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PLUISJE IS ALWEER
TERUG OP ZIJN POST

SPORTKANTINES GEVEN KINDEREN DRANK
Het leeuwendeel van de sportverenigingen blijkt alcohol te
schenken aan minderjarigen, terwijl dat verboden is. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is teleurgesteld en
wil dat de sportbonden ingrijpen. In 82 procent van de voetbalkantines waar 17-jarige jongens en meisjes in opdracht van
onderzoekers van Blokhuis’ ministerie alcohol bestelden,
kregen zij die drank zonder problemen mee.

Diego Maradona heeft na drie dagen zijn baan alweer terug. De
Argentijnse voetbalvedette van weleer vertrok vrijdag bij Al
Fujairah FC, dat uitkomt op het tweede niveau in de Verenigde
Arabische Emiraten. Drie dagen later maakte het bestuur bekend
dat besloten is om het toch nog een jaartje met elkaar te proberen. Maradona (57) ging bijna een jaar geleden aan de slag bij Al
Fujairah FC.

MOON: TRUMP
VERDIENT NOBELPRIJS
VOOR DE VREDE
Als het aan de Zuid-Koreaanse
president Moon Jae-in ligt,
krijgt de Amerikaanse president Donald Trump de Nobelprijs voor de Vrede. Hij zou de
prijs moeten krijgen voor zijn
inspanningen om een eind te
maken aan de impasse met
Noord-Korea over zijn kernwapenprogramma, aldus een
woordvoerder van Moon
maandag. „President Trump
zou de Nobelprijs voor de
vrede moeten krijgen. Alles
wat wij nodig hebben is
vrede”, zei Moon in een
bijeenkomst van zijn kabinet.

ELLA TILGENKAMP

JOLIEN DE GRAAF BIERBRAUWER RIJDT AL 32 JAAR OP DE
BUS EN ZOU HET LIEFST ALS BUSCHAUFFEUR HAAR
PENSIOEN HALEN. MAAR DAN MOET ER WAT VERANDEREN.

‘Je bent zelfstandig, maar
je hebt niets te zeggen’
CONSTANCE
VAN AMSTEL
c.van.amstel@tmg.nl

Misschien stond je zelf wel bij
een verder lege halte en anders
heb je er vast over gehoord:
buschauffeurs in het hele land
legden gisteren en vandaag het
werk neer. Ze staken voor een
beter salaris en, misschien nog
wel belangrijker, het verminderen van de werkdruk. Dat
laatste zorgt er namelijk voor
dat bestuurders niet alleen
minder plezier hebben in hun
werk, maar ook hun gezondheid eronder begint te lijden.
En dat moet veranderen.
„Alles valt tegenwoordig onder de aanbestedingen en dat
heeft tot gevolg dat alles krap-

per wordt en sneller moet. De
rijtijden zijn zo krap dat we
niet eens meer tijd hebben om
passagiers normaal te woord te
staan. Bovendien moeten we
soms wel vier uur achter elkaar
doorrijden zonder pauze. Stel
dat je moet plassen, dan heb je
gewoon pech”, vertelt chauffeur Jolien de Graaf Bierbrauwer.
Jolien is 55 jaar en zit al 32
jaar op de bus. Ze rijdt met name in Noord-Holland, tussen
Hoorn en Amsterdam. Een gebied met veel bezienswaardigheden, zoals Volendam en De
Rijp, en dus een hoop toeristen
op de bus. Maar hen een beetje
op weg helpen is er jammer genoeg niet bij. „Het leukste aan
het vak vind ik het rijden op de
bus en het contact met de men-

sen. Maar voor dat laatste is er
simpelweg steeds minder tijd.
Dat is jammer. Voor ons, maar
ook voor de passagiers voor wie
de reis een stuk minder aangenaam wordt.”
De staking komt voort uit
maandenlange onderhandelingen tussen de vakbonden en de
werkgevers. De onderhandelingen startten in september
vorig jaar, maar liepen stuk in
december. In januari is er daarom al eens gestaakt door chauffeurs van streekbussen en regiotreinen in het hele land. Het
mocht niet baten: de werkgevers bleven bij hun bod van 2
procent salarisverhoging, terwijl de bonden minimaal 3,5
procent willen én betere toezeggingen voor een lagere
werkdruk.

‘De rijtijden zijn
zo krap dat we
niet eens meer tijd
hebben om passagiers normaal te
woord te staan.’
Jolien de Graaf Bierbrauwer
Chauffeur

En dus werd er een nieuwe
staking aangekondigd: 48 uur
lang, het dubbele van de vorige
keer. Zijn ze niet bang voor boze reizigers? Jolien niet: „Ze

zullen er best zijn, maar ik heb
ze niet gezien. We hebben vorige week in Utrecht geflyerd om
de acties aan te kondigen en iedereen wenste ons succes. Er
wordt weleens gezegd: die
chauffeurs staken ook altijd,
maar dat valt echt wel mee.
Voor nu is het voor de passagiers even zuur, maar de steeds
hoger wordende werkdruk
voor ons is ook zuur. En gevaarlijk op den duur.”
Jolien kijkt vast terug op een
geslaagde eerste stakingsdag.
Toch is de staking pas echt geslaagd als er ook afspraken zijn
gemaakt. „Ik ben tevreden als
de werkgevers tekenen bij het
kruisje. En de roostermakers
niet meer hoeven te discussieren over een minuutje meer
of minder.”

NIET
OVERAL
Ook vandaag wordt er
in het hele lang nog
gestaakt. Er rijden
geen streekbussen en
ook alle regionale
treinen die niet van
NS zijn, rijden niet.
Het stadsvervoer van
Den Haag (HTM) en
Amsterdam (GVB)
staakt niet. In Rotterdam rijdt er wel
stadsvervoer, maar
rijdt het streekvervoer
van RET niet.
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Strijdbaar ondanks de
grafstemming bij Twente
JOHAN
VAN BOVEN

12

j.van.boven@tmg.nl

Jos Hooiveld krijgt in de
Grolsch Veste een dikke knuffel van de receptioniste. De verdediger en werkneemster van
FC Twente spreken elkaar
troostende woorden toe. Twee
bewakers kijken toe en hebben
dezelfde doffe blik in hun ogen
als alle anderen die op de dag
na de degradatie van hun club
in het stadion aanwezig zijn.
Het personeel heeft ’s ochtends van algemeen directeur
Erik Velderman gehoord wat
voor consequenties het heeft
dat FC Twente niet meer in de
eredivisie actief is, maar het
met de Jupiler League moet
doen. Er moet gesneden worden, en flink ook. De begroting
wordt teruggeschroefd van 30
miljoen euro naar zo’n 18 miljoen euro. De clubleiding wil zo
min mogelijk bezuinigen op
het ‘voetbalbedrijf’, dus vallen
in de rest van het bedrijf de
hardste klappen.
De receptioniste van het stadion wil geen commentaar geven op de voor de Enschedeërs
zo pijnlijke situatie. En ook
Hooiveld stapt op de parkeerplaats voor de Grolsch Veste
zijn auto in zonder iets te willen zeggen. „Daar heb ik nu
even geen behoefte aan”, zegt
hij met een bedrukt gezicht.
Even verderop loopt Emy
Koers door de ontvangsthal. Ze
werkt al bijna 27 jaar als
schoonmaakster voor FC Twente, maar ze heeft niet wakker
gelegen van de desastreuse nederlaag tegen Vitesse van afgelopen zondag. „Ik heb de wedstrijd niet gezien, ik hou niet
van voetbal. Mijn man was altijd de enige die naar FC Twente keek, maar hij leeft niet
meer. Mijn zoon houdt ook niet
van voetbal.”
In tegenstelling tot een hoop
andere mensen bij FC Twente is
de 59-jarige interieurverzorgster niet bang haar baan kwijt
te raken. „Ik was vroeger altijd
in dienst van FC Twente, maar
toen de club failliet dreigde te
gaan, heeft CSU mij overgenomen en werk ik namens dat
schoonmaakbedrijf voor FC
Twente. Dat werk zal moeten
blijven gebeuren, ook in de Ju-

ARGUS

Buschauffeurs willen meer plaspauzes.

miljoen euro zal FC Twente
moeten inleveren op de
begroting, die zakt van 30 naar
ongeveer 18 miljoen euro.

SPONSORS EN FANS BLIJVEN FC TWENTE
TROUW NA DEGRADATIE UIT EREDIVISIE

piler League. Voor andere collega’s bij de club vind ik het uiteraard wel heel erg vervelend. Zij
kunnen helaas niet anders dan
afwachten wat er gaat gebeuren.”
De algemeen directeur van
de club vertelde een paar uur
eerder aan alle medewerkers
dat de clubdirectie een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad zal indienen. „De club
moet inkrimpen. Als de begroting daalt, moet je nu eenmaal
ergens kostendalingen bewerkstelligen en het personeel
is daar een onderdeel van”, aldus Velderman, die een korte
nacht achter de rug heeft. „Ik
heb heel slecht geslapen, zoals
iedereen die bij FC Twente
werkt waarschijnlijk heel
slecht heeft geslapen. Toen ik
het personeel toesprak, heerste er een soort grafstemming
en dat is begrijpelijk. Het is niet
niks als je je baan of collega’s
dreigt kwijt te raken. Iedereen
was gelaten en stilletjes. Maar
naast alle teleurgestelde en kritische reacties proef ik ook aan
alles dat iedereen weer wil opkrabbelen.”
Zo kreeg hij al vroeg in de
ochtend goed nieuws van de
shirtsponsor. „Ik ben er heel
trots op dat Pure Energie aan
ons verbonden blijft en dat ook
nog eens met een genereus
aanbod. Ook bij andere sponsors zoals Grolsch proef ik loyaliteit, net als bij de supporters.
Ik ga ervan uit dat we ook in de
Jupiler League weer in een vol
stadion spelen. We gaan er alles aan doen om direct weer terug te keren naar de eredivisie.
Maar er moeten nu eenmaal
eerst pijnlijke stappen genomen worden. Dat vreet aan mij,
maar de blik moet nu wel op de
toekomst gericht worden. Die
ziet er wat mij betreft rooskleurig uit.”

KORT

CRYPTOVALUTA
in samenwerking met

Twee na warmste
maand april ooit

KOOP CRYPTOVALUTA:
Prijs

Ondanks het natte slot is de
maand april een van de warmste
ooit geworden. Het KNMI noteerde in De Bilt een gemiddelde
temperatuur van 12,2 graden.
Daarmee is april 2018 de op twee
na de warmste sinds het begin
van de metingen in 1901. Alleen
in 1965 en 1998 was deze maand
met 13,1 graden nog warmer.
Op 7 april werd in De Bilt voor
het eerst dit jaar meer dan 20
graden gemeten en 19 april was
de eerste dag met meer dan 25
graden. In totaal telde de maand
negen warme dagen (20 graden
of warmer) tegen drie normaal
en drie zomerse dagen (25
graden of warmer). Zomerse
warmte komt in De Bilt (of in
Nederland) zo vroeg in het jaar
gewoonlijk nog niet voor. A N P

Winst slotdag

Sentiment

Bitcoin................................$ 9.238........................... -2,02%............................................99% KOPEN
Ethereum ...........................$ 678.............................. -1,68%............................................99% KOPEN
Bitcoin Cash........................$ 1.390........................... -3,39%............................................99% KOPEN
XRP.....................................$ 0,84............................. -4,30%............................................99% KOPEN
Dash...................................$ 481.............................. -2,95%............................................99% KOPEN
Litecoin...............................$ 150.............................. -2,15%............................................99% KOPEN
Stellar.................................$ 0,43............................. -4,13%............................................99% KOPEN
NEO....................................$ 86..................................7,04%............................................99% KOPEN
EOS ....................................$ 18................................ -9,04%............................................99% KOPEN
Cryptovaluta kopen is niet voor iedereen geschikt. Cryptovaluta worden niet gereguleerd. Er bestaat geen garantie voor cryptovaluta van overheden en centrale banken. Cryptovaluta moeten het hebben van technologie en vertrouwen. U kunt niet pro³teren van de bescherming die
beschikbaar is voor klanten die gereguleerde investeringsdiensten ontvangen, zoals toegang tot de Financial Services Compensations Scheme
(FSCS) en geschillenbeslechting door de Financial Ombudsman Service (FOS). U loopt het risico al uw geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

KOPIEER DE TRANSACTIES VAN DESKUNDIGE CRYPTO HANDELAREN VAN ETORO:
Winst na
Winst slotdag Aantal
12 maanden
kopieerders
Jay Smith .............................. 261% ............................. 2,49% ...................................................12.642
Liam Davies..........................162% ............................. 0,14% .................................................... 2.085
Wes Nolte ..............................66% ............................. 0,33% .................................................... 9.692

INVESTEREN EN CRYPTO-PORTFOLIO:
Winst na
Winst slotdag
12 maanden

Aantal
volgers

Crypto CopyFund
(Bitcoin, Ethereum, XRP,
Bitcoin Cash, Litecoin,
Dash, Stellar, NEO)...............226% ............................. 1,84% .................................................124.322
CFD-trading brengt altijd bepaalde risico‘s met zich mee. Riskeer alleen kapitaal dat u bereid bent te verliezen. Prestaties in het verleden bieden
geen garanties voor toekomstige resultaten.
Prijzen zijn gisteren genomen vanaf 9 uur GMT
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ONTHULLING MONUMENT
SOLDAAT VAN ORANJE
In de TheaterHangaar in Katwijk
wordt ter ere van het 7,5 jarig
jubileum van musical Soldaat van
Oranje het V-monument onthuld.
Het V-monument herbergt een
verzameling herinneringen in een
transparante driedimensionale V.
K O E N VA N WE E L | A N P KI P PA

Een bedrijf starten als
student? Marloes doet ’t
PIEN
VAN BREDA

‘We zijn er klaar
voor en hebben er
zin in.’

Geregel

nieuwsredactie@metronieuws.nl

Naast je studie een succesvol eigen bedrijf beginnen kan gewoon! Studente Marloes van
Breeschoten start samen met
haar net afgestudeerde vriendin Roos van Steenbergen een
eigen onderneming, genaamd
ROES interieur Design.
Marloes is niet de enige student die naast haar studie
zzp’er is, meerdere studenten
slaagden in het combineren
van een eigen onderneming
naast de drukte van de studie.
„We liepen al een tijd met
het idee om een eigen onderneming te beginnen. De studie
zelf gaat me best makkelijk af
en we wilden meer met onze
creativiteit doen. Steeds opnieuw kwam het onderwerp
aan bod. Na een tijdje hebben
we de knoop doorgehakt. Onze
passie voor interieurstyling en
alles daaromheen hebben we
nu kunnen vertalen naar een
eigen onderneming.”
Als je een eigen onderneming wil starten, moet je er
voor 100 procent voor gaan.
„Het kost ontzettend veel tijd
maar omdat dit onze passie is
en we het zo leuk vinden om te
doen, is het niet erg om tot drie
uur ’s nachts door te werken.
We kennen elkaar al sinds de
kleuterklas en weten precies
wat we aan elkaar hebben. Juist
doordat we privé zo goed met
elkaar zijn, is het ook fijn om
samen te kunnen werken aan

Er komt veel kijken bij het
starten van een onderneming, weet ook Xoe Soree.
Zij heeft naast haar studie
rechten twee jaar geleden
een eigen dansschool
opgezet die is uitgegroeid
tot een van de bekendste
dansscholen van Nederland.
„Het opstarten duurde even.
Elke keer komt er wel iets
bij dat geregeld moet
worden. Denk aan een eigen
site, de locatie, algemene
voorwaarden, visitekaartje,
administratie en ga zo maar
door. Organisatie was zeker
in het begin heel belangrijk.
Daarnaast moet je er 100
procent voor gaan.”
onze passie”, vertelt Marloes.
Roos vult aan: „Los van onze
creativiteit zijn we best verschillend. Marloes is gelukkig
veel georganiseerder dan ik.
We hebben een juiste balans en
versterken elkaar in de dingen
waar we goed in zijn.”
Marloes en Roos vinden het
het een voordeel om tijdens de
studie een bedrijf te beginnen.
„Als je een ondernemend type
bent, is het heel fijn dan je je
naast je studie op een andere
manier kan ontwikkelingen”,
zegt Marloes. Roos: „Omdat we
jong zijn, gebruiken we eerder
de social media om in de picture te komen. Via de studie hebben we hulp gekregen van een

Roos en Marloes

docent die ons wilde helpen
met een ondernemingsplan.
Ook helpt een accountant ons
met de financiële zaken in ruil
voor een ontwerp.”
„In het begin is het wel even
zoeken wat je als student kan
maken. Bijvoorbeeld met de
prijzen die je vraagt”, stelt Marloes. „Zonder diploma kan je
niet al te hoog inzetten. Wel leveren wij professioneel werk
en dat mag ook best terug te
zien zijn in de prijzen. Daarnaast zegt een papiertje niet
heel veel. Wij hebben al veel ervaring met banen en stages in
deze sector. Het belangrijkste
daarnaast is dat het in je zit om
ergens helemaal voor te willen
gaan en het vervolgens ook
waar te maken. Als je wel een
diploma hebt maar niet die drive, lukt het alsnog niet.”
De site van ROES gaat vandaag online. „We zijn er klaar
voor en hebben er zin in. We
willen graag de persoonlijkheid van onze klanten terug laten komen in het ontwerp. We
zijn daarom ook sterk in het
creëren van een persoonlijk interieur met karakter.”

ROOS EN STUDENTE MARLOES GAAN VOLLEDIG
VOOR HUN NIEUWE ONDERNEMING
LOUANA TUMMERS

Schiphol: onafhankelijk
onderzoek naar storing
Schiphol laat een onafhankelijk onderzoek doen door een
externe partij naar oorzaak en
gevolg van de stroomstoring
die zondag leidde tot grote problemen op de luchthaven. Ook
doet Schiphol intern onderzoek.
Een storing in het inchecksysteem, misschien indirect
het gevolg van een stroomstoring in Amsterdam Zuid-Oost,
leidde tot annuleringen, veel
vertraging en lange rijen. Het
gebeurde uitgerekend toen het
toch al extra druk was in verband met de meivakantie.
Schiphol riep mensen op niet
naar het vliegveld te komen,
wat leidde tot files en er reden
geen treinen meer. Mensen
stapten al op de snelweg uit

6000
Zo’n 5000 tot 6000 passagiers
die zondag waren gestrand
werden gisteren verspreid over
de dag onder meer met extra
vluchten naar de plek van hun
bestemming gebracht.
met koffers.
Wie het externe onderzoek
gaat doen is nog niet bekend.
„We zoeken een goede, gerenommeerde partij”, laat een
woordvoerder weten. Schiphol
betreurt dat zoveel reizigers
ernstig hinder hebben ondervonden. „We willen daarom

precies weten hoe deze situatie
heeft kunnen gebeuren.”
Gisteren waren er geen of
nauwelijks vertragingen meer.
Het was een „drukke, maar reguliere dag.” Zo’n 5000 tot 6000
passagiers die zondag waren
gestrand werden gisteren verspreid over de dag onder meer
met extra vluchten naar de
plek van hun bestemming gebracht. Door de meivakantie
was het wel wat drukker dan
op een normale maandag.
Een woordvoerder van de
luchthaven kon gisteren nog
niet reageren op een bericht in
De Telegraaf dat de noodstroomvoorzieningen onvoldoende
zijn om een spanningsdip in
het elektriciteitsnet snel op te
vangen. A N P
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JERRY LAMPEN | ANP

Column

Ontstemde
salafisten in de
Tweede Kamer

POLITIE ARRESTEERT TWEE
BEVEILIGERS NA KLUISROOF
RABOBANK OUDENBOSCH

Beveiligers vast voor
kluisroof Rabobank
Twee beveiligers zijn gisteren
gearresteerd voor de geruchtmakende kluisroof bij de Rabobank in Oudenbosch. De mannen van 43 en 45 jaar uit EttenLeur en Roosendaal worden
verdacht van betrokkenheid
bij de roof begin maart, maar
over hun exacte rol wil de politie niet meer zeggen. Meer aanhoudingen sluit de politie niet
uit.
Honderden kluisjes in de
kelder van het bankfiliaal
werden begin maart leeggeroofd. De diefstal werd op
maandag 5 maart ontdekt.
Over de precieze omvang van
de buit hebben de bank en de
politie nooit mededelingen
gedaan. De Rabobank is samen met de gedupeerde klanten nog steeds bezig met de in-

ventarisatie van de schade.
Vanaf het begin heeft de politie er rekening mee gehouden
dat de daders hulp hebben gehad van binnenuit. De opvallende kluiskraak was goed
voorbereid en professioneel
uitgevoerd.
De twee verdachten werken
voor het Bredase beveiligingsbedrijf EBN dat in totaal vier filialen van de Rabobank in de
regio beveiligde. De directie
en het personeel van EBN zijn
geschrokken door de twee arrestaties. De twee verdachte
personeelsleden zijn op nonactief gesteld. Het bedrijf laat
weten dat medewerkers altijd
zorgvuldig worden gescreend.
EBN benadrukt dat het bedrijf
zelf geen verdachte is en volledig meewerkt aan het onder-

600
De kelder van de Rabobank in
Oudenbosch telt ongeveer 600
kluisjes. Op maandag 5 maart
werd ontdekt dat honderden
kluisjes in de kelder van het
bankgebouw waren
leeggeroofd.

zoek door de politie.
De politie had het beveiligingsbedrijf a langer in het vizier. Tijdens het onderzoek
naar de kluisroof werd een server van EBN in beslag genomen. Uit het onafhankelijke
onderzoek dat EBN liet uitvoeren naar aanleiding van de roof
zijn geen verontrustende signalen gekomen.
De Rabobank is teleurgesteld in EBN. De bank heeft altijd alle vertrouwen gehad in
het beveiligingsbedrijf en twijfel of wantrouwen is er nooit
geweest, aldus een woordvoerder. Om elk risico in het vervolg uit te sluiten heeft de bank
snel na de kluisroof al besloten
om het contract met EBN te beeindigen. A N P

Of ik wat minder bozig wil schrijven, meldde iemand op
Twitter. Meer opzwepend graag, was de mededeling.
Altijd goed, feedback.
Ik ben nooit boos. Wanhopig, ja. Teleurgesteld, ja.
Verdrietig ook. Maar boos? Nee. Het is niet de moeite. En
waarom ook? „Kamerleden ontstemd over invloed salafisten Haagse moskee” kopt Elsevier Weekblad. 150 Kamerleden die allemaal een kleine 100.000 euro verdienen en
geen interesse hebben in wat de Nederlandse bevolking
zorgen baart. Hoe kun je ontstemd zijn over iets wat de
hele randstad al jaren en jaren weet, waar het hele internet al jaren en jaren over praat en al jaren en jaren de
bron van alle geweld in Nederland, Europa en omstreken
is? Hoe kun je over zo’n kop nou niet wanhopig worden?
Of verdrietig? Teleurgesteld bovendien? Salafisten, Kamerleden, zijn moslims.
Just FYI.
De boosheid heb ik
al lang opgegeven.
Het leidt tot niets en
schuift geen rooie
cent. Salafisten en de
islam goedpraten
daarentegen is een
prima businessmodel.
‘Verbinden’, heet dat
Ebru Umar
in gutmenschjargon.
Je kop in het zand steken, asielzoekers op je zolderkamer
willen maar toch weigeren, vooral geen moskee in je
eigen achtertuin willen of je kinderen naar een zwarte
school sturen (hoi Femke!), daarentegen is een goudmijn.
Niet de mijne. Ik wil mezelf nog kunnen aankijken in de
spiegel.
‘Kom met oplossingen!’, klinkt het dan. Hoeveel oplossingen wil je hebben? Oplossingen waar geen Kamerlid
naar luistert. Ontstemd zijn is makkelijker, vooral als blijkt
dat al jaren en jaren moslimgeld, oliedollars, gestopt
wordt in moskeeën op onze bodem. Hey Kamerleden! In
die moskeeën komen mensen die in Nederland wonen!
Die worden vergiftigd met opmerkingen, denkbeelden en
gedachtegoed die in strijd zijn met álle Nederlandse
waarden en normen die je je maar kunt voorstellen.
Wacht, voordat jullie weer ontstemd raken, zal ik ze even
opnoemen: mannen en vrouwen zijn niet gelijkwaardig,
vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen en dienen te
allen tijde gehoorzaam te zijn. Moslims zijn superieur aan
ongelovigen en homo’s dienen bestreden te worden,
evenals joden. Nou niet zo ontstemd raken, hè? Ik schrijf
hier pas jaren en jaren over; jullie wonen blijkbaar al jaren
en jaren onder een steen en niet in Nederland. Vandaar
dat je hier ontstemd over kunt raken natuurlijk. Google
anders even en dan zul je zien dat niet alleen jullie maar
ook jullie staatszender NPO onder een steen leeft en
moslims toffe lui vindt, vooral als het criminelen zijn of
tuigvloggers die gemeenteraadslieden intimideren. Nee,
ik ben niet boos, echt niet. Ik ben inmiddels murw en
wanhopig. Teleurgesteld en verdrietig. Niet jullie probleem. Jullie komen nog steeds weg met het zinnetje dat
in 1945 zo populair was: ‘wir haben es nicht gewusst’.
Mij zul je dat nooit horen zeggen.
Maar ja. Wie ben ik?
Slechts een wanhopige, teleurgestelde en bij vlagen
verdrietige columnist.
Succes met ontstemd zijn, Kamerleden. Ik vraag me
opeens af: zouden er soms salafisten in de Tweede Kamer
zitten?

‘Salafisten en de
islam goedpraten
is een prima businessmodel.’

EBRU UMAR
COLUMNIST

Misbruikverhaal Jelle Brandt Corstius
kon door de beugel, oordeelt Raad
Dagblad Trouw is niet in de fout
gegaan met het verhaal waarin
presentator Jelle Brandt Corstius zegt dat hij seksueel is misbruikt. De krant hoefde degene
die dat zou hebben gedaan, een
oud-collega, niet te benaderen
voor een reactie. Zijn naam
werd niet genoemd en uit het
verhaal kon niet worden afgeleid dat het om hem ging. De
man die Brandt Corstius zou
hebben misbruikt, producent
Gijs van Dam, stapte naar de
Raad voor de Journalistiek. Die
oordeelt dat Trouw zorgvuldig
genoeg was. Wel vindt de Raad
ANP

dat de krant voorzichtiger had
moeten zijn in het begin van
het verhaal. Daarin staat de
zin: „Ook journalist Jelle
Brandt Corstius is slachtoffer.”
Daarmee presenteert de krant
zijn bewering als een feit. Gijs
van Dam ziet de uitspraak als
een overwinning, omdat de
Raad vindt dat Trouw de bewering van Brandt Corstius niet
als een vaststaand feit had mogen presenteren. „Ik ben onschuldig. Toch zijn mijn eer en
goede naam voor altijd onherstelbaar beschadigd. Sowieso
door Jelle Brandt Corstius.” A N P

Check de vlogs van onze
columnisten op de website
of via onze Facebookpagina

KORT
Varkens dood door
kantelen aanhanger
Een ongeluk in Kessel (Limburg)
met een vrachtwagen die geladen
was met varkens heeft gisteren 24
van de dieren het leven gekost. De
aanhanger van de truck kantelde
op een rotonde van de N273.
Een aantal varkens belandde op de
weg. Gewonde dieren werden

door een veearts behandeld. In
totaal ging het om 158 varkens, die
op weg waren naar het slachthuis.
Alle dieren die het ongeval hadden
overleefd, zijn overgeladen in een
andere vrachtwagen, meldde de
brandweer.
De chauffeur raakte niet gewond.
De oorzaak van het ongeval was
bij het ter perse gaan van deze
krant nog onbekend. A N P
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Woning nodig?
We hebben
niet genoeg
bouwvakkers
Er is lang niet genoeg
personeel in de
bouwsector om
voldoende huizen te
bouwen. Daarvoor
waarschuwen experts.
JORAM BOLLE

SS
D O IE
• Metro
R

• Metro

elkaar komen.”
Het tekort aan bouwvakkers is een
effect van de crisis. Bouwplannen
werden niet uitgevoerd, en er verdwenen zo’n 60.000 banen in de
bouw. Jongeren gingen geen opleiding volgen tot metselaar, monteur
of stucadoor, want waarom zou je als
er geen perspectief is op een baan?
Nu de bouw wel weer aantrekt, is
dat tekort aan arbeidskrachten niet
ineens opgelost. Dus kun je als bouwvakker een veel hoger tarief vragen.
Coen van Rooyen van branchevereniging voor bouwondernemers

DOSSIE

Jongeren opleiden
Om te kunnen voldoen aan alle vraag
naar bouwvakkers, moeten er in vier
jaar tijd 55.000 mensen bijkomen.
Dat berekende het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) recent. Directeur Taco van Hoek van het EIB: „De
komende twee, drie jaar zal er nog
een serieus capaciteitsprobleem
zijn. Daarna verwachten we dat de
productie minder sterk zal groeien
en er ook weer meer jongeren zijn
opgeleid.”
Bouweconoom Maurice van Sante
van ING vermoedt dat de vraag naar
nieuwe woningen het komende decennium wat af zal nemen: „De groei
van het aantal huishoudens neemt
dan af. De bouwcapaciteit en vraag
naar nieuwbouw zullen dichter bij

Stop met koppensnellen en verwen
je hersencellen! In Metro’s
Dossiers vertellen we elke week
een serie verhalen rondom een
bepaald thema. Deze week: de
woningmarkt. Hoe makkelijk is het
voor jonge mensen om een nieuwbouwhuis op de kop te tikken?

R

Dacht je al lastig aan een woning te
komen? De komende jaren wordt dat
zeker niet makkelijker. We bouwen
veel minder woningen dan nodig is,
waarschuwen woningmarktexperts
en de bouwbranche. De bouwsector
groeit, maar aannemers kunnen niet
genoeg personeel vinden om alle
huizen te bouwen waar vraag naar is.
Bijkomend probleem is dat daardoor
de prijzen van vaklui flink omhoog
gaan. Sommige nieuwbouwprojecten lopen vertraging op of kunnen
moeilijker een uitvoerder vinden.
Dat is ernstig, want er wordt al
veel te weinig gebouwd, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer
van de TU Delft: „Als je de achterstand in wil lopen en aan de nieuwe
vraag naar woningen wilt voldoen,
zou je nu eigenlijk 100.000 woningen
per jaar moeten bouwen.” Op dit moment zijn er landelijk zo’n 200.000
huizen te weinig. In 2017 kwamen er
tegen de 60.000 woningen bij, voor
2018 gaat het naar schatting om tussen de 60.000 en 70.000. Boelhouwer: „Veel meer kan niet. Er is gewoon een tekort aan handjes om de
productie op te schalen.” Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Nou, in
ieder geval niet genoeg de komende
jaren, zeggen ook andere experts.

NVB: „De totale bouwkosten zijn in
het afgelopen jaar 8 tot 10 procent gestegen. De komende twee jaar verwachten we dat die nog 10 tot 20 procent stijgen.” Dat komt ook door een
tekort aan materialen. Daardoor is
een heipaal nu 30 procent duurder
dan tijdens de crisis, volgens van
Rooyen.

Project tegen kostprijs
Ondanks dat er ruim voldoende
werk is, kunnen bouwbedrijven toch
in de problemen komen. Begin april
ging het Brabantse bouwbedrijf

Moonen failliet, dat nu in afgeslankte vorm een doorstart maakt. Moonen was betrokken bij 23 bouwprojecten door heel Nederland. „Onze leden verwachten dat Moonen niet de
laatste zal zijn”, zegt Van Rooyen.
„Bedrijven die tijdens de crisis aan
het werk wilden blijven, namen projecten voor kostprijs of een kleine
winst aan. Als die bedrijven niet voldoende vet op de botten hebben, komen ze nu in de problemen.”
Taco van Hoek van het EIB denkt
dat dat vooral geldt voor bedrijven
die alleen bouwen en niet zelf ont-
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Geen vrienden
en geen pizza’s
SIESE VEENSTRA | ANP

Je kunt alles makkelijk naar je eigen smaak inrichten. Je
hoeft een paar jaar bijna geen onderhoud te plegen. En je
doet ook nog wat goeds voor de planeet: nieuwbouwwoningen zijn vaak heel duurzaam. Toch zijn er wel dingen
waar je tegenaan kunt lopen als je in nieuwbouw gaat
wonen. Journalist Joram Bolle huurt zelf een nieuwbouwappartement in Amsterdam-Oost en kwam tot deze lijst.

Niet kijken, kijken, wel kopen (of huren)
Koop je een nieuwbouwhuis, dan moet je van een
bouwtekening uitgaan. Bij huur kan dat anders zijn,
omdat een woning meestal al gebouwd wordt voordat-ie is
verhuurd. Ik kon een zogenoemde modelwoning bekijken. Daarin zie je hoe de woning wordt opgeleverd, bijvoorbeeld de keuken, badkamer en de muren. Maar de
vorm van de modelwoning was compleet anders dan het
appartement dat ik toegewezen kreeg. Pas bij de oplevering kon ik zien of de ruimte was wat ik had voorgesteld
op basis van de plattegrond.

1

Scheurtjes
In elk nieuwbouwhuis zit nog vocht in de vloeren
en muren. Gemiddeld wel 4.000 liter. Tijdens de
bouw is alles natuurlijk nog niet afgedicht en regent het
gewoon naar binnen. Het kan een jaar duren voordat al
het vocht je huis uit is. Daarbij kunnen scheurtjes ontstaan in wanden en plafonds. Je huis 'werkt' nog. Mijn
woning werd geleverd met een standaard glasvezelbehang. In sommige hoeken zitten daar nu scheuren in.
Koop je een nieuwbouwhuis, dan is het soms beter om te
wachten met definitief behangen of stuccen, totdat je
huis is opgedroogd.

2

Opstartproblemen
Je hebt misschien weinig onderhoud, alles moet het
wel goed doen. In mijn complex krijgen de woningen elke avond uit centrale pompen negentig liter warm
water voor in de boiler. In theorie. Het komt regelmatig
voor dat de pomp in storing staat en de boiler 's ochtends
niet is bijgevuld. Letterlijk en figuurlijk een koude douche. De laatste maanden heb ik daardoor zeker tien dagen
zonder warm water gezeten. En dat is maar één van de
vele problemen. Andere bewoners hebben last van een
vloerverwarming die het niet doet, of juist staat te loeien,
deuren in algemene ruimtes sluiten niet. Tot nu toe wordt
het allemaal niet echt goed opgelost door de verhuurder.

3

Inbraken
Als je een verdachte situatie ziet, bel dan 112. Dat
was de boodschap die een tijdje te zien was op een
mobiel matrixbord van de politie. Het aantal inbraken in
de buurt was toegenomen. Bij mij in het complex zijn
inmiddels een motor en auto uit de parkeergarage gestolen. Nieuwbouwwijken kunnen meer risico hebben op
inbraken. Een indicatie: het Verbond voor Verzekeraars
becijferde een paar jaar terug dat er 15 procent meer
inbraakclaims komen uit Vinexwijken. De sociale controle is er nog niet zo groot, bewoners weten vaak niet precies of iemand er wel 'hoort' rond te lopen. En er wonen
vaak tweeverdieners met dure spullen.

4

Vindbaarheid
Ik heb flink lang aan de telefoon gezeten. Met de
internetinstallateur, met de pizzabezorger en met
vrienden. Waarom? Mijn adres stond nog niet op Google
Maps en dus konden mensen het amper vinden. Extra
probleem was dat er veel straten nog niet af waren en je
ook in de wijk flink moest omrijden om er te komen,
zonder dat het goed stond aangegeven.

5

wikkelen: „We zien niet dat er meer
bouwbedrijven failliet gaan. De kosten stijgen, maar de prijzen van de
huizen stijgen ook nog. Daardoor levert het ontwikkelaars alsnog genoeg op om te blijven bouwen.”

Uitstel
Toch liggen er al nieuwbouwprojecten stil. In Amsterdam-Noord hebben ze de start uitgesteld van de
bouw van een wijk waar ongeveer
zeshonderd woningen moeten komen. Ook zijn er signalen dat projectontwikkelaars zich minder snel

60.000
In 2017 kwamen er tegen de
60.000 woningen bij, voor 2018
gaat het naar schatting om
tussen de 60.000 en 70.000.

inschrijven bij een aanbesteding
door de gestegen kosten.
Het gevolg: de woningnood blijft
langer hoog. Een probleem dat vooral jonge starters raakt. „Als de kosten
van de bouw stijgen, worden die
doorberekend in de huizenprijs”,
zegt Coen van Rooyen. „Er ligt echt
een maatschappelijke opgave als we
tussen nu en 2030 een miljoen huizen gebouwd willen hebben. Voor
wie thuiswonende kinderen heeft
lijkt het me niet ideaal als die door
een woningtekort voortaan op zolder moeten blijven wonen.”

Winkels
Nee, een nieuwbouwbuurt is niet even gezellig als
een oude wijk in of aan de rand van het centrum van
een stad. Zeker in het begin niet. Er zijn geen leuke winkeltjes, cafés of andere uitgaansgelegenheden. Maar ook
praktische faciliteiten kunnen even op zich laten wachten. Tot voor kort was er in de hele wijk geen plek waar je
zelfs maar een pak melk kon kopen. Sinds februari heb ik
een groenteboer/minisupermarkt in de buurt. En er zit nu
een snackbar. Meer heb je toch niet nodig?

6
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De grens over

1

Een karavaan van ongeveer tweehonderd migranten is aangekomen aan de grens tussen
Mexico en de Verenigde Staten. De migranten
zijn Midden-Amerika ontvlucht en willen politiek asiel aanvragen in Amerika. President Trump laat
de vluchtelingen echter niet toe.
De karavaan vertrok op 25 maart in Honduras en El
Salvador en telde toen duizend mensen. Daarvan zijn
er tweehonderd aangekomen in Tijuana, een stad
nabij de grens met Mexico. Ongeveer vijftig migranten hebben al officieel een asielaanvraag gedaan,
maar kregen te horen dat er geen capaciteit was om
alle administratieve handelingen uit te voeren.

Klok gelijk in Korea

2

Noord-Korea gaat de klok gelijkzetten met
buurland Zuid-Korea. Dat melden media in
Noord-Korea. De nieuwe tijd, dertig minuten vroeger, moet 5 mei ingaan. De NoordKoreaanse leider Kim Jong-un zou het pijnlijk hebben gevonden om twee verschillende tijden te zien
tijdens de topontmoeting met de Zuid-Koreaanse
president Moon Jae. Vorig week troffen de twee
leiders elkaar. Het was de eerste keer sinds de oorlog
dat een Noord-Koreaanse leider over de grens stapte
met Zuid-Korea. Noord-Korea is van plan in mei zijn
belangrijkste locatie voor nucleaire tests te sluiten.

3

dingen die je
wil weten

Vast om cocaïnesmokkel

3

Een 36-jarige Nederlandse vrouw is opgepakt in Brazilië, omdat ze cocaïne probeerde te smokkelen. Ze werd betrapt op het
vliegveld van de stad Recife. In haar bagage
zat 2,2 kilo drugs. De vrouw verklaarde dat ze niets
wist van de verboden bagage. Ze zei dat ze naar
Brazilië was gegaan om de dood van haar vader te
verwerken en op weg naar huis was. In São Paulo zou
ze hebben gelogeerd bij een Nigeriaan. Die zou haar
een handtas hebben meegegeven, zodat ze niet
hoefde te betalen voor overgewicht bij haar bagage.
Ze zei dat ze geen geld van de Nigeriaan had gehad.

AFP

Hoe leid jij nog meer treinen
over hetzelfde knooppunt?

De reis van morgen
begint bij jou.
Ontdek je mogelijkheden op werkenbijns.nl
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Shane genomineerd voor
The Best Social Awards
De vijfde editie van The Best Social Awards staat voor de deur. Bij Metro vinden wij Shane Kluivert stiekem de leukste
naam op de lijst van genomineerden. Verder verklappen we niet op wie we gaan stemmen...
JOHAN
VAN BOVEN
j.van.boven@tmg.nl

„Hoi jongens, leuk dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe video van mij. Vandaag
ga ik asperges maken, maar
dan op een hele speciale ma-

BESTE
PERSONALITY
• Chantal Janzen
• Famke Louise
• Freek Vonk
• Nienke Plas
• Nikkie Tutorials
• Ruba Zai
• Tim Hofman
• Yara Michels

BESTE DIER
• Claire the Bullterrier
• Dirkieeeeeeeeeee
• Fiep the Kittycat
• Guus the Duck
• Politiehond bumper

BESTE MUSER
• Isa Smid
• Keafer Westphal
• Quinten Verschure
• Sara Dol
• Shalisa van der Laan

nier.” Wie smult er niet van de
video’s van Shane Kluivert,
waarin hij zijn kookkunsten
vertoont? De zoon van oudvoetballer Patrick en het broertje van Ajacied Justin laat iedereen smelten als hij met zijn
schattige stemmetje en dito
koppie weer een nieuw gerecht
aan het bereiden is. Het draait
uiteraard niet alleen om het
eten dat hij uiteindelijk op tafel zet, maar vooral om de aaibaarheid van het 10-jarige jochie. Vandaar dat hij is genomineerd voor de The Best Social
Awards in de categorie ‘Beste
YouTuber’. De jonge Kluivert
moet het opnemen tegen andere genomineerden als Stuk TV,
De Huismuts, Dylan Haegens
en Supergaande.
Ook in de categorie ‘Beste
YouTubeserie’ is shinende Shane genomineerd voor een
award. Daarin heeft hij concurrentie van onder meer #BOOS
van Tim Hofman, Jachtseizoen,
Menstruatie Challenge en Adviezen van Lize.
Het is de vijfde keer dat The
Best Social Awards worden uit-

BESTE
POLITICUS
• Alexander Pechtold
• Jesse Klaver
• Klaas Dijkhoff
• Lodewijk Asscher
• Peter Kwint

BESTE
TWITTERAAR

gereikt. Op 7 juni krijgen creatieve, grappige en innovatieve
makers op deze manier een
feestelijk podium. Het publiek
kan tot en met 15 mei via thebestsocialawards.nl stemmen
op hun favorieten in maar
liefst veertien categorieën.
Denk aan ‘Beste Personality’,

‘Beste Politicus’, maar ook aan
‘Beste Dier’.
„Dit jaar hebben we weer
een gevarieerde en mooie lijst
genomineerden, van oud-bekenden tot nieuwe gezichten.
Zij zijn een goede afspiegeling
van al het bijzondere wat op social media gebeurt”, aldus Diederik Broekhuizen, oprichter

van socialmediabedrijf The
Best Social. „The Best Social
Awards is in vijf jaar uitgegroeid tot een toonaangevende
prijs op het gebied van social
media en daar zijn we ontzettend trots op. Met deze awards
hopen we het maken van creatieve, grappige en innovatieve
content te stimuleren.”

BESTE
INSTAGRAMMER
• @akablock
• @bobsizoo
• @christianmpamo
• @cyarine
• @fetching_tigerss
• @isteef
• @ruu_da
• @waaromvloggersjanken

BESTE
YOUTUBESERIE
• #BOOS
• Adviezen van Lize
• BETER GA JE BEGINNEN TE GAAN
BEGRIJPEN DE GRONDWET
• Jachtseizoen
• Koken met Shane
• Menstruatie Challenge

BESTE
REACTIE

BESTE
BERICHT VAN
DE BUURMAN
• Pippi Zeurkous
• Trevor Fitzright
• Jasper van Rijn
• Colin van der Sanden
• Daan Scherpenzeel
• Elza van Veldhoven-Rasser
• Sam Dooby

BESTE
NIEUWSPAGINA

• Casper Loderus
• Cristina Noordegraaf
• Etienne Claessen
• Gerrit Hiemstra
• Sanne Gruijs
• Sten Senders
• Victor Hopman
• Wouter Klaassen

• AT5 (Facebook)
• De Correspondent (Facebook)
• NOS kort (Instagram)
• RTL nieuws (Facebook)
• VICE Nederland (Facebook)

BESTE
YOUTUBER

BESTE
ENTERTAINMENTPAGINA

BESTE
BERICHT VAN
DE POLITIE

• De Huismuts
• Dit gebeurt er als
• Dylan Haegens
• Quinsding
• Shane Kluivert
• Stuk TV
• Supergaande
• Vaeltax

• BlendTV
• De Speld
• DIWMOTZ
• I make freek vonk memes to
hide my depression
• Waarom Vloggers Janken

• Politie Charlois
• Politie Enschede
• Politie Lelystad
• Politie Rotterdam
• Politie van Mierlo
• Kom Bij De Politie

• Bas Toemen
• Boswachter Tim
• Bruniversum
• Daan Jongen
• Kasper Soeters
• Lianne Marije
• Tim Calis
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#Metrotipt
Je hoeft niet per se op reis om te genieten
van mooie natuur. Deze kanalen nemen je
mee naar de prachtigste plekjes op aarde.

Nat Geo Wild
Het YouTube-kanaal van National
Geographic staat vol met korte
documentaires over de wilde
natuur. Elke dag volg je weer een
ander dier. Je kan de geboorte
van een vleermuis zien maar ook
de communicatie tussen olifanten. Elke dag leer je weer meer
over het leven in de natuur.
GoPro
Ga mee met de bizarre avonturen van dit kanaal. Vanuit de
lucht zie je vlijmscherpe beelden
van ongerepte natuur. De filmmakers bezoeken deze plekken
om daar vervolgens extreme
sporten uit te proberen. Dit zorgt
voor interessante beelden en
actie op de mooiste locaties.
Underwatercam
Neem een duik in de onderwaterwereld. Je leert alles over het
leven in de oceanen. Een van de
meest relaxte kanalen waar je
gefascineerd raakt over wat zich
allemaal afspeelt op de bodem
van de oceaan. De duikers nemen je mee naar de mooiste
koraalriffen en vertellen je over
het leven de onderwaterdieren.

Twitter over...
Het tweede seizoen van WestWorld is ein-de-lijk van
start gegaan. De Twitteraars zijn tevreden met de aftrap.

Zonet de eerste aflevering gezien van
seizoen van #Westworld. Straffe
kost!
@pclplayer

Westworld is geweldig, maar een
sterke maag is toch vereist zenne.
#S2
@Chezevi

Westworld is de enige serie waar ik
niets van snap en die ik briljant
vind omdat ik er niets van snap.
@marjolijn1994

Vanavond dan eindelijk de eerste
aflevering van #Westworld seizoen
2 kijken! Lang leve Ziggo.
@Lau_Straya

FF knallen…. #Westworld Seizoen 2
kijken. Alleen de opening is al zo
goed gemaakt.
@GertKracht

Dodelijke regen
op Netflix
Metro ging naar Kopenhagen en sprak met
hoofdrolspelers en makers van de eerste
Deense Netflixserie The Rain.
MARIO
WISSE
m.wisse@tmg.nl

Hoe toepasselijk: het regent in de
Deense hoofdstad Kopenhagen. De terrassen op de Nyhavn, de beroemde oude havenstraat met zijn in gekleurde
panden gevestigde visrestaurants en
bierlokalen zijn, op een paar dappere
toeristen na, verlaten. Honderd meter
verderop, op de eerste verdieping van
vijfsterrenhotel D’Angleterre, haasten
de acteurs uit de nieuwe Netflixserie The Rain zich intussen van interview naar interview.
Er heerst een opgewonden
sfeer. De première van The
Rain (4 mei) is dichtbij en cast
en crew zijn supertrots op de
dystopische, spannende reeks
over een wereld waar een heftig
virus dat zich verspreidt via regen de halve aarde uitroeit. Centraal in deze eerste Deense Netflixserie ooit staat een groepje
jongeren dat probeert te overleven terwijl het wordt aangevallen
door uitgehongerde soortgenoten en ondertussen elk spatje regen moet ontwijken.
„Als ik in een serie zit die alleen in Denemarken uitkomt, is
het helemaal top wanneer daar

NORDIC
NOIR
Er komen al jaren veel
hooggewaardeerde
en succesvolle series
uit Denemarken, denk
aan Borgen en The
Bridge. „Maar alle
aandacht en geld
gaan naar crime en
drama”, stelt Mikkel
Boe Følsgaard, „iets
post-apocalyptisch
als The Rain zou
nooit van de grond
zijn gekomen wanneer Netflix er niet
achter was gaan
staan.”

Actrice
Alba
August.

metronieuws.nl
dinsdag 1 mei 2018

11

s•

Alles

Alles

s•

er serie
v
o

Ook komend seizoen
weer Flikken Maastricht
Hoe gaat het volgend
seizoen verder tussen Floris
Wolfs en Eva van Dongen?
Komt er inderdaad een
huwelijk?

er serie
ov

De hitserie Flikken Maastricht
keert volgend seizoen terug
op de Nederlandse televisie.
Dat heeft AVROTROS gisteren via social media bekendgemaakt. Dit tot grote
vreugde van de vele fans.
Afgelopen vrijdag stemden
er maar liefs 1,4 miljoen
televisiekijkers af op de
populaire politieserie.
Het alweer dertiende
seizoen wordt komend
najaar gedraaid. Het is nog
niet precies duidelijk wanneer de nieuwe reeks van
start gaat, zo laat een
woordvoerder desgevraagd
weten.
Het einde van seizoen 12
veroorzaakte afgelopen

een miljoen mensen naar kijken”, zegt
Mikkel Boe Følsgaard (33), die in de serie gestalte geeft aan Martin, de oudste
en de leider van het groepje overlevers
waar de serie op focust. „Maar een Netflixserie is andere koek, daarmee kun
je de halve wereld bereiken. Niet dat
we daar in de zes maanden dat we The
Rain aan het draaien waren mee bezig
waren, overigens. Sterker: we hebben
het er niet één keer over gehad. Het is
iets waar we pas nu de serie af is over
nadenken en fantaseren.”
Belangrijkste personage in The Rain
is Simone, een slim, dapper en cool
meisje dat wordt gespeeld door de 24jarige Deens-Zweedse actrice Alba August. Samen met haar jongere broertje
Rasmus schuilt ze zes jaar in een bunker voordat ze naar buiten gaan om op
zoek te gaan naar hun vader die ze
heeft beloofd het virus te zullen stoppen. „Als ze buiten komen, zien ze een
verwoeste wereld, een wereld die heel
anders is dan de wereld die ze achterlieten. Samen moeten ze erachter komen hoe ze zich moeten gedragen om
te overleven.”
Ondanks de horrorachtige post-apocalyptische wereld zijn de tieners en
jongvolwassenen in The Rain ook ‘gewoon’ bezig met alledaagse en universele zaken als liefde en vriendschap.
„Dat is misschien wel het belangrijkste
thema in deze serie”, zegt August.
„Waar mensen zijn is er ook liefde,
vriendschap en jaloezie. Omdat er een
noodtoestand is en het om overleven
draait, vallen alle ruis en poespas weg
en is iedereen heel puur en echt.”
Nu is het wachten op de reacties.
Waar hopen ze op wanneer ze volgende week door hun thuisstad Kopenhagen, waar het grootste deel van The

‘Als ze buiten komen, zien ze een
verwoeste wereld,
een wereld die
heel anders is dan
de wereld die ze
achterlieten.’
Alba August

Rain werd opgenomen, lopen? Boe
Følsgaard: „Op mensen die zeggen dat
ze niet konden ophouden met kijken,
dat ze de acht afleveringen in één keer
gebingewatcht hebben.” Alba: „Hoe
dan ook: mensen zullen enthousiast
zijn. Weet je waarom ik dat denk? Omdat jullie journalisten vandaag allemaal klagen dat er maar drie afleveringen beschikbaar waren voor de
pers, dat zegt wel genoeg denk ik.”
Met de voor een groot deel van de
Denen al meteen fatale regenbui uit
de eerste aflevering van The Rain in
mijn gedachten, loop ik richting de
uitgang. De paraplu die de hotelmedewerker me aanbiedt voordat hij de
deur voor me opent, sla ik niet af. Ik
zou wel gek zijn.
De achtdelige serie The Rain is vanaf vrijdag 4
mei te zien op Netflix.

vrijdag veel heftige reacties
op social media. Na een van
de spannendste afleveringen tot nu toe wilde hoofdpersonage Floris Wolfs
(Victor Reinier) zijn collega
Eva van Dongen (Angela
Schijf, foto), na een voor
haar verschrikkelijk avontuur en terwijl ze verdoofd
was door de drugs, ten
huwelijk vragen. Het was
onduidelijk hoe het initiatief afliep.
Uit het filmpje op social
media lijkt te zijn op te
maken dat beide acteurs in
ieder geval terugkeren in
het dertiende seizoen. Er
was enige tijd angst bij de
fans dat Flikken Maastricht 12
de laatste reeks zou zijn
omdat acteurs daarop hadden gehint. Die angst blijkt
nu in elk geval ongegrond.
ANP

Ook klaar
met klagen?

€4,95
De nieuwe VROUW Glossy.
Nu in de winkel!

GELUKKIG VOLKJE
Een van de redenen dat The Rain-schrijver Jannik Tai Mosholt en producer
Christian Potalivo deze reeks graag wilden maken is dat de Denen chronisch
op 1 staan in ‘gelukkigste volk ter wereld-lijstjes’ en dientengevolge waarschijnlijk het slechtst zouden zijn uitgerust om met een verschrikkelijke ramp
om te gaan. „In The Rain worden de overlevers teruggeworpen op basics, op
wat de elementen hen te bieden hebben”, vertelt Tai Mosholt. „Wij Denen
zijn dat helemaal verleerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld mede-Scandinaviërs als de Noren, die veel dichter bij de natuur staan. Om je een voorbeeld
te geven: voor het eerst in 150 jaar zijn er wilde wolven, vier stuks om precies
te zijn, gesignaleerd in Denemarken en iedereen is in paniek.”

SPEURDERS
Algemeen
Mr. François helpt bij alle probl.
werkt snel binnen 2 d. heeft u
antwoord. Info: 0619151969
Mr Safir medium helpt bij liefde
relatie, terugk. partner, geluk,
examen, zaken, werk, blokkade, 100% res. T 06-39393796.

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

Ruim 300 rubrieken waarin u
uw Speurder kunt plaatsen!

metronieuws.nl
dinsdag 1 mei 2018

12
ZEESLAG

TECTONIC

De schepen liggen horizontaal of verticaal en
raken elkaar nergens. De cijfers geven aan
hoeveel bootdelen er in de betreffende rij of
kolom te vinden zijn.

Puzzel & Win!

Vul de vakjes van elk dik omrand blokje met de getallen
1, 2, 3, 4 of 5 (net zoveel als er vakjes zijn). Vul dus 1 in bij
een blokje met één vakje en 1 en 2 bij een blokje met twee
vakjes. Vakjes met gelijke getallen mogen elkaar niet raken;
ook niet diagonaal.
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Niet gewonnen, maar toch
zo’n mooi sieraad dragen?
Ontvang 15% korting op
kayasieraden.nl
met de code metro15%

SUDOKU

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

D
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5
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PAARDENSPRONG

N

Een mama-sieraad is een mooie manier om de liefde voor je
(klein)kinderen te symboliseren. Zo kun je in ketting ‘Verstrengeld’
namen, datums of lieve woorden laten graveren. De kettingen zijn
met aandacht gemaakt in sterlingzilver, goud of roségoud verguld.
Of kies voor de Swarovski®-geboortesteenring: mooi, stijlvol,
betaalbaar en tijdloos.
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Ga voor
or m
me
fo
o
naa
na
meer informatie
naar www.denksport.com
en bestel
t l hem in de webshop.

Alle eilanden (de rondjes met
cijfers) staan met elkaar in verbinding. De cijfers geven aan hoeveel
bruggen er vanaf een eiland
naar de (horizontaal of verticaal)
naastliggende eilanden lopen.
De bruggen kruisen elkaar niet,
en tussen twee eilanden lopen
maximaal twee bruggen.
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De vakantieboeken hebben meer pagina’s dan de
reguliere puzzelboeken. Met hierin alle favoriete
puzzels, aangevuld met een mix van varianten voor
nieuwe uitdagingen.
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2
4

Neem een Denksport
vakantieboek mee op reis!

2
4

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF VOOR METROLEZERS

3

1

1

6

Op www.denksport.nl/metro worden de prijswinnaars gepubliceerd. Prijzen zijn niet
in te wisselen voor geld en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2

3

5

Geef dan de oplossing van de Zweedse puzzel door, je kunt
elke dag zo vaak meedoen als je wilt! Geef je oplossing door
vóór 07 mei 2018 via 0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)

BRUGGEN BOUWEN

4

4

ZO DOE JE MEE!

REGISTREER JE
EN ONTVANG 250
GRATIS CREDITS!

1

3

ZWEEDSE PRIJSPUZZEL

TECTONIC
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Ontdek
De Collectie!

2

GA NAAR
METRO.DENKSPORT.NL
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Ochtendspits

Recept

Avondspits
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Deze week
Di

7° 12°

6
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6° 20°
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Venusschelpen met avocado
6

5

ZW

Z

4
NW

3

2
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NO

Zon & maan
06:09 uur

21:04 uur

22:35 uur

07:20 uur

Volgende maanfase
Laatste kwartier op 08 mei

ik kijk Weerplaza

Download de app

Ingrediënten
• 3 limoenen
• 30 stuks venusschelpen
• 1 avocado
• 1 bosje dille
• 1 eetlepel olijfolie
Bereiding
Kook de venusschelpen in
een bodempje water op hoog
vuur tot ze opengaan. Stort
ze in een vergiet en vang het
kookvocht op. Roer de in

blokjes gesneden avocado’s
om met het sap van de uitgeperste citroenen, de olijfolie,
de gehakte dille en 150 ml
van het kookvocht. Leg de
venusschelpen, zonder de
bovenste klep, in diepe borden en verdeel het avocadomengsel erover. Serveer dit
gerecht lauw of koud.
Allermakkelijkste kookboek ter wereld
light, J.F. Mallet, 25 euro

BEN JIJ AL LEKKER BEZIG?
Een uurtje werk per dag, in je eigen buurt. Goed
bijverdienen met leuke bonussen en ’s avonds
lekker vrij. Ben jij minimaal 15 jaar, energiek én
ondernemend? Meld je dan nu aan!
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#treinleven

Ben je onderweg van A naar B? Laat ons weten wat je allemaal doet en ziet tijdens je reis.
Deel hier jouw #treinleven via onze socialmedia-kanalen met andere Metrolezers.
OEPS! EN WE PROBEERDEN JULLIE NOG
WEL OP DE HOOGTE TE
HOUDEN. MISSION
FAILED, ZO TE LEZEN.

‘Staking rules! Niet
perse het leukste van
treinreizen. Maak er
dan maar een Starbucks-momentje van!!’
@renezandschulp

‘Weer leuke complimentjes van de conducteurs gehad, dat ze zo
braaf en rustig zijn in
de trein.’

@metro
@fem_aviendha

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Jouw leven komt op de kop te staan. Een verliefdheid slaat in alle
hevigheid toe. Wees voorzichtig en gooi niet meteen alle zekerheid
overboord. De ware liefde is er volgende maand ook nog wel.

STIER 20/4-20/5
Jij krijgt vandaag die informatie te horen waar jij al zolang en vol
spanning op wacht. Er valt een enorme last van je schouders als
blijkt dat alles in orde is.

TWEELING 21/5-20/6
Het kan zijn dat jij je moe en afwezig voelt. Zorg dat je jouw ideeën
en gevoelens de tijd geeft om te rijpen. Jaag jezelf niet zo op, maar
neem de tijd om je te ontwikkelen in de richting die je kiest.

KREEFT 21/6-22/7
Jij jaagt vandaag iedereen tegen je in het harnas. Wat zit je niet
lekker? Probeer daar achter te komen en reageer je niet zo af op
onwetende en onschuldige buitenstaanders.

De stiltecoupé blijft een lastig
dingetje, zo merken wij.

Hop! Lekker vroeg aan de gang
hoor. Maak er een mooie dag van.

Euuuuuuh, wat er met je nek is
weten we niet. Maar je ziet er wel
lief uit als je slaapt!

LEEUW 23/7-22/8
Doe vandaag eens al die dingetjes die altijd blijven liggen. Ze
moeten toch een keer gedaan worden en achteraf heb jij er beslist
een voldaan en goed gevoel over. Dus even de tanden op elkaar.

MAAGD 23/8-22/9
Jij hebt een te mooie voorstelling van zaken. Je verwachtingen voor
de toekomst zijn wellicht te hooggespannen. Blijf om teleurstellingen te voorkomen wel optimistisch maar ook realistisch.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Houd je toch niet bezig met allerlei zaken die erg onzeker zijn. Kies
voor zaken die jou met zekerheid iets opbrengen, al is het dan iets
minder veel per keer.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Je hebt waarschijnlijk helemaal gelijk als je denkt dat sommige
dingen niet zo gaan als het eigenlijk zou horen. Toch kun je jouw
kritiek beter nog even voor je houden.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Jij krijgt deze week de ene opdracht na de andere te verwerken.
Daar moet je tegen in gaan voordat je het niet meer aan kunt, want
dan is het dus te laat.

STEENBOK 22/12-19/1

Aaah, dit is zo schattig. Zijn er nog
meer verliefde treinreizigers? Wij
willen foto’s!

Geef toch niet zo snel de moed op. Als jouw voorstel niet in een
keer wordt geaccepteerd wil dat nog niet zeggen dat het een slecht
voorstel is. Probeer het eens anders te brengen.

WATERMAN 20/1-19/2
Jouw gevoel zegt je dat je op het juiste spoor zit. Het eerste resultaat daarvan zal ook niet lang meer op zich laten wachten. Ga zo
door en vertrouw op je gevoel.

VISSEN 20/2-20/3
Men is wel bereid een grote stap in jouw richting te doen, maar
daarvoor moet jij opening van zaken geven. Dat is niet gemakkelijk
voor je, je hoeft je toch helemaal nergens voor te schamen?

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

Mooi! We hopen dat je een echte
fan wordt!

@KalindaJD BESTE REIZIGERS! U
wilt weten waarom de treinkaartjes zo duur zijn en waarom de
stoelen zo vaak kapot en/of vies
zijn? Nou, HIEROM!
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Lezerscolumn
‘Vandaag staat er een
leuk dagje op de planning met mijn neefjes
en nichtje.’

‘The happiest #bicycle
of them all.’

@Lailaa39

@noituloveroce

TGV_COUREUR
DE TREIN, ALTIJD EEN
BEETJE REIZEN.

WAT LIGT
ER OP DIT
MOMENT
VOOR JE?

Beklentiler is het Turkse woord voor verwachtingen.
Volgens Wikipedia: verwachting is de aanname of hoop
dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats
gaat vinden. Een verwachting kan realistisch zijn, maar dat
hoeft niet. Ik heb geleerd dat men in Nederland graag
verwachtingen wil managen om teleurstellingen te voorkomen. Ik ben daar niet zo goed in, het managen van
verwachtingen. Ik geloof daar namelijk niet zo in. Door
het managen van de verwachting maak je de ruimte voor
de verhalen, dromen en wensen kleiner, creëer je een
muur van prikkeldraad en belemmer je ontwikkeling en
vooruitgang. Pappen en nathouden, ook zoiets. Door
allerlei verwachtingen te managen ben je vooral veel aan
het pappen en nathouden.
In mijn jeugd en het gebied waar mijn roots liggen,
hebben we andere gebruiken en manieren om risico's te
vermijden en teleurstellingen te voorkomen. Daar heb je
de thee en koffiemiddagen waarbij vrouwen doordeweeks
als de kinderen op school zijn bij elkaar komen, de werkende vrouwen doen dat op zondag als de mannen naar
voetbal of het koffiehuis zijn. Dan komen ze bij elkaar en
hebben ze het over de dingen die hen bezighouden. In
sommige gevallen wordt er dan ook een vrouw uitgenodigd die koffiedik kan kijken en als dat niet haalbaar is, is
er altijd wel iemand in de groep die dat ook kan of die
doet of ze het kan.
Verwachtingen dus, verwachtingen met betrekking tot
je ouders of ze wel of
niet voor je klaarstaan
als je ze nodig hebt
ondanks dat je een
totaal andere weg
bent ingeslagen.
Verwachtingen met
betrekking tot iemand
die je maar niet uit je
hoofd kan krijgen en
Esma Curuk
die niet in de gaten
heeft wat het met je
doet. Verwachtingen met betrekking tot landgenoten die
je in een hokje proberen te stoppen en niet zien dat jij niet
in een hokje past. Verwachtingen met betrekking tot je
kinderen die niet in de gaten hebben dat hun stoere
moeder gewoon dezelfde gevoelens en onzekerheden als
zijzelf kent. Verwachtingen ten opzichte van jezelf dat je
vindt dat het nu wel mooi is geweest na de zoveelste
hartzeer of teleurstelling. Verwachtingen die groeien
omdat ze niet in woorden worden uitgedrukt maar in
blikken, gedrag en houding. In de hoop dat de ander ze
zonder woorden ontcijfert. Zodat we daarna boos kunnen
worden omdat ze onze gedachten niet konden lezen. Het
woorden geven aan verwachtingen schept duidelijkheid
en maakt dat je verwachtingen kan bijstellen, dat je regie
krijgt en houdt. Bij het uitspreken van je verwachtingen
tegen wie dan ook, loop je het risico dat het een dikke
nee of een afwijzing wordt. Dat je moet stoppen met het
dromen over hoe het allemaal kan zijn. Dat je misschien
wordt uitgelachen en uit balans raakt.
Afgelopen week is er een aantal momenten geweest
waarbij verwachtingen niet hebben uitgepakt zoals ik had
gehoopt. De conclusie is dat de teleurstelling groot was
maar de veerkracht groter. Na een stevige ruzie met mijn
weegschaal die niets terugzegt maar koppig blijft hangen
op een cijfer dat mijn humeur niet ten goede komt, heb ik
de weg gevonden naar de sportschool in plaats van de
koelkast en de keukentafel. Tijdens het sporten kan ik
reflecteren en kom ik tot nieuwe inzichten. Zo ontstaan
opnieuw duizend en één nieuwe verwachtingen die ik niet
ga managen maar zijn natuurlijke beloop laat gaan.

‘De conclusie is
dat de teleurstelling groot was
maar de veerkracht groter.’

Dit vinden we leuk bij
Metro: een overzicht van
wat er op dit moment voor
je ligt op het treintafeltje
(als je het geluk hebt dat je
kunt zitten natuurlijk).
Deze geinige foto van
@moira.mac.farlane kwamen we tegen op Instagram en wij vroegen ons
meteen af wat andere
reizigers zoal uitstallen
tijdens hun reis. Stuur ons
dus snel je foto via Snapchat of Instagram! Niets
mooier dan een geinige
fotocollage van heel veel
treintafeltjes! Oja, delen
op social media met #treinleven mag ook ;-)

Kijk eens aan, jullie zijn echte fans.
En tof dat je ons ook in New York
leest.

Verwachtingen

Dit is een stuk lastiger lezen,
Metro in Finland! Maar wel cool
dat we ook daar te vinden zijn.

Creatief hoor! Wat doe jij met de
krant vandaag?

ESMA CURUK
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.

MADELFRIED
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gewoon lekker Þetsen.

Stella Citta
Eenvoudig mee te nemen
in het openbaar vervoer.
Stella Citta
De Stella Citta is dé ideale elektrische vouwfiets. In een handomdraai
en binnen een paar seconden in te klappen. Handig voor als je vaak met
het OV reist of op reis gaat. Je klapt hem in, neemt hem mee en fietst
erop weg. Zo makkelijk kan het zijn.
Nu voor slechts €1.549,- inclusief onze unieke service aan huis.
Of op het werk natuurlijk.

€ 1.839,-

€ 1.549,incl. onze gratis service aan huis of op het werk

Bel voor een gratis proefrit aan huis naar 0341 - 25 22 66 of kijk op stellafietsen.nl
Garantie tot 5 jaar 2

5 dagen levertijd

Gratis proefrit en service aan huis

Laagste prijsbelofte

Gratis brochure

Bezoek een E-bike Testcenter

Vraag de gratis brochure aan op stellafietsen.nl.
Je ontvangt deze digitaal én via de post!

Stella breidt uit naar 40 E-bike Testcenters in 2018. Zo zijn
we altijd bij je in de buurt! Je bent van harte welkom om
onze e-bikes te testen.

Nederlandse kwaliteit

