DE GROOTSTE KRANT VAN NEDERLAND

maandag 19 maart 2018

Xperia XZ2
Nu met gratis
headphone
t.w.v. € 380,-

| Editie: NL

metronieuws.nl |

metro |

metro |

metro|

snapmetro

Nog niet
klaar voor
grappen
bij Oranje
PAGINA 10

Op wie
stem jij?
In ieder geval niet op Mark Rutte, zoveel is
zeker. Want hoewel je de landelijke
kopstukken overal op straat ziet deze
campagne, gaan we woensdag naar de
stembus voor de gemeenteraad. PAGINA 2

Is het einde
van de
bitcoin nu
in zicht?
PAGINA 8

Hadi
droomt van
terugkeer
naar Syrië
PAGINA 7

VANDAAG IN DE METRO-APP

Zo maak je snel
je hoofd leeg

metronieuws.nl
maandag 19 maart 2018

2
OP CAMPAGNE
IN DE IJZIGE KOU
Het was ijzig koud dit
weekend, maar daar
lieten de kandidaten voor
de gemeenteraad zich
niet door weerhouden. En
ook de landelijke kopstukken van de verschillende
partijen moesten eraan
geloven. In Nissewaard,
Oss, Amsterdam, Schevingen, Gouda en nog talloze
andere gemeenten werd
er volop geflyerd om de
laatste zieltjes te winnen
voor aankomende woensdag.

SP-leider Lilian Marijnissen op campagne in haar
thuisstad Oss.

PVV-leider Geert Wilders tijdens zijn verkiezingscampagne in Nissewaard, omringd door bodyguards en
politie.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet
gaat op de foto met een voorbijganger.

Wees geen figurant in
maar een hoofdro
TARA
LEWIS

IN MEER DAN DRIEHONDERD GEMEENTEN MOGEN

nieuwsredactie@metronieuws.nl

Rotterdam is de jongste grote
stad van Nederland. Daarmee
vormen jonge kiezers met een
migratieachtergrond een belangrijke groep tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
woensdag. Tijdens de campagne de afgelopen weken bleek
dat het vooral de twee tegenpolen Leefbaar Rotterdam en
Denk waren die het debat domineerden. Toch merkt fotograaf Marwan Magroun (32) dat
een groot deel van de jongeren
zich niet aangesproken voelt
door de verkiezingen. ,,Het begint met bewustmaking, jongeren wakker schudden en zeggen: er is plek voor je, óók in de
gemeenteraad. Wij moeten de
toekomstige leiders inspireren
om vertegenwoordigers te willen zijn. Zoals Nourdin el Ouali
van Nida het zegt: wees geen figurant in deze stad, maar een
hoofdrolspeler.”
Zelf kreeg Magroun als kind
nooit veel mee over politiek.
,,Achteraf vind ik dat jammer.
Vooral omdat deze stad zo snel
aan het veranderen is, daar had
ik me dan eerder betrokken bij
gevoeld. Je merkt bijvoorbeeld
dat minderheden in Rotterdam
een meerderheid worden, zonder dat je dit terugziet in de gemeenteraad.”
Magroun is ervan overtuigd
dat juist jongeren de sleutel
naar oplossingen voor de stad
in handen hebben. Om dat
zichtbaar te maken deed hij in
aanloop naar de verkiezingen
een project waarbij hij portretten fotografeerde én schreef
van politici. Hij bevroeg jonge
kandidaten van de gebiedscommissie en lijsttrekkers
over de rol van jonge Rotterdammers in de politiek. ,,Bijvoorbeeld de 16-jarige Hamza
Ciklaakbiyik uit Delfshaven,
die elke dag voor de kippen
zorgt in het park bij hem voor
de deur en gemotiveerd is om
zijn wijk beter te maken. Hij is
een voorbeeld dat PVV en Leefbaar geen idee hebben hoe de
samenleving in elkaar zit. Het
is mijn werk om dat zichtbaar
te maken, ook om andere jongeren te inspireren.”
Op de koude zondagmiddag
voor de verkiezingen is Hamza,
de nummer drie van Wij Delfshaven, met verschillende kandidaten voor de gebiedscommissie bijeen gekomen om sa-

NEDERLANDERS WOENSDAG NAAR DE STEMBUS. TOCH
KIJKT OOK HEEL NEDERLAND NAAR ROTTERDAM:
WAT GAAT DAAR GEBEUREN?

men te flyeren. Rotterdammers van 16 en 17 mogen
woensdag voor het eerst stemmen voor de gebiedscommissie. ,,Het is onder jongeren nog
helemaal niet bekend dat ze
mogen stemmen in de wijk. De
gemeente heeft ook niet de
moeite genomen om het onder
de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op social media.” Hij
vormt met zijn politieke betrokkenheid een uitzondering
op veel leeftijdsgenoten. ,,Mijn
vrienden begrepen er niks van
dat ik me verkiesbaar stelde.
Maar veel van de dingen die de

politiek besluit hebben invloed
op hun leven. Dat bijvoorbeeld
al het groen verdwijnt uit de
wijk en alle buurthuizen gesloten zijn, waardoor ze de hele
dag voor winkels staan te hangen. Ik wil die beslissingen niet
meer overlaten aan mensen die
alleen maar praten.” Hij sloot
zich aan bij Wij Delfshaven
omdat het een ‘a-politieke partij’ is. ,,Andere partijen zie je alleen tijdens verkiezingstijd en
daarna niet meer.”
Aan de andere kant van de
stad woont de eveneens 16-jarige Cheyma Er-Rahhali, die op

‘In de klas leeft
veel meer het idee:
wij wonen hier en
wij zijn de toekomst, ongeacht
wat je achtergrond is.’
Rob van Beek

de tweede plek van de lijst van
Nida in Hillegersberg-Schiebroek staat. ,,Ik ben al lange
tijd geïnteresseerd in politiek
en heb overal een mening over.
Het heeft wel even geduurd
voordat ik wist bij welke partij
ik me wilde aansluiten, maar
toen ik het programma van Nida las was ik overtuigd. Zij
staan voor verbinding tussen
mensen en in een stad als Rotterdam is dat essentieel.” Veel
van haar leeftijdsgenoten hebben geen flauw idee dat ze lokaal mogen stemmen. ,,Als ze
het wel weten, zijn ze niet al-

tijd van plan om te gaan stemmen, ook al hebben ze over
veel dingen wel een mening.
De een weliswaar wat beter onderbouwd dan de ander. Ze
denken niet dat ze invloed kunnen hebben met hun stem,
maar ik probeer zoveel mogelijk jongeren over te halen om
tóch te gaan stemmen.”
Rob van Beek (49) geeft al zeventien jaar maatschappijleer
op een middelbare school in
Spijkenisse. Hij constateert dat
het per leerling verschilt in
hoeverre ze zich betrokken
voelen bij de verkiezingen. ,,Ik

metronieuws.nl
maandag 19 maart 2018

3

FvD in peiling op
hoogste score

Richard de Mos van Groep de Mos hapt even een
haring tijdens zijn campagne in Scheveningen.

Minister Kajsa Ollongren
voert campagne voor D66
op de Markt in Gouda.

Rotterdam,
lspeler
ANP

AMSTERDAM
GroenLinks wordt de grootste partij van Amsterdam.
Dat voorspelt OIS in de laatste peiling voor de verkiezingen. Daarin komt de partij van lijsttrekker Rutger Groot
Wassink uit op negen zetels. D66 zou op acht zetels
uitkomen. De verwachting is dat er veel nieuwkomers
zijn in de Amsterdamse gemeenteraad na de verkiezingen. Forum voor Democratie kan in de laatste peiling
rekenen op vier zetels, DENK op drie en Bij1 op een
zetel. Opvallend is dat 6,1 procent van de Amsterdammers op een andere partij wil stemmen, zoals ChristenUnie of de Piratenpartij. De stemmen zijn echter zo
versplinterd dat deze partijen naast een zetel grijpen.

Als er nu Kamerverkiezingen
zouden zijn, zou Forum voor
Democratie kunnen rekenen
op 16 zetels, een winst van 14.
De partij van Thierry Baudet
kaapt de zetels weg bij de PVV,
maar ook bij VVD en CDA. Dat
komt naar voren uit de wekelijkse peiling van Maurice de
Hond in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Door de winst zou FvD uitkomen op de hoogste score sinds
zijn oprichting.
De VVD zou de grootste partij blijven met 26 zetels, een
verlies van 7. De PVV zou 8
plaatsen inleveren ten opzichte van het huidige zetelaantal
en uitkomen op 12, D66 zou er
13 overhouden (-6) en het CDA
14 (-5).
De cijfers geven maar deels
een prognose voor het verloop
van de gemeenteraadsverkiezingen. FvD doet alleen in Am-

282
Nergens is de animo om in de
gemeenteraad te komen zo
groot als in Druten. In de
Gelderse gemeente staan
woensdag, bij de verkiezingen,
maar liefst 282 namen op het
stembiljet. Dat is meer dan in
sommige grote steden.

sterdam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam heeft Baudet een politiek
partnerschap met Leefbaar
Rotterdam. De PVV doet nu in
dertig gemeenten mee, de vorige keer in 2014 waren dat er
twee. A N P

KORT
PvdA-top steunt
belaagde kandidate

Inlichtingenwet
vergroot risico hack

Kopstukken van de PvdA hebben
het opgenomen voor een kandidaat-raadslid van hun partij in
Emmen. Ugbaad Kilincci werd
tijdens het campagnevoeren in
het centrum van de Drentse
plaats in racistische bewoordingen uitgescholden.
PvdA-leider Lodewijk Asscher
(„dit maakt mij woedend”) en
oud-staatssecretaris Sharon
Dijksma staken haar via Twitter
een hart onder de riem. A N P

Wanneer door de nieuwe Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op grote schaal
data van burgers worden verzameld en bewaard, groeit het
risico op hacks, waardoor gevoelige gegevens op straat kunnen
komen te liggen. Daarvoor
waarschuwt een groep van ruim
dertig cybersecurity-onderzoekers, computerwetenschappers
en veiligheidsdeskundigen in een
open brief. A N P

Introducing the

Galaxy S9+

DEN HAAG

The Camera. Reimagined.

De strijd in Den Haag lijkt te gaan tussen D66, Groep de
Mos, GroenLinks en VVD. Dat blijkt uit de derde peiling
onder Haagse kiezers in opdracht van de gemeenteraad
door I&O Research.
D66 is met zeven voorspelde zetels opnieuw de
grootste partij. Dat is er één meer dan bij de partij kreeg
in afgelopen vorige peiling van drie weken geleden, en
één minder dan het huidige aantal zetels in de raad.
D66 wordt op de voet gevolgd door Groep de Mos en
GroenLinks, die beide op zes zetels uitkomen. De VVD,
die in de vorige peiling nog aan kop ging met zeven
zetels, levert er twee in en komt uit op vijf.

UTRECHT
heb het geluk dat ik kinderen
kan motiveren om zich in politiek te interesseren. Als ze 18
zijn gaat het echt leven en vragen ze soms om stemadvies. Ik
ga dan met ze in gesprek over
de thema’s die ze belangrijk
vinden.” Zijn school is niet
overwegend ‘wit’ of ‘zwart’
maar heeft een divers leerlingenbestand. ,,Wat mij opvalt is
dat op Twitter vaak twee bubbels tegenover elkaar staan. In
de klas leeft veel meer het idee:
wij wonen hier en wij zijn de
toekomst, ongeacht wat je achtergrond is.”

In een peiling van Maurice de Hond voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht is GroenLinks nipt de
grootste met tien zetels. D66 komt als tweede uit de bus
met een zetel minder.
De VVD stijgt in de peiling naar zeven zetels en is
daarmee de derde partij, terwijl de SP en PvdA beiden
een zetel inleveren naar respectievelijk drie en vier
zetels. Ook in Utrecht wordt er veel verwacht van de
nieuwkomers: twee zetels gaan volgens de peiling naar
PVV én Denk. De Piratenpartij valt volgens de peiling
buiten de boot.

kpn.com
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De (niet zo verrassende)
winnaar is..... Poetin
METRO
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Er was eigenlijk niemand die er
nog aan twijfelde, en inderdaad: afgaande op de exit polls
heeft Vladimir Poetin de presidentsverkiezingen in Rusland
gewonnen. Hij zou volgens peiler VTsIOM kunnen rekenen op
73,9 procent van de stemmen.
Persbureau RIA gaat in een
exitpoll uit van 76,3 procent
van de stemmen voor Poetin,
de gedoodverfde winnaar van
de verkiezing.
Zo'n 109 miljoen inwoners
van het grootste land op aarde,
verdeeld over elf tijdzones,
mochten dit weekend een stem
uitbrengen op één van de acht
kandidaten, onder wie Poetin.
Hij kreeg in 2012 nog 63,6 procent van de stemmen.
Poetin kan bij een overwinning tot 2024 aanblijven. Hij regeerde al van 2000 tot 2008,
was daarna vier jaar lang premier, en werd in 2012 weer president. De Russische grondwet
laat twee opeenvolgende
ambtstermijnen toe voor een
president. Rusland ontpopte
zich onder zijn leiding tot een
assertieve speler op het wereldtoneel. Het raakte betrokken
bij de conflicten in onder meer
Syrië en Oekraïne, waar het de
Krim annexeerde.
De Russische leider hoefde
niet echt te vrezen voor al te serieuze uitdagers. Zo mocht de
pro-Westerse kandidaat Aleksej Navalni zich niet verkiesbaar stellen vanwege een veroordeling voor financieel gesjoemel. De politie trad zaterdag in meerdere steden op
tegen aanhangers van de oppositieleider. Agenten doorzochten de kantoren van zijn bewe-

18
De winnaar stond al
vast:Vladimir Poetin (65), is al
achttien jaar aan de macht en
daar komen er nog eens zes
bij. Hij voerde nauwelijks
campagne en ontweek
debatten. Voor serieuze
uitdagers hoeft hij niet te
vrezen.

ging. Navalny had zijn aanhangers gevraagd de stembusgang
te boycotten. In de peilingen
was de zelfverklaarde corruptiejager goed voor twee tot drie
procent van de stemmen.
Poetin hoefde ook geen campagne te voeren voor zichzelf,
alleen voor de opkomst. Burgemeesters door heel het land
zijn door het Kremlin geïnstrueerd alles op alles te zetten om
ervoor te zorgen dat de opkomst boven de 70 procent
komt. Supermarkten gaven
korting aan wie gestemd heeft
en in Moskou lag er een gratis
concertkaartje klaar voor iedereen die voor het eerst gaat
stemmen.
Minder onschuldig is de constatering van een groep onafhankelijke Russische waarnemers, die zegt een 'alarmerende toename' te zien van werkgevers die hun personeel
dwingen te gaan stemmen.
Ook kwamen er videobeelden
naar buiten waarop stemfraude te zien was.

PRESIDENT VLADIMIR POETIN WINT
VOLGENS EXITPOLLS DE VERKIEZINGEN

HOLLANDSE HONDERD

Ruim 0p voor KiKa!
Dit is Boukje. Ze heeft opgeruimd voor KiKa en daarom verkoopt ze nu deze bijzondere
klok. Daarmee gaat ze kinderlevens redden. Want met de opbrengst kan KiKa verder
onderzoek doen naar medicijnen en behandelingen. Ruim ook op voor KiKa!
Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt of koop iets moois op marktplaats.nl/kika.
Zo geef je kinderen met kanker een toekomst.
Mede mogelijk gemaakt door TMG en Corendon.

De Oranjes bonden gisteren de schaatsen onder in Thialf voor de
vierde editie van de Hollandse 100. Onder anderen prinses
Margriet en prins Bernhard jr waren aanwezig om geld in te
zamelen voor onderzoek naar lymfeklierkanker. De Hollandse 100
bestaat uit 10 kilometer schaatsen en twee fietsrondes van 45
kilometer rond Heerenveen voor de Stichting Lympfh&Co die
Bernhard oprichtte nadat hij genas van lymfeklierkanker. De
Hollandse 100 was dit jaar voor het eerst in Friesland.

metronieuws.nl
maandag 19 maart 2018

5

Arrestatie na
onthulling in
zaak Holleeder
De politie heeft de Amsterdamse crimineel Sjaak B. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Cor
van Hout in 2003. Aanleiding
hiervoor is een getuigenis van
Astrid Holleeder tijdens het
strafproces tegen haar broer
Willem.
Astrid Holleeder noemde
vrijdagochtend in het proces
tegen haar broer enkele namen
van de personen die betrokken
zouden zijn geweest bij de
moord op haar zwager Cor van
Hout. Volgens haar bestuurde
Sjaak B. de motor waarop de
schutter zat. Bij de uitvoering
was verder Jesse R. betrokken,
zei ze.
B. en R. zijn vorig jaar in hoger beroep veroordeeld in het
liquidatieproces Passage voor
hun rol bij andere liquidaties.
Jesse R. kreeg levenslang, Sjaak
B. 5,5 jaar cel. B. is op vrije voeten omdat hij zijn straf al in
voorarrest had uitgezeten.
Volgens Astrid Holleeder
heeft zij de naam van Sjaak B.
direct van haar broer gehoord.
De naam van Jesse R. kwam via
een andere persoon. Maandag
vroeg het OM haar tijdens het
proces of zij wist wie de motor
bestuurde. Toen antwoordde
zij ontkennend. Vrijdag zei ze
dat ze dat uit veiligheidsover-

Publiek
• De belangstelling van
het publiek voor de
zaak-Holleeder was eind
vorige week zo groot, dat
de rechtbank besloten
heeft dat er voor toekomstige zittingsdagen een
extra zaal ingericht gaat
worden. Die zaal is in de
‘normale’ rechtbank aan
de Parnassusweg.
• Via een videoverbinding kunnen belangstellenden daar vanaf 23
maart de zaak volgen. De
rechtbank in Amsterdam
heeft tot de zomer van
2018 ongeveer 60 zittingsdagen uitgetrokken.

ARGUS

Presidentsverkiezingen Rusland.

1983
Cor van Hout was een
Nederlands crimineel. Hij was
een van de ontvoerders van
Freddy Heineken en diens
chauffeur, Ab Doderer, op 9
november 1983. Van Hout was
getrouwd met Sonja Holleeder.

wegingen deed. „Het betreft iemand die buiten loopt. Hoe
meer namen ik noem, hoe groter het gevaar. Ik moest zeker
weten dat het voor mijn veiligheid geen kwaad kon.”
B. is al jaren een bekende
van de politie. In 1995 kreeg hij
acht jaar cel voor een schietpartij in een café in Badhoevedorp,
waar B. opgroeide. Er vielen
toen een dode en een zwaargewonde. Zijn naam is al eerder
genoemd als direct betrokkene
bij de moord op Van Hout.
De advocaat van B. zei dat
zijn cliënt ontkent iets te maken te hebben met de moord
op Van Hout. „Ik hoop dat hij
snel vrij komt. Daar gaan we
ons best voor doen”, aldus de
raadsman. A N P

KORT
Automobilist rijdt
Britse nachtclub in

Agenten vinden
insluiper op toilet

Zeker dertien mensen zijn
gewond geraakt toen een
automobilist een Britse
nachtclub binnenreed. Dat
leidde volgens een getuige
tot „paniek en chaos.” De
21-jarige bestuurder is opgepakt op verdenking van
poging tot moord. Meerdere
slachtoffers liepen botbreuken op, maar voor zover
bekend is niemand in levensgevaar. De politie vermoedt
dat meerdere gewonden zelf
zijn vertrokken. A N P

Een inwoner van Alkmaar
kreeg de schrik van zijn leven
toen hij zaterdagnacht wakker
werd van gestommel. Toen hij
op onderzoek uitging, ontdekte hij dat een raam was
vernield en er een insluiper op
het toilet zat. Het bleek een
35-jarige man uit Eindhoven te
zijn die zwaar onder invloed
was en niet goed aanspreekbaar. De politie vermoedt dat
de man de woning is binnengedrongen omdat hij hoge
nood had. A N P
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Afbrokkelende kust
Engeland: huizen ontruimd

Fikse matpartij: twee
Derde deel van de bevolking
gewonden, drie opgepakt heeft financiële zorgen

Verschillende huizen op een
klif in in het Verenigd Koninkrijk zijn ontruimd omdat ze in
zee dreigen te vallen. De
ongeveer tien panden kunnen
volgens de politie naar beneden storten door de afbrokkelende kust. Sneeuw, ijs en
sterke wind versnellen de
erosie aan de Oost-Engelse
kust aanzienlijk.

Bij een flinke vechtpartij zijn gisterochtend vroeg in
Bergen op Zoom twee mannen gewond geraakt. Een
van hen werd toen hij al op de grond lag nog diverse
keren in het gezicht geschopt. Twee vrouwen en een
man zijn aangehouden, meldt de politie.
De politie werd iets na 04.15 uur gealarmeerd over
een vechtpartij bij een horecazaak aan de Steenbergsestraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, werd er
niet meer gevochten. Twee mannen uit Bergen op
Zoom van 37 en 27 jaar, lagen gewond op de grond.
Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Ruim een derde deel van de
Nederlanders (34 procent) is
bezorgd over zijn financiële
situatie. Dit blijkt uit de Barometer Financiële Onbezorgdheid van de Volksbank.
Uit het onderzoek blijkt dat
financiële onbezorgdheid
vaak belangrijker gevonden
wordt dan het inkomen zelf
en zelfs het aantal vrienden
dat iemand zegt te hebben.

Bankier van het Verzet in
tien dagen naar goud

Jongens vast om rugzak
met zwaar vuurwerk

Asperges laten langer op
zich wachten door kou

De oorlogsfilm Bankier van het
Verzet heeft binnen tien dagen
meer dan honderdduizend
bezoekers getrokken. Daarom
is het drama van regisseur
Joram Lürsen bekroond met
een Gouden Film, maakte het
Nederlands Filmfestival gisteren bekend. Bankier van het
Verzet is de eerste Nederlandse
productie die dit jaar een
Gouden Film ontvangt.

Twee jongens van veertien en vijftien jaar zijn zaterdag in Krimpen aan den IJssel aangehouden nadat in
een loods een rugzak met meerdere soorten vuurwerk was gevonden. De jongens zouden de rugzak
hebben achtergelaten in de loods aan de IJsseldijk.
Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd duidelijk dat het om zwaar
vuurwerk ging, als nitraten en cobra's. Rond de
jaarwisseling waarschuwde de politie nog dat cobra's
tegenwoordig de kracht van een handgranaat hebben. Het vuurwerk zal worden vernietigd.

Aspergeliefhebbers die reikhalzend uitkijken naar de
nationale opening van het
aspergeseizoen op 5 april,
zullen niet blij zijn met het
huidige weer. Vanwege de kou
dit weekend is het de vraag of
alle telers op 5 april volop in
productie zullen zijn.
De gevolgen voor de consument zijn overigens niet
enorm.
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dingen die je
moet weten

Rebellen
trekken
Afrin in
Syrische rebellen zijn zondag met steun van Turkse
troepen kort voor zonsopgang de stad Afrin in het
noordwesten van Syrië
binnengetrokken. Ze hebben
de controle over delen ervan
overgenomen nadat de
Koerdische YPG-troepen zich
hadden teruggetrokken, zei
een woordvoerder van de
rebellenstrijders van het
Vrije Syrische Leger.
Volgens de woordvoerder
ondervonden de strijders
geen enkele tegenstand. Het
is een cruciaal moment in de
al twee maanden durende
Turkse campagne om door
de VS gesteunde Koerdische
strijders uit het grensgebied
te verdrijven.
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Hadi wil graag terug naar
Syrië, maar dat kan (nog) niet
Hadi Altaki kwam drie jaar geleden als
vluchteling vanuit Syrië naar Nederland. Hoe
graag hij ook wil terugkeren, het is er nog
altijd niet veilig voor hem.
PIEN
VAN BREDA
nieuwsredactie@metronieuws.nl

„Ik had de keuze: vechten in
het leger in een oorlog waar ik
niet achter stond of vluchten.”
En wat Hadi Altaki (24) deed,
was vluchten. Drie jaar geleden kwam hij vanuit Syrië
naar Nederland en hoewel
steeds meer landgenoten
willen terugkeren, blijft Hadi
voorlopig hier. „Echt veilig is
het er gewoon nog niet.”
De Internationale Organisatie
voor Migratie, die vluchtelingen begeleidt bij vrijwillige
terugkeer naar het land van
herkomst, krijgt sinds een
aantal maanden wekelijks
zo'n tien telefoontjes met
vragen - zowel van Syriërs die
nog in de asielprocedure
zitten als van Syriërs die al een
verblijfsvergunning hebben.
Nu IS terrein verliest, willen
zij terugkeren naar hun geboorteland.

Hoe vind je het dat IS bijna
geen grondgebied meer
heeft in Syrië?

Daar ben ik ontzettend blij
mee. Ik hoop dat ze Syrië
verlaten, maar dat is niet zo
gemakkelijk. Ik ben bang dat
dat niet snel gebeurt. IS heeft
veel macht, het is moeilijk om
hen volledig te verslaan. Daarnaast wonen er nog veel mensen in Syrië die IS steunen,
maar nu ondergedoken zijn.
Zodra IS weer grondgebied
herovert, zullen zij zich gelijk
weer bij hen aansluiten.

Waarom gaan vluchtelingen
uit Syrië nu weer terug?
Daar is een aantal verklaringen voor. Er zijn mensen die
hier moeilijk aansluiting
vinden, vanwege religie bijvoorbeeld. Zij hebben moeite
met integreren in Nederland
en willen graag terug. Een
andere reden om terug te
gaan, kan zijn dat het in sommige gebieden rustiger is nu omdat IS daar vertrokken is.
Die mensen hebben in hun
dorpen nog huizen en werk.
Genoeg om terug te gaan.
Een vriend van jou is drie
maanden geleden teruggekeerd naar Syrië, hoe is dit

verlopen?
Dit was erg moeilijk, want je
kunt natuurlijk niet zomaar
terugkeren. Je moet in het
bezit zijn van de juiste stempel in je paspoort vanuit
Turkije. Veel statushouders
hebben die stempel niet,
omdat ze Turkije niet legaal
binnen zijn gekomen. Mijn
vriend werd in Syrië niet met
open armen ontvangen door
de overheid. Die was er niet
blij mee dat hij naar Nederland was gevlucht. Hij had
het er ook moeilijk mee om
te zien dat veel familie en
vrienden overleden zijn, in de
gevangenis zitten of gewoonweg verdwenen zijn.

Zou jij weer terug willen
naar Syrië?
Ja natuurlijk, ik ben daar
opgegroeid. Ik heb er mijn
herinneringen, misschien
mijn huis en hopelijk nog
mijn vrienden en familie.
Maar het ligt aan de situatie
of je wel of niet terug kunt.
Echt veilig is het er gewoon
nog niet. Ik kan niet terug
zolang Assad nog aan de
macht is, of zolang IS aanwezig is in Syrië. Want dat zou
betekenen dat ik alsnog het
leger in moet. Omdat ik me
drie jaar geleden niet bij het
leger wilde aansluiten om te
vechten voor mijn land, zal ik
problemen krijgen. Terwijl je
de helft van de tijd niet eens
weet waarvoor je vecht....
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Column
Het gáát tenminste ergens over

LARS
VAN DER WERF

Als je in de gelegenheid bent
te mogen stemmen, moet je
dat altijd doen, vind ik. Zo
ben ik thuis opgevoed.
Vroeger al met pa en ma
mee als klein mannetje naar
de gymzaal van school en
dan in het hokje meekijken
naar hoe het rondje rood
werd gekleurd. 'Asje niet
stem, dan ken je hier ook
niet gaan zitten meelullen,
dan mot je je bek houwen',
zoals ze het bij mij in Rotterdam in de stamkroeg aan de
toog zeggen.
In Rotterdam valt er verdomd veel te kiezen aanstaande woensdag. Van de
partij JEZUS LEEFT tot professor Pim's Leefbaar Rotterdam
tot de oude, maar niet meer

COLUMNIST

Bekijk de vlogs van onze
columnisten via de website
of onze Facebookpagina

zo invloedrijke dame PvdA.
Waar veel kiezers, hoor ik
om mij heen, vooral naar
kijken deze keer is welke
partijen vóór een nieuw
stadion naast de Kuip zijn en
welke tégen. Als het aan een
deel van de partijen ligt
hebben we in 2030 ofzoiets
een nieuw stadion pal naast
het stadion dat er al staat.
Best een maf idee, als je het
mij vraagt. Een stadion
bouwen naast een stadion.
Dat is dezelfde waanzin als
een nieuwe televisie kopen
en die naast je ouwe televisie
zetten.
Los van wat die partijen
allemaal vinden en waarom
ze meedoen en zo graag die
ondankbare klotebaan van

raadslid of wethouder ambiëren, vind ik het een feest,
zo'n verkiezing. Iedereen laat
z'n kleuren zien, slijpt de
tongen scherp en gaat fel in
discussie. Heerlijk. Het is
jammer dat dat zo weinig
gebeurt. Het lijkt wel of de
stad, de sfeer in de stad, er
ook beter van wordt. Het
gáát tenminste ook een
keertje echt ergens over aan
de bar in de stamkroeg. In
plaats van of Feyenoord weer
kut speelde, of één van de
vaste jongens die klaagt dat
'ie thuis nog altijd niks te
vertellen heeft en of dat de
griep wel weer heerst dit
jaar. Nee, doe mij maar elke
week zo'n feest van de democratie.

Bitcoin blijft dalen: is het
einde van de munt in zicht?
MEREL
DRIESSEN
nieuwsredactie@metronieuws.nl

In de laatste maand van 2017
was de bitcoin nog ruim vijtienduizend dollar waard,
maar inmiddels beleeft de welbekende cryptomunt mindere
tijden. De waarde van bitcoin
hangt nu op zo’n 7400 dollar. Is
het dan nu gedaan met de cryptomunt? „Nee”, zegt blockchain-deskundige Gert-Jan Lasterie tegen Metro. „De bodem is
nu misschien wel bereikt,
maar een verdere daling naar
6000 of zelfs 4000 dollar is heel
goed mogelijk. Je zult zien dat
op het moment dat weinig
mensen het verwachten, de
koers weer zal stijgen."
Sinds het begin van 2018 is
de waarde van de bitcoin al aan
het dalen. Het lijkt misschien
alsof dat ‘ineens’ gebeurt, maar
daar is geen sprake van volgens
Lasterie. „De koers van de bitcoin is in 2017 zo hard gestegen. Eigenlijk zien we dan altijd dat een correctie daarop
volgt. Die correctie is nu gaande sinds het begin van het
jaar”, vertelt hij.
Lasterie vertelt dat die correctie met meerdere factoren
te maken heeft. „Veel mensen
kijken naar de technische analyses die worden gemaakt.
Mensen zoeken dan naar patronen uit het verleden en plakken dat op de huidige situatie.”

Eén van die technische analyses is het death cross. „Dat zegt
iets over twee lijnen in een grafiek die elkaar kruisen. Die
twee lijnen zeggen iets over de
gemiddelde prijzen; de een
over een korte termijn en de
ander over een langere termijn. Als ze elkaar kruisen,
heeft dat een enorm effect op
de prijs.” Deze technische analyse wordt vaak gebruikt op de
reguliere aandelenmarkt. „In
het verleden is al vaker gebleken dat cryptocurrencies zich
niet altijd houden aan de wetmatigheden van deze analyses.”
Er wordt niet alleen gekeken naar de technische analyses. „Andere mensen geloven
dat de koers meer nieuwsgedreven is. Er is binnenkort een
G20-top waar over cryptocurrencies gesproken gaat worden. Heel veel mensen hebben
een mening over cryptocurrencies en dat leidt tot onzekerheid. Mensen stappen er dan
voor de zekerheid maar even
uit. Ze verkopen hun bitcoins,
waardoor de koers weer daalt.”
Lasterie legt uit dat ook de
grootte van de cryptocurrencymarkt een factor is. Deze markt
is namelijk nog maar heel
klein vergeleken met de bekende aandelenmarkt. „Het gaat
wel om miljarden, maar dat
zijn ‘maar’ miljarden. In de
normale aandelenhandel gaat
het om honderden miljarden.

DUIZENDEN
DEMONSTREREN
TEGEN RACISME
Zo'n twee- tot drieduizend
mensen demonstreerden gisteren
in Amsterdam tegen racisme. Op
het Rokin had zich een handjevol
tegendemonstranten verzameld,
die wat leuzen riepen en middelvingers opstaken, maar verder
geen problemen veroorzaakten.

19.783
Gisteren zakte de bitcoin
opnieuw onder de grens van
8.000 dollar en inmiddels is de
munt nog ongeveer 7.600
dollar waard. Dat is bijna drie
keer minder dan de 19.783
dollar die de bitcoin eind vorig
jaar waard was.

BITCOIN BLIJFT CRASHEN EN STEVENT AF
OP BERUCHTE ‘KRUIS DES DOODS’

Door de kleinschaligheid kan
er met een heel kleine beweging op de cryptocurrencymarkt al een soort kettingreactie ontstaan.”
Lasterie houdt zich al lange
tijd bezig met de wereld van
cryptocurrencies. In mei vorig
jaar maakte hij een Twitteraccount aan, waarop hij bijna dagelijks tweet over zijn liefde
voor cryptocurrencies en
blockchain. Lasterie beaamt
dat de koers van de bitcoin eigenlijk nog wel het minst interessant is. „Het concept erachter, digitaal geld dat je overal
naartoe kunt verplaatsen, is
veel interessanter. We zitten
nu nog in de begindagen ervan
en we gaan er nog veel meer
van zien.”
Voor mensen die al geïnvesteerd hebben in bitcoin raadt
Lasterie aan om geduld te hebben. „Laat het lekker staan en
wacht totdat er betere tijden
aanbreken.”
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RECORDS OP
PARALYMPICS
Nederland is op de Paralympische Spelen in
Pyeongchang op de tiende plaats geëindigd
in de medaillestand. Een record.

Goud, zilver
en brons

5

Bibian Mentel pakte twee
gouden medailles.
Zitskiër Jeroen Kampschreur bracht de derde
gouden medaille binnen.
Zilver was er voor de
parasnowboarders Lisa
Bunschoten en Chris Vos
en zitskiester Linda van
Impelen. Bunschoten
behaalde ook nog brons.

De blinde Slowaakse
paraskiester Henrieta
Farkasova scoorde
individueel het beste met
vier gouden en een
zilveren medaille.

ntersp

36
De Verenigde Staten wonnen verreweg de meeste medailles: 36 stuks
(dertien goud, vijftien zilver en acht brons). Daarna komt Rusland, met
24 medailles (acht goud, tien zilver, zes brons).

5
Voorafgaand aan de Paralympische Spelen
was de inschatting dat Nederland vijf medailles zou halen. „Dat het er uiteindelijk zeven
geworden zijn, is best een goede prestatie”,
zegt chef de mission Esther Vergeer.

BIBIAN MENTEL ONZE KONINGIN VAN PARALYMPISCHE SPELEN
In Sotsji 2014 was er maar één medaille; een gouden voor parasnowboardster Bibian Mentel. In Pyeongchang voegde ze daar twee gouden aan toe.
Mentel eindigde met haar twee gouden plakken als gedeeld vijftiende in de individuele medaillespiegel.

Wat is jouw
biersmaak?
Probeer Beer in a Box en ontdek
6 bijzondere speciaalbieren
voor slechts € 16,-. Nu met gratis
beregoed bierglas.
Scan de QR-code of ga naar beerinabox.nl/metro
en gebruik de actiecode: metro

Geen 18, geen alcohol
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Nog geen
tijd voor
grappen
bij Oranje

2

De jonkies moeten vanaf vandaag hun eigen boontjes doppen bij het
Nederlands elftal. Matthijs de Ligt zal Wesley Sneijder missen.

JOHAN
VAN BOVEN
j.van.boven@tmg.nl

Matthijs de Ligt begint hard te
lachen als hem wordt gevraagd
naar de eerste keer dat hij zich
bij het Nederlands elftal mocht
melden. Wesley Sneijder liet
zich gelijk gelden als grote
grappenmaker, herinnert de
aanvoerder van Ajax zich maar
al te goed. „Kamer 210, zei hij
tegen mij. Daar moest ik zijn
schoenen komen poetsen, haha. Hij wilde testen hoe ik in elkaar steek. Ik ben er uiteraard
niet ingetrapt en niet naar die
kamer gegaan. Maar dat soort
dingen zorgden er wel voor dat
ik me gelijk thuisvoelde bij
Oranje. Hij nam spelers echt bij
de hand. Niet alleen door grapjes te maken, maar uiteraard
ook aan de hand van tips op het
veld. Sneijder is nog steeds een
heel goede speler, heeft veel ervaring op eindtoernooien en
daar hebben we nu niet veel
spelers van in de selectie. We
zullen hem, net als Arjen Robben, zeker gaan missen.”
Het is tijd voor een nieuw
hoofdstuk in de geschiedenis
van het Nederlands elftal. Ronald Koeman moet bouwen
aan een nieuwe selectie, die
goed genoeg is om zich wél
voor EK’s en WK’s te kwalificeren. Zo melden zich vandaag in
Zeist vijf spelers die nog nooit
eerder aan het grote Oranje
hebben mogen snuffelen, terwijl De Ligt hier en daar al
wordt genoemd als een van de

‘Kamer 210, zei
Sneijder tegen mij.
Daar moest ik
zijn schoenen komen poetsen, haha. Hij wilde testen hoe ik in elkaar steek.’
Matthijs de Ligt

steunpilaren van de nieuwe
ploeg. Samen met verdedigers
als Virgil van Dijk en Stefan de
Vrij moet de pas 18-jarige Ajacied het fundament gaan vormen.
„Ik weet dat dat over mij
wordt gezegd, maar ik kom natuurlijk eigenlijk ook pas kijken. Een jaar geleden werd ik
voor het eerst uitgenodigd”, aldus De Ligt, die pas drie interlands achter zijn naam heeft
staan. Iedereen herinnert zijn
afgrijselijke debuut in Bulgarije op 25 maart 2017, toen hij
door Danny Blind in het WKkwalificatieduel voor de leeuwen werd gegooid en twee keer
gruwelijk de mist in ging en
Nederland met 2-0 verloor.
Het heeft De Ligt nimmer
van de wijs gebracht. Sterker
nog, bij Ajax is hij alleen maar
sterker gaan spelen en draagt
hij zelfs de aanvoerdersband
van de Amsterdammers. „Het

is eerlijk gezegd niet heel anders dan zonder band. Ik
schreeuw niet extra veel of
hard ofzo”, zegt hij vlak na de
5-2 zege van gisteren bij Sparta.
„In de rust stonden we gelijk en
dan kun je twee dingen doen:
boos met je vuist op tafel slaan
of je vertrouwen in de ploeg
uitspreken. Ik koos voor dat
laatste door te zeggen dat Sparta in de tweede helft vanzelf
moe zou worden en wij zouden
gaan scoren. Dat gebeurde.”
Door de zege gelooft Ajax
stiekem nog steeds een klein
beetje in de titel. „Het gat is zeven punten en wij krijgen PSV
nog op bezoek. In dat duel moeten we een tik uitdelen en dan
hopen op misstappen van hun
kant.” Maar eerst vandaag de
eerste stappen zetten in het
nieuwe tijdperk van Oranje.
„Er was ooit een tijd dat de
Sneijders en Robbens van ons
land zich voor het eerst bij het
nationale elftal meldden en de
oudere generatie afscheid
nam. Wat spelers als Sneijder
hebben gepresteerd is bizar
goed. Nu is het aan ons om een
dusdanig goede ploeg neer te
zetten dat wij later ook kunnen
zeggen dat we het goed achterlaten voor de volgende generatie. Er moeten nu nieuwe jongens opstaan.”
Tegen de debutanten zal De
Ligt vandaag in ieder geval niet
zeggen dat ze zijn schoenen
moeten komen poetsen. „Haha, nee ik ben ook nog maar
een jonkie, joh. Voor mij is het
nog geen tijd om dat soort grappen te maken bij Oranje.”

3

Steven Bergwijn (links) wordt bedankt door doelpuntenmaker Herving Lozano voor zijn assist. Ook
spits Luuk de Jong deelt mee in de feestvreugde bij PSV.

1
LEIDER

1

Na zijn twee treffers binnen
het eerste kwartier leek er
geen vuiltje aan de lucht
voor Robin van Persie en
zijn Feyenoord. Als een
ware leider zette hij de
uitploeg tegen PEC Zwolle
op een comfortabele voorsprong, zeker toen Karim El
Ahmadi er vlak na rust 0-3
van maakte. Toch moest Van
Persie na zijn wissel in de
53e minuut nog billenknijpend toekijken hoe zijn
ploeggenoten het nog heel
spannend maakte. Zwolle
ging in de blessuretijd op
jacht op de gelijkmaker,
maar het bleef bij 3-4.
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UITSLAGEN
Excelsior-ADO Den Haag
FC Twente-Willem II
PSV-VVV Venlo
Vitesse-Heracles Almelo
sc Heerenveen-FC Utrecht
AZ-FC Groningen
Sparta-Ajax
NAC Breda-Roda JC
PEC Zwolle-Feyenoord

4
Old Trafford lag er zaterdag mooi bij in de sneeuw, maar het veld moest toch
echt weer groen worden voordat de kwartfinale van de FA Cup tegen Brighton
& Hove Albion afgewerkt kon worden.

5

1-2
2-2
3-0
0-0
2-2
3-2
2-5
0-1
3-4

STAND
g

p

ds

1

PSV

28 71 71-31

2

AJAX

28 64 77-27

3

AZ

28 56 54-29

4

FEYENOORD

28 48 54-33

5

FC UTRECHT

28 48 48-41

6

VITESSE

28 42 46-37

7

PEC ZWOLLE

28 40 37-41

8

ADO DEN HAAG

28 39 34-39

9

HERACLES

28 37 40-52

10

HEERENVEEN

28 36 39-45

11

EXCELSIOR

28 35 35-41

12

VVV-VENLO

28 33 31-40

13

FC GRONINGEN

28 29 41-45

14

WILLEM II

28 27 40-51

15

NAC BREDA

28 27 33-47

16

SPARTA

28 21 26-55

17

FC TWENTE

28 20 27-59

18

RODA JC

28 19 32-52

14
GOALS

TOPSCORERS

ipsum

2

3

4

5

PEPERS

VORM

SPROOKJE

RESPECT

De fans van FC Twente
gooiden voorafgaand aan
het duel met Willem II rode
pepers en nepdrollen op
het veld. Met spandoeken
onderstreepten ze hun
boodschap aan trainer
Gerjan Verbeek. ‘Deze
pepers komen veel te laat,
omdat je door schijtbakkenvoetbal 17e staat’,
stond er op een van de
doeken. Twente stapte
twee keer 45 minuten later
met een puntje het veld af
en concurrent Roda JC won
een dag later van NAC.
Daardoor staat Twente nu
op de laatste plaats.

Veel mensen hadden hem
vandaag bij het Nederlands
elftal verwacht, maar ondanks zijn plek in de voorlopige selectie heeft Ronald Koeman PSV-aanvaller
Steven Bergwijn niet geselecteerd voor de duels met
Engeland en Portugal. Van
trainer Phillip Cocu moet
hij vooral zijn voeten laten
blijven spreken, dan komt
het vanzelf goed. Tegen
VVV-Venlo liet Bergwijn
zien daar geen enkel probleem mee te hebben. Bij
twee van de drie treffers
was de jeugdinternational
(indirect) betrokken.

Het seizoen van José Mourinho bij Manchester United is niet bepaald sprookjesachtig te noemen. De
Portugese trainer krijgt
alsmaar meer kritiek op de
manier waarop hij zijn
ploeg laat spelen. Zaterdag
bereikt United wel mooi de
halve finale van de FA Cup
door Brighton & Hove
Albion met 2-0 te verslaan
in een sprookjesachtige
omgeving. Old Trafford lag
er in de sneeuw werkelijk
prachtig bij. Het was bijna
zonde dat het veld sneeuwvrij gemaakt moest worden.

In veel stadions werden
afgelopen weekend spandoeken opgehangen voor
Lennart Thy, zoals hier bij
Vitesse-Heracles Almelo.
De speler van VVV-Venlo
miste zaterdagavond het
uitduel met PSV omdat hij
met een stamceltransplantatie het leven hoopt te
redden van een leukemiepatiënt. De Duitser werd in
het Philips Stadion zelfs
uitgeroepen tot Man van
de Wedstrijd. Deze week
meldt Thy zich weer in
Venlo om de training met
zijn ploeggenoten te hervatten.

Lozano (PSV)
Sol (Willem II)

14

Jahanbakhsh (AZ)

13

Berghuis(Feyenoord)
Weghorst (AZ)
Johnsen (ADO Den Haag)
Van Ginkel
12

PROGRAMMA
Zaterdag 31 maart
Vitesse-Roda JC
PEC Zwolle-Sparta
PSV-NAC
ADO Den Haag-AZ
Willem II-FC Utrecht
Zondag 1 april
VVV-Venlo-FC Twente
FC Groningen-Ajax
Heracles-sc Heerenveen
Feyenoord-Excelsior
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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!
6 x racebaan voor snelheidsduivels t.w.v. € 87,95

ENKHUIZEN
BRUISEND

NOORD-HOLLAND

BUSHALTES

OMWALLING

FIETSPADEN

PAARDENRENNEN

GEZELLIGHEID

SCHUTSLUIS

GRACHT

SFEER

3

HEMONY

SPUIHUISJE

1

HORECA

STADSBEIAARDIER

2

IJSSELMEER
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SUDOKU
U
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Toekomstige
racers kunnen
hun tanden
stukbijten op
deze bijna
9 meter lange
Carrera GO!!!
racebaan.
Twee dubbele
loopings,
strakke bochten en snelle rechtebaanstukken zijn voor elke rijder
een uitdaging. De BMW met Red Bull opdruk en de Teufel Audi RS
5 zijn in een bitter gevecht gewikkeld. Snelheid, concentratie en
racemanoeuvres bepalen wie wint. Een echt
hebbeding voor de kick en snelheid.

8 1
2

S

S

I

U

L

S

T

U

H

C

S

B

D

I

S

N

E

S

S

A

R

R

E

T

N

S

N

E

N

N

E

R

N

E

D

R

A

A

P

E

T

I

H

E

M

O

N

Y

L

D

IJ

U

G

L

S

R

A

D

E

R

L

T

S

K

I

Meer info: www.carrera-toys.com/nl
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OPLOSSINGEN

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

RIVIER IN
NOORD-ITALIË

POOLSCHIP
BRONWATER

AUDIO- OF
VIDEOBAND
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BUISVERLICHTING
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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 26 mrt 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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TENTJE-BOOMPJE

SUDOKU

EXCLUSIEF VOOR METROLEZERS
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Ontdek de verslavend
leuke Tectonics!
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Deze puzzel doet denken aan de Sudoku. Alleen de
Tectonic is opgebouwd uit uniek gevormde blokken.
Hierdoor geeft elk diagram steeds een nieuwe
uitdaging om de getallen op de juiste manier
in te vullen!
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REGISTREER JE
EN ONTVANG 250
GRATIS CREDITS!
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Een kittig brandnetelsoepje
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ik kijk Weerplaza

Volgende maanfase
Eerste kwartier op 24 maa

Download de app

Deze voedzame groene soep
is een ideaal voorjaarsgerecht
omdat brandnetel een reinigende werking en flinke
doses ijzer en vitamine C
heeft. Maar hij kan ook zeker
in de periode van aanwezig
vers brandnetelgroen worden
gemaakt. Ga dus lekker naar
buiten, oogst op een schone
plek met handschoenen aan
jonge brandneteltoppen, laat
de bewonertjes vrij, spoel de
toppen af en verwerk ze in
deze groene medicinale
voorjaarssoep.
Ingrediënten voor 4 kleine
of 2 grote kommen
• olijfolie • 1 grote ui, gepeld
en gesnipperd • 2 tenen
knoflook, gepeld en gesnipperd • ¼ courgette, gewassen
en in blokjes gesneden • 500
ml groentebouillon (liefst
getrokken van verse kruiden

SPEURDERS
Algemeen
Werkt jouw kristallen bol nog naar behoren? Vaardig met tarot,
koffiedik-kijken, handlezen, etc? In het bezit van passende bedrijfskleding! En nog geen plannen vanaf deze zomer?
Neem contact met me op. (als je écht goed bent, dan weet je waarschijnlijk wel waarom ;) br.o.nr: WO33311
Mr. SAKHO astroloog en medium, helpt u bij de moeilijkste
probl. geen probl. oploss. terugk. geliefde etc. 100% resultaat!
06-87792538

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

Zaken & transacties
Pandjeshuis-Bank van lening zoekt liquiditeit(en).wegens drukte.
volgens de (pand)wet mogen wij 4,5% per maand berekenen,
maar hanteren slechts 3% per maand inclusief alle administratie
kosten met een maximale looptijd van 6 maanden.
Uit keerbare rente aan investeerder(s) 1% per maand.
Deelname mogelijk vanaf € 2.500,= Info@dekempenaerbv.nl

Erotiek
ZOEK NIET VERDER! Je hebt het gezelligste koffieadresje gevonden, pal bij snelweg en na 14.00 gratis parkeren, waar een
Hollandse studente, een Chinees popje, een Poolse schone,
een Braziliaanse met spectaculaire billen en borsten en een
Nederlands pornoster (JENNA JOY) bekend van meiden van
H... en Britney, een Ierse langharige blonde schoonheid voor
echte girlfriendexperience op jou wachten €80 incl koffie 11-23
uur 070-3476318 Laan v. Nieuw Oost Indië 200A Den Haag
(4640) assistente gevraagd vanaf 21 jr.

Online zelf uw Speurder opgeven!

De voordelen van online opgave:
- uitgebreide opmaakmogelijkheden
- toevoegen van een foto of logo mogelijk
- directe weergave van hoe de Speurder in de krant komt
- duidelijke prijsopgaaf
- Speurders vooruit inplannen
- Speurder beheer in eigen handen
Geef uw Speurder snel en eenvoudig op via
www.speurdersindekrant.nl

Aldus onze fans over het
vernieuwde metronieuws.nl

Check metronieuws.nl

en wortels, anders van een
biologisch bouillonblokje)
• 100 g brandneteltoppen,
vers geplukt en gewassen
• 2½ el gistvlokken • zeezout
en versgemalen zwarte peper
• citroensap voor de smaak •
haverroom
Verhit de olijfolie in een pan
en fruit de ui. Voeg de knoflook en courgette toe en bak
ze kort aan. Voeg de bouillon
samen met de brandneteltoppen toe en kook de soep
ongeveer 5 minuten. Voeg
vervolgens 2 eetlepels gistvlokken toe en pureer de
soep glad in een keukenmachine. Proef goed en breng
op smaak met zeezout, zwarte peper en citroensap. Versier bij opdienen met een
scheutje haverroom en de
overige gistvlokken.
The Plant Pharmacy, Lisette Kreischer
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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.
LEKKER DRUK ZEG!
MISSCHEN KAN NS ER
EEN TREINSTELLETJE BIJ
ZETTEN?

‘Pas op, vuur in de
trein!!’
Een Snapchatter

‘Ja zeg, gaat meneer
zomaar op men hoofd
zitten..’

@metro
@supersonnytje

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4

Neem vandaag eens wat tijd voor lichamelijke ontspanning. Je kunt
toch niet altijd maar op volle toeren draaien. Een goed moment
voor een lang uitgesteld bezoek aan een oude vriend of kennis.

STIER 20/4-20/5

Soms moet er eerst chaos zijn om het belang van orde in te zien.
Soms moet je er eerst een puinhoop van maken voordat je inziet
hoeveel je eigenlijk van jouw eigen partner houdt.

TWEELING 21/5-20/6

Probeer je eigen mening te ventileren. Zeg niet altijd gelijk ’ja en
amen’. Ook al heb je er geen moeite mee, de indruk wordt gewekt
dat je geen eigen mening zou hebben en niets is minder waar.

KREEFT 21/6-22/7

Er staan veranderingen voor de deur, die jij met open armen moet
ontvangen. Deze nieuwe gang van zaken is precies wat jij nodig
hebt en komt dus op het juiste moment.

Diamonds are a girls best friend!

Wij houden ook van jullie!

Wie laat er een krant achter in de
trein voor deze Metro-fan??

LEEUW 23/7-22/8

Jij zit in een typische piekerfase. Je denkt na over van alles en nog
wat. Ook je relatie wordt onder de loep genomen. Je partner kan
hier gelukkig zeer goed mee omgaan en steunt je volledig.

MAAGD 23/8-22/9

Jij hebt het gevoel dat je heel hard werkt en dat je partner jouw
geld net zo hard weer uitgeeft en dat frustreert. Vergeet niet dat er
toch iemand de inkopen moet doen.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Hecht niet te veel waarde aan uiterlijkheden. Het gaat immers om
de binnenkant, om iemands bedoelingen. Moet je eens kijken
hoeveel nieuwe vrienden jij vindt.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Jouw gevoel verwart je vandaag. Waarschijnlijk is er iets wat jou
niet uitkomt. Probeer gevoel en verstand op een lijn te brengen.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Je moet echt op je tellen passen vandaag. Let op als je jouw grens
bereikt en ga zeker niet over je grenzen heen. En dat terwijl jij net
vandaag zin hebt eens lekker gek te doen.

STEENBOK 22/12-19/1

Wat een topstart van de dag. Dit
moet haast wel je geluksdag zijn.

Jij hebt een bijzonder gevoel voor schoonheid en romantiek. Breng
deze dag dan toch eens door met een goede vriend(in) op een zeer
mooie en romantische manier.

WATERMAN 20/1-19/2

Er kan in je vriendenkring spanning ontstaan als iemand je verwijt
onbetrouwbaar te zijn. Laat je niet van je stuk brengen, praat het
misverstand uit. Het probleem hoeft immers niet bij jou te liggen.

VISSEN 20/2-20/3

Je krijgt een moeilijke opgave in de schoenen geschoven en je bent
daar helemaal niet blij mee. Het is dan wel moeilijk, maar jij bent
nu eenmaal degene die dit kan opknappen. Dat is een compliment.

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

Jajaja, vandaag weer even doorbladeren hoor. Je staat er namelijk
zelf in!

Lekker hoor, zo vroeg op pad. Heb
je tenminste nog iets aan je dag ;-)
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Lezerscolumn
‘Omdat Mike zo van
snapchatfilters houdt.’

‘Lezen in de trein.’

@ l e v e n va n l o t te

@maartjejaquet

HMMMMM, EVEN
SUBTIEL NAAR WIJZEN
MISSCHIEN?

Nederland is de grondlegger van het moderne voetbal, dat
komt door de ideeën die Nederlanders hadden over de
manier van spelen. Tegenwoordig zijn we zo ver afgezakt dat
we het EK van 2016 hebben gemist, en nu ook niet aanwezig
zijn op het WK van 2018. Dit is voor een voetballand als
Nederland, dat derde werd op het vorige WK, ronduit een
schande. Natuurlijk is dit niet zomaar gegaan en het sneue
van alles is ook nog eens, dat het onze eigen arrogantie is dat
we het niet halen.
Neem bijvoorbeeld de Nederlandse competitie. De laatste
keer dat een Nederlandse club iets noemenswaardigs heeft
bereikt in het internationale voetbal was in 1995. Toen wist
Ajax onder begeleiding van Louis van Gaal de Champions
League te winnen. Dit is ze gelukt met een enorm jong elftal,
en daardoor heeft heel Nederland de filosofie overgenomen
dat jonge spelers een kans moeten krijgen. Hier zijn we
echter ten eerste in doorgeslagen en ten tweede zijn we een
belangrijk aspect vergeten in vergelijking met
1995. In 1995 waren er
namelijk spelers met veel
ervaring op het veld.
Neem bijvoorbeeld een
Frank Rijkaard, of een
Danny Blind. De eerstgenoemde had natuurlijk
enorm veel ervaring
opgedaan bij het grote
AC Milaan. De ander kon
er niet heel veel van,
maar het was absoluut
Tom Oegema
geen pretje om tegen die
twee te spelen als spits.
Op dit moment loopt er niemand die de juiste combinatie van
ervaring en kwaliteit heeft. En dan lopen wij ons allemaal
maar af te vragen hoe het kan dat jochies van 20 geen potten
kunnen breken internationaal?
Dan een ander punt, het enorm zielige Nederlands elftal.
De afgelopen periodes hebben de Nederlanders bondscoaches gehad die allemaal met een ideaalbeeld rondliepen, van
hoe het voetbal gespeeld moest worden. In theorie hebben
ze allemaal gelijk, maar voetbal is geen theoretisch spelletje.
De voetbalwereld is keihard en eigenlijk ook heel zakelijk.
Nederland houdt zich echter bezig met het publiek vermaken, maarja als je zo slecht speelt en de resultaten nou ook
niet bepaald om naar huis te schrijven zijn, vermaak je het
publiek niet echt. Het is ook niet zo dat je het heel vreemd
kan noemen, want Nederland heeft geen absolute toppers
meer rondlopen in het nationale elftal. De laatste bondscoach die hier wel raad mee wist, is een oude bekende: Louis
van Gaal. Die heeft er met enorm lelijk voetbal voor gezorgd
dat we derde werden in Brazilië. Voor zover ik mij kan herinneren was er niemand die in 2014 liep te klagen over het spel,
in tegendeel zelfs, we waren allemaal laaiend enthousiast. De
reden dat het Van Gaal wel lukt en de rest niet, is omdat hij
realistisch naar zijn team durft te kijken en zich niet veel
aantrekt wat het publiek er allemaal van vindt.
Is er dan helemaal niks positiefs aan het Nederlandse
voetbal? Jawel, we hebben nog steeds voetballers die veel
talent hebben, maar we richten ons te veel op het vermaken
van het publiek. Tuurlijk, zo zijn we ook groot geworden,
maar de meeste mensen missen een heel belangrijk aspect
van deze successen: het vuile werk. In de tijden dat wij echt
goed waren hadden we een stel onverbiddelijke spelers
rondlopen, tussen de sierpaardjes die iedereen heeft onthouden. Neem 1974, toen hadden we Johan Neeskens op het
middenveld rondlopen, samen met Willem van Hanegem. Dat
waren twee spelers waar een tegenstander bang voor was, en
dat moet ook. Om ervoor te zorgen dat de pareltjes van het
elftal kunnen excelleren, moeten er een stel spelers achter
staan die het vuile werk opknappen.
Kortom, het Nederlandse voetbal gaat achteruit door de
naïviteit van de meeste mensen. Vooral omdat wij graag de
mooie voetballers zien en niet de spelers die ervoor zorgen
dat de bal niet in ons netje valt.

‘De laatste keer
dat een Nederlandse club iets
noemenswaardigs
heeft bereikt in
het internationale
voetbal was in
1995.’

EEN GRATIS
REISJE MET
DE TREIN
MET GRIET
Wie gisteren langs #treinleven op Twitter scrollde,
kwam heel wat foto’s
tegen van gratis reizende
lezers. Zoals bijvoorbeeld
dit plaatje van
@AbDonkerFoto. „Druk
met het lezen, gratis reizen
vandaag met het boekenweekgeschenk.”
Het boekenweekgeschenk
van Griet op de Beeck was
gisteren een dag lang óók
een treinkaartje en daar
werd grif gebruik van
gemaakt.
Wat zie jij onderweg?
Maak een foto, plaats hem
op social media met #treinleven en wie weet sta jij
morgen op deze pagina!

Wat een vrolijk plaatje zo! Je hebt
er ongetwijfeld mensen een glimlach mee bezorgd!

De verpaupering
van ons voetbal

Laat jij deze krant ook achter in de
trein? Je maakt er een volgende
lezer gelukkig mee.

Wie o wie is er verrast met dit
mooie bloemstuk?

TOM OEGEMA

MADELFRIED

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.
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Het wordt een groen
en
voorjaar!

Bekijk het complete
assrtiment in
de rochure of kijk
op www.lidl.nl

KEUZE UIT GESUIKERDE DONUTS,
GOUDSE KAASBROODJES EN CARRÉ RAISINS

5 BROODJES
TOT 48%
KORTING

1 45 - 1.95
1.

1.-

Alle combinaties mogelĳk

Gesuikerde donuts,, Goudse
e kaasbroodjjes of carré raisins

GELDIG T/M ZO 25 MRT

Zon
nnebloem
m-bree
Feesstelijk breekb
brood bereid
d me
maissbloem en zonnebloempitten.

1.

49
320 g

Ge
ebraden rosbief met peper

1.99

Zeer malse en smaakvolle rosbief,
extra dun gesneden. Prijs per
verpakking: €2.49 (ca. 125 g).

per 100 g

Meer dan 300 luxe producten!
Kijk op www.lidl.nl voor het dichtstbijzijnde filiaal met een Warme Bakker.

ALS BESTE
GETEST!

Rijkgevulde vissalades,
lekker vor
op rood of toast !

250 GRAM

160 GRAM
Luxe Hollandse kaasplakken
Pikante boerderijkaas of
Hollands extra gerijpt.

Knapperige paaseitjes

1.89

125 g

Kleine chocolade paaseitjes
met een bite. Extra leuk
beleg voor de kids.

99

0.

Luxe vissalades
Rijkgevulde en luxe vissalades. In de
varianten krab, wilde zalm en kreeft.

DE BESTE
SUPERMARKT

DE BESTE
SUPERMARKT

in roente
& ruit

in roente
& ruit

1.

79
110 g

Melkchocolade eitjes
Bron: De Grote Libelle
Paaseieren Test 2018,
melkchocolade eieren.

2 STUKS

28%
KORTING

MANGO’S

650 GRAM

2.78

OP=OP

2.GELDIG T/M ZO 25 MRT

1.49

BLAUWE BESSEN

99

3.

GELDIG T/M WO 21 MRT

DE HOOGSTE KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

