gewonnen wedstrijd
van een plek in de finale,
terwijl zij die niks met
voetbal hebben de verlaten
straten voor zichzelf hebben. In deze licht verhitte
gemoedstoestand worden
mensen naar elkaar toe of
juist verder van elkaar af
gedreven.

den in een oranje shirt een beetje roepen en dollen. Wat ik ook mooi vind
is dat Oranje verbroedert: iedereen
staat tijdens zo’n toernooi ineens
met zijn neus dezelfde kant op. Dit
is mijn eerste rolletje in een film
tussen allemaal geweldige acteurs
als Ton Kas en Martijn Fischer. Ik
vond het erg spannend. Heel leuk
om te doen ook. Als er iets leuks
voorbijkomt, waarom niet?

Martijn Lakemeier
(speelt voetballiefhebber Leon)
Of ik mij het WK van 2010
nog kan herinneren? Eigenlijk niet. Wat ik wel
weet, is dat we belangrijke
wedstrijden van Nederland altijd bij mijn vriend
Menno in Zwijndrecht,
met de tv op het garagepad, keken.
Pim van Hoeve
(regisseur Gek
Van Oranje)
Ik volg de wedstrijden
van Oranje altijd fanatiek. Maar de basis van
het verhaal van deze
film is bedacht door iemand die helemaal
niet van voetbal houdt.
Het WK en het feestgedruis vormen dan ook
alleen maar het decor
van Gek Van Oranje. Scenarist Pieter Bart Korthuis kreeg het idee in
2000 toen hij tijdens het
EK dat destijds in Nederland en België werd gespeeld alleen over straat
liep in Amsterdam. Iedereen zat in huiskamers, tuinen en cafés in die wedstrijden op te gaan en hij voelde
zich een beetje eenzaam. Hij
dacht: als ik nu een leuk meisje
tegen zou komen, zouden we allerlei gekke dingen kunnen gaan
doen, want er is nu niemand in Artis en
ook de snelwegen zijn leeg.

Gek Van Oranje draait vanaf morgen in de bioscoop.
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Bestbezocht Top 3
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Fifty Shades Freed
De climax van het wereldwijd succesvolle Fifty
Shades-fenomeen. De
onafscheidelijke Christian
en Ana genieten samen
van hun luxe levensstijl, in
de veronderstelling –
onterecht - dat ze de duistere figuren uit hun verleden achter zich hebben
gelaten.

Maze Runner:
The Death Cure
In de epische finale van de
Maze Runner-saga leidt
Thomas (Dylan O’Brien)
zijn groep ontsnapte
Laarders op hun laatste en
gevaarlijkste missie tot nu
toe. Om hun vrienden te
redden, moeten ze inbreken in de legendarische
Laatste Stad.

The Post
Film van Spielberg over de
onwaarschijnlijke samenwerking tussen de eerste
vrouwelijke uitgever van
een grote Amerikaanse
krant, Katherine Graham
(Meryl 4Streep) en hoofdredacteur Ben Bradlee
(Tom Hanks) van The
Washington Post.

Arme jongeren VS gratis
naar Black Panther
Via een campagne wordt geld ingezameld voor kaartjes voor een superheldenfilm
met een bijna geheel donkere cast.
In de Verenigde Staten loopt een
landelijke campagne om geld in te
zamelen voor gratis tickets voor de
film Black Panther. Die kaarten zijn
bestemd voor jongeren, scholieren
en studenten met een smalle beurs.
Die actie begon in de overwegend
zwarte New Yorkse wijk Harlem
en kreeg grote bekendheid toen
Ellen DeGeneres er aandacht
aan besteedde in haar talkshow.
Verspreid over het hele
land wordt op 400 plaatsen
geld ingezameld. Tot nu toe
is in totaal ongeveer
400.000 dollar opgehaald.
Daarmee kunnen zeker
40.000 bioscoopkaarten
gekocht worden.
Studenten in Boston
mogen tijdens hun
voorjaarsvakantie
gratis naar de bioscoop. Dat is mogelijk
door een crowdfunding die op touw is
gezet door Liz Miranda, de directrice van

een jongeren- en gemeenschapshuis
in de plaats Roxbury even buiten
Boston.
De actie leverde tot nu toe 10.000
dollar op, wat ongeveer staat voor
duizend filmtickets. Miranda hoopt
dat er nog meer geld wordt ingezameld en zegt ervan overtuigd te zijn
dat dit ook gaat gebeuren. „Het geld
stroomt nog altijd binnen. Ik krijg
positieve reacties vanuit heel het
land”, zegt ze.
De makers van de film zal het niet
meteen opvallen. Op basis van de
voorverkoopcijfers van de film wordt
geschat dat er in het eerste weekend
150 miljoen dollar in de kassa's
stroomt. Nog nooit eerder werden er
voor een bioscooptitel over een superheld zoveel tickets in de voorverkoop
aan de man gebracht.
De film over het Marvelpersonage
is bijzonder omdat de cast vrijwel
geheel uit donkere acteurs bestaat.
Bovendien prijzen critici het onderliggende sociaal-kritische commentaar
in het verhaal. De Amerikaanse media
hebben Black Panther om die redenen
al uitgeroepen tot ‘een fenomeen’.

AFP
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TENTJE-BOOMPJE

WOORDZOEKER

Boven, naast of onder elke boom staat een tentje. De tentjes raken
elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers geven aan hoeveel tentjes er
in de betreffende rij of kolom staan.

Puzzel & Win!
1 x ‘smakelijk Keulen’arrangement t.w.v. € 448,-

WINTERSPELEN
AERIALS

LILLEHAMMER

AMATEUR

MARK TUITERT

BODE MILLER

MEDIA

CURLING

PAARRIJDEN

DEELNEMERS

PERSCONFERENTIE

2

DRIE KILOMETER

PUCK

2

EREMETAAL

SCHAATSEN

2

FREESTYLE

SKIEN

2

KEES VERKERK

START

2

KUNSTRIJDEN

SVEN KRAMER

LAKE PLACID

VANCOUVER

LEO VISSER
L

VIERMANSBOBSLEE

3
1
2
3

3
4

1

2

3

1

2

2

2

3

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.

2

SUDOKU
U

Meer informatie:
www.city-hostels.com/nederlands en
www.hardrock.com/cafes/cologne
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RIVIER IN
POLEN

JAPANS
BORDSPEL

LIDWOORD

KĲKBUIS

KIENSPEL

2
ZODOENDE

AFGELEGEN

1

OPLOSSINGEN

Puzzel elke
3 weken voor
nog meer
mooie prijzen
met Win!
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5

6

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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19 geroosterde sandwich 22 min
24 terug naar de afzender 26 inrichting (afk.) 28 vierdeursauto
30 laatste gedeelte 33 fijne geestigheid 34 betreffende 37 strelen
40 girafachtig dier 43 rivier in
Rusland 45 beklemd 48 loofboom 49 betaalplaats 50 soezerig
52 Zeer Eerwaarde (afk.)
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VERTICAAL
2 laatste letter van het Griekse
alfabet 3 Grieks eiland 4 deel van
een kolenkachel 5 naar 6 onverpakt 8 stand van de edelen
9 moeder 10 vruchtennat 11 grote
rommel 12 Economische Zaken
13 romantische opvatting 14 ambachtsman 18 de een de ander

14

3
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HORIZONTAAL
1 lesruimte 7 knaagdier 15 hoofdstad van Rusland 16 ginds 17 les
op school 19 snelheid 20 wier
21 aluminium (afk.) 22 vergaan
hout 23 tijdvak 25 kunstleer
27 Egyptische godin 29 houtsoort
31 uitroep van afkeer 32 telwoord
35 motorraces in Assen 36 hoog
schoeisel 38 zandheuvel 39 einde
van een vorstperiode 41 bontgekleurde papegaai 42 meertje
44 zonder kosten (afk.) 46 zoen
47 Europees volk 49 met weinig
kansen 51 vrouwelijk dier 53 cosmetica 54 verblijf voor renpaarden 55 soort foto
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Ochtendspits

Recept

Avondspits
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Bruine rijst met zalm,
avocado en geroosterde nori
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Zon & maan
07:58 uur

17:49 uur

07:20 uur

16:26 uur

ik kijk Weerplaza

Volgende maanfase
Nieuwe maan op 15 feb

Download de app

Voor 4 personen
625 ml water
zeezout
225 g bruine kortkorrelrijst
1 tl koolzaadolie
4 zalmmoten geschikt voor
sushi (elk ongeveer 110 g en
2,5 cm dik)
2 norivellen
3 el vers citroensap
3 el natriumarme sojasaus
1½ tl hete chilisaus
1 avocado, gehalveerd, ontpit,
geschild en in plakjes
1 komkommer, in de lengte
gehalveerd en daarna in
schuine plakken gesneden
handvol koriander
1 kleine Thaise chilipeper
Breng het water met zeezout
en de rijst aan de kook in een
steelpan. Zet het vuur laag en
laat ongeveer 40-50 minuten
met het deksel op de pan
sudderen tot de korrels zacht
zijn en het water is geabsorbeerd. Haal de pan van het
vuur. Laat 10 minuten staan

en roer los met een vork.
Verhit de koolzaadolie in een
antiaanbakpan op hoog vuur.
Dep de zalmmoten droog. Bak
de vis 1½ tot 2 minuten, zodat
de buitenkant goudbruin is,
maar de binnenkant nog
rauw. Laat even afkoelen.
Rooster intussen de norivellen
door ze een voor een met een
tang in de vlam van het fornuis te houden tot ze beginnen te rafelen en de geur
vrijkomt.
Meng in een kom het citroensap, de sojasaus en de chilisaus. Verdeel de rijst over vier
borden en giet de helft van de
saus erover. Schik de avocado
en komkommer op de rijst.
Trek de zalm in stukjes en
verdeel over de borden.
Besprenkel met de overgebleven saus en bestrooi met
koriander. Breek de nori in
stukken en serveer erbij.
FRISSE START, MARTHA STEWART,
KOSMOS UITGEVERS

SPEURDERS
Algemeen

TRAVEL

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

Roëll de Ram
@wearetravellersnl

Vakantie & vrije tijd
Vakantie binnen Europa

De beste influencers vind
je bij Blog Society!

Erotiek

FOOD

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

SPEURDERS

Jade van Boekel
@daliskitchen_nl

FOOD

Jadis & Anouk
@thelemonkitchennl

Ben jij ook inluencer?

24 uur per dag, 7 dagen per week
uw Speurder opgeven
www.speurdersindekrant.nl

Sluit je dan aan bij het Blog Society netwerk van TMG
Ga nu naar www.blogsociety.nl
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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.
OEPS! KLEIN TIKFOUTJE! EXCUSES AAN ALLE
OPLETTENDE LEZERS
DIE ONS HIEROP
GEWEZEN HEBBEN.

‘Laatste dag...
Oeteldonk Centroal!
#goedemorgen
#treinleven’
@Lieke76

‘Best wel blauw die
lucht vandaag’

@metro
@HermanHulzen

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Let goed op je eten. Je hebt de neiging te veel en slecht te eten. Dat
heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar ook de psyche lijdt
daaronder. Het kan gemakkelijk tot onvrede met jezelf leiden.

STIER 20/4-20/5
Je bent bezorgd over je privéleven. Wellicht ben je bang dat je
relatie stuk loopt. Vergeet niet dat iedereen weleens moet knokken
voor zijn relatie. Er zijn nu eenmaal ups and downs in het leven.

TWEELING 21/5-20/6
Jij gedraagt je zeer teder en liefdevol tegenover je partner. Dat
geeft hem/haar het zelfvertrouwen dat hij/zij nodig heeft en dat
zie je. Wees niet jaloers, je zult precies dat terugkrijgen wat je
geeft.

KREEFT 21/6-22/7
Als er een conflict ontstaat, moet je zorgen voor de juiste communicatie. Kom niet in de verwijtende sfeer. Zeg wat je voelt, hoe jij je
voelt bij wat de ander doet of zegt. De ander zal zich aanpassen.

Lekker bezig jongen! Laat je de
krant achter in de trein voor de
volgende lezer? Sharing is caring!

@lindavanputten Schetsen in de
trein. 20 minuten de tijd. #treinleven #treinschets

Zo zien we het graag: meer dan
genoeg zitruimte en nog een
Metro om te lezen ook. Lucky you!

@Sonja_Esselink Zonsondergang
genomen door raam trein dat wel
een poetsbeurtje kon gebruiken

Deze Snapper neemt elke dag de
krant mee voor de collega’s. Lief!

@Cassandra_2019 Lange reis, te
veel koffie #treinleven

LEEUW 23/7-22/8
Jouw eerlijkheid slaat gemakkelijk om in botheid, vooral als je je
gekwetst voelt. Houd je kritiek tegenover je partner even voor je
tot je weer samen bent. Anderen zullen je reactie niet waarderen.

MAAGD 23/8-22/9
Je gedrag is vandaag hopeloos impulsief. Gebruik dat positief. Rij
niet te hard in het verkeer en doe geen domme dingen. Uit je ware
gevoelens tegen diegene die je een warm hart toedraagt.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Je mag alles laten liggen, als jij denkt dat een vriend jouw hulp
nodig heeft. Maak je geen zorgen, je omgeving zal daar echt alle
begrip voor hebben.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Van dit slordigheidje van jouw kant hoef je geen drama te maken.
Maar je kunt er ook niet zomaar overheen stappen. Zoek een
middenweg.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Jij barst vandaag van de energie. Het is dan ook een uitstekend
moment om de armen letterlijk uit de mouwen te steken. Als je ook
nog blijft nadenken bij wat je doet zal het resultaat verbluffend
zijn.

STEENBOK 22/12-19/1
Zorg ervoor dat je vandaag uitgeslapen en fit de dag begint. Je kunt
weleens het een en ander om je oren krijgen. Maar onthoud dat
het nooit zo erg is als het lijkt.

WATERMAN 20/1-19/2
Je komt tot de ontdekking dat jouw plannen mislukken. Blijf niet
bij de pakken neerzitten, maar begin opnieuw. Het leven is veel te
kort en te kostbaar om daarover te treuren.

VISSEN 20/2-20/3
Jij denkt dat je jezelf niet bent. Je voelt je zo opgewonden. Je weet
niet hoe je je moet gedragen in deze stemming. Relax, dit is wellicht een onontdekte kant van jouw persoonlijkheid.

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
‘Brace yourself, de
handige trolleys waar
je zo lekker veel gratis
troep in kan proppen
are coming.’

‘Hoe leuk is het als je
collega's na het vieren
van carnaval langs
komen in Den Haag?!’

@MarloesPijfers

@tim_van_rij

DIT IS ZEKER EEN
PRACHTIG PLAATJE.
KON HET MAAR ELKE
DAG ZO ZIJN!

De dood aan
alle teken!
Sinds een aantal weken heb ik de diagnose ziekte van Lyme.
Het klinkt afschuwelijk en ik was er liever van af, maar het is
wel een verklaring voor het feit dat ik ondanks alle (reguliere
en alternatieve) hulp en ondersteuning die ik heb gekregen
de afgelopen jaren, steeds weer afgleed naar buikpijn, naar
slecht slapen, naar een verstopte neus, naar pijn in mijn
gewrichten en spieren, naar problemen met mijn schildklier,
naar energieproblemen, concentratieproblemen, hooikoorts…
De Borrelia-bacterie komt je lichaam binnen als een besmette teek zich in je vastbijt, zorgt voor een tijdelijke ontsteking, wat je niet hoeft te merken, en wacht af. Borrelia kan
zich namelijk inkapselen in een slijmlaag, kan herhaaldelijk
van vorm veranderen, en houdt je immuunsysteem constant
voor de gek. Hij gaat samenwerken met alle virussen en
bacteriën die je het leven moeilijk kunnen maken. Ook kan
Borrelia zich vermommen als je lichaamseigen cellen maar hij
gedraagt zich anders: in
plaats van dat je immuunsysteem de bacterie gaat
opruimen, keert je lichaam
zich tegen zichzelf en je
krijgt auto-immuunreacties, je wordt zelfdestructief. Zo kreeg ik de ziekte
van Graves, een autoimmuunziekte in je schildklier.
Judith Frikkee
Borrelia wordt sterk als
de gastheer of gastvrouw zwak is. Als je druk bent, te weinig
slaapt, meerdere virussen tegelijk oploopt, overspannen
bent, dan slaat de ziekte van Lyme toe. De Borrelia-bacterie
voedt zich met suiker en veel koolhydraten. Hoe gezonder je
eet, hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe minder kans de bacterie heeft om sterk te worden.
Lyme komt veel meer voor dan je denkt. Volgens het
Wageningen Universiteit en Researchcentrum is het aantal
met Borrelia (de veroorzaker van Lyme) besmette teken in
Nederland explosief gegroeid van 7 procent tien jaar geleden
naar 25 tot 50 procent van alle teken in 2017. Een betrouwbare bron spreekt in 2015 van 30.000 nieuwe Nederlandse
lymepatiënten per jaar. Er wordt onderzoek gedaan naar het
inzetten van rondwormen in de strijd tegen teken. Rondwormen dringen het lichaam van een teek binnen en doden hem
van binnenuit. Daarna eten ze hem op en gaan ze op zoek
naar een nieuwe prooi. In een experiment werd 60 procent
van de teken in een gebied gedood door rondgesproeide
rondwormen. Nu wordt onderzocht of deze manier van
bestrijding kan worden ingezet zonder (veel) schade aan
andere geleedpotigen of grotere dieren.
Ik hoop dat de onderzoeksperiode niet lang duurt, zodat
zo min mogelijk mensen een nieuwe besmetting oplopen.
Een tekenbeet voorkómen lukt nooit helemaal als je vaak
buiten bent. Ik kan niet wachten tot de rondwormen de hele
tekenpopulatie hebben uitgeroeid. De dood
aan alle teken!

‘Als je druk bent,
te weinig slaapt,
overspannen bent,
dan slaat de ziekte van Lyme toe.’

KLEIN
GEDICHTJE
IN DE
KRANT
Lezers die iets creatiefs
doen met de krant: wij zijn
er dol op hier bij Metro.
Neem nu dit stiftgedicht:
we verloren de grip
op elkaar
wij proberen het wel
maar we moeten vooral
naar onszelf kijken
Niet alleen heeft deze
dichter groot gelijk, hij is
ook nog eens lekker bezig
geweest in de trein. Best
een klus, om alles zo zwart
te maken ;-)

JUDITH FRIKKEE
Metro plaatst elke dag een
lezerscolumn. Upload je column van
vierhonderd woorden en een foto op
onze website metrocolumn.nl. Je verdient 50 euro als we jouw column in de
krant plaatsen.

#METROGOODVIBES
‘Wat goed de aandacht voor vega
eten’, tweet @EstefaniaPampin
Eet smakelijk!

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

Er ontbreekt nog slechts een ding:
een Metro!

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

TEKST EN TEKENINGEN: KIM DUCHATEAU © UITGEVERIJ PERSONALIA | STRIPG
GLOSSY

Metro is de grootste krant ter wereld en verschijnt in 73 edities in 23 landen.
Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers. Hoofdredacteur: Arjan Paans
Geen krant? Mail naar: 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

Ga jij gebukt onder
keuzestress?
Lees er alles over in ons dossier.

Download de Metro-app!

