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EN VERDER OP DE OLYMPISCHE SPELEN: • Pakt Sven Kramer nu eindelijk goud op 10.000 meter of wordt het toch weer Jorrit Bergsma? • Het
stormde flink in Pyeongchang en Gangneung • Instragram-interview met sprintster Anice Das: ‘Ik vind slapen in een tent heerlijk.’
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KIEZER VINDT
VEILIGHEID
BELANGRIJK

ZUMA VINDT HET
NIET EERLIJK

‘SLOPEN SOMS BESTE OPTIE IN GRONINGEN’
Groningse woningen die niet bestand zijn tegen aardbevingen,
kunnen soms beter worden gesloopt en plaatsmaken voor
nieuwbouw. De nadruk ligt nu te zeer op het versterken van
bestaande woningen, vinden de veertien woningcorporaties in
de provincie. Samen met hun branchevereniging Aedes en de
Woonbond pleiten ze voor een slimmere aanpak. ,,Wat is het
nut om voor 200.000 euro leegstaande woningen met energielabel G te versterken?”, schrijven ze aan de Tweede Kamer.

Kiezers vinden het voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
vooral belangrijk wat partijen te bieden hebben op het gebied van
veiligheid, criminaliteit en openbare orde. Zorg voor ouderen staat
op de tweede plek en als derde eindigde betaalbaar wonen, meldt
I&O Research na onderzoek. Het onderzoek, waaraan 3576
Nederlanders deelnamen, werd begin februari uitgevoerd.

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma vindt het
niet eerlijk dat zijn partij,
het ANC (Afrikaanse Nationaal Congres), hem vraagt
snel op te stappen zonder te
zeggen waarom. Zuma stelt
in een vraaggesprek met
omroep SABC dat hij niks
verkeerd gedaan heeft en
dat niemand hem verteld
heeft waarom hij weg moet.
Hij vindt de wijze waarop hij
door de ANC-leiding wordt
behandeld heel erg oneerlijk. Hij heeft naar eigen
zeggen eerder toegezegd in
juni op te stappen als president. Waarom er nu zoveel
haast is, begrijpt hij niet.

RUUD LUBBERS OVERLEED GISTEREN
HIJ LOODSTE NEDERLAND DOOR EEN ROERIGE TIJD

Modern, pragmatisch
en toekomstgericht
GERARD
DROSTERIJ
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Bijna twaalf jaar, van 1982 tot
1994, was Ruud Lubbers premier, de langst zittende ooit.
Gisteren overleed hij op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats
Rotterdam.
Ruud Lubbers gaf leiding
aan drie kabinetten. Hij was bekend van zijn rustige stem, zijn
enorme intelligentie als ook
van zijn ogenschijnlijk ongeschoren baard. Hoewel niets
minder waar was: hij schoor
zich zelfs enkele keren per dag.
Lubbers was altijd aan het
werk, een politicus die wij nu
‘van de oude stempel’ zouden
noemen, maar voor die tijd

juist zeer modern was. Pragmatisch en toekomstgericht.
Nederland was aan het begin van de jaren tachtig een
somber land en had het economische getij tegen. Lubbers
wist door middel van rigoreuze
bezuinigingen en hervormingen het land uit het slop te trekken. Hij werd beroemd en berucht om wat de ‘Grote Operaties’ zijn gaan heten. De verzorgingsstaat was uit zijn voegen
gegroeid en de lonen waren tot
grote hoogten gestegen. Lubber had “een klus te klaren”,
zoals hij dat zelf noemde. Een
strenge afslanking van de overheid en een onverbiddelijke
loonmatiging om de inflatie tegen te gaan. Hij werd de premier van ‘no nonsense’ beleid.
Al in het eerste jaar van zijn
eerste kabinet lukte het Lub-

4307
4307 dagen was Ruud Lubbers
premier van Nederland.
bers tot het sluiten van het befaamde Akkoord van Wassenaar (1982). Het kreeg ruziënde
werkgevers en werknemersorganisaties op een lijn, wat indertijd als een huzarenstukje
werd gezien. Zo werd Lubbers
architect van het moderne Nederland waar het poldermodel
de succesformule werd.
Ruud Lubbers was een charismatisch politicus met een
tactisch en strategisch vernuft.
Dat moest hij ook inzetten

voor de enorme protesten toen
bekend werd dat Nederland
kruisraketten zou gaan plaatsen, in1983. Het werd de moeilijkste tijd van zijn regeerperiode. Hij wilde trouw zijn aan de
NAVO en de VS, maar probeerde plaatsing wel zo lang mogelijk uit te stellen. Deze vertragingstactiek werkte: uiteindelijk kwamen ze er niet meer.
Lubbers is na zijn politieke
carrière nog een lang tijd werkzaam geweest voor de Verenigde Naties als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Daar
kwam hij ook negatief in het
nieuws vanwege vermeende
ongewenste intimiteiten. Later
werd hij hiervan vrijgepleit.
Maar wat minder bekend is gebleven is dat hij zich tot aan het
einde van zijn leven inzette
voor meer waardering en res-

pect voor vluchtelingen en immigranten. Ook het milieu
ging hem aan het hart. Hij zat
in tal van besturen hiervoor.
Ruud Lubbers heeft de publieke zaak dus eigenlijk nooit
vaarwel kunnen zeggen.
Lubbers was een van de belangrijkste naoorlogse premiers, omdat hij de grondslag
legde voor het internationale
imago waar Nederland nog
steeds de vruchten van plukt:
een innovatief land vergezeld
van een solidaire verzorgingsstaat. Een typische christendemocraat, zakelijk en slim,
maar met een feilloze intuïtie
voor het slaan van broodnodige bruggen.
Lubbers was al geruime tijd
ziek en is overleden in zijn geliefde stad Rotterdam. Hij is 78
jaar geworden.
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PIEK GRIEPGOLF
LIJKT BEREIKT
De griepepidemie in Nederland houdt stevig
aan, maar de piek lijkt wel bereikt, meldt
gezondheidsinstituut Nivel.

151

Afgelopen week gingen 151 op de 100.000 mensen naar de huisarts met
griepachtige klachten. Dat is iets minder dan de week daarvoor. Toen
ging het om 161 zieken. De week daarvoor waren het er 166.

Jonge
kinderen
Huisartsen zien vooral
heel jonge kinderen
met griepachtige
verschijnselen. Het
gezondheidsinstituut
baseert zich op cijfers
van 42 huisartsenpraktijken door het land.

MAAKT PRINSES AMALIA HAAR MIDDELBARE SCHOOL
AF IN CHINA? HET ZOU OP Z’N MINST DUBIEUS ZIJN

Keuze voor China is
keuze voor keurslijf
MARIO
WISSE
m.wisse@tmg.nl

Prinses Amalia (14) gaat misschien de laatste jaren van haar
middelbare school in China
volgen. Volgens De Telegraaf
zou de oudste van de drie dochters van Willem-Alexander en
Máxima in 2019 naar United
World Colleges (UWC) in
Changshu, een stad met meer
dan 1 miljoen inwoners in het
oosten van China, gaan.
Amalia zit nu nog op het
Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Als het goed
is spreekt ze al een aardig
woordje Chinees, aangezien ze
al een aantal jaar les in deze
taal krijgt als aanvulling op
haar normale vakkenpakket.
Als Willem-Alexander en
Máxima ervoor kiezen hun
dochter naar de Chinese vestiging van UWC te sturen zou dat
niet heel verrassend zijn. Willem-Alexander ging begin jaren tachtig naar de dezelfde
school, naar de vestiging in Wales om precies te zijn, waar
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UWC in 1962 werd opgericht.
Het koninklijke paar koestert
bovendien al jaren warme belangstelling voor China. Dat
bleek vorige week nog, toen ze
de Chinese president Xi Jinping
ontmoetten.
UWC heeft 17 filialen op vier
continenten. De school selecteert leerlingen op hun ‘ambitie, potentie en betrokkenheid’, zo meldt de website. ‘En
ontwikkelt ze tot toekomstige
leiders: sociaal, initiatiefrijk,
creatief en gedreven’. Even verderop: ‘Onze bijna 60.000
alumni wereldwijd dragen iedere dag bij aan een meer
vreedzame en duurzame wereld’. Het Nederlandse kantoor
van UWC, dat in Diemen zit,
wil desgevraagd niets vertellen
over het karakter van de
school. Zelfs de vraag ‘waarom
niet?’ wordt beantwoord met:
„daar kunnen wij niets over
zeggen.”
Jan van der Putten, jarenlang correspondent in China
voor verschillende media,
vindt het verstandig als de
kroonprinses voor China kiest.
„Of je het leuk vindt of niet,

‘De Chinese overheid heeft het onderwijs in haar
greep.’

Jan van der Putten

China is de leidende mogendheid in de wereld aan het worden.” Maar behalve verstandig
zou het ook dubieus zijn. „Ik
ken deze specifieke school
niet”, vertelt hij, „maar het
gaat om het systeem dat erachter zit. De Chinese overheid
heeft het onderwijs in haar
greep, vandaar bijvoorbeeld
dat de Rijksuniversiteit Groningen onlangs nog afzag van
het openen van een campus in
Yantai. Onder Xi Jinping is de
controle alleen maar groter geworden. Je zou misschien denken dat internationale opleidingen zich daaraan onttrek-

ken, maar dat is niet waar. Alle
internationale organisaties, of
dat nu multinationals of scholen zijn, hebben partijcommissarissen in hun bestuur, en die
trekken uiteindelijk aan het
langste eind.”
Xi Jinping bemoeit zich met
onderwijs en lesmateriaal omdat hij de totale discipline in
China wil herstellen, vertelt
Van der Putten. „Vandaar de recente zuiveringen onder het
mom van corruptiebestrijding.
Het verklaart ook de enorme
opmars van artificial intelligence, die wordt ingezet om de
mensen digitaal onder controle te houden met 450 miljoen
camera’s die in de openbare
ruimte hangen.”
Als Willem-Alexander en
Máxima daadwerkelijk besluiten Amalia haar middelbare
school te laten voltooien in
China, zou dat niet hun eerste –
denk aan het gedoe rond hun
vakantievilla’s in Mozambique
en Griekenland - omstreden beslissing zijn.
De Rijkvoorlichtingsdienst
heeft nog niet gereageerd op de
geruchten.

Leraren blijven
meer loon eisen
Zeker 90 procent van de basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe heeft gisteren
meegedaan aan de staking in
die provincies om meer salaris
voor leerkrachten, aldus de organisatoren. Enkele scholen
met een strengere christelijke
signatuur onthielden zich van
de actie.
De actievoerende partijen,
verenigd in het PO-Front, gaan
hierna gewoon door. Op 14
maart staken Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland. Als de eisen dan nog steeds niet zijn ingewilligd, wordt er ook nog in

andere provincies gestaakt.
Eerder is 270 miljoen euro voor
salarissen toegezegd, maar dat
vinden de actievoerders te weinig. Het PO-Front eist 900 miljoen.
Zo’n 6000 leerkrachten kwamen gisteren op vijf bijeenkomsten af, van wie er 3500 bij
die in de Suikerfabriek in Groningen waren.
Her en der waren oplossingen bedacht om leerlingen op
te vangen. In enkele schoolgebouwen in Drenthe hielden
grootouders zich met de kinderen bezig. A N P

9

Als twee weken achter elkaar
meer dan 51 op de 100.000
mensen griep hebben, is er
officieel sprake van een epidemie. Nederland zit nu voor de
negende week op rij boven
deze grens.

500.000
Jaarlijks worden in de winter zo’n 500.000 mensen ziek van de griep. De
griepvirussen gedijen beter bij koud en droog weer. Ook zitten mensen
in de winter meer bij elkaar in kleine ruimtes, waardoor het virus
makkelijker wordt verspreid.

WAAR HEB JE
LAST VAN?
Griep is een luchtweginfectie
die veroorzaakt wordt door
verschillende griepvirussen.
Mensen met griep hebben
verschillende klachten, zoals
koorts, hoofd- en spierpijn en
een droge hoest.
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Zwakke
rug, maar
ijzersterke
race
Mede dankzij de steun van haar vriend kon Jorien ter Mors in
Zuid-Korea op het juiste moment boven zichzelf uitstijgen en olympisch
goud veroveren.
Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) heeft de basis
gevormd voor de gouden medaille die Jorien ter Mors
woensdag op de 1000 meter in
Gangneung behaalde. Juist
het feit dat ze eind december
deelname op de 1500 meter in
Zuid-Korea misliep, dwong
haar tot een koerswijziging,
legde ze uit in de Gangneung
Olympic Oval.
„Na het OKT heb ik veel risico’s genomen. Toen duidelijk
werd dat ik op de Spelen eigenlijk maar op één afstand
op de langebaan mee zou
doen die me goed ligt, heb ik
er alles aan gedaan om zo
goed mogelijk hier te verschijnen. Het heeft goed uitgepakt”, zei Ter Mors, die vier
jaar terug in Sotsji de 1500 meter op haar naam schreef.
De risico’s zaten vooral in
de trainingen. In aanloop
naar het OKT deed de Enschedese weinig krachttrainingen
en weinig expliciete oefeningen voor haar zwakke rug. In
aanloop naar de Spelen deed
ze dat wel en werd ze sterker.
Op het mentale vlak speelde haar vriend de voorbije anderhalve maand een belangrijke rol. Na het missen van de
olympische 1500 meter was
ze een week van slag, lichtte
ze toe. ,,Ik ben blij dat ik thuis
dan gewoon mijn emoties kan
uiten. Op de schaatsbaan laat

‘Ik heb echt de dagen afgeteld. Het
moest niet te lang
meer duren. Ik was
bang mijn vorm te
verliezen.’
Jorien ter Mors

je natuurlijk niet zoveel blijken en doe je voorkomen alsof het allemaal heel erg goed
met je gaat. Bij mijn vriend
kon ik daar wel eerlijk over
zijn en vrijuit over vertellen.
Hij is daarin mijn belangrijkste steun geweest.”
In Gangneung kwam Ter
Mors al in de twaalfde van de
zestien ritten in actie en met
1.13,56 (een wereldrecord op
de laaglandbaan) gaf ze haar
concurrenten een tik. Topfavoriete Nao Kodaira kwam
nog het dichtst in de buurt.
„Het plan was vandaag
technisch heel hard te schaatsen. Ik denk dat dat heel goed
gelukt is”, aldus Ter Mors. „Ik
wist niet precies wat ik in me
zou hebben qua tijd. Ik voelde
wel al anderhalve week dat ik
goed in mijn vel zat en er
klaar voor was. Ik heb echt de

dagen afgeteld. Het moest
niet te lang meer duren. Ik
was bang dat ik dan mijn
vorm nog zou verliezen.”
Ter Mors slaat na dit seizoen een nieuwe weg in. De
kersverse olympisch kampioene op de 1000 meter stopt
definitief met shorttrack en
daardoor eindigt ook de samenwerking met bondscoach
Jeroen Otter, die met Dennis
van der Gun (langebaan) de
Twentse schaatsster technisch begeleidt. Bovendien
stopt AfterPay na deze winter
met de sponsoring van de gelijknamige ploeg, waardoor
de drievoudig olympisch
kampioene ook nog op zoek
moet naar een nieuw team.
„Ik wil heel graag een andere weg in”, zei Ter Mors na
haar winnende race in de catacomben van de Gangneung
Oval. „Ik kan mijn huidige
weg niet meer bewandelen. Ik
wil alleen nog verder op de
langebaan en dan kan ik geen
coach hebben die er nooit is.
Jeroen moet altijd bij het
shorttrack zijn. Daardoor ook
is het in mijn carrière de afgelopen jaren nogal met pieken
en dalen gegaan. Ik stond er
soms alleen voor. Je hebt gewoon teamgenoten nodig in
deze sport. Of ik al een concreet plan heb voor volgend
seizoen? Ik heb geen idee. Ik
ga in elk geval wel trouwen.”

1

2

Nu moet Kramer he
Sven Kramer, de man die alles
heeft gewonnen wat er te winnen valt. Zo wordt de olympisch kampioen op de 5 kilometer vaak omschreven, maar
het is simpelweg niet waar. De
schaatser uit Heerenveen heeft
tenslotte nog nooit de 10.000
meter op de Olympische Spelen gewonnen. Dat is dan ook
zijn belangrijkste missie tijdens de Olympische Spelen in
Zuid-Korea.
Vandaag moet het voor Kramer gebeuren. Dit moet het
hoogtepunt worden uit zijn
loopbaan. Hij heeft alles op alles gezet om af te rekenen met
die vreselijke teleurstellingen
uit het verleden, toen hij het
goud aan zijn neus voorbij zag
gaan.
Het meest tot de verbeelding
sprekende voorbeeld is uiteraard de 10 kilometer van de
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DUOBAAN

OOGSTEN

Rodelen is sowieso al fascinerend om naar te kijken.
Atleten die op een kleine
slee met snelheden van
boven de 100 kilometer per
uur naar beneden denderen en zichzelf overeind
moeten zien te houden in
de bochten; weinig mensen
durven in hun schoenen te
staan. Maar dan heb je ook
nog de dubbels; twee
personen op datzelfde
kleine sleetje. Bizar! Het
levert in ieder geval mooie
plaatjes op.

Het blijft vreemd dat de
medaillewinnaars pas een
dag na hun optreden hun
plak om krijgen gehangen,
maar bij de atleten is de
pret er niet minder om. Zo
genoot Kjeld Nuis gisteren
met volle teugen toen hij
eindelijk zijn op de 1500
meter behaalde gouden
medaille kon kussen. Patrick Roest kreeg de zilveren plak omgehangen. Het
meeste geluid kwam los
toen de Zuid-Koreaan Kim
Min-seok het brons kreeg.

3
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SPECIAAL

KRACHTIG

Na haar vijfde gouden
olympische medaille kwam
er veel op Ireen Wüst af,
terwijl gisteren de 1000
meter nog op het programma stond. Ze eindigde op
de negende plaats. „Ik kon
me wel focussen op wat ik
moest doen. En het gaf ook
wel energie. Ik was goed
gespannen voor de race. Je
hoopt in de flow iets speciaals te kunnen neerzetten.” De zesde titel voor
Wüst moet volgen op de
ploegachtervolging. „Ik
heb er alle vertrouwen in
dat we daar voor goud
gaan.”

Mensen moesten zich zich
gisteren in Gangneung aan
lantaarnpalen vastklampen
om overeind te blijven en
door een weggewaaid
tv-scherm van 6x4 meter
vielen enkele gewonden.
Maar in de loop van de dag
waren in het Gangneung
Olympic Park de problemen
met de harde wind voorbij.
De windkracht nam gisteren sterk af, waarna de
eerste tenten voor het
personeel weer open zijn
gegaan. De openbare
ruimtes bleven sowieso
gesloten en buitenactiviteiten werden geschrapt.
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PROGRAMMA
Vandaag
12:00 uur
Schaatsen
10.000 meter mannen
Jorrit Bergsma (foto)
Sven Kramer
Morgen
12:00 uur
Schaatsen
5.000 meter vrouwen
Esmee Visser
Annouk van der Weijden
12:20 uur
Skeleton
Eerste twee runs vrouwen
Kimberley Bos

Er komt een
nieuwe donorwet.

4

Wat betekent dat voor u?

et eindelijk flikken
Olympische Spelen in Vancouver. Acht jaar geleden reed Kramer voor zijn gevoel de beste
10.000 meter uit zijn loopbaan,
maar zijn coach Gerard Kemkers stuurde zijn pupil de verkeerde baan in. Terwijl hij Kramer op de buitenbaan zag afstormen dacht hij ineens zeker
te weten dat het de binnenbaan moest zijn. Foutje, bedankt. Kramer was na de diskwalificatie des duivels.
Ook nu zal hij er ongetwijfeld af en toe aan terugdenken.
Net als aan zijn ‘mislukte’ 10 kilometer van vier jaar geleden
in Sotsji. Toen leek Kramer
eveneens hard op weg naar het
goud, maar toen nekte de pijn
in zijn rug hem. Jorrit Bergsma
ging er toen met de belangrijkste medaille vandoor.
Dat is vandaag wederom zijn
belangrijkste concurrent. Ie-

5
keer werd Sven Kramer
wereldkampioen op de 10
kilometer. Olympisch goud
ontbreekt echter nog.
dereen gaat er stiekem vanuit
dat Kramer het dit keer wel
gaat flikken, maar vanwege
zijn ervaringen op de twee
voorgaande
Winterspelen
weet hij zelf als geen ander dat
het allesbehalve vanzelfsprekend is.
Het zou voor hem het ultieme slot vormen van zijn olympische loopbaan. Al wilde hij
vorige week nog niet te ver op
de zaken vooruitlopen. „Ik

weet niet of dit mijn laatste
Spelen zijn, geen idee, normaal
gesproken wel”, zei de de 31-jarige Fries. „Ik begin oud te worden. Maar dat heeft ook zo zijn
voordelen. Ik ben relaxter en
misschien ook wel wijzer dan
vroeger.”
Kramer, die al jarenlang een
relatie heeft met oud-tophockeyster Naomi van As, staat bij
Team LottoNL-Jumbo nog tot
en met 2020 onder contract.
Hij heeft zich wel eens laten
ontvallen dat hij voor een half
jaar op hoogte wil gaan wonen,
in Calgary of Salt Lake City bijvoorbeeld, om zijn wereldrecords op de 5000 en 10.000 meter op Ted-Jan Bloemen te heroveren. „Ja, dan zijn de volgende Winterspelen nog maar
twee jaar verder. Je weet het
nooit, maar ik weet niet of ik er
thuis mee wegkom.” M E T R O

Er komt een nieuwe donorwet die regelt dat iedereen vanaf
18 jaar in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister.
Voordat we deze wet in de zomer van 2020 gaan invoeren,
zullen we iedereen daarover uitvoerig informeren.
Het blijt belangrijk dat u zelf uw keuze over orgaandonatie
maakt en vastlegt. Bent u al geregistreerd, dan blijt uw
registratie gewoon geldig. Ook na invoering van de nieuwe wet.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op de meestgestelde
vragen op www.rijksoverheid.nl/orgaandonatie
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‘Heel soms sp
Yahtzee in m'n
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: sprintster Anice Das.
JEROEN
HAVERKORT
j.haverkort@tmg.nl

Je eerste foto van 2018. Wie
staan er nog meer op?
Mijn tweelingzus Savida en
haar zoontje Gyan van drie maanden
oud. Ze heeft ook nog een zoontje van
anderhalf jaar, Anay. Dit was vlak na
het OKT, een toernooi waar ik natuurlijk ontzettend naartoe had geleefd.
Nadat ik me had gekwalificeerd voor
Pyeongchang kwam alle spanning
eruit en was ik even flink ziek waardoor ik het EK moest missen, maar
dat ik naar de Spelen ga is een droom
die uitkomt.

1

Voor veel mensen was het een verrassing dat je je kwalificeerde voor
de Spelen.
Aan de ene kant was dat het ook wel,
aangezien ik concurrentie heb uit
mijn eigen team en van meiden daarbuiten, maar de verschillen zijn klein.
Maar aan de andere kant: ik rij al
jaren in de top 5. Op een gegeven
moment moet het eruit komen. Gelukkig voor mij gebeurde dat op het
OKT.
Een belangrijke datum voor
jou en je zus: 24 augustus
1986.
Ja, dat is de dag waarop Savida en ik
aankwamen in Nederland. We zijn
geadopteerd. Ooit hopen we onze
biologische moeder te ontmoeten,
maar het 'India-verhaal' is iets voor na
de Spelen.

2

Ligt het moeilijk?
Het ligt heel gevoelig en alles staat nu
in het teken van schaatsen. Ik denk
alleen aan Pyeongchang. Al het andere leidt af. Er wordt veel de nadruk
gelegd op mijn achtergrond. Laatst
vroeg een collega van jou hoe het
voor mij is als donkere meid in de
‘witte wereld’ van het schaatsen.
Ok, dan streep ik die vraag nu door.
Hahaha, lekker ad rem. Maar het is
opmerkelijk dat alleen journalisten
ernaar vragen. In de schaatswereld
zelf is het geen issue.
Hoe ben je begonnen met schaatsen?
Ik ben opgegroeid in Assen en op de
basisschool gingen we ieder schooljaar schaatsen. Vroeger had je vaker
natuurijs dan nu en dan gingen we
met de hele school het ijs op. Savida
en ik vonden het fantastisch en zijn
op een club gegaan. Sindsdien ben ik
niet meer gestopt.
Had je meteen talent?
Nee, niet dat ik weet. Ik vond het
gewoon heel erg leuk om te doen. En
als je iets leuk vindt ga je steeds met
kleine stapjes vooruit. Ik weet nog
wel dat ik in 1998 naar de Winterspelen van Nagano keek en dacht: daar
wil ik bij zijn! Maar ik had toen nog
geen benul of dat haalbaar was. Ik
wist wel dat ik me meteen wilde
specialiseren op de sprint. De lange
afstanden liggen me niet. Ik kom
daarvoor fysiek tekort.

Je band met je zus is ontzettend hecht, is ze erbij in Pyeongchang?
Ja, maar mijn hele familie is erbij. Ik
kom uit een ontzettend hecht gezin.
Niet alleen bij mij was de ontlading
groot toen het duidelijk werd dat ik
naar Zuid-Korea zou gaan, maar bij
iedereen. Dat was een fantastisch
gevoel om mee te maken. Ik vind het
zo ontzettend gaaf dat zij er straks
ook bij zullen zijn.

3

Schaatsen, kamperen. Hollandser kan het niet.
Ja, hahaha. Maar ik ben ook
puur Hollands. Ik ben 32, woon 31
jaar in Nederland. Dit was bij twee
vriendinnen van mij die op een camping stonden in Duitsland en ik ging
een dagje bij ze langs. Vroeger gingen
we met onze ouders altijd kamperen
in Noorwegen. Dan trokken we met
de camper door het hele land. Ik vind
slapen in een tent heerlijk, maar het
liefst zit ik dan wel op een camping in
Zuid-Frankrijk of Portugal. Het moet
warm zijn, zodat je ’s ochtends je tent
‘uitfikt’. Ik vind dat een heerlijk gevoel. Veel mensen vinden luchtbedden misschien niet zo fijn, maar ik
vind het heerlijk liggen tijdens een
kampeervakantie.

4

Maar een beetje luxe kun je
ook wel waarderen?
Haha, ik ben helemaal niet
van de blingbling. Dat ik deze foto
heb gepost, is een grapje. Ik ben
helemaal tevreden met mijn auto van
de sponsor.

5

En wat betreft andere blingbling,
zoals sierraden?
Ben ik ook niet zo van. Ik gebruik
bijvoorbeeld ook bijna geen make-up.
Soms mascara of een oogpotlood,
maar geen foundation of zoiets.
Ben je ijdel?
Ik hoef er niet als een slons uit te
zien, maar ik hou er wel van om af en
toe een joggingbroek aan te hebben.
Een teamselfie, wat voor rol
heb jij in Team AfterPay?
Ik ben redelijk aanwezig,
haha. Je zou mij een gangmaker
kunnen noemen. Ik hou van vrolijkheid en ben sociaal. Ik probeer anderen altijd te helpen. Ik vind het belangrijk om een goed team om je

6
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heen te hebben. Leuke meiden waaraan ik me op kan trekken en andersom. Ik ben toch veel op pad.

Wat doen jullie naast trainen?
Veel kaartspelletjes. Met de groep
spelen we vaak Take 5 en in mijn
eentje speel ik soms ook geregeld
Yahtzee. Het is een beetje gek, maar
het kan heus wel! Verder hou ik van
films kijken vanaf de bank met een
dekentje en een pot thee. Mijn laptop
gaat altijd mee zodat ik Netflix kan
kijken. Ik hou van ‘wijvenkomedies’.
Grace and Frankie vind ik geweldig,
maar ook The Crown vind ik fantastisch. En ik hou van lezen. Boeken
van Jill Mansell zijn mijn favoriet, als
het maar lekker licht en ontspannend
is.
En af en toe een concertje zie
ik.
Dat was Bruce Springsteen op
het Malieveld in Den Haag. Dat was
fantastisch, wat een energie heeft die
man. Hij ging maar door en door. Het
concert duurde zo’n 3,5 uur. Het was
ongelooflijk. Ik was daar met mijn
oude buren waar ik nog veel contact
mee heb. Maar ik ga niet vaak naar
concerten hoor. Het past nooit echt in
mijn schema en vaak is het ook nog
ver weg. Toevallig komt Marco Borsato in april naar Groningen. Dat is
gelukkig wat dichterbij. Zelf luister ik
vooral dance. Muziek speelt in een
belangrijke rol in mijn voorbereiding.
Ik heb het nodig om me vlak voor de
wedstrijd helemaal af te sluiten van
de buitenwereld.
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De laatste: jij houdt nog
ouderwets met pen en papier de rondetijden bij als je
naar schaatsten kijkt.
Vroeger had je altijd zo’n speciale
bijlage in de krant met een invulschema als er een groot schaatstoernooi
was. Ik vond dat altijd leuk om te
doen: lekker schaatsen kijken en dan
de rondetijden bijhouden. Af en toe
doe ik dat nog weleens. Het is lekker
ontspannend en je ziet hoe anderen
hun race opbouwen. Nee, ik heb geen
schrift met mijn eigen tijden. Die
weet ik wel uit mijn hoofd. Als ik rij
ben ik ook nooit bezig met het resultaat, ik wil gewoon zo hard mogelijk
rijden. Ik hoop dat ik in Pyeongchang
mijn beste race ooit rijd en dan hoop
ik op een mooie klassering.
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Halbe was de
Ludo van de VVD
Alles zal hij aan hem missen, zei premier Mark Rutte toen
hij reageerde op aftreden van minister van Buitenlandse
Zaken Halbe Zijlstra. Zijn stugge vriendelijkheid, zijn kapsel, alles. Dit is dan de partijleider die afscheid van je
neemt. Wat hij zo goed aan je vond: je haar en je slechte
manieren. Ook al gun ik Halbe weinig, toch had ik even
met hem te doen. Nu heb ik onze minister-president op
weinig poëtische uitspraken kunnen betrappen, maar dit
is toch wel erg karig. Zeker omdat Rutte bij zijn recente
ministeraanstellingen toch verzekerde dat hij wel degelijk
de beste voor de baan had gekozen. Daar kon geen vrouw
aan tippen.
Toegegeven, Halbe Zijlstra is qua charme het menselijk
equivalent van een zak krijtwit-drop die zich in zijn politieke loopbaan niet alleen als leugenaar, maar ook als menner en kunsthater heeft laten kennen. Toch heeft hij het
maar mooi gedaan; de lompe populist van de VVD spelen.
Dat is zoals slechterik
Ludo in GTST spelen.
Iedereen haat je, ook
al is het maar een rol.
Halbe was VVD’s
armzalige antwoord
op populistische
spektakelmakers. Op
Thierry Baudet in een
scherfvest. Op Geerts
‘doe normaal, man’.
Elfie Tromp
Halbe was VVD’s
onderbuikman, de enige strohalm van zwartepietliefhebbers om nog op VVD te stemmen en niet weg te glijden in
het moeras van splinterpartijen. Halbe was belachelijk,
maar belangrijk. En nu is Halbe weg.
Halbe deed mij nog het meest denken aan een middelmatig goochelaar. Bij goochelaars geldt altijd dat de
zwaaiende hand de aandacht afleidt van de andere arm,
die met de kaarten in de mouw. Bij Halbe had ik altijd
hetzelfde idee. Hij zwaait, maar wat verbergt hij? Tja, wat
kan je zeggen? De truc ging fout. Wat we zagen was een
stuntelaar die zichzelf graag een beetje mooier voor wilde
doen. Treurig. De show was prompt over.
Dit is trouwens niet de eerste keer dat Halbe loog. Op
het toppunt van de vluchtelingencrisis, toen Syrië door de
bombardementen leegliep als een opengesneden chocolade moelleux-taartje, zei hij dat ze hier niet moesten
komen voor borstvergrotingen en gebitscorrecties. Later
maakte hij zijn excuses, weggemoffeld op de slecht bekeken Periscope-app.
Ik vind het hoopvol dat Halbe vertrekt. Het laat zien dat
we moe worden van menners en goochelaars. Maar zien
Halbe’s kiezers ook in dat politiek anders moet worden
bedreven? Dat is de meest positieve wensgedachte. Maar
we weten dat er genoeg entertainers in de coulissen staan
te popelen om het volk te vermaken.

STERKSTE ECONOMISCHE GROEI
IN TIEN JAAR IN HET JAAR 2017

‘Halbe Zijlstra is
qua charme het
menselijk equivalent van een zak
krijtwit-drop.’

ELFIE TROMP
COLUMNIST
Check de vlogs van onze
columnisten op de website
of via onze Facebookpagina

ARGUS

Olympisch park gesloten wegens harde wind.

Het geld klotst weer
tegen onze plinten
De Nederlandse economie is afgelopen jaar met 3,1 procent
gegroeid, het hoogste groeitempo in tien jaar. Dat meldde
het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) gisteren. In het
laatste kwartaal van 2017
kwam de groei volgens een eerste schatting uit op 0,8 procent
ten opzichte van de voorgaande periode.
De sterke economische ontwikkeling is vooral te danken
aan investeringen en aan de export. Met name de bouw draagt
stevig bij, maar ook de zakelijke dienstverlening, waar bijvoorbeeld de uitzendbranche
onder valt.
De consumptie van huishoudens bleef ook in het vierde
kwartaal stijgen, maar minder
hard dan in de eerste drie kwartalen. Dat komt met name
doordat minder geld werd uit-

gegeven aan auto’s. De bestedingen aan kleding, woninginrichting en elektrische apparaten bleven wel toenemen, net
als de uitgaven aan bijvoorbeeld horeca, recreatie en cultuur.
De groei van de consumptie
is volgens het CBS in lijn met
het aantrekken van de werkgelegenheid. Ook het verdere
herstel op de woningmarkt
zorgt ervoor dat consumenten
meer vertrouwen in de toekomst hebben en het geld makkelijker laten rollen.
Ook de vooruitzichten voor
dit jaar zijn voorlopig gunstig,
zei CBS-econoom Peter Hein
van Mulligen in een toelichting. Ook deze maand is het
economisch beeld op basis
van verscheidene indicatoren
per saldo weer een tikje verbeterd.

FLINKE GROEI IS PURE LUXE
Wiebes zei dat het groeicijfer boven de 3 procent
niet iets is om gewend aan te raken. Onzekerheden
rond het Britse vertrek uit de EU, het monetaire
beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de
economische ontwikkelingen in bijvoorbeeld China
kunnen al op korte termijn risico’s opleveren.

Minister Eric Wiebes van
Economische Zaken is blij met
de sterke groei, die volgens
hem helpt om grote maatschappelijke problemen te
kunnen aanpakken. „Maar uiteindelijk willen we natuurlijk
vooral dat Nederlanders de
groei nu ook zelf merken”, aldus de bewindsman.
De minister wees ook op de

noodzaak om over te stappen
op energievormen die minder
belastend zijn voor het klimaat. „Die kan de groei hinderen maar ook helpen”, zei hij.
Wiebes gaat er evenwel van uit
dat Nederland de overstap tegen relatief lage kosten kan
maken, en juist kan verdienen
aan de benodigde innovaties.
ANP

Ex-president Saakasjvili
vestigt zich in Nederland
GETTY IMAGES

De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili wil
zich in Nederland verstigen na
zijn uitzetting uit Oekraïne.
Dat bevestigde zijn advocaat
Oscar Hammerstein gisteren
na aankomst van Saakasjvili op
Schiphol.
Samen met Hammerstein
ging de Georgiër gisteren naar
een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst
(IND) in Rotterdam om zijn verblijfspapieren in orde te maken. De ex-president werd
maandag Oekraïne uitgezet en
verbleef tot woensdag in Polen.
Saakasjvili is getrouwd met
de Nederlandse Sandra Roelofs. Volgens Hammerstein is
de oud-president van plan zich
te vestigen in Amsterdam. Eer-

der diende hij volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie een verzoek in om op basis
van gezinshereniging naar Nederland te komen. De IND
meldde in december dat Saakasjvili daarvoor in aanmerking
komt.
De stateloze Saakasjvili is al
een tijd weg uit Georgië en ontpopte zich in Oekraïne als luis
in de pels van zijn voormalige
bondgenoot, president Petro
Porosjenko. De autoriteiten lieten Saakasjvili eerder oppakken vanwege beschuldigingen
dat hij betrokken is bij een criminele organisatie. Saakasjvili,
voormalig gouverneur van de
Oekraïense regio Odessa, verweet de overheid grootschalige
corruptie. A N P
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Speeddaten
op het station

5

NS deed afgelopen week een oproep
voor twintig 60-plussers om op Valentijnsdag te komen speeddaten op
Rotterdam Centraal. Bij een match
stond een mooie bonus te wachten:
de trein naar Parijs om elkaar beter
te leren kennen in de stad der liefde.
Uit alle 432 aanmeldingen (waarvan
het gros van vrouwen kwam) zijn
tien mannen en tien vrouwen gekozen die op basis van hun antwoorden
de meeste overeenkomsten hadden.
Zij startten gisteren om 08.30 uur
met de speeddate, direct naast de
stationspiano. Daar had de NS nog
een verrassing in petto: alle koppels of er nu een klik was of niet - mochten op de trein naar Parijs stappen.

dingen die je
wil weten

Vraagtekens bij
beveiligingsapp

Advocaat Trump
betaalde pornoster

Veiligheid op
nummer één

Plannen Efteling
gedwarsboomd

De Consumentenbond raadt smartphoneen tabletgebruikers af de beveiligingsapp
Onavo Protect - VPN Security van Facebook
te gebruiken. Facebook belooft dat de app
extra bescherming van persoonlijke gegevens biedt, maar volgens de Consumentenbond is dat niet waar. De app creëert een
zogenoemd virtual private network (VPN)
op de smartphone of tablet, waarmee het
internetverkeer wordt versleuteld.

President Trumps advocaat Michael Cohen
heeft uit eigen zak 130.000 dollar betaald
aan pornoster Stormy Daniels. De actrice
heeft eerder gezegd een affaire met de
president te hebben gehad. De advocaat
zegt dat de betaling zijn eigen initiatief
was, maar niet duidelijk is of Trump ervan
op de hoogte was.
De president heeft eerder ontkend dat
hij iets met de pornoster. heeft gehad.

Kiezers vinden het voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vooral belangrijk
wat partijen te bieden hebben op het gebied van veiligheid, criminaliteit en openbare orde. Zorg voor ouderen staat op de
tweede plek, meldt I&O Research na onderzoek. Veiligheid, criminaliteit en openbare
orde zijn voor 44 procent het belangrijkste
thema. Vooral PVV-, VVD- en SGP-kiezers
zetten deze zaken op nummer 1.

De vijf partijen in de gemeenteraad van
Loon op Zand gaat niet akkoord met een
verzoek van De Efteling voor een uitbreiding van het attractiepark op korte termijn.
De Efteling heeft de gemeente toestemming gevraagd om met drie hectare te
kunnen uitbreiden om in 2020 een nieuwe
attractie te kunnen openen. De uitbreiding
maakt deel uit van een totale uitbreiding
van acht hectare op langere termijn.
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STADSINITIATIEF ROTTERDAM IS FEL TEGEN
DE PLANNEN VAN FEYENOORD CITY

‘Een nieuw stadion is de
doodsteek voor de club’
JOHAN
VAN BOVEN
j.van.boven@tmg.nl

Hij is niet tegen een nieuw stadion, benadrukt Jos Verveen
meerdere keren. Maar als er onverantwoorde risico’s worden
genomen met gemeenschapsgeld, kan hij niet anders dan de
barricades opgaan. Het ex-gemeenteraadslid van D66 werd
in november vorig jaar uit de
fractie gezet, omdat hij te kritisch was op zijn eigen partij.
Ook wat betreft het dossier
over het nieuwe stadion schopte hij regelmatig tegen de schenen van partijgenoten.
Verveen ging als eenmansfractie verder en met het oog
op de gemeenteraadsverkiezingen richtte hij de partij
Stadsinitiatief Rotterdam op.
Een van de speerpunten: de
huidige Kuip moet worden gerenoveerd, nieuwbouw is veel
te riskant voor zowel Feyenoord als de stad.
Het onderwerp leeft al jaren
onder de supporters van de
club die vorig seizoen landskampioen werd. Een groot deel
van de fans moet er niet aan
denken om in een nieuw onderkomen hun helden aan te
moedigen. De Kuip is voor hen
heilig. Maar Feyenoord wil
graag een beter en groter stadion om op die manier weer
structureel mee te kunnen
draaien in de top.
Maar er is meer dan alleen
een nieuw voetbalstadion. Feyenoord City moet met onder
meer nieuwe sportclubs, winkels, restaurants en attracties
Rotterdam-Zuid uit het slob
trekken. Een impuls waar de
hele stad van profiteert. Met
die gedachte stemde de gemeenteraad van Rotterdam vo-

rig jaar in met het plan 135 miljoen euro te investeren in het
nieuwe stadion en de omgeving. Dat was nog geen definitief besluit, want Feyenoord City moet nog aan bepaalde financiële voorwaarden voldoen. Daar wordt aan het eind
van dit jaar wederom over gestemd in de raad.
Door te roepen dat er geen
nieuw stadion moet komen
speelt Stadsinitiatief Rotterdam in op het sentiment dat
onder veel supporters leeft. We
laten dan ook de term verkiezingsstunt vallen. Daar wil Verveen niets van weten. „Ik bijt
me al acht jaar vast in dit onderwerp. Al die tijd probeer ik
mensen al te behoeden voor financiële blunders in onze stad.
Dus ik zeg dit echt niet uit electoraal oogpunt. Het investeringsniveau is simpelweg veel
te hoog. Het stadion is even
duur als dat van Bayern München, maar die club heeft een
veel hogere begroting. Duits-

Ruud Bijl, woordvoerder van Feyenoord
City, reageert met de
opmerking dat iedereen mag vinden wat
hij van de plannen
vindt. Dus ook Jos
Verveen. Wel wil hij
toevoegen dat er
niets ongebruikelijks
is aan de op handen
zijnde deal met Goldman Sachs. „Zodra het
rond is maken we de
details openbaar en is
alles te lezen op onze
website.”

Een groot deel van de (fanatieke) supporters moet er niet aan denken
Feyenoord in een ander
stadion aan te moedigen dan in de huidige Kuip.

land is vijf keer zo groot en de
tv-inkomsten zijn vele malen
hoger. De inschattingen zijn
extreem hoog. Zo gaat Feyenoord City uit van vier keer zo
veel omzet uit wedstrijdhoreca, 150.000 dagbezoekers buiten de wedstrijden om en een
totale omzet die 50 procent hoger ligt dan bij de Amsterdam
ArenA. De plaatjes zien er
schitterend uit, ook ik was onder de indruk toen ik die voor
het eerst zag. Maar je moet natuurlijk wel goed rekenwerk
doen en de financiële risico’s
zijn simpelweg te groot. Wat
dat betreft staan alle seinen op
rood, maar de trein dendert gewoon door. Wij willen voorkomen dat die trein uit de bocht
vliegt. Want als dat gebeurt
komt de toekomst van Feyenoord in gevaar en krijgt ook
de stad een enorme financiële
klap. Iemand moet aan de
noodrem trekken. Bij Fey-

‘De plaatjes zien
er schitterend uit,
ook ik was onder
de indruk.’
Jos Verveen

enoord City zeggen ze dat alles
goed is doorberekend en dat er
second opinions zijn gedaan.
Die heb ik gelezen en daarin
staat letterlijk dat de haalbaarheid van alle omzetschattingen sterk afhankelijk is van de
prestaties van Feyenoord. Vrijwel alle inkomsten gaan straks
- anders dan nu - naar het stadion. Op papier zijn de afdrachten aan Feyenoord weliswaar
gegarandeerd, maar als de ambitieuze targets niet worden
gehaald komt dat in gevaar.

Wethouder Adriaan Visser
heeft eerlijk gezegd: dan zakt
alles door z’n hoeven. Dan
wordt Feyenoord meegetrokken in de financiële malaise,
terwijl ze de spelers en andere
medewerkers gewoon moeten
betalen. Op die manier komt
Feyenoord in de shit.”
Verveen snapt de logica achter het nieuwe stadion niet. Hij
vindt dat je eerst succesvol
moet zijn en veel geld op de
bank moet hebben staan, voordat je kunt zeggen: kom, we
bouwen een nieuw onderkomen dat beter bij onze status
past. „Stel dat jij dankzij een
nieuwe baan een hoger salaris
hebt. Dan kun je een groter
huis kopen omdat je die hogere
lasten kunt dragen. Bij Feyenoord City zeggen ze het omgekeerde: we bouwen een
nieuw stadion, zodat de zaken
beter gaan. Thuis zeg jij toch
ook niet dat je een mooier huis

w kopen omdat die betere
wilt
baan dan vanzelf wel een keerb
ttje komt? Ze doen aan wensdenken. Als die wensen niet
d
uitkomen, en die kans schat ik
u
op 99 procent, dan zakt het hele kaartenhuis in elkaar. Het
stadion en Feyenoord worden
dan door de bank verkocht aan
de hoogste bieder, tenzij de
Rotterdamse belastingbetaler
flink bijlapt. Weigert die dat,
dan valt alles in handen van
een of andere rijke Rus of oliesjeik.”
Feyenoord City is van plan
bij de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs een
lening af te sluiten van 17,5
miljoen met als onderpand de
exploitatie van de huidige
Kuip. Dit tot grote verbazing
van Verveen. „Tegen de gemeenteraad is gezegd dat alles
helder was en dat de financiering geregeld kon worden.
Maar nu moet er plots een ‘tussenfinanciering’ komen omdat
alle adviseurs betaald moeten
worden. Wat gebeurt er als het
nieuwe stadion dreigt niet
door te gaan? Dan zeggen ze:
we hebben nu al 17,5 miljoen
euro geïnvesteerd en er is ook
nog een lening van de gemeente van 7,9 miljoen. Zo komt
Rotterdam met de rug tegen de
muur te staan.”
De enige manier waarop de
nieuwbouw door kan gaan is
door een steenrijke filantroop
die een paar honderd miljoen
schenkt, stelt Verveen. „Dan
zeg ik: ga je goddelijke gang.
Maar met gemeenschapsgeld
mag het niet gebeuren. Dan
kun je beter voor veel minder
geld De Kuip renoveren zonder
overheidsbijdrage.” Verveen
heeft twaalf vragen gesteld
over de kwestie aan het College
van Burgemeester en Wethouders en wacht op antwoord.
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Naaz gaat heel
lekker op water
De 19-jarige siinger-songwriiter//prodducer Naaz won deze weekk twee Edisons. Dankkbaarhheiid heefft haar naar eiigen zegen gebbracht waar ze nu is.

CONSTANCE
VAN AMSTEL
c.van.amstel@tmg.nl

Verantwoordelijk als ze is, wilde Naaz (19)
het na het winnen van de Edison niet te
laat maken; ze moest immers de volgende
ochtend weer fris in de studio van 3FM
staan. Een praatje met haar wijze collega
Fresku tijdens de afterparty – „hij geeft
mijn echt levensadviezen” – deed de
jonge Rotterdamse zangeres echter beseffen dat ze van deze avond moest genieten
en dat tijd daarin geen rol moet spelen.
En dus ging ze tot in de vroege uurtjes
door. Chillen met haar band. Op water,
dat dan weer wel.
„Ik ga heel lekker op water, drink echt
alleen dat. Ik
noem het aqua,
dan klinkt het nog
alsof het heel wat
is”, lacht Naaz
Mohammad, zoals
de Koerdische
voluit heet. Water
drinken past bij
haar, vertelt ze.
„Ik ben irritant
verantwoordelijk”,
zegt ze. ,,Ik ben zo
Naaz
gedisciplineerd
dat het vervelend
is.” Ze eet en
drinkt ook geen
zuivel of geraffineerde suikers. „Als ik
enorm honger zou hebben en er is alleen
dat, dan neem ik het niet.” Ze plant ook
graag vooruit. „Ik heb zo’n papieren
planner waarin ik mijn hele dag plan, dat
vind ik fijn. Ik ben ook supergelukkig als

‘Ik ben irritant
verantwoordelijk en zo gedisciplineerd dat
het vervelend is.’

alles goed gegaan is op een dag.”
Blij is ze ook met haar Edisons. Eentje,
de prijs voor Beste Nieuwkomer, staat
inmiddels naast haar bed zodat ze altijd
naast het beeldje wakker kan worden. De
andere, die voor Beste Video bij haar
liedje Words, staat bij Folkert Verdoorn, de
regisseur van de clip. Want ook daar komt
haar verantwoordelijkheid weer om te
hoek kijken: „Het zou niet logisch zijn als
die ook bij mij zou staan. Het is tenslotte
zijn verdienste.”
Naaz doet in 2014 op 16-jarige leeftijd
mee aan het tv-programma Holland’s Got
Talent. Haar doorbraak wordt het niet, al
brengt ze in de jaren erna wel een paar
singletjes uit. Als ze in 2017 met de single
Words komt, leert het grote publiek haar
kennen. Het ogenschijnlijk simpele liedje
wordt miljoenen keren beluisterd op
Spotify en wordt megahit op 3FM. Ook
opvolger Up to Something blijft niet onopgemerkt in de hitlijsten. Naaz wordt
geroemd om haar bijzondere en pure
stem. Ze schrijft haar liedjes zelf.
Dankbaar zijn voor wat je hebt en
krijgt in het leven vormt Naaz’ grootste

inspiratiebron. Als ze uitlegt waarom, kan
je je haast niet voorstellen dat het een
19-jarige aan het woord is: ,,Dankbaarheid
is de sterkste emotie die ik kan voelen.
Het is een realisatie van wat je is overkomen. Vanuit dat gevoel heb ik een liedje
als Words geschreven. Vroeger dacht ik dat
de mooiste liedjes uit verdriet ontstonden, nu streef ik ernaar om het gevoel van
dankbaarheid vast te houden. Ik geloof
dat dankbaarheid de sleutel is tot alles.”
Het komt voort uit de tijd waarin ze
begon met haar carriere en niet alles
meteen van een leien dakje ging. Haar
Koerdische ouders stonden bijvoorbeeld
niet te springen toen hun dochter aankondigde de muziek in te willen. ,,Zij zagen
het niet zitten als ik in mijn eentje naar
een studio zou gaan om daar met allemaal
mannen die zij niet kenden aan mijn
muziek zou gaan werken. Ik snap hen
wel, maar vond het niet leuk.”, zegt Naaz.
Ze mocht alleen naar de studio als haar
broer mee zou gaan. ,,Dat was oké, maar

NEW YORK
Op dit moment zet Naaz de puntjes
op de i voor haar ep Bits of Naaz die
ergens dit jaar uitkomt. Daarna
komen er aankondigingen voor
shows aan en wordt er meer bekend
over een geheimzinnig project in
New York waarvan ze al een fotootje
plaatste op Instagram. „En verder
heb ik vooral heel veel zin om interviews te doen waarin ik mijn kijk op
de dingen kan delen. Ik hou ervan
om mijn woorden te delen met de
wereld.”

omdat hij wel naar school moest, zat ik
erg vaak in mijn eentje op mijn kamer
liedjes te schrijven. Die tijd was minder
leuk, maar ik heb daardoor wel gevonden wie ik ben.” Ze vervolgt: ,,De grond
waarop ik ben gevallen, is de grond die
ik nu kus. Waarmee ik wil zeggen: het
negatieve in mijn leven heeft zo veel
positief gemaakt.”
Inmiddels zijn haar ouders ontzettend trots op hun getalenteerde dochter die door de jury van de Edisons als
‘puur, ontwapenend, dapper, geduldig
en consequent’ wordt aangeduid. Ze
zaten ook in de zaal bij de uitreiking
van de prijzen. ,,Van mensen die vlak
bij ze zaten hoorde ik dat ze er ontzettend trots uitzagen toen mijn naam
werd genoemd. Mijn moeder was ook
emotioneel.”

metronieuws.nl
donderdag 15 februari 2018

12

Moeiteloos
indruk maken

ALTIJD FAVORIET:
KIP IN BLADERDEEG
We beginnen met mijn all time favourite: kip in bladerdeeg. Jarenlang is dit mijn signature dish geweest
op gewoonwateenstudentjesavondseet.nl. Vul een
stukje rauwe kipfilet met kruidenroomkaas en een
zongedroogd tomaatje, de kipfilet vouw je vervolgens
dicht en je pakt ‘m in in een velletje bladerdeeg. Deze
kippenbol zet je ongeveer 25 minuten in de oven en
klaar is je maal. Het ziet er best wel tof uit; alsof iemand met verstand van koken echt iets heel ingewikkelds klaar heeft gemaakt. Maar zoals je net kon lezen
is het heel erg makkelijk klaar te maken en ook nog
eens súperlekker. Een succesnummer!

34 e seizoen

Music of Life.nl

Presenteer t

IN DE SERIE STERREN AAN ZEE

MA. 4 JUNI 2018 - AFAS CIRCUSTHEATER - SCHEVENINGEN

OP
VERKORT
STA AG!
VANDA

VEGA: PASTA MET
MUNTPESTO EN
GEITENKAAS
NOG
MAKKELIJKER:
ZALM IN
BLADERDEEG
Wil je het jezelf nog
makkelijker maken? Dan
kun je ook gaan voor de
variant ‘zalm in bladerdeeg’. Het idee is hetzelfde; smeer een zalmfilet in met kruidenroomkaas, vouw er een velletje bladerdeeg omheen
en bak deze in 20 minuten af in de oven. Zalm is
makkelijker dan kipfilet,
omdat het minder belangrijk is dat de zalm
helemaal doorbakken is.
Van rauwe kipfilet word
je date natuurlijk niet
echt blij.

Natuurlijk kan na mijn stuk in
Metro van vorige week een vegetarisch gerecht niet ontbreken in dit
lijstje. En dan kom ik toch weer op
de oude vertrouwde pasta pesto.
Maar! Vandaag ga je een originele
variant maken; je gaat aan je date
laten zien dat je écht moeite hebt
gedaan. Hoewel, kun je 10 minuten
in de keuken staan ook als moeite
zien? Hoe dan ook: je maakt vandaag je pesto van muntbladeren, in
plaats van basilicum of de klassieke
pesto uit een potje. Hoe? Meng
ongeveer 15 gram muntbladeren
met 2 eetlepels pijnboompitten,
een scheut olijfolie en 2 eetlepels
Parmezaanse kaas en mix het met
een staafmixer tot een mooie
pesto. Roer deze door gekookte
pasta en serveer bijvoorbeeld met
wat rucola en geitenkaas. Zo maak
je wel de ultra simpele pasta pesto,
maar kun je indruk maken doordat
je er nét even een originele variant
van klaarmaakt. En lekker dat ’t is!

BEETJE MACHTIG MAAR
WEL LEKKER: KIP CAPRESE
Toegegeven: dit is wellicht niet de handigste
maaltijd als er nog flink wat actie op de planning staat; je belandt eerder in een foodcoma
op de bank, dan in een wilde sessie in bed.
Maar knuffelen is ook gezellig op een eerste
date, toch? Je slooft je vandaag uit met kip
Caprese: dat betekent dat je een kipfilet aan
de bovenkant insnijdt en er om en om een
schijfje tomaat en een schijfje mozzarella in
stopt. Deze waaier van kip met mozzarella en
tomaat bak je vervolgens in een ovenschaal
met wat kookroom en pesto af en binnen 25
minuten is je kip gaar en je mozzarella lekker
zacht. Serveren met een beetje salade is
voldoende; de maaltijd is al machtig zat. Eet
smakelijk!

PANGASIUS MET EEN PIJNBOOMPITTENPRUTJE
MET ALLE GROTE HITS!
Iedere bezoeker krijgt na het concert een herinnering mee naar huis
1e rang € 32 | 2e rang 17 | Gouden rang € 47 - Aanvang 20.00 uur
Gouden rang kaarten zijn de mooiste plaatsen vóór in de zaal incl.
een kopje koffie of thee. Tevens ontvangt u met een Gouden rang
kaart na het concert een prachtig en uniek kado !
(0,45pm)

BEL DE THEATERKASSA 0900-9203 of MUSICOFLIFE.NTK.NL
Binnenkort ook in dit prachtige theater:

Frans Bauer - Marianne Weber & John de Bever
Jubileumconcert Rob de Nijs

Ook een klassieker in mijn studentenkeukentje was jarenlang de pangasius met pijnboompittenprutje. Wederom een maaltijd die er indrukwekkend uitziet, maar zo
klaargemaakt is. Je neemt een pangasiusfilet en bakt die in de oven af met een dakje
van pijnboompitten. De pijnboompitten meng je met knoflook (niet te veel, om duidelijke redenen), basilicum, Italiaanse kruiden, olijfolie en peper en zout. Dit hak je tot
een prutje en dat verdeel je over de vis. Bak het geheel een minuut of 20 af in de oven
en serveer het op een bedje van rauwe tomaatjes met wat verse basilicum. Mmm!

Echt, als er iemand de koningin is van indruk maken met
iets heel simpels, dan ben ik
het wel. Ik word gewoon heel
erg blij van lekker eten en iets
op tafel zetten dat er vet
indrukwekkend uitziet, maar
klaargemaakt is zonder enige
kookskills. Fake it till you make
it! Dat gaat bij mij al jaren
goed. En men maar denken
dat ik zo’n keukenprinses
ben. Ha!

metronieuws.nl
donderdag 15 februari 2018

13

Zo maak je van vandaag een topdag
Het openbaar vervoer staat meestal
synoniem aan drukte, haast en
stress. Lisa en Shirah van
zenzoekers.nl helpen je met 1001
manieren om je meer ontspannen
te voelen onderweg.

aan je tas, je ontbijt en je kleding.
Probeer ook bijna iedere avond op een
vast tijdstip te gaan slapen. Opstaan
kost je dan een stuk minder moeite,
omdat je in een ritme zit.

De ochtend is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de dag. Het
bepaalt namelijk hoe je je de rest van
de dag voelt. Maar hoe begin je je dag
goed? Deze ochtendrituelen zorgen
gegarandeerd voor een topdag.

Ademhalingsoefening
Goed ademhalen is één van de
beste (en goedkoopste) manieren om de dag ontspannen te beginnen. Neem daarom ’s ochtends de tijd
om een ademhalingsoefening te doen.
Je hebt er niet meer dan een paar
minuten voor nodig. Zorg dat je ademhaling zo laag mogelijk is, dus adem
vanuit je buik.

Bereid je ochtend voor
Een topdag begint eigenlijk al
de avond van te voren. Maak het
zo makkelijk mogelijk voor jezelf,
door de spullen die je de volgende dag
nodig hebt alvast klaar te leggen. Denk

Let op je eerste gedachte
Sta je weleens stil bij je allereerste gedachte als je wakker
wordt? Deze gedachte zet namelijk de
toon voor de rest van de dag. Je hebt
zelf in handen of je de dag positief of

1

2

3

negatief begint. Denk dus niet als je
wakker wordt: Is het nog steeds geen
weekend? Maar: Yes, weer een nieuwe
dag! Als je eerst gedachte niet meteen
zo positief is, probeer je dan bewust te
zijn van je tweede gedachte. Er wordt
wel gezegd dat je laatste gedachte in
de avond, je eerste gedachte in de
ochtend is. Ga dus ook met een positief gevoel slapen.

Begin de dag in stilte
Op een gemiddelde dag krijgen
we meer dan genoeg prikkels
binnen. Niet alleen in het openbaar
vervoer of op de fiets, maar ook door
onze smartphone en social media. Een
goede tegenhanger voor al deze drukte
is de dag in stilte beginnen. Zet je
wekker (iets) eerder om te mediteren
of gewoon een paar minuten met je
ogen dicht te zitten. Doe dit meteen
als je uit bed stapt, zodat je niet in de

4

verleiding komt om eerst op je smartphone te kijken.

Lees een inspirerend boek
Veel mensen gebruiken hun
smartphone ook als wekker.
Heel handig, maar het is dan wel
verleidelijk om eerst op social media
te kijken voordat je uit bed stapt. Tel
deze minuten bij elkaar op en je bent
zo tien minuten of langer aan het
scrollen. Laat je telefoon eens links
liggen en gebruik deze tijd om een
inspirerend boek te lezen. Je begint zo
met veel meer inspiratie aan je dag en
hebt ook meteen iets te vertellen aan
je collega’s bij de koffieautomaat.

5

Meer tips? Je vindt ze elke week
als eerste in de Metro-app!

S
D
R
A
A
N
E
BUIT
N
E
G
N
A
L
R
VE
Ik geef het eerlijk toe: toen ik als
fashiontrendwatcher de eerste tekenen zag van het verlangen naar het
buitenaardse, heb ik mijn hersens
even flink laten kraken. Want waarom
zouden we hierin geïnteresseerd zijn?
Ik heb het over de Mars Yard sneaker,
die in 2012 werd geboren als een resultaat van de samenwerking tussen Nike
en kunstenaar Tom Sachs. De sneaker
werd speciaal gemaakt voor mechanisch engineer Tommaso Rivellini van
NASA.
Vijf jaar later kwam de Mars Yard
2.0 sneaker. Zoals je vast wel begrijpt:
een vernieuwd model. Maar daar bleef
het niet bij, want dankzij de samenwerking werd deze zogeheten NIKECraft collectie uitgebreid. De Lightweight Tote Bag met een aluminium
uitstraling van Nike & Sachs zag het
licht in juni 2017. Binnen no time was

deze tas uitverkocht. Als je
j iets hebt
mannen,
met planeten en ruimtem
nen, dan
is deze look sowieso iets voor jou. En
als je graag voor een buitengewone (of
buitenaardse) kledingstijl gaat al
helemaal.
Als klap op de vuurpijl is nu de
Pantone kleur van 2018 Ultra Violet.
Nu vraag je je misschien af, waar zie jij
de link? Nou, dat zit hem in de betekenis ervan. Leatrice Eiseman, executive
director van Pantone Kleureninstituut,
vertelt in een interview met The New
York Times dat het bij deze kleur gaat
om originaliteit, verbeeldingskracht
en visionair denken. Eiseman: „It is
found in the cosmos (think of all those
swirling purple nebulae!).” You got it?
Ultraviolet is dus de kleur die je
creativiteit aanwakkert, en ook dé
kleur die je in 2018 overal zal zien
opduiken. Eiseman noemt in het

‘Ultraviolet is dus
de kleur die je
creativiteit aanwakkert, en ook
dé kleur die je in
2018 overal zal
zien opduiken.’
Renske Mennen

interview ook namen van creatieven
die zich graag omringen met deze
sterke paarse gloed, zodat hun creativiteit begint te borrelen. Prince mag in
dit rijtje natuurlijk niet ontbreken.
Uiteraard zie je deze trend ook
terug op de catwalk. Ontwerpen die je
doen denken aan astronauten vanwege het space-gevoel in het design, tot
compleet glanzend zilveren stoffen (en
met compleet bedoel ik ook echt van
schoen tot kraag en van tas tot sok), en
ook komt ultraviolet rijkelijk terug in
make up lijnen. Een dikke laag ‘creatieve, buitenaardse en inspirerende’
oogschaduw is geen overbodige luxe
in 2018.
Dus mocht je vandaag iemand zien
rondlopen met een space-achtige
outfit, dan zijn dat niet de naweeën
van carnaval. Dan is deze persoon juist
helemaal ‘on trend’.

TIPS VAN RENSKE:
1 Check #nikecraft op Instagram
voor de Mars Yard collectie
2 Heb je Justin Timberlakes
performance gezien tijdens de
Super Bowl? Hij eert Prince
terwijl de hele arena paars
kleurt. Check YouTube!
3 De promo video van Pantone
geeft perfect het buitenaardse
gevoel van Ultra Violet weer:
pantone.com/color-of-theyear-2018
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3 dagen op pad met
The Fashion Guitar
De Nederlandse Charlotte Groeneveld (33) woont sinds
een aantal jaar in New York en staat als The Fashion
Guitar bekend als belangrijke mode-influencer. De net
afgelopen New York Fashion Week is voor haar dan
ook topsport. Ze hield drie dagen bij wat ze zoal deed.

1

SIGRID STAMKOT

Dag: donderdag 8 februari
Belangrijkste shows: Saks Potts,
Ulla Johnson, Tom Ford en een
diner van Chloé
Outfits: Drie, deels bepaald door de
samenwerking die ik deze week
heb met een online retailer en de
designers die ik deze dag zie. De
eerste look: metallic enkellaarsjes
van Balenciaga, een oversized ruiten jas en jeans (1). Voor de Ulla
Johnsen show heb ik een jurkje en
grote jas van dat merk uitgezocht.
De laatste look - voor het Chloédiner - draag ik ook naar de Tom
Ford-show, aangezien ik direct van
daaruit door ga: een oranje rok en
trui en tas en laarzen van de nieuwste collectie.
De dag: Ik heb voor deze dag een
chauffeur ingehuurd om snel van A
naar B te kunnen komen. Als het
echt niet anders kan kleed ik me
om in de auto, maar het liefst gewoon thuis. Die avond zit ik tijdens
het diner aan tafel bij de CEO van
Chloé en naast Suzy Menkes. We
praten leuk over werk, kinderen,
wonen in New York... Een diner als
dit is altijd welkom. Ik ben normaal
heel gestructureerd wat betreft
eten, maar tijdens NYFW is er geen
tijd om te zitten met een broodje of
koffie, dus ik eet op gekke tijden.

3

2

Wel let ik erop gezond te eten.
Nodig, want ik kamp met een hardnekkige verkoudheid. Advil en
neusspray zitten in mijn tas voor
noodgevallen.

Dag: vrijdag 9 februari
Belangrijkste shows: Tory Burch
en Brock Collection
Outfits: Drie. De eerste look is een
gebloemde asymmetrische jurk,
leren jasje en tijgerprint overknee
laarzen van Balenciaga (2). Voor de
Brock-show een bloemenrok, top,
oversized bomber jacket en Calvin
Klein laarzen (3). Voor Edie Parker
een jeans, shirt en pumps.
De dag: Opstaan, zoontje James en
dochtertje Stella klaarmaken voor
school en op naar de show van Tory
Burch, die om 10 uur begint (4). De
maxi-jurk die Tory had gestuurd
was wat lang, dus die speld ik wat
korter. Ik word doorgaans niet
betaald om bij een show te zijn. Er
was een show waar mijn aanwezigheid werd beloond met een heel
grote zak geld, maar ik vond het
merk niet bij mij passen, dus heb
nee gezegd. Ik wil wel bij mezelf
blijven, dat is veel waard in dit
wereldje.
De kids hebben pyjamadag op
school en genieten, zo laat de nan-
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4

ny mij weten. Als ik ’s avonds thuiskom vertelt mijn dochter Stella dat
ze ‘the best day of her life’ had. Zo’n
fashionweek is belangrijk, maar
wat wil een moeder nu nog meer
horen?

bestel. In hotel The Standard ontmoet ik het team van de Bijenkorf
en met uitzicht over downtown
Manhattan bespreken we alles, van
mode tot de shows, en lunchen we
aansluitend. Daarna snel naar huis
en klaarmaken voor Jonathan
Simkhai. Na zijn show heb ik een
cocktailparty met Moda Operandi
en Ryan Roche. Ik peek even naar
binnen, neem foto’s en sla de cocktail over. Ik ben gaar, maar het
Proenza Shouler-feest wacht. Later
deze week staan onder anderen Sies
Marjan, dat is het label van Nederlander Sander Lak, Oscar de la
Renta en Ralph Lauren op het programma. Fashionweek is heel leuk,
maar ook stressvol. Het is een aanslag op mijn lichamelijk gesteldheid; nooit voldoende slaap, een
gek eetpatroon, iets te veel champagne en hard werken. Je moet
aanwezig zijn: mensen vergeten je
als ze je gezicht, foto’s en content
niet zien. Inmiddels ben ik zo ver
dat ik niet meer alles doe, maar
bewuste keuzes maak. Vanaf het
moment dat ik Thefashionguitar.com
begon heb ik heel hard gewerkt.
Alles bij elkaar heeft het balletje
aan het rollen gebracht en doe ik
nu iets waar ik heel gelukkig van
word!

Dag: zaterdag 10 februari
Belangrijkste shows: Adam Lippes, Jonathan Simkhai, feest van
Proenza Schouler
Outfits: Twee, ook weer deels
bepaald door die samenwerking. De
eerste look is een Saks Potts-jas,
jeans en mijn nieuwe Off White x
Timberlands-boots (5). De jas komt
direct van de presentatie eerder die
week! Voor het Proenza Schoulerfeestje een gebloemde rok, met tas
en top van Proenza, gecombineerd
met mijn zilveren Balenciaga-boots.
De dag: Eerst ontbijt met mijn kids
en man. Vervolgens maak ik me
klaar voor de eerste presentatie van
de dag: bij designer en vriend Adam
Lippes in zijn huis in Brooklyn.
Vandaag is de dag ‘rustig’ in vergelijking met de voorgaande twee
dagen, dus heb ik geen chauffeur,
maar een Uber. In de auto werk ik
mijn Instagram en mail bij en zet ik
de foto’s van mijn camera op mijn
telefoon. Aangekomen in zijn
prachtig ingerichte huis bekijk ik
de nieuwe collectie op de modellen
die door het huis lopen (6). Ik drink
een koffie, knuffel even met Adam
en neem foto’s. De tijd vliegt, en
mijn Nederlandse vrienden van De
Bijenkorf wachten op mij in de
Meatpacking voor een interview,
dus ik spring de Uber weer in, waar
ik ondertussen een Balenciagapanty in de sale op MyTheresa

‘Ik ben normaal
heel gestructureerd wat betreft
eten, maar tijdens
NYFW is er geen
tijd om te zitten
met een broodje of
koffie, dus ik eet
op gekke tijden.’
Charlotte Groeneveld

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

6

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

Kennismaking/relaties
e-Matching.nl ~ Dating hoger
opgeleiden. Durft ú het aan...
+ app, videochat, speeddaten

Bekijk alle Speurderproducten
en tarieven op
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)
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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.
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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.

1

0

3

1 x ‘smakelijk Keulen’arrangement t.w.v. € 448,-

5

1

1

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.

3
4

5

PAARDENSPRONG

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

SUDOKU

PAPIERSNIPPERS

MENEN

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

VOORLEGGEN

LEESTEKEN

1

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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25 alleenspel 27 bladgroente
29 plechtig gewaad 31 middagslaapje 33 Toeristische Informatie-opleiding 34 bordeauxwijn
36 snelheid 38 houtsoort 39 muisarm 41 vreemd persoon 43 aanhechting van een spier 44 uitroep
van verbazing 49 kanon (afk.)
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VERTICAAL
1 prima 2 elektronische post
3 middel 4 kiekje 5 rots aan de
Rijn 6 stadion in Amsterdam
7 schoonmaakgerei 8 in memoriam (afk.) 9 plakband 10 larve
van de langpootmug 11 persoon
die controleert 15 grote papegaai
18 pausennaam 20 tweelettergrepige versvoet 22 teint

3

TM
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OD
O
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HORIZONTAAL
1 eetbare knol 4 ongein
12 legerrang 13 hoofd van een
moskee 14 eentonig 16 lusje
van garen 17 vacht 19 telwoord
21 beendergestel 23 vooruit!
24 adreskaartje aan bagage
26 dicht 28 grote loopvogel
30 god van de oorlog 32 atmosfeer (afk.) 35 Engels 37 melkklier
40 tooien 42 Italiaanse koffie
45 reinigingszout 46 geldgebrek
47 ijzeren pen 48 zwaardwalvis
50 weg (volkstaal) 51 zonder
regionale uitspraak 52 schermbloemige plant
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Ochtendspits

Recept

Avondspits

1

4
3

Z

4

4
7

ZW

2

7

4

Yoghurtmascarponetaart met
pistachenoten
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Deze week
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Zon & maan
07:56 uur

17:51 uur

07:51 uur

17:30 uur

Volgende maanfase
Nieuwe maan op 15 feb

ik kijk Weerplaza

Download de app

voor de bodem
180 g speltbiscuit
100 g biologische roomboter
voor de vulling
4 blaadjes gelatine
rasp en sap (ca. 50 ml) van 1
biologische sinaasappel
2 el rijststroop
500 g mascarpone
600 g dikke Turkse yoghurt
40 druppels stevia
2 tl oranjebloesemwater
40 g ongezouten, ongebrande
pistachenoten, gepeld
scheutje ahornsiroop of
rijststroop.
verder nodig
springvorm van 26 cm Ø 1
taart voor 10-12 personen | 25
minuten + 1 nacht opstijven |
90 / 10
Maak de speltbiscuit fijn. Smelt
de boter en kneed de kruimels
er goed door. Vet de springvorm goed in (ook de zijkanten) en bekleed met bakpapier. Verdeel het koekjesmengsel over de bodem en druk met

een vochtige lepel goed aan.
Zet de bodem koel weg. Week
de gelatine 5 minuten in koud
water. Verwarm in een steelpan het sinaasappelsap. Los de
rijststroop erin op. Knijp de
gelatineblaadjes uit en los ze
op in het sap. Neem de pan
van het vuur. Klop de mascarpone en de yoghurt met
rijststroop en de stevia
tot een glad geheel. Roer het
gelatine-sapmengsel, de
sinaasappelrasp en het oranjebloesemwater erdoor.
Verdeel het mascarponemengsel over de deegbodem, dek
de springvorm af met plasticfolie en zet de taart een nacht
in de koelkast. Rooster de
pistachenootjes in een droge
koekenpan en hak ze grof.
Besprenkel de taart naar
smaak met wat ahornsiroop en
garneer met de pistachenootjes.
ZONDER SUIKER KOOKBOEK, ANNE MARIE
REUZENAAR, KOSMOS UITGEVERS
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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.
WE HEBBEN OOK EEN
UITSTEKENDE
HOROSCOOPDIENST
VIA FACEBOOK
MESSENGER

‘Goedemorgen allemaal!!! #treinleven’

@ErnstjanvDoorn

‘Voor ik de trein pak
even biggetjes kijken,
Weizigt Dordrecht.
#treinleven’

@metro
@JennyDierenfoto

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Als je toegeeft dat een ander gelijk heeft, betekent dat niet dat je
verloren hebt. Anderen zullen je juist meer respecteren om je brede
kijk op de zaken en jouw zelfvertrouwen. Wees niet te trots.

STIER 20/4-20/5
Jouw innerlijke rust is op het moment ver te zoeken. Je zult moeten
vechten om je emotionele evenwicht te hervinden. Pas daarna kun
je weer vooruit komen in het dagelijkse leven.

TWEELING 21/5-20/6
Een gebeurtenis zal je toekomstbeeld in één klap veranderen. Je
durft de toekomst weer zonnig tegemoet te zien. Je maakt plannen
en bent positief ingesteld. Je hebt kans verliefd te worden.

KREEFT 21/6-22/7
Op het werk gaat alles wonderbaarlijk vlot. De torenhoge problemen van gisteren los je vandaag zonder moeite op. Je staat er zelf
van te kijken, geniet er nou maar van.

@pujithaa_ Schrok zich rot van de
kapotte bovenleiding die zij vanuit
de trein zag.

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

@whaveyx ‘and Im actually
wearing make up for once’#treinleven

Supercreatief, deze treinreiziger.
En wist je dat de kraanvogel geluk
brengt?

@valentinaa_x zegt
goedemorgen!

LEEUW 23/7-22/8
Stel niet je eigenbelang maar dat van de groep voorop. Dat dat niet
altijd even makkelijk is, is duidelijk. De samenstelling van de groep
is daarin, voor jou, bepalend. Toch doen vandaag.

MAAGD 23/8-22/9
Neem niet meer werk aan dan je aankunt. Jij weet dat het ten koste
van de kwaliteit gaat; kwaliteit van het werk maar ook van je leven
en je gezondheid. Blijf afwegen wat je wel en niet aanpakt.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Doe
geen dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen, daar krijg jij
gegarandeerd spijt van.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Loopt je relatie niet helemaal lekker? Bedenk wat jij eraan kunt
doen. Gelijk hebben is niet belangrijk, gelukkig zijn wel.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Jij loopt geheel onverwachts tegen een nieuwe uitdaging aan. Heb
je de moed om dat op te pakken? Gewoon proberen, het zal je
leven veranderen, maar alleen in positieve zin.

STEENBOK 22/12-19/1
Jij staat in het middelpunt van de gebeurtenissen. Als je slim bent,
probeer je hier je voordeel mee te doen. De situatie kan bijna niet
gunstiger worden.

WATERMAN 20/1-19/2
Men verwacht veel van jou. Dat legt een grote druk op je. Maar als
je de druk aankunt en voldoet aan de verwachtingen, zul je een
mooi resultaat behalen waar je trots op kunt zijn. Volhouden dus!

VISSEN 20/2-20/3
Laat je niet van de wijs brengen. Je omgeving heeft wellicht wat
kritiek op je maar dat het allemaal tegelijk komt, wil niets zeggen.
Weeg de kritiek en bepaal zelf of je het er mee eens bent of niet.

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

@AlexeiLeonovsoy Deze kinderen hebben het leukste treinreisje
ooit: de conducteur komt er
gezellig bijzitten en ze mogen
allemaal een selfie met de pet
maken! #treinleven
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Lezerscolumn
‘Op de terugreis van een
bezoek aan het Spoorwegmuseum maken mijn
dochtertjes kennis met het
‘echte’ treinreizen.
#treinbomvol’

‘Lekker sporten in de
trein. #fitboy’

@ Cy n t h i a _ v _ H

@supersonnytje

WAT LIEF! WELKE
TEKST LAAT JIJ ACHTER
VOOR DE VOLGENDE
LEZER?

Starbucks
Het is vijf uur ’s ochtends. Mijn wekker gaat af en ik doe
mijn uiterste best om hem niet uit te zetten en me om te
draaien. Langzaam word ik wakker terwijl ik de regen op
het raam hoor tikken. Ik sta op en ik doe mijn zwarte
schoenen, broek en shirt aan. Mijn haar draai ik in een
staart en met een beetje make-up probeer ik mijn gezicht
toonbaar te maken. Mijn schort gooi ik in mijn tas. Om
kwart voor zes zit ik op de fiets, op weg naar het station.
Eenmaal daar ben ik helemaal wakker. Ik zie dat mijn
collega al binnen is en dat ze de espressomachines aan
het opwarmen is. Ik begroet haar en ik begin met de
stoelen van de tafels te halen, de gebakjes in de koeling te
zetten en het filterkoffieapparaat aan te zetten. Het is
kwart over zes en de wereld slaapt nog. De geur van
koffie, het getik van de regen en de immense stilte buiten
laten mij tot rust komen. Als we klaar zijn met de voorbereidingen, doen we de deuren open.
Langzaam komen
de mensen binnen.
Sommige mensen
hebben hun trein
gemist, bij anderen
heeft de trein vertraging. Sommigen
blijven uren zitten,
anderen geven bij hun
bestelling ongeduldig
aan dat hun trein over
Demi van Hove
twee minuten vertrekt. Sommigen bestellen een venti koffie, anderen een
triple-tall-half-decaf-five-pumps-vanilla-non-fat-extra-wetlatte. Van sommigen weet ik hun naam en bestelling uit
mijn hoofd, anderen zijn er voor het eerst.
Het leukste vind ik om iedereen persoonlijke aandacht
te geven. Ervoor te zorgen dat ieders drankje daadwerkelijk perfect is. Ik kan er om lachen als een 16-jarig meisje
giechelend een double espresso bestelt en die stoere gast
op zijn motorfiets fluisterend een javachip frappuccino
bestelt. Het laat me zien dat lang niet alles en iedereen
voorspelbaar is. Iedereen is anders en iedereen heeft zijn
of haar voorkeuren. En dat is fantastisch.
Om twee uur ’s middags ben ik klaar met mijn shift en
ruikend naar vanille, koffie en melk, fiets ik naar huis.
Terwijl iedereen net klaar is met zijn of haar lunchpauze,
ben ik alweer vrij. Eenmaal thuis spring ik onder de douche en geniet ik na van die mooie latte art die ik vandaag
heb gemaakt en van die ene gast die zo blij was met zijn
koffie, dat hij mij persoonlijk kwam bedanken.
Vandaag was een goede dag.

‘Iedereen is anders en iedereen
heeft zijn of haar
voorkeuren. En
dat is fantastisch.’

HEERLIJK,
ZO’N
WATERIG
ZONNETJE
@MartyMacValk nam deze
fraaie foto en wij wisten
meteen dat we ’m in Metro
zouden plaatsen.
Want, zegt nu zelf: zo’n
foto geeft toch hoop op
een paar prachtige zonnige
dagen? Natuurlijk is een
mooie winterdag heerlijk,
maar stiekem doet het ons
al stiekem denken aan de
lente. Die laat immers ook
niet heel lang meer op zich
wachten (althans, als het
even meezit)... Of lopen we
volgens onze lezers dan te
hard van stapel? Laat ons
weten of jij al aan de lente
denkt via snapmetro

DEMI VAN HOVE
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
@Molemaatje baalde flink toen zij
ontdekte dat liefst drie mensen al
alle puzzels hadden ingevuld...

Als je je nummer niet weggelakt
had.... nu maar hopen dat je een
leuke date scoort via dit briefje ;-)

@visualdoubts Dutch landscapes
are sometimes quite striking!

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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