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@VERSJESVANMAR

BASSIE (82) BERGT ZIJN CLOWNSNEUS OP
Bassie geeft er de brui aan. Vanwege zijn verslechterde gezondheid heeft de 82-jarige Bas van Toor besloten om definitief te
stoppen. Zo komt ook een einde aan het beroemde duo Bassie
en Adriaan. „De oude huppelende Bas word ik nooit meer”,
zegt Van Toor tegen roddelblad Weekend. „Mijn pruikje, mijn
rode neus en mijn flapschoenen liggen voorgoed in een koffertje opgeborgen op zolder. Dag vriendjes en vriendinnetjes.”

Elke week in Metro: een klein gedichtje van Marlouk Basten, die
op haar Instagramaccount @versjesvanmar koppen uit Metro
omvormt tot kleine nadenkmomenten.

RECORD: 22 KEER DE
MOUNT EVEREST OP
De Sherpa-veteraan Kami Rita
(48) heeft voor de 22e keer in
zijn loopbaan als berggids de
top van de Mount Everest
bereikt. Hij is daarmee nu
alleen recordhouder. Dat heeft
het Nepalese ministerie van
Toerisme gisteren bekendgemaakt. De routinier stond ’s
ochtends met een groepje
Chinezen boven op de hoogste
berg op aarde, op de grens
van Nepal en Tibet. Kami Rita
had in 1994 voor het eerst het
genoegen het dak van de
wereld op 8848 meter te bereiken. Aan stoppen denkt hij
voorlopig niet, zei hij al voor
vertrek uit het basiskamp voor
de recordpoging.

Ook zij willen taart, een
boeket en een fotograaf
Nog heel even en de
hele wereld is getuige
van hét royalty- én
showbizzhuwelijk van
het jaar. Dit is wat je
moet weten over de
dag van dat van de
Britse prins Harry en
zijn Meghan Markle
CONSTANCE
VAN AMSTEL
c.van.amstel@tmg.nl

Wie, wat, waar?
Op zaterdag 19 mei is het dan
zover: de Britse Prins Harry (33)
trouwt met de Amerikaanse actrice Meghan Markle (36). Harry trouwt, anders dan zijn vader Charles met Diana in 1981
en zijn broer William met Kate
in 2011, niet in de grote Westminster Abbey in Londen maar
in de St. George’s Chapel, het
kerkje van Windsor Castle. Na
afloop maakt het stel per koets
een rondje door Windsor om
naar de mensen te zwaaien.
Het huwelijk is uiteraard te volgen via de BBC, maar ook de
NOS doet verslag. Vanaf 12.15
uur kan je inschakelen op NPO
1 alwaar de NOS-deskundigen
je tot 14.00 uur bijpraten over
de gebeurtenissen.
De gasten
Op de gastenlijst staan 600
mensen. Zij mogen de ceremonie bijwonen en 200 van hen
mogen ’s avonds ook nog naar
de receptie die georganiseerd is
door Harry’s vader Charles.
Daarnaast zijn er nog 2460 ‘gewone Britten’ uit het hele land
uitgenodigd die een speciaal
plekje langs de route van de
koets krijgen om alles goed te
kunnen zien. Opvallend is dat
er geen politici zijn uitgenodigd. Ook de Britse premier
Theresa May en de Amerikaanse ex-president Barack Obama,
een persoonlijke kennis van
Harry, zijn niet welkom. Of de
cast van Suits, de ex-collega’s
van Meghan, hun beste pak
heeft aangetrokken voor het
Britse feestje is nog een verrassing.

De vader van Meghan
Komt-ie wel of komt-ie niet?
Dat is de grote vraag. Vader
Thomas Markle houdt de gemoederen nogal bezig. Eerst
ging men ervan uit dat hij niet
zou komen omdat hij in Mexico woont en Meghan weinig
contact met hem zou hebben,
maar later werd er weer geschreven dat hij er zeker is en
zijn dochter naar het altaar
gaat begeleiden. Maar toen verschenen er vorige week paparazzifoto’s die Thomas tegen
betaling in scene zou hebben
gezet en gaf hij te kennen uit
schaamte niet meer te komen.
Vervolgens schijnt hij weer gezegd te hebben niet te komen
vanwege een hartoperatie. Laten we voor Meghan hopen dat
hij er is, maar hij houdt het in

Opvallend is dat er geen politici zijn
uitgenodigd voor de bruiloft.
elk geval spannend.

Typische trouwzaken
Hoewel natuurlijk niets ‘normaal’ is aan een huwelijk als
dit, hebben ook Meghan en
Harry behoefte aan taart, bloemen en foto’s. De taart heeft
Meghan dan ook hoogstpersoonlijk besteld bij Claire Ptak,
een Amerikaanse bakker die
een winkel heeft in Londen.
Meghan kent de bakker persoonlijk omdat zij haar ooit interviewde voor The Tig, haar

persoonlijke lifestyleblog waar
ze inmiddels mee gestopt is. De
bloemen in zowel Meghans
hand als die ter decoratie hangen in de kerk komen van bloemist Philippa Craddock. De foto’s worden gemaakt door
Alexi Lubomirski, de man die
eerder ook de verlovingsplaatjes van het koppel schoot.

Prinses Meghan?
En dan is er nog een leven ‘after
the royal wedding’. Zo is daar
natuurlijk de titel. Welke dat

wordt, mag de koningin (Harry’s oma) bepalen maar vrijwel
zeker wordt het geen prinses.
Het is een beetje een ingewikkeld verhaal maar het komt erop neer dat een prins of prinses
niet per se hoger in rang staat
dan bijvoorbeeld een hertog of
hertogin omdat je als prins geboren kunt worden en als hertog benoemd moet worden. Experts denken dat Harry en Meghan straks als Duke and Duchess of Sussex door het leven
gaan. Dat Harry’s moeder Diana ooit wel de titel prinses
kreeg, heeft ermee te maken
dat haar man Charles dubbel
prins was, zowel geboren als
benoemd van het vorstendom
Wales. Prins was dus zijn belangrijkste titel en Diana daarmee automatisch prinses.

Royal Spice
Qua muziek staan er officieel
een koor, een cellist en een gospelkoor op het programma,
maar er gaan geruchten dat het
er ’s avonds een stuk feestelijker aan toe gaat. Buiten het oog
van de tv-camera’s en het publiek zou het paar namelijk uit
hun dak gaan op muziek van de
Spice Girls. De echte. Jazeker,
Mel B liet zich bij The View ontvallen aanwezig te zijn en dat
ook de andere dames van de
partij zijn. Harry was als kind
een groot fan van Mel B, Mel C,
Emma, Geri en Victoria, dus
een reünie speciaal voor hem
zou ultiem zijn. Hopelijk krijgen we er toch iets van mee.
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Column

Elke terrorist is
verward

‘Anno 2018 bezuinigen we onder
het mom van sobere opvang onder
meer de tolken
weg bij geestelijke
gezondheidszorg.’

MISBRUIK PERSOONSGEGEVENS AANLEIDING BEZOEK
BRUSSEL, ZUCKERBERG SPREEKT NIET IN OPENBAAR

Zuckerberg komt
zich verantwoorden
Facebook-topman Mark Zuckerberg komt naar Europa
om uitleg te geven over het
misbruik van persoonlijke
gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Zuckerberg gaat daarmee in op de
uitnodiging van het Europees Parlement om bezorgde
burgers uitleg te geven over
hoe gegevens van zoveel gebruikers van het sociale medium konden lekken. De topman zou mogelijk komende
maand al naar Brussel afreizen.
Zuckerberg doet zijn verhaal echter niet in het openbaar; alleen de fractieleiders
en de rapporteur van de
Commissie Burgerlijke vrijheden zijn aanwezig. Toch
zijn ze in Brussel blij met de
komst van de Facebookbaas.
Parlementsvoorzitter Antonio Tajani: ,,Zijn komst is een
stap in de goede richting om
het vertrouwen te herstellen. Onze burgers verdienen
volledige en gedetailleerde
uitleg.’’

KORT
Cel en behandeling
voor BN’er-hacker
De rechtbank in Amsterdam heeft
de 35-jarige Mathieu M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van
een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het hacken van
onder meer Facebook- en emailaccounts van een aantal
bekende Nederlanders. M. heeft
toegegeven dat hij ,,een onbedwingbare neiging” heeft door te
dringen in het digitale privédomein van vrouwelijke BN’ers. Hij
hackte onder meer het Facebookaccount van tv-persoonlijkheid
Sophie Hilbrand. De rechtbank
bepaalde dat M., die een persoonlijkheidsstoornis heeft, een
gedragsbehandeling krijgt.

De komst van Zuckerberg
is het gevolg van het zogeheten Cambridge Analyticaschandaal. Daarbij kreeg het
Britse bedrijf de data van
naar schatting 87 miljoen Facebookgebruikers,
onder
wie 2,7 miljoen EU-ingezetenen en mogelijk ook 89.000
Nederlanders, in handen
zonder dat de gebruikers
daarvan op de hoogte waren.
Het bedrijf kom met deze gegevens gericht advertenties
sturen tijdens de verkiezingscampagne van Donald
Trump en op die manier de
verkiezingen beïnvloeden.
Als gevolg van dit schandaal zeiden veel mensen hun
Facebook-account te deleten.
In Nederland riep onder
meer Arjen Lubach daartoe
op. Hoeveel mensen daadwerkelijk hun account hebben verwijderd is onbekend.
Wel is bekend dat de kritiek
van overheden en privacywaakhonden ertoe leidde dat
de marktwaarde van Facebook bijna 14 procent daalde.

ARGUS

NIEUWE
WET OVER
PRIVACY IS
ER BIJNA
Om te voorkomen dat
datalekken als die bij
Facebook niet nog
eens voorkomen,
wordt op 25 mei de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Overheden,
bedrijven en organisaties worden verplicht om bekend te
maken welke gegevens ze verzamelen
en hoe ze die gebruiken en beveiligen.

Bezoek Trump aan Noord-Korea op losse schroeven

Ik lees momenteel het waar gebeurde verhaal van Leonora
Carrington, een surrealistische kunstenares die ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog moest vluchten voor de
nazi’s. Haar geliefde, Max Ernst, werd wél gepakt en
onder de titel ontaarde kunstenaar in een concentratiekamp geplaatst. Leonora wist destijds te ontkomen, met
hulp van vrienden en familie, maar tijdens de reis begonnen de wanen. Ze zag vrachtwagens waar ledematen
uitstaken. Lange rijen met doodskisten die netjes langs de
snelweg stonden te wachten om gevuld te worden. Sommige hallucinante beelden waren de realiteit, anderen
had ze zelf gefantaseerd.
Het deed me denken aan de Syrische vluchteling die
eerder deze maand drie mensen in Den Haag neerstak.
Wat zou de man, voordat hij hier status en woning kreeg,
hebben meegemaakt? Welke oorlogsgruwel vervlochten
zich met zijn angsten voordat hij een mes meenam naar
buiten?
Toen Leonora
eenmaal in Spanje
aankwam, ontspoorde
ze verder; ze gaf al
haar bezittingen,
inclusief haar identiteitspapieren weg,
omdat ze dacht dat ze
met oorlog besmet
was. Ik dacht aan de
foto die ik had gezien
in de krant; van de
meubelen die de Syrische man eerder dit jaar in een
opwelling uit het raam had gegooid. Leonora verscheurde
kranten op straat en kreeg paranoïde wanen over een
Joodse man die ze ontmoette. Ze bedreigde hem en werd
uiteindelijk gedwongen opgenomen. Ongeneeslijk krankzinnig, gold destijds het label dat ze kreeg. Posttraumatische stresstoornis was nog niet als term bekend. Het
duurde jaren voordat ze weer bij zinnen kwam. De mediafora buitelen momenteel over elkaar of de man nu wel of
niet een terrorist was. Hij riep immers ‘allah akbar’ toen
hij de mensen aanviel. Wat hij daarbij dacht, was onbekend. Alles duidde erop dat hij geestelijk in zwaar weer
verkeerde. Je kunt trouwens een steekhoudend argument
maken dat elke terrorist geestesziek is, maar dat terzijde.
Waar we het eigenlijk over moeten hebben is hoe we,
na twee wereldoorlogen inmiddels wel weten hoe traumatiserend het is om te moeten vluchten. Toch hebben we
besloten om anno 2018 onder het mom van sobere opvang onder meer de tolken weg te bezuinigen bij geestelijke gezondheidszorg. Dat is niet alleen dom en gevaarlijk, maar ook gestoord. Bij Leonora kon gelukkig op tijd
ingegrepen worden door haar vrienden. Hoe het kan
lopen bij statushouders wiens netwerk al dan niet aan
flarden geschoten in het thuisland, verdronken tijdens de
overtocht of anderszins verminkt is, is pijnlijk duidelijk
geworden.

Wat neerkomt op zo’n 75
miljard dollar.
In de Verenigde Staten
heeft Zuckerberg zich al
moeten verantwoorden voor
het ongevraagd verzamelen
van gegevens van gebruikers
en die aan derden te geven.
Na een zelf georganiseerde
persconferentie, sprak hij
een week later ook met het
Huis van Afgevaardigden. Hij
bood meermaals zijn excuses
aan, maar het Europees Parlement vond dat niet genoeg.
Zij willen dat hij persoonlijk
toelichting komt geven over
hoe privégegevens konden
worden misbruikt en garanderen dat het niet opnieuw
gebeurt.
De fractieleiders hebben
besloten ook een hoorzitting
te houden met vertegenwoordigers van Facebook en
andere betrokken partijen.
De nadruk ligt daarbij op de
mogelijke impact op verkiezingen in Europa.

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

A N P/ M E TR O

CRYPTOVALUTA
in samenwerking met
KOOP CRYPTOVALUTA:
Prijs

Winst slotdag

Sentiment

Bitcoin................................$ 8.178........................... -2,92%............................................99% KOPEN
Ethereum ...........................$ 637.............................. -2,38%............................................99% KOPEN
Bitcoin Cash........................$ 1.243........................... -7,93%............................................99% KOPEN
XRP.....................................$ 0,67............................. -8,80%............................................99% KOPEN
Dash...................................$ 398.............................. -6,47%............................................99% KOPEN
Litecoin...............................$ 139.............................. -3,82%............................................99% KOPEN
Stellar.................................$ 0,38............................. -5,03%............................................99% KOPEN
NEO....................................$ 61................................ -6,29%............................................99% KOPEN
EOS ....................................$ 124.............................. -9,85%............................................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 .............................. 191% ............................. 0,04% ...................................................12.642
Liam Davies..........................130% ............................. 0,12% .................................................... 2.085
Wes Nolte ..............................63% ............................. 0,55% .................................................... 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)...............196% ............................-0,28% .................................................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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Gieren met Gabbers
Zei ik. Ik blufte natuurlijk.

Gabbers laten het Ziggo Dome-publiek op 29 en 30
juni bulderen, maar op weg naar de twee
lachen-gieren-brullen-avonden maken zij ook Metro
een stuk vrolijker. ERIK JONK
Gieren doen Roué Verveer, Martijn
Koning en Najib Amhali niet alleen
tijdens het schrijven van de Ziggo
Dome-shows voor eind juni. Nee,
dat doen de heren ook bij Metro aan
tafel. Het. Gaat. Maar. Door. Vanaf
vandaag houdt Metro een Gabberdonderdag, met wekelijks een
cartoon Zit Een Gabber In De Metro.
Ook zal de lezers worden gevraagd
om grappen te maken en in te
sturen (daarover later veel meer) en
zijn er verrassende ticketacties die
overal kunnen opduiken.
Verveer was al twee keer Gabber,
Koning, Amhali en Ali B zijn z’n
nieuwe vrienden. De vier topcomedians staan aan de vooravond van
hun gezamenlijke knallende show
vol stand-up, verschillende soorten
humor en hilarische showonderdelen. Oh nee drie. Ali B was even
druk.

Waar is Ali eigenlijk?
Martijn: Vast een clip opnemen,
iets groots in elk geval waar wij
nooit aan toekomen.
Najib: Of een of andere prijs in
ontvangst nemen. Of The Voice Kids
of The Voice met bejaarde mensen,
The Voice Dead? Ach, hij blijft een
gabber.
Waren jullie al gabbers?
Najib: Wij kennen elkaar natuurlijk
al járen van Comedytrain in Toomler Amsterdam, dat schept een
band. We weten wat we als comedian moeten doen, maar ook hoe we
moeten reageren als het bij iemand
even niet zo lekker loopt.
Martijn: Dat maakt ons ook sterk.
Als we Comedytrain doen maakt
iedereen zulke goeie grappen, dat je
wel mee moet.
Roué: Bij Comedytrain leer je een
avond samen maken en dat nemen
we mee naar Gabbers in Ziggo
Dome. Je speelt niet voor jezelf.
Mensen gaan niet blij naar huis
omdat ze zo om comedian twee of
vier in de line-up hebben gelachen,
maar omdat we samen zo’n mooie
avond hebben verzorgd. Elke avond
zijn we een team.
Martijn: Dit is het mooiste wat je
ooit gezegd hebt, Roué. Ik vind

samen zo’n avond maken altijd een
feest. Dat mis ik weleens als ik
alleen op tournee ben.

Jullie zijn bekend met grote menigtes hè?
Najib: De Kuip.
Martijn: Dat vertelt Najib nou
werkelijk nooit. Echt hoor, nooit
haha. Voor mij zijn het Carré en
Lowlands.
Roué: Ziggo Dome met Gabbers
uiteraard. En ook De Kuip.
Hoe bespeel je 11.000 mensen?
Roué: Hetzelfde als 250 mensen,
exact hetzelfde. Zo voelde het de
vorige keren voor mij. Je moet je
niet druk maken over het aantal,
maar gewoon lekker spelen en
goeie grappen hebben.
Najib: Maar oefenen kun je het
niet.
Martijn: Dat je het niet kunt trainen, daar maak ik me nog een klein
beetje zorgen over.
Najib: Het gaat vanzelf Martijn, het
geeft je gewoon een kick.
Roué: In Amerika doen ze niet
anders.
Gaan jullie gezamenlijk try-outen?
Roué: Zeker, we hebben try-outs in
kleine theaters. Vorig jaar deden we
dat twee keer in Oss. Dan kwamen
we met papieren op, legden ze weg,
pakten de papieren er weer bij. Het
publiek vindt dat leuk. Men weet:
we zitten bij een try-out.
Najib: En dan roepen we: ‘En nu
komen er in het echt vijf danseressen op het podium’ of ‘en nu knalt
er vuurwerk!’
Roué: Na die try-outs hebben we
een compleet nieuw script. Er
vallen dingen af en goeie teksten
die ter plekke worden geïmproviseerd voegen we toe.
Najib: Ik mail weleens teksten door,
maar die lezen de anderen nooit. En
dan zeggen ze van wel.
Martijn: Dat heb ik nou ook. Niemand leest wat ik bedenk.
Najib: Echt wel!
Martijn: Bij Ali had ik drie keer in
de tekst gezet ‘Ali je leest dit toch
niet’ en toen viel hij door de mand.

Ben jij door je Gabberservaring
een beetje de vader van de
groep, Roué?
Martijn: Goeie vraag aan een Surinamer!
Roué: Ik steek mijn handen niet in
het vuur als iemand me vraagt of ik
de vader ben, haha. Maar zonder
gekheid: ik ben wel de persoon die
zich het minst zorgen maakt.
Martijn: Jij bent de chillfactor.
Najib: VERDER VINDEN WE HET
HELEMAAL NIET SPANNEND!
Roué: Geen paniek mensen, het
komt allemaal goed.
Is er een overkoepelend thema?
Najib: Verbinding.
Martijn: Maar we gaan het er niet
de hele avond over hebben.
Najib: Maar ja, we zijn verbonden.
We zijn Gabbers, we houden van
eten. De maatschappij, dat zijn
wij! Maar We Are The World doen
we niet hoor.
Martijn: Eigenlijk zijn wij veel
meer verbonden dan de vorige
Gabbers, al denken de mensen misschien van niet. We
kennen elkaar al zó lang.
Jullie gaan Metro op donderdag grappiger maken…
Kunnen de media sowieso
een beetje meer humor
gebruiken?
Roué: Ik denk dat álles een
beetje meer humor kan gebruiken. Humor is de oplossing voor
alles.
Vinden jullie ons over het algemeen een beetje zuurpruimen?
Roué: Witte mensen?
Martijn: Nee, de krant man, hahahahahaha.
Najib: Ik vind dat een krant wel
serieus mag zijn en wat minder met
sensatie moet werken. Hoewel ik
ook weet dat een krant verkocht
moet worden.
Martijn: Ach, je denkt bij elke
krant wel iets. Bij de Volkskrant:
hoeveel tijd denk je dat ik ’s morgens heb om te lezen? Bij de Telegraaf: hallo, we gaan niet allemaal
kapot hè. Maar kranten brengen
ook wel humor toch, door strips en
columnisten.
Jullie gaan er in Metro in elk
geval voor zorgen. Binnenkort
worden lezers ook gevraagd ter
beoordeling grappen naar jullie
te sturen. Wat geven jullie hen
mee?
Martijn: Ga op het nieuws zitten.

Zit een gabber in de Metro... dat
is vanaf vandaag tot aan eind juni
elke donderdag figuurlijk het
geval in deze krant! Roué Verveer,
Ali B, Martijn Koning en Najib
Amhali warmen het mogelijke
publiek voor het shows in de
Ziggo Dome alvast op met een
wekelijkse cartoon. De door
Gabbers bedachte grappen
worden door Stripstudio Schagen
omgezet in beeld. Via ons Instagram-account zul je de cartoons
ook op donderdag aantreffen.

Hot or not? Geef een
reactie op Instagram
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VINCENT VAN DORDRECHT

KAARTEN MET KORTING
VOOR DE METROLEZERS
Metrolezers kunnen vanaf vandaag profiteren van
een kortingsactie van Metro en Gabbers. Kaarten
voor de shows op 29 en 30 juni in Ziggo Dome
bestel je via www.gabbers.nl. Metrolezers krijgen
20 euro korting! (elke rang).

Roué: Het maakt geen donder uit
waar je het over hebt, als het maar
hard is.
Martijn: Het is volgens mij goed als
Metro voor de lezers een kader
schept. Dat het over Trump moet
gaan bijvoorbeeld. Of de lichamelijke tekortkomingen van Gabbers.
Speel met onze zwakheden, pak ons
maar aan.

Najib: Gebruik huis-tuin-en-keukendingen, altijd goed. Zou je mijn
emailadres bij de oproep willen
plaatsen trouwens? Ik heb namelijk
voor Ziggo Dome nog wel een paar
goeie grappen nodig.
Waarom moeten we naar jullie in
de Ziggo Dome komen kijken?
Roué: Om een topavond te hebben

natuurlijk, met verschillende soorten comedy van hoog niveau. Je
kunt ook niet komen hè, maar ja.
Najib: En spektakel.
Martijn: Omdat je een combinatie
van vier Gabbers in Ziggo Dome
krijgt die je nooit meer gaat zien.
Laat je verder maar verrassen.
Roué: Je kunt kiezen. Thuisblijven
of een topavond hebben. Wat doe je?

Wie tickets via Gabbers.nl bestelt, moet daarvoor
de vouchercode metro invoeren. Zo profiteer je
van de kortingsactie.
Op donderdag wordt tussen 12.00 en 13.00 uur
bovendien het Gabbers Lucky Hour gehouden.
Wie vandaag in dat uur kaarten met de metrocode
bestelt, maakt kans op een gratis fastlane.
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HERVONDEN
REMBRANDT
IN HERMITAGE
De nieuw ontdekte Rembrandt
heeft een plekje gekregen in de
Hermitage in Amsterdam. Het
kunstwerk, een portret van een
jonge man, werd recent door
de Amsterdamse kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six
ontdekt. /AN P

Wet tegen wraakporno
nog geen oplossing
KYRIE
STUIJ
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Wie wraakporno maakt en
verspreidt kan tot twee jaar in
de gevangenis belanden. Dat
staat in een voorstel van minister Ferdinand Grapperhaus
(Veiligheid en Justitie). De bedoeling is dat misbruik van
seksueel beeldmateriaal een
eigen artikel krijgt in de wet.
Daarmee kunnen daders gerichter vervolgd worden.
Het voorstel van Grapperhaus moet de wet moderniseren. Een wens die ook in het regeerakkoord is opgetekend.
Toch was wraakporno ook
voor de wetswijziging al strafbaar. Het verschil is dat de dader eerder werd aangeklaagd
voor bijvoorbeeld smaad of
laster, terwijl na de wijziging
de dader concreet kan worden
aangeklaagd voor misbruik
van seksueel beeldmateriaal.
En aan zo’n aparte alinea in de
wet, hangt ook een eigen strafkaartje. Daders kunnen hiervoor maximaal twee jaar de
cel in.
„Teleurstellend”, vindt advocaat Thomas van Vugt van
AMS Advocaten. Hij stond onder meer Chantal uit Werkendam bij, een van de bekendste
slachtoffers van wraakporno
in Nederland.
,,Maximaal twee jaar doet
wat mij betreft geen recht aan
de ernst van het delict. Ik heb
van dichtbij meegemaakt hoe
wraakporno iemands leven
kan verwoesten. Gevoelsmatig hebben slachtoffers ‘levenslang’ gekregen. Zo heeft

‘Gevoelsmatig hebben slachtoffers
levenslang gekregen. Chantal moet
leven met de angst
dat het filmpje elk
moment weer online kan staan.’

1869

TWIJFELS OVER STRAFMAATREGEL,
PAKKANS DADERS BLIJFT KLEIN

meldingen van online seksueel
misbruik heeft hulplijn Help
Wanted ontvangen van
jongeren tot 25 jaar in 2016.
Een toename van 20 procent
ten opzichte van 2015.

bedrijven zoals Facebook. De
ervaring leert dat die niet bepaald happig zijn om mee te
werken aan politieonderzoeken. Daarnaast ontbreekt het
ook aan digitale kennis bij de
politie. Dat begint overigens
wel beter te worden, maar ik
denk dat deze onderdelen essentiëler zijn bij het pakken
van daders dan de wet op
zich.’’
Arda Gerkens van Help
Wanted (hulplijn en meldpunt
voor online seksueel misbruik) deelt die zorg. „Die bewijslast, dat blijft gewoon het
grootste probleem. Dat lost deze wet helaas niet op. Wat dat
betreft zouden we misschien
wel moeten kiezen voor een
omgekeerde bewijslast: dat je
op papier toestemming nodig
hebt om überhaupt zo’n filmpje te mogen verspreiden.”
Volgens Gerkens is de wet wel
een goede stap in de richting.
„Hiermee wordt benadrukt
dat het echt niet grappig is om
seksueel beeldmateriaal te
uploaden en te verspreiden. Je
brandmerkt iemand voor het
leven, de impact is ontzettend
groot.”

Thomas van Vugt, advocaat

het filmpje van Chantal
slechts drie uur op Facebook
gestaan, maar het is zo vaak
gedownload en verspreid via
WhatsApp dat het filmpje nog
steeds op sommige telefoons
staat. Zij moet leven met de
angst dat het elk moment
weer op internet kan verschijnen.’’ De advocaat vindt een
maximale
gevangenisstraf
van drie tot vijf jaar meer op
z’n plaats.
De kritiek blijft niet alleen
bij de duur van de straf. Want
hoe lang iemand de gevangenis ook in moet, vindt de dader
maar eens. „De wetswijziging
is een mooi signaal: dit accepteren we niet in Nederland.
Toch vraag ik me af of dit veel
gaat uitmaken voor de slachtoffers”, zegt mediajurist Roel
Maalderink.
,,Om daders te pakken heb
je onder meer de medewerking nodig van grote internetANP

ANP

Onze welvaart stijgt, maar we maken
ons meer zorgen over het milieu
Nederlanders zijn over het algemeen welvarender dan een
jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau
voor de Statistiek naar de brede
kwaliteit van leven. Het afgelopen jaar verbeterde onder
meer het vertrouwen in mensen en instanties, verminderde
de blootstelling aan fijnstof en
daalde de langdurige werkloosheid. Wel zijn er steeds meer
zorgen over het milieu.
Met de ‘brede welvaartsmonitor’ tracht het CBS een beter
beeld te schetsen van de welvaart dan het bruto binnenlands product biedt. Die indica-

tor biedt ook ruimte aan factoren als werken en leren, gezondheid, milieu, wonen,
veiligheid en samenleving. Het
onderzoek, in opdracht van het
kabinet, wordt jaarlijks gedaan. Het CBS kijkt niet alleen
naar de brede welvaart ,,hier
en nu”, maar richt de blik ook
op ,,later en op elders”.
Volgens het CBS is het welvaartsniveau van hoogopgeleiden vaak hoger dan gemiddeld.
Laagopgeleiden zitten vaker
onder het gemiddelde. Verder
zitten mensen met een nietwesterse achtergrond in veel
gevallen ,,significant” onder

Minder
• Vrijwilligerswerk.
Andere zaken waar de
welvaart minder is, is de
mate waarin we bereid zijn
om vrijwilligerswerk te
doen.
• Inspraak. Ook qua
inspraak in besluitvorming
en verantwoordingsplicht
van overheden is sprake
van een verslechtering.

het gemiddelde. Dat komt
deels doordat zij vaak jonger
en lager opgeleid zijn. Zij hebben ook vaak minder te besteden.
De ontwikkeling van de brede welvaart op termijn, is volgens ons minder positief dan
die van nu. Vooral op het gebied van klimaat en energie is
sprake van een slechter beeld.
Ook zijn er zorgen over de
krimp van beschermde natuurgebieden. Met het percentage
bos en natuur van het totale
landoppervlakte scoort Nederland met 16 procent het laagste
in de EU. A N P
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Bloemist in zwaar weer

1

De voorgenomen verhoging van het lage btwtarief van 6 naar 9 procent heeft desastreuze
gevolgen voor bloemisten. Volgens onderzoek
in opdracht van branchevereniging Vereniging
Bloemisten Winkeliers (VBW) staan door de verhoging honderden banen op de tocht. Ook vreest een
groot deel van de bloemisten voor het voortbestaan
van zijn zaak. De verhoging van het tarief kost bloemisten ruim 52 miljoen euro aan omzet, zo berekende economisch onderzoeksbureau Decisio. Daarnaast
staan zeker vierhonderd banen op de tocht, wat
neerkomt op 4 procent van het totaal.

Tony’s roept repen terug

2

Tony’s Chocolonely haalt een aantal van
zijn chocoladerepen uit de schappen omdat
er mogelijk witte borstelharen van een
kwast in zitten. „Het materiaal van de
borstelharen vormt geen direct gevaar voor de gezondheid, maar de repen zijn natuurlijk ongeschikt
om op te eten”, meldt de chocolademaker.
Het betreft een partij met de smaken ‘melk 32
procent hazelnoot’, ‘puur 70 procent’, ‘puur 51 procent amandel zeezout’ en ‘puur 51 procent pecan
kokos’. Het gaat om de grote repen met een gewicht
van 180 gram.

3

dingen die je
wil weten

Syriër blijft langer vast

3

De 31-jarige verdachte van de steekpartij in
Den Haag blijft de komende negentig dagen
vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de
rechtbank in Den Haag gisteren besloten.
De verdachte stak op Bevrijdingsdag drie mensen
neer in de buurt van het station Hollands Spoor. Ze
zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De
politie schoot de man neer. Hij zit sindsdien in voorarrest en ligt in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. De man zou tijdens zijn actie Allahu akbar
hebben geroepen. De man stond bekend als een
verward persoon en was psychiatrisch patiënt.

BRANDED CONTENT
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IN SAMENWERKING MET FEYENOORD

TOPSPORT,
TALENTONTWIKKELING
EN BREEDTESPORT
Met het ondertekenen van een intentieverklaring zetten Feyenoord, Hockeyclub Feijenoord, HARO/Snelwiek, TPP
Rotterdam en Forward Lease Rotterdam
Basketbal vorige week vrijdag een grote
stap naar de oprichting van multisportclub Feyenoord. Komend seizoen worden basketbal, handbal, hockey en
zaalvoetbal al toegevoegd aan de sociaal-maatschappelijke programma’s van
de club. Stap voor stap wordt ook vorm
gegeven aan de drie andere pijlers: het
bedrijven van topsport, talentontwikkeling en het bevorderen van deelname
aan breedtesport in Rotterdam-Zuid.

‘Samen willen we Zuid
in beweging brengen’
Feyenoord en vier toonaangevende Rotterdamse (top)sportorganisaties tekenden vorige week een intentieverklaring voor
de oprichting van multisportclub Feyenoord. De betrokken basketbal-, hockey-, handbal- en zaalvoetbalclub kijken ernaar
uit om samen op Zuid de sterkste sportclub van Nederland te bouwen.
STEVEN
VAN DER HOEVEN
nieuwsredactie@metronieuws.nl

‘Hockeyen in Feyenoord-shirt
maakt ons extra hot’
Paul Veldhuijzen, programmamanager Hockeyclub Feijenoord
Wordt Feyenoord Hockey de
top van Nederland?
Veldhuijzen: „Dat is absoluut
onze ambitie, die we delen met
de andere takken van sport.
Voor dat ultieme doel hebben
we wel een lange weg te gaan,
want we zijn nu nog een breedtesportvereniging. Waar we
jonge talenten momenteel
doorsturen naar Hockeyclub
Rotterdam, willen we die snel
zélf een topsportopleiding
kunnen aanbieden. En met onze eerste elftallen leidt de weg
ook omhoog.”
Hoe zijn de reacties op het tekenen van de intentieverklaring?
„Overweldigend en zéér positief. We voerden toevallig al
een wervingscampagne om
met Heren 1 vooruit te gaan.
Nou, hockeyen in Feyenoordshirt maakt ons extra hot.”
Waarom is de multisportclub
goed nieuws voor Rotterdam-Zuid?
„Omdat we zo samen een Rotterdamse en rood-witte ‘Olympische droom’ kunnen najagen. Jongeren groeien straks

Europa voetballen kinderen
tot en met hun 16de op het veld
en in de zaal, een succesvolle
combinatie. Andersom kan er
dus ook geprofiteerd worden.”

met Feyenoord City op in een
echte sportomgeving en kunnen overal met professionele
trainers meerdere sporten leren. Vind ik een geweldig vooruitzicht.”

‘Wij willen laten zien dat je
met basketbal óók de top kunt
halen’
Cees-Willem Koorneef, voorzitter
Forward Lease Rotterdam Basketbal
Wordt Feyenoord Basketbal
de top van Nederland?
Koorneef: „Dit jaar droomde ik
in onze presentatiegids van de
Coolsingel. De ambitie om naar
de top van Nederland te groeien hadden we dus al, maar
wordt nu wel in één klap reëler.
We denken aantrekkelijker te
worden, ook voor sponsoren.”
Hoe zijn de reacties op het tekenen van de intentieverklaring?
„Nou, een bestuurslid van Leiden grapte al dat de helft van
hun business club voor Feyenoord is en hij zich dus wat
zorgen maakt. En de voorzitter
van Groningen stuurde een foto van zichzelf in Feyenoordshirt. Zelf zijn we benieuwd
naar de reacties van kinderen
en jongeren op Zuid. Krijgen
we hen méér aan het basketballen, nu we zo’n grote naam dragen?”
Waarom is de multisportclub
goed nieuws voor Rotterdam-Zuid?

‘Spelers zien dat topsport in Rotterdam
nóg serieuzer wordt.’
Rene van Gogh, voorzitter zaalvoetbalvereniging TPP Rotterdam

„Omdat er voor mensen veel
meer sportmogelijkheden komen. Breedtesport, maar ook
voor topsport. Het jonge talent
van Rotterdam en omstreken
hebben we nu nog onvoldoende in beeld. Als multisportclub
in de wijken moeten we potentiële topbasketballers sneller
kunnen vinden en ontwikkelen. Sport kan een manier van
leven zijn, een goede manier.
Wij willen laten zien dat je met
basketbal óók de top kunt halen.”

‘Samen gaan we veel meer
mensen in beweging krijgen’
Rene van Gogh, voorzitter zaalvoetbalvereniging TPP Rotterdam
Wordt Feyenoord Zaalvoetbal de top van Nederland?
Van Gogh: „Dat is zeker onze
ambitie, en alle pijlen wijzen
in de goede richting. Talentontwikkeling is een van de vier pijlers van de multisportclub.
Voetbal is onze grote broer, het
is niet ondenkbaar dat wij gebruik kunnen maken van de
expertise in de topjeugdopleiding van Feyenoord. In Zuid-

Hoe zijn de reacties op het tekenen van de intentieverklaring?
„Onze leden en sponsoren zijn
erg blij. En van buitenaf wordt
er positief gereageerd. Goede
zaalvoetballers zien dat hier
iets te gebeuren staat en zaalvoetbal bij ons nog nadrukkelijker topsport wordt. En zaalvoetballen voor Feyenoord
brengt je als speler natuurlijk
ook iets extra’s – je speelt toch
opeens voor een legendarische
club. De combinatie met de
sportprogramma’s in de wijken en op scholen is voor onze
spelers ook interessant.”

Waarom is de multisportclub
goed nieuws voor Rotterdam-Zuid?
„Omdat mensen straks meerdere sporten kunnen beoefenen met hulp van goede trainers uit topsportorganisaties.
Wij geloven dat we samen veel
meer mensen in beweging
gaan krijgen. Het is nogal een
verschil als TPP op een veldje
staat of Feyenoord. Bijna niemand kent TPP, iedereen kent
Feyenoord. Die aantrekkingskracht gaan we gebruiken.”
‘Met talentvolle jeugd bouwen aan een mooie toekomst’
Henk van Vliet, voorzitter handbalvereniging HARO/Snelwiek

Wordt Feyenoord Handbal
de top van Nederland?
Van Vliet: „Niet direct, ons eerste herenteam is net gedegradeerd. Op de middellange termijn is de top van Nederland
wél ons doel. Net als de voetbalclub beschikken wij over talentvolle jeugd. Met hen willen
we bouwen aan een mooie toekomst.”
Hoe zijn de reacties op het tekenen van de intentieverklaring?
„Handballen in Feyenoordshirt, dat vinden onze leden
een prachtig vooruitzicht. En
spelers van buitenaf ook. Dat
geeft extra trots, denk ik. Er is
volop interesse, maar laten wij
de multisportclub eerst maar
eens stap voor stap opbouwen.”
Waarom is de multisportclub
goed nieuws voor Rotterdam-Zuid?
„Omdat de mensen en zeker de
jongeren met veel meer sporten kennis kunnen gaan maken, onder professionele begeleiding. Handbal is van oudsher een sport van buiten de
grote steden. Nu brengen we
de sport met Feyenoord letterlijk naar de wijken en scholen.
Voor de handbaltak is het interessant wat dit gaat opleveren.
Maar ons grote doel is Zuid in
beweging krijgen, omdat sport
veel goeds brengt in iemands
leven. Nu we onze krachten
bundelen kunnen we hier veel
sterker op inzetten.”
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TITELS
VAN THOMAS
Om de week schrijft auteur
Thomas Heerma van Voss op deze
plaats over pas verschenen
boeken. Wat hem opvalt, wat
hem bijblijft, wat hem raakt.
En wat je aandacht verdient.

MANO BOUZAMOUR
– BESTSELLERBOY
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In 2014 debuteerde Mano Bouzamour met het succesvolle De
belofte van Pisa: een autobiografische roman over zijn jeugd
als Amsterdamse jongen met
migratieachtergrond. Zijn ouders zetten hem daarna uit huis,
en zijn nu verschenen opvolger
Bestsellerboy gaat precies over,
jawel, die kloof: hoofdpersonage
Mohamed brengt een persoonlijke roman uit die een heuse
bestseller wordt, hij leeft als een bon vivant, maar zijn
familie verstoot hem. Nu heeft het iets flauws om een boek
vooral als autobiografisch werk te bespreken, maar het is
onmogelijk om in dit werk niet Bouzamours eigen leven te
herkennen – en, storender, het achterliggende mediagenieke verhaal blijkt de voornaamste troef van Bestsellerboy.
Weer was het onmogelijk hem te omzeilen, weer mocht hij
vertellen over de moeilijkheden met zijn familie en zijn
succes, maar wie deze tweede roman leest, moet concluderen: het geheel zit vrij onbeholpen in elkaar.
Ik betwijfel of er iets van Bouzamours werk overblijft als
hij zich aan een niet-autobiografisch verhaal waagt.

1

De Backstreet Boys zijn terug van nooit weggeweest. Of het ooit razend populaire
vijftal nog steeds een grote fanbase heeft? Jazeker! SOFIE SMULDERS

JAMES COMEY –
LOYALITEIT

Anders dan menig andere boyband
bleven ze bij elkaar, treden ze nog
geregeld op, gaan ze sinds 2011
zowat elk jaar met 2000 fans volledig uit hun dak op een vierdaagse
cruise, brengen ze binnenkort een
nieuwe single uit en later dit jaar
een kersvers album. Hun tiende
alweer. De Backstreet Boys zijn
terug van nooit weggeweest. Of
het razend populaire vijftal nog
steeds zo’n grote fanbase heeft?
Jazeker. Danique Leysner maakt er
deel van uit.
„Met het 25-jarig bestaan bedacht ik me dat ik al 23 jaar fan
van ze ben, bizar gewoon.” Op
haar negende - naar eigen zeggen
‘net Kinderen voor Kinderen af’ zag Leysner (32) voor het eerst een
videoclip van de Backstreet Boys
op MTV, dat was de start van haar
fandom. „Op een gegeven moment
kocht ik mijn eerste singletje, mijn
eerste album dat ik dag in dag uit
op had staan en gaf ik mijn zakgeld uit aan een stel posters die
samen een grote BSB-muur maakten. Mijn moeder nam mij mee
naar mijn eerste concert, in
Utrecht. Het idee dat je zo dichtbij
die jongens kon staan en een
praatje met hen kan maken, dat
kon ik me toen echt niet voorstellen.”
Praten met de Backstreet Boys
doet Leysner nu geregeld. Ze durft
zelfs bijna te zeggen dat ze een
band met hen heeft opgebouwd,
iets dat mogelijk werd toen ze
ouder werd. „Eigenlijk zouden ze
na Millennium in 1999 met Black &
Blue in 2000 nog naar Europa
komen, maar dat ging niet door.
Toen ze in 2005 weer optraden met
de tour voor Never Gone besloot ik
om nog één keer naar een concert
te gaan. Dit keer ging ik met vriendinnen in plaats van met mijn
moeder. Eindelijk kan ik staan in
plaats van zitten, dacht ik toen
nog. Na het concert belandde ik op
een forum waar ik heel veel mensen tegenkwam die net zulke grote
fans zijn als ik. Zij reisden de

Hoe het er precies aan toe
gaat met en rondom president
Trump zullen we waarschijnlijk nooit weten. Wat wel
vaststaat is dat zijn bewind tot
een stortvloed aan boeken,
verfilmingen en huiveringwekkende anekdotes zal leiden –
nu al, na nog geen twee jaar
van zijn presidentschap, zijn er al meerdere bestsellers
verschenen waarin de huidige president een cruciale rol
speelt. In Loyaliteit vertelt jurist James Comey (1960)
weliswaar over zijn hele carrièreverloop, maar dat verloop was nooit opgetekend zonder Trump. Die ontsloeg
hem immers ruim een jaar geleden als FBI-directeur –
vermoedelijk wegens Comeys onderzoek naar Trumps
banden met Rusland – en spoorde Comey zo onbedoeld
aan tot dit boek. Hij wilde het nooit schrijven, zo maakt
hij duidelijk, maar hij doet het ‘omdat binnen ons politieke bestel basale feiten in twijfel worden getrokken, bij
fundamentele waarden vraagtekens worden geplaatst,
liegen normaal is geworden’. Een aanrader.

Backstreet Boys achterna en ging
naar heel veel optredens. Ik realiseerde me dat ik dat ook kon, ik
was een jaar of 22, studeerde en
had de middelen om ze nu écht te
volgen.”
Vragen we Leysner naar haar
mooiste momenten met de Backstreet Boys, dan zijn dat er veel.
„Elke ontmoeting met hen is
bijzonder. Al spreek je ze maar
twee minuten. Maar als ik iets
moet uitlichten, dan is dat absoluut de steun die mijn vriendinnengroep en ik van de jongens
kregen toen een vriendin van ons
ernstig ziek werd. Twee weken
voor haar overlijden trouwde ze
met haar vriend. Voor de bruiloft
spraken de Backstreet Boys een
filmpje voor hen in. Het eerste
concert zonder haar was in Las
Vegas, de afsluiting van een ontzettend moeilijke periode. Howie
nam toen echt de tijd om ons
allemaal even vast te pakken.”
Ook dierbaar, maar van een
totaal andere orde, is de herinnering aan de wet t-shirt contest waar
Leysner in 2013 op de cruise ter ere
van het 20-jarig BSB-jubileum aan
mee mocht doen. „Echt een wildest
dream die uitkomt”, vertelt ze.
„Zo’n cruise is sowieso een groot

feest. Vier dagen lang feesten tot je
erbij neervalt. Van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds zijn er activiteiten, themaparty’s, optredens en de
jongens lopen gewoon los rond op
het schip om met de fans mee te
eten, dansen en feesten. En natuurlijk is alles in BSB-stijl, de
liften, de kamers en hun muziek
wordt non-stop gedraaid.”
Op het nieuwe album wacht
Leysner met smart. „Ze zijn er al
vier jaar bezig. Er zijn in de afgelopen jaren een aantal keer data
genoemd, maar het werd steeds
weer opgeschoven. Nu hij er echt
aankomt, begint het wel te kriebelen: er komen promo’s aan, de
tour, de toffe tijd met je vriendinnen.” En de nieuwe single ‘Don’t
Go Breaking My Heart’, wat kunnen we daarvan verwachten? „Op
hun Instagram staat een clipje van
vijf seconden waarop je pianomuziek hoort. Dat zijn de eerste tonen
van wat ik denk dat een ballad is,
maar dat is echt een gok. Ik ben in
ieder geval razend benieuwd.”
Leysners favoriete BSB-nummer
aller tijden is ‘Try’. Op welk album
dat staat, daar komt ze plots niet
meer op. „Ik heb een black-out”,
lacht ze. „Ik ben echt een slechte
fan…”

2

MARTJE VAN DER
BRUG - ZO DOEN
WE DAT HIER
Twee weken geleden nog bleek
dat de Groningse studentensociëteit Vindicat een mishandelingsincident had verzwegen.
Alweer. Het is duidelijk: Martje
van der Brug (1959) voert in
haar nieuwe roman Zo doen we
dat hier een actueel onderwerp
op. Ze schrijft over Dirk, een welgestelde student die betrokken is bij een vechtpartij. Er volgt een schorsing en een
breed uitgemeten juridisch gevecht. En dan is er ook een
tweede verhaallijn, een ander milieu, een andere plaats:
twee immigranten die zich al dan niet aanpassen aan de
Westerse normen en waarden. Maatschappelijk gezien
allemaal relevante thema’s in Zo doen we dat hier, deze
luchtige roman draait om de onmiskenbare contrasten
tussen elite en ploeteraars, ‘buitenlands’ en ‘binnenlands’,
de Westerse wereld tegenover de Islam. Helaas schrijft Van
der Brug het allemaal wat uitleggerig op, zeker in het begin
voelt het allemaal wat geforceerd.

3
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IN SAMENWERKING MET ASUS

De mooiste vakantiefoto’s
maken met je smartphone
Een hopelijk heerlijke zomer komt eraan. Tijd voor vakantiefoto’s! Maar hoe maak je nou de meest prachtige vakantiekiekjes met je smartphone?
Onvermijdelijk (en hartstikke
leuk) natuurlijk, het schieten
van vakantiefoto’s. Hoe maak
je nou plaatjes van goede kwaliteit, waar je later met heel
veel plezier naar kunt terugkijken? Computer- en smartphonefirma ASUS en Metro geven
je tips waar op je op zou kunnen letten als je je vakantiefoto’s met je smartphone wil maken. De komst van de nieuwe
ASUS ZenFone 5 (zie kader)
heeft daar alles mee te maken.

Bereid je voor
Ga voordat je op vakantie gaat
op zoek gaan naar voorbeeldfoto's van je bestemming. Google
bijvoorbeeld eens op 'photography locations in’. Doe dat in
het Engels, want dan vind je de
meeste voorbeelden op het
web. Zo kom je ook blogs tegen
van mensen die de locatie al
eerder bezocht hebben en zij
geven tips voor mooie fotografielocaties.
Het weer
Daar ben je dan op je bestemming! Wanneer je een dag van
te voren al weet dat je naar een
fotografielocatie gaat, let dan
even op het weer. Niet dat je er
veel aan kunt veranderen… De
momenten met het mooiste
licht van een zonnige dag zijn:
10 tot 20 minuten voor zonsop-

komst en –ondergang en een
uur na zonsopkomst en het uur
voor zonsondergang. Kies in ieder geval momenten uit wanneer de zon niét op zijn hoogste punt staat.

ZENFONE5 DENKT MEE

Maak het spannend
Zorg dat je niet altijd standaard
foto’s krijgt, maar maak ze
eens wat spannender. Je hoeft
je onderwerp niet altijd in het
midden te zetten, maar speel
eens met de compositie door je
onderwerp meer naar links of
naar rechts te schuiven.
Neem de tijd
Neem de tijd voor je foto's.
Wanneer het op jouw fotografielocatie druk is met andere
bezoekers, wacht dan een moment af wanneer deze mensen
weer weg zijn. Dit geldt voor
landschapfoto's maar ook voor
portretfoto's. Probeer je achtergrond zo rustig mogelijk te
krijgen.
Schiet maar raak
Maak altijd meerdere opnames. Wanneer je er maar één of
twee maakt, zul je achteraf altijd zien dat iemand bijvoorbeeld net op dat moment zijn
of haar ogen dicht heeft. Wanneer je meerdere opnames
maakt, heb je thuis altijd wat te
kiezen.

Twee favoriete vakantiefoto’s van Metro’s freelancefotografe Femmy

Weijs.

ASUS start deze week met de pre-order voor de
ZenFone 5 en deze ligt op 28 mei in de winkel
(399 euro). Deze smartphone wordt gezien als
‘je intelligente metgezel die altijd voor je klaar
staat’. De Zenfone5 is meer dan een smartphone. Hij maakt perfecte foto’s (da’s goed
nieuws voor je vakantie), zonder dat je er goed
bij na hoeft te denken. Hij beschikt namelijk
over kunstmatige intelligentie. Het intelligente
systeem met twee camera's (Sony IMX363
sensor) in de ZenFone 5 heeft geavanceerde
AI-functies die anticiperen op je behoeften en
zich aanpassen aan jouw voorkeuren. Zo kun je
je concentreren op het onderwerp in plaats van
op de camera. Voor het maken en bekijken van
foto’s is het 19:9 All-Screen-Display een mooie
tool, meldt ASUS.
En oh ja, heb
je je oplader
tijdens
een
vakantiedag
even niet
bij je? De
ZenFone5 gaat
slim met zijn accu
om. Je hebt dus een
langere batterylife.

Stop met dromen
Start nu met daten!

Ga naar www.relatieplanet.nl en
maak gratis jouw pro¹el aan!
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Deze to-do-list-fouten maakt iedereen
Het openbaar vervoer staat meestal
synoniem aan drukte, haast en
stress. Lisa en Shirah van
zenzoekers.nl helpen je met 1001
manieren om je meer ontspannen
te voelen onderweg.
Maakt een to-do-list je leven niet makkelijker? Schept het geen orde in de
chaos in je hoofd? En maakt het je ook
niet productiever? Stop dan vandaag
nog met deze veelgemaakte fouten en
maak voortaan een to-do-list waar je
wél iets aan hebt.

Een te lange to-do-list maken
Veel mensen maken veel te
enthousiast een to-do-list. Ze
gebruiken het als braindump en schrijven een waslijst aan taken op. Zo’n
ellenlange lijst levert helemaal niets

1

op. Er alleen al naar kijken is overweldigend en omdat je nooit alles op een
dag kunt afvinken, geeft het een ontevreden gevoel. Schrijf op je to-do-list
daarom alleen de drie belangrijkste
dingen van die dag. Als je daarmee
klaar bent, zet je drie nieuwe dingen
op je lijst.

De taken op je to-do-list te
vaag opschrijven
Het maken van een to-do-list mag
best even tijd kosten. Gebruik deze tijd
om alles wat je wil doen zo duidelijk
mogelijk op te schrijven. Wees specifiek en hak grote taken in kleinere,
behapbare to-do’s. Streef ernaar dat
een taak niet langer duurt dan een uur.
Een truc om te kijken of het duidelijk
genoeg is, is door je af te vragen of
iemand anders het ook zou begrijpen.
Let ook op dat je je taken aantrekkelijk
opschrijft. Zo krijg je meer zin om
ermee aan de slag te gaan.

2

In de ochtend een to-do-list
maken
Maak je een to-do-list in de
ochtend? Dan ben je lang niet de
enige. Aan het begin van een dag is het
alleen veel lastiger om te bepalen wat
écht belangrijk is. Maak er daarom een
gewoonte van om aan het eind van
een (werk)dag of na het avondeten je
to-do-list voor de volgende dag te
maken. Een slimme manier om je
werk achter je te laten en de volgende
dag weer productief te beginnen.

3

Stel prioriteiten
Iedereen houdt ervan om dingen door te strepen. Daarom is
het ook zo verleidelijk om te beginnen
met het makkelijkste dat op je to-do
list staat. Het is alleen verstandiger om
eerst de taak met de hoogste prioriteit
te doen. Vaak stel je dit al dagen uit,
omdat je er weinig zin in hebt. Door
hiermee te beginnen, ben je de rest

4

van de dag veel productiever.

Niet experimenteren met het
maken van een to-do-list
Op een klassieke to-do-list
schrijf je wat je die dag wil
doen. Ook maak je hem met pen en
papier. Maar waarom niet eens een
digitale to-do-list proberen? Of een
alternatief ? Eindig de dag bijvoorbeeld
met een ta-da-list. Op deze lijst schrijf
je wat je allemaal hebt gedaan, van
naar je werk fietsen tot avondeten
maken, zodat je de dag tevreden afsluit. Of maak een to-do-list voor een
week, maand of jaar. Zo kun je jezelf
steeds herinneren aan je doelen en
dromen.

5

Meer tips? Je vindt ze elke week
als eerste in de Metro-app!
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De Verrsace-jurk van Blake Lively is
hien wel de m
b
misschien
meestt besproken
jurk van het MET Gala dat begin deze
maand plaatsvond in New York. Wie
beelden heeft gezien, weet dat het niet
zomaar een jurk is. Als ik je vertel dat
het borduurwerk zo’n 600 uur kostte,
is er vast geen twijfel meer over de
term ‘rijkelijk versierd’. Volgens Vogue
had het een reden dat Blake met een
grote bus naar het gala ging: de sleep
van de Versace jurk was zo groot dat ze
alleen op deze manier perfect op de
loper kon verschijnen. De inspanning
kost wat, maar ik moet toegeven: je
krijgt er een beeldig plaatje voor terug.
Het MET Gala sponsort het Metropolitan Museum of Art, en dit jaar werd
hiermee de jaarlijkse mode-expositie
van het Costume Institute geopend. De
opmerkelijke verschijning van Blake
had geheel te maken met het thema

an de expositie en du
dus ook
deze
van
kd
avond: Heavenly Bodies; over fashion en
de katholieke verbeelding. Behalve
Blake Lively vielen meerdere celebrities op. Katy Perry verscheen bijvoorbeeld met enorme Versace engelenvleugels en Rihanna stal de show met
een mijter van modehuis Maison
Margiela.
Andrew Bolton is het brein achter
het gala en de expositie. Aan The Guardian vertelt hij dat het verband tussen
design en de verbeelding van het
katholieke geloof nog nooit eerder op
zo’n grote schaal is onderzocht. Bolton: „What you’ll see is fashion, art and
religion intertwined.” Het is niet voor
het eerst dat deze sterke link wordt
verbeeld. Kijk bijvoorbeeld maar naar
de Jean Paul Gaultier couture spring
summer collectie in 2007, waar elk
model met een aureool over de cat-

‘De opmerkelijke
verschijning van
Blake had geheel
te maken met het
thema van de expositie en dus ook
deze avond: Heavenly Bodies.’
Renske Mennen

walk liep. Je weet wel, zo’n ring van
licht die boven het hoofd van heiligen
zweeft.
Toch staat religie nog meer in the
picture dan voorheen. Tijdens de Dolce
en Gabbana herfst 2018 show waren
de katholieke invloeden niet te missen. Modellen dragen ontwerpen
waarmee een kerk in Palermo, de
hoofdstad van Sicilie, wordt geëerd. De
versieringen van deze kerk zijn letterlijk overgenomen: het kerkmeubilair
wordt gedragen als handtas, engelen
staan afgebeeld op tops en gouden
kruizen zijn geborduurd op jassen. De
link tussen faith en fashion transformeert, maar één ding is zeker: dit is
zijn zeker niet de laatste ontwerpen
die de verbinding legt tussen Holy en
haute couture. Amen to that.

RENSKE’S TIPS:
1 YouTube ‘Vogue MET gala’ en zie
diverse celebrities met hun Holyinspired outfits.
2 YouTube ‘Blake Lively had a party
bus dance’ om te zien hoe ze zich
voorbereide om naar het Gala te
gaan.
3 Google ‘Dolce en Gabbana herfst
2018’ om beelden van deze collectie te zien.
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ZEESLAG

TECTONIC

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

Puzzel & Win!

Vul de vakjes van elk dik omrand blokje met de getallen
1, 2, 3, 4 of 5 (net zoveel als er vakjes zijn). Vul dus 1 in bij
een blokje met één vakje en 1 en 2 bij een blokje met twee
vakjes. Vakjes met gelijke getallen mogen elkaar niet raken;
ook niet diagonaal.
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1 x 3 overnachtingen in stijlvol
strandhotel t.w.v. € 448,-
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Een stijlvol ingericht hotel op slechts 10 meter van het strand: dat is
strandhotel Golfzang. Het ligt aan de boulevard van het pittoreske
vissersdorp Egmond aan Zee en beschikt over 144 luxe ingerichte
kamers. Het jutterarrangement bestaat uit 3 overnachtingen in een
kamer met zeezicht, 3x ontbijtbuffet en gratis
toegang tot de Finse sauna, Turks stoombad
en infrarood cabine in het hotel.
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PAARDENSPRONG

Meer info op www.golfzang.nl

SUDOKU

ZEKER
INSNĲDING
IN EEN ROK

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

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

PAARDENSPRONG KLAPZOEN
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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 21 mei 2018 via 0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)
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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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(ABONNEMENT STOPT
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REGISTREER JE
EN ONTVANG 250
GRATIS CREDITS!
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GRATIS

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.

Ga naar metro.denksport.nl

TECTONIC
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GA NAAR
METRO.DENKSPORT.NL
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Ochtendspits

Recept

Avondspits

12

4
10

NNW

14

4
12

NNW

11

15

Gekookt eitje met dukkah
12

3

11

18

N

Zo maak je dukkah:
• 2 el korianderzaad • 1 1/2 el
komijnzaad • 5 el sesamzaadjes • 20 hazelnoten • Ook
nodig: vijzel

3

En dit doe je ermee:
• 4 eieren • 8 meergranen/
volkorenwafels met spelt,
quinoa en gierst • 8 el (pompoen) • hummus

NNW

Deze week
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Zon & maan
05:42 uur

21:29 uur

07:32 uur

23:50 uur

ik kijk Weerplaza

Volgende maanfase
Eerste kwartier op 22 mei

Download de app

Bereiding
Rooster het korianderzaad en
het komijnzaad in een droge
koekenpan tot de geur vrijkomt. Schep ze in een vijzel.
Rooster ook het sesamzaad
lichtbruin. Wrijf in de vijzel
het koriander- en komijnzaad
fijn. Roer dit mengsel in een
kom door het sesamzaad.
Voeg 1 tl fijn zeezout en naar
smaak versgemalen peper
toe. Stamp de hazelnoten in
de vijzel fijn en schep door de
specerijen. Doe de dukkah na
het eten in een schone jampot en sluit die goed af.
Breng de eieren in een pan

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

Mr Safir medium helpt bij liefde
relatie, terugk. partner, geluk,
examen, zaken, werk, blokkade, 100% res. T 06-39393796.

Direct resultaat!
De rubrieksadvertenties van De Telegraaf worden Speurders
genoemd. Dagelijks worden deze Speurders door een paar
miljoen mensen uitvoerig gelezen.
De Speurders worden overzichtelijk geplaatst in rubrieken. Dit
in combinatie met de deelkranten zoals De Woonkrant, De
Reiskrant en De Vaarkrant biedt De Telegraaf u het meest
complete platform voor vraag en aanbod.
Een Speurder opgeven:

www.speurdersindekrant.nl

Zoek jouw nieuwe
auto in meerdere
websites tegelijk

GasPedaal.nl combineert en ontdubbelt het occasion
aanbod van meerdere autowebsites. Hierdoor zoek je
eenvoudig op één plek in het grootste aanbod occasions
uit Nederland. De snelste weg naar jouw nieuwe auto!

met water aan de kook. Draai
het vuur iets lager en kook de
eieren in circa 4 minuten
gaar. Giet het kookvocht af,
spoel de eieren tot ze koud
zijn en pel ze. Besmeer de
meergranen/volkoren wafels
met hummus. Snijd de eitjes
in partjes en verdeel over de
wafels. Strooi de dukkah
eroverheen.
Waar is het goed voor?
Een gekookt eitje bevat naast
veel eiwitten voor spierbehoud en -opbouw ook de
vitamines B2 voor gezonde
huid en haren. Ook bevat het
foliumzuur. Dit heb je nodig
voor voldoende energie.
Noten helpen hier ook bij en
die bevatten ook nog veel
magnesium dat helpt bij het
aanmaken van hormonen, de
opbouw van spieren en
botten en ook bij ontspanning. Het kan ook helpen
tegen rusteloze benen.
I’M lijfboek, Isa Hoes en Medina Schuurman
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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.
MOOI, DIE WEERSPIEGELING VAN DE LAMPEN IN HET RAAM :-)

Goedemorgen allemaal
#treinleven
@MVerhoef1964

Genieten van een lange
treinreis in een overvolle trein. #treinleven

@metro
@ErikSteenman

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Jij hebt veel behoefte aan contact met anderen. Geef daar gerust
aan toe, maar verwaarloos je partner niet. Hij/zij kan dat gevoel op
deze manier snel krijgen. Geef duidelijk aan wat je ideeën zijn.

STIER 20/4-20/5
Jij denkt de laatste tijd wel erg veel aan je eigen behoeften en iets
te weinig aan die van je partner. Dat zul je vandaag te horen
krijgen en het zal je enige inspanning kosten omdat weer goed te
maken.

TWEELING 21/5-20/6
Zonder je niet af, overwin jezelf. Als mensen jou kwetsen, geef dat
dan aan. Veel mensen kwetsen anderen zonder het te weten. Maak
mensen daarop attent. Het zal je enorm opluchten.

KREEFT 21/6-22/7
Jouw behoefte aan verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt
in je huidige werksituatie niet voldoende bevredigd. Pak de kansen
als ze zich voordoen en aarzel niet, dit is wat je al zolang wil.

Precies! Volgens ons valt het ook
wel mee met die massale uittocht
;-)

We hopen dat je vandaag wél met
je goede been uit bed bent gestapt... :-)

En jij nu ook!
Op deze pagina verschijnen? Stuur
je berichtje naar snapmetro

Poeh, da’s vervelend! Ben je
uiteindelijk wel thuisgekomen?

Lekker aan het multitasken hoor!

Dat is praten!

LEEUW 23/7-22/8
Jij krijgt de wind in de rug. Wat je ook wil aanpakken, het zal je
weinig of geen moeite kosten de zaken tot een succesvol einde te
brengen. Een goede tijd om eens met je geliefde te praten.

MAAGD 23/8-22/9
Als jij ergens vast in gelooft moet je er helemaal voor gaan. Investeer alles wat je hebt aan tijd en energie en zorg dat het een ongekend succes wordt. Het talent ontbreekt je niet.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend, dat je niet meer merkt
dat juist die dingen jouw vrijheid inperken. Het is goed om ze op te
sporen en er afscheid van te nemen.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Een teleurstelling kan alleen maar groot zijn als de verwachtingen
groot zijn. Als jij deze relativiteit in gedachten houdt, dan valt het
allemaal best mee.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Laat je niet overhalen dingen te doen waar je niet volledig achterstaat. Jouw handelen blijft tenslotte jouw verantwoordelijkheid,
ook als blijkt dat alles, door verkeerd advies, verkeerd is gelopen.

STEENBOK 22/12-19/1
Zorg dat de waarheid wordt gehoord, ook al wil er vandaag niemand luisteren. Alleen de waarheid zal jou op termijn gelukkig
maken, niet een ‘leugentje om bestwil’.

WATERMAN 20/1-19/2
Jij bent hard toe aan een beetje ontspanning. Plezier maken met
een paar goede vrienden, je zult merken hoe zeer je dat hebt
gemist. Laat je dus rustig overhalen tot een losbandig uitje.

VISSEN 20/2-20/3
Jij doet erg veel moeite om het je partner naar de zin te maken. Je
probeert oprecht rekening te houden met zijn of haar behoeftes.
Maar hoe zit het met jouw eigen behoeftes?

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

DATING FOR GEEKS
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Lezerscolumn
Goedemorgen.
#treinleven

In deze propvolle trein
heeft hij/zij altijd
plaats. Momenteel op
m'n arm. #treinleven

@ A l d u s g e e ra e t s

@AnneElisaO

OMDAT GOED VOORBEELD VAST WEL
DOET VOLGEN...

Geen genade
„Het lijkt wel een spinnetje. Echt, totally creepy.” Drie paar
ogen staren met verbazing naar het glazen buisje wat op
tafel ligt. „Hij leeft nog”, constateert mijn oudste neef van
dertien, nadat hij een aantal keer met de canule heeft
staan schudden. „Maar hij móet dood”, vult de jongste
hier moordlustig aan toe. Direct krijgt hij positieve bijval
van zijn zus. „Die horror-teek heeft zich vast gezogen in de
nek van onze tante. Hier staat de doodstraf op.”
Zelf vind ik ook dat dit monster , na ondragelijk lijden,
moet sterven. Het feit wil echter dat zich een rode plek
rond de beet heeft gevormd. En Google adviseert de teek
nog even te bewaren. Mocht het nodig zijn dan kan die
parasiterende kever getest worden op Borrelia, de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt of op (onder andere) het TBE-virus, tekenencefalitis, wat hersen(vlies)ontsteking kan veroorzaken.
In de auto dan maar. Onderweg spreekt mijn jongste
familielid het parasietje nog even toe. Met
zijn neus tegen het
glaasje kijkt hij, ietwat
scheel, het teekje
dreigend aan. „Jij hebt
ervoor gezorgd dat ik
nu nog geen McDonald’s krijg en ik heb
honger.” Beledigd kijk
ik hem aan: „En ik
Margreet Pereboom
dan? Hij wil mij ziek
maken?” Opnieuw
pakt hij het insect erbij. Nu met nog meer daadkracht in
zijn stem: „Wie mijn tante sloopt, sloop ik en als ik honger
heb wordt het nog erger.”
„Zo goed?”, vraagt hij. Ik knik bevestigend. Tevreden
rijden we verder.
Eenmaal in de spreekkamer luisteren we gedwee naar
wat de huisarts ons allemaal te vertellen heeft. Hij checkt
de wond en leest het internet nog eens zorgvuldig door.
„Controleer na een wandeling in de natuur uw lijf op
teken, verwijder zo nodig de teek met een speciale tang…”
Ik zie die kleine met zijn ogen draaien. Dit hadden we zelf
ook al bedacht. Bemoedigend knik ik hem toe. Ik weet dat
hij trek heeft. En de dokter doet hier heel lang over.
Eindelijk komen we toch tot het moment waarop we de
doodstraf officieel kunnen bespreken. De geneesheer in
kwestie adviseert iets met een plakbandje en dooddrukken. Maar dan staat mijn ridder op. Hij steekt zijn vuisten
in de lucht. „Een hamer en vuur. Geen genade”, roept hij.
De dokter kijkt mij kritisch aan. In een flits grijp ik de teek
van tafel en duw mijn immer galante strijder richting de
deur. „Hij heeft honger”, zeg ik verontschuldigend.

‘Wie mijn tante
sloopt, sloop ik en
als ik honger heb
wordt het nog erger.’

WAT BOFFEN
WIJ MET
ZULKE
LEZERS :-)
@Cassandra_2019 maakte
deze mooie tekening van
een Metrolezer op het
station terwijl zij in de
trein zat. Ze deelde ’m
gisteren met ons op Twitter. Heel veel dank Cassandra, wij zijn er erg blij mee.
Wil jij ook met je tekening
in Metro verschijnen?
Stuur dan een foto van je
creatie naar @metro of
snapmetro. Hopelijk mogen er nog vele mooie
creaties volgen!

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

#METROGOODVIBES
Oeps! Da’s een flinke misser!
Excuses voor onze slordigheid en
dank voor jouw oplettendheid!

Die zal spoedig terugkeren.
Trust us! (Pssst! Kijk eens rechts
op de pagina!)

Altijd leuk om te horen! Geniet er
ook vandaag weer van!

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