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RAPPER GORILLAZ VALT VAN PODIUM
Een van de leden van de Britse band Gorillaz is zaterdag van
het podium gevallen op het Deense Roskilde Festival. Het
optreden werd hierdoor vroegtijdig afgebroken.
Rapper Del the Funkee Homosapien viel tijdens het laatste
nummer Clint Eastwood van de bühne. Backstage werd hij
gecontroleerd door een arts, die hem doorstuurde naar het
ziekenhuis.

KORT
Defensie haalt apps
van diensttelefoons

Man springt op buik
zwangere vrouw

Het ministerie van Defensie heeft
het gebruik van sport- en fitnessapps op diensttelefoons tijdelijk
onmogelijk gemaakt. De maatregel is genomen nadat bleek dat
via de app van het Finse bedrijf
Polar persoonlijke informatie
achterhaald kan worden. Dat
heeft verantwoordelijk minister
Ank Bijleveld gisteren aan de
Tweede Kamer laten weten.
„Privégegevens van militairen,
burgermedewerkers en in het
bijzonder medewerkers van
inlichtingendiensten in binnenen buitenland liggen op straat”,
aldus Bijleveld. A N P

Een 26-jarige man is gisterochtend in zijn woning in het Brabantse Steenbergen opgepakt
voor het mishandelen van zijn
hoogzwangere vrouw. De man
zou de vrouw op de grond
hebben gegooid, op haar buik
hebben gesprongen en haar met
zijn vuisten in het gezicht hebben
geslagen. Het slachtoffer is voor
controle naar een ziekenhuis
gebracht. De man, die de mishandeling onder invloed van alcohol
zou hebben gepleegd, is voor
verhoor meegenomen en zit nog
vast. Hoe moeder en kind het
maken, is onbekend. A N P

RITZEGE EN GELE TRUI
VOOR PETER SAGAN

Wereldkampioen Peter Sagan heeft de tweede etappe van de Tour
de France gewonnen. Het was een vlakke rit over 182 kilometer
van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon. Sagan won
de sprint van een kleine groep, die flink was uitgedund na een
val. Dankzij de bonificatieseconden veroverde de Slowaak van
Bora-hansgrohe ook de gele trui.

VEDDER VERGELIJKT
TRUMP MET MANSON
President Donald Trump
kreeg het er flink van langs
van Pearl Jam-frontman
Eddie Vedder dit weekend
op het festival Rock Werchter. „Ik ga hem niet laten
winnen, dit is maar een kort
moment in de geschiedenis”,
aldus Vedder. Korte tijd trok
de 53-jarige rocker zelfs een
vergelijking tussen Trump
en de beruchte moordenaar
Charles Manson. Al vond hij
dat achteraf gezien nog te
veel eer. „Vond Charles
Manson op het einde niet de
weg naar Jezus?”

EERSTE JONGENS GERED UIT ONDERGELOPEN GROT IN
THAILAND, REDDINGSOPERATIE VANDAAG VOORTGEZET

Na zestien dagen
eindelijk weer in
de buitenlucht
METRO
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Terwijl de hele wereld toekeek,
zijn gisteren de eerste jongens
gered uit de deels ondergelopen grot in het uiterste noorden van Thailand. De gouverneur van de betrokken provincie Chiang Rai, Narongsak
Osottanakorn, zei dat alles
gladjes verloopt en de reddingsoperatie vandaag wordt
hervat.
Vier jongens zijn tot nu toe
gered uit hun uiterst benarde
positie. Ze zagen voor het eerst
in zestien dagen de buitenlucht weer en zijn naar een ziekenhuis overgebracht. In eerdere berichten werd gesproken
over zes jongens die in veiligheid waren, tijdens een persconferentie van de Thaise autoriteiten werd echter gesproken
over vier. Alle jongens die de
grot zondag verlieten zijn volgens de autoriteiten in ’perfecte gezondheid’.
Zondag begon de reddingsmissie. Het plan was om het elftal te verdelen in kleine groepjes en ze onder begeleiding
door duikers de lange tocht te
laten maken. „Vandaag is D-

Day”, vertelde Osottanakorn
zondagochtend tegen aanwezige journalisten. Volgens de
hem was de hele groep 100 procent klaar voor de tocht; zowel
fysiek als mentaal. Ook de families hebben groen licht gegeven voor de reddingsoperatie.
Volgens de Thaise krant
Khao Sod liep de eerste jongen
om 12.40 uur (Nederlandse tijd)
en de tweede om 12.50 uur de
grot uit. Hier werden zij eerst
onderzocht in een veldhospitaal om daarna per helikopter
of ambulance over te worden
gebracht naar een ziekenhuis
zo’n 70 kilometer verderop.
De jongens maken deel uit
van het jeugdvoetbalteam the
Wild Boars. Het team verdween samen met hun coach
op 23 juni tijdens een bezoek
aan het grottencomplex in de
provincie Chiang Rai. Pas vorige week konden reddingswerkers de groep traceren, ze waren bijna vier kilometer het
grottenstelsel binnen gegaan
en bevonden zich op een diepte
van tussen de 800 en 1000 meter. Vanwege slechte weersvoorspellingen was haast geboden, hevige regenval zou de
reddingsoperatie in gevaar
kunnen brengen.
Het reddingsteam bestaat

‘Omdat het zo voorspoedig verloopt, zijn de gouverneur en zijn
technische team ervan overtuigd
dat het ook met de andere kinderen gaat lukken. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws.’
Woordvoerder Nederlands bedrijf Van Heck

uit vijf leden van de Thaise Navy SEAL en dertien buitenlandse vrijwilligers. Deze eenheid
zal ook proberen om de rest
van de jongens uit hun benarde
positie te bevrijden. In totaal
zijn er 90 duikers bij de operatie betrokken. Het is geen eenvoudige klus, sommige jongens kunnen niet zwemmen
en sommige gedeelten van de
grot zijn slechts 60 centimeter
breed. Door middel van een
duikmasker en een extra zuurstoftank zullen zij samen met
een ervaren duiker de tocht

moeten maken. De jongens die
er fysiek en mentaal het beste
aan toe waren, zaten bij de eerste groep.
Er zitten nu nog acht jongens in de leeftijd van 11 tot 16
jaar en hun 25-jarige coach vast
in de grot. Ook zij zullen de barre tocht door het ondergrondse
stelsel moeten maken.
Eerder was er sprake van dat
het Nederlandse pompenbedrijf Van Heck hulp zou verlenen bij de operatie. Aangezien
het inzetten van duikers succesvol blijkt, is het niet meer
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KORT
Vakantieganger kiest
vaker voor de trein

Turkije ontslaat
18.000 ambtenaren

De internationale trein is steeds
populairder als vervoermiddel
voor vakantiegangers. In juni, de
belangrijkste boekingsmaand,
werden 15 procent meer internationale tickets geboekt, vergeleken met juni vorig jaar. Dat
meldt NS International. Het
spoorbedrijf verkoopt tickets naar
3000 buitenlandse bestemmingen. Londen is de snelste stijger
als vakantiebestemming: het
aantal verkochte tickets verdubbelde ten opzichte van vorig jaar.
Londen wordt op afstand gevolgd
door Brussel, Frankfurt, Parijs en
Berlijn. A N P

Turkije ontslaat meer dan 18.000
ambtenaren, onder wie politieagenten, militairen en academici.
Dat staat in een gisteren gepubliceerd decreet. De ontslagen
komen aan de vooravond van de
verwachte opheffing van de al
twee jaar durende noodtoestand.
De ontslagen ambtenaren worden ervan beschuldigd banden te
hebben met terreurorganisaties
of met groepen die handelen
’tegen de nationale veiligheid’.
De helft van het aantal ontslagen
betreft politieagenten. Verder
verliezen 199 academici en 5000
militairen hun baan. A N P

STILLE TOCHT
VOOR ORLANDO

n
n

In de Haagse wijk Ypenburg is Orlando Boldewijn herdacht. De
zeventienjarige jongen uit Rotterdam kwam daar in februari om
het leven na een date via de app Grindr. Aan de herdenking, die
werd gevolgd door een stille tocht, deden bijna honderd mensen
mee, onder wie familieleden en vrienden van Orlando. Ze hadden
allemaal gele bloemen bij zich, die ze neerlegden bij 'Orlando's
boom' aan het water.

KORT
Onderzoek naar
opstootjes Ajax

nodig, meldde een woordvoerder van het bedrijf gisteren.
Twee medewerkers van het
bedrijf zouden zondag met materieel aan het einde van de
middag op een lijnvlucht naar
Bangkok stappen. Het bedrijf
had zelf een oplossing uitgedokterd om water weg te pompen: een zogenoemde heveloplossing. Daarbij moet water
worden weggepompt met behulp van natuurlijk verloop en
het vacuüm zuigen van water.
„Denk hierbij aan het inzetten
van een rietje in een brandstoftank als iemand de verkeerde
brandstof heeft getankt. Als je
aan het rietje in de tank zuigt,
begin het te stromen. Wij denken dat we dat met behulp van
slangen kunnen realiseren.”
Omdat de reddingsoperatie
gisteren succesvol verliep, is de
inzet van Van Heck niet meer
nodig. „Onze directeur heeft
ter plekke van de gouverneur
te horen gekregen dat inmiddels kinderen uit de grot zijn
bevrijd. Omdat het zo voorspoedig verloopt, zijn de gouverneur en zijn technische
team ervan overtuigd dat het
ook met de andere kinderen
gaat lukken. Dat is natuurlijk
hartstikke mooi nieuws.”

REDDINGSOPERATIE IN THAILAND

De politie is een onderzoek
begonnen naar opstootjes na
afloop van de oefenwedstrijd van
Ajax tegen Steau Boekarest
zaterdagavond in Hattem (Gelderland). Een van de medewerkers
die de opstootjes tussen Nederlandse supportersgroepen wilde
sussen, kreeg een vuistslag in het
gezicht en moest naar een
huisartsenpost. Ook kreeg een
37-jarige medewerker een klap
en werd een 32-jarige medewerker bedreigd. Op aandringen van
de organisatie gingen de groepen
snel uiteen. Vooralsnog is niemand aangehouden. A N P

ARGUS

3
In Tilburg zijn drie mannen
uit Litouwen gewond
geraakt door een steekpartij.
De politie heeft een
33-jarige man uit Litouwen
aangehouden.

18.000 Turkse ambtenaren weg, waarvan 6.000 agenten
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Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met
verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: vervangen social media en video het ouderwetse cv?
CLAARTJE VOGEL

Videosollicitaties,
volledige
websites, je LinkedIn-profiel: je
hebt als sollicitant talloze mogelijkheden om je werkervaring en ambities te laten zien.
Heb je eigenlijk nog wel een
curriculum vitae (cv) nodig?
Om daarachter te komen is
het eerst goed om te weten
waar je cv aan moet voldoen.
Uit onderzoek van HR-platform Personeelsnet onder werving- en selectiemedewerkers
blijkt dat een cv anno 2018 veel
meer op de toekomst gericht is.
Terwijl je vroeger een chronologische lijst maakte van opleidingen en werkervaring, ligt
de focus nu meer op kwaliteiten, competenties en opgedane
kennis. Wat je precies gedaan
of geleerd hebt bij een werkgever is belangrijker dan je functietitel.
Verder is het vooral een zaak
van opvallen en laten zien
waarom jij de ideale kandidaat
bent. Zorg dat je meteen de
juiste zaken in het oog laat
springen. Veel recruiters scan-

nen je cv voordat ze zich erin
verdiepen, zeker als zij veel
kandidaten hebben. Een bekend onderzoek is dat van The
Ladders uit 2012. Zij volgden
dertig recruiters tien weken
lang tijdens hun dagelijkse
werkzaamheden. Via een techniek die ’eye-tracking’ heet
analyseerden de onderzoekers
hoe zij keken naar cv’s tijdens
het selectieproces. Daaruit
blijkt dat recruiters eerst kijken naar de naam van de kandidaat, de twee meest recente
functies en opleidingen. Vervolgens zochten ze naar specifieke woorden die horen bij de
vacature, zoals ’omzet’ en
’winst’ voor salesfuncties of
’Python’ en ’C++’ voor een programmeur.
Je toekomstige werkgever
moet dus snel de juiste informatie vinden. Bovendien is het
belangrijk om de informatie te
onderstrepen die laat zien dat
jij geschikt bent. Per sollicitatie
kan je cv er dus anders uitzien.
De ene keer leg je wat meer fo-

cus op jouw kwaliteiten als manager, de andere keer wil je
juist benadrukken hoe leergierig je bent. Veel moderne cv’s
beginnen met een korte profielschets waarin je ook aangeeft wat jouw wensen en toekomstverwachtingen zijn. Is
het voor een functie belangrijk
dat je representatief bent?
Voeg dan een (professionele)
foto van jezelf toe.

Video
Verder hoor je steeds vaker
over videosollicitaties en cv’s
op social media. Dit lijken ideale manieren om op te vallen,
snel punten te benadrukken en
meer van jezelf te laten zien. Is
een cv in Word-document of
PDF hopeloos ouderwets? Dat
verschilt per bedrijf. Bij lingeriemerk Hunkemöller werken
ze sinds een paar jaar met video-sollicitaties en daar werkt
het goed. De winkelketen vindt
persoonlijkheid veel belangrijker dan werkervaring en ziet
daarom liever de kandidaat
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TOP 5
Een vierde of 26 procent van de Netflixklanten
volgt zijn favoriete serie gewoon verder op het
werk. Dat blijkt uit een onderzoek van Netflix
bij 37.000 gebruikers over de hele wereld.

1

Op het werk?
Via de telefoon
In 2016 keek nog maar
10 procent van de
abonnees (wereldwijd
110 miljoen) Netflix via
mobiel. Uit onderzoek
blijkt dat ze in de VS
meer en meer kijken
via tablets of smartphone. In Nederland
kijken we de laatste
jaren gemiddeld 2 uur
per week Netflix via
de smartphone.

RO STA

Offline kijken,
zelfs op toilet

2
Netflixen doen
we onderweg

Je kunt Netflixseries en
-films natuurlijk ook
downloaden om ze later
offline te bekijken. Dat
zorgt er voor dat we het
bingewatchen ook
buitenshuis verder
kunnen zetten. Velen
gebruiken zelfs de
pauzeknop niet meer
om naar het toilet te
gaan.....

3

Hoewel we toch nog
veel thuis Netflixen,
doen de meesten
(twee derde) dat
intussen onderweg:
van en naar het werk,
in de trein, bus of het
vliegtuig. En 17
procent mist dus
weleens een halte
omdat hij of zij zo
meegesleept werd in
het verhaal.

Lekker meekijken
in de trein

voor zich, dan een stuk tekst.
Volgens carrièresite StepStone zijn dit soort sollicitaties
vooral geschikt voor creatieve
beroepen of jobs waarbij je
voorkomen belangrijk is. Deze
experts waarschuwen geen video-cv te sturen naar een traditionele organisatie, tenzij die
er specifiek om vraagt. De kans
bestaat dat zij zo’n video maar
ingewikkeld vinden en je jezelf
dus juist minder aantrekkelijk
maakt.
Verder zitten wel wat risico’s aan zo’n filmpje, vertelt
professor Ralf Caers van de KU
Leuven op het Belgische Radio
1. Hij vindt dat een video-cv in
elk geval niet beter werkt dan
een tekstversie. Ten eerste bestaat het gevaar dat je te veel
nadruk legt op uiterlijk, in
plaats van je vaardigheden. „Zo
zou een minder aantrekkelijke
kandidaat minder kans kunnen maken”, zegt Caers. „Verder blijkt uit wetenschappelijk
onderzoek dat je niet noodzakelijk beter de persoonlijkheid

van de sollicitant kan afleiden
via zo’n video. Die kan het duizend keer opnemen en de beste
versie opsturen.”
Uit de studie van Personeelsnet blijkt ook dat de meeste recruiters nog niet klaar zijn voor
een video als vervanging van
een cv. Zij zien zo’n filmpje liever als een aanvulling, bijvoorbeeld door een YouTube-linkje
in het document. Ook socialmedia-profielen vinden zij te
beperkt. Voor werving- en selectiemedewerkers heeft een
regulier cv namelijk nog steeds
veel voordelen. Een greep uit
de quotes van het onderzoek:
„uniformiteit in het format,
hierdoor heb je goed vergelijkingsmateriaal” en „een cv is
voldoende om een goede selectie te maken.”

Demonstreer je
vaardigheden
Wie zijn cv wil aanvullen om
op te vallen, heeft meer mogelijkheden dan video. Je kunt
bijvoorbeeld de vorm gebrui-

ken om te laten zien wat je
kunt. Zo wilde student Thijs
van Oirschot graag bij webwinkel Coolblue werken. Hij bouwde een website waarop hij zichzelf te koop zette. Hij werd uitgenodigd voor een gesprek,
maar Coolblue wees hem af.
Ondertussen hadden andere
werkgevers zijn actie gespot en
werd hij spontaan gebeld om te
solliciteren.
Een ander origineel voorbeeld is dat van Daan Scherpenzeel, een muziekliefhebber
die slim gebruik maakte van
muziekdienst Spotify. De 26-jarige zocht een baan waarbij hij
zijn liefde voor taal en muziek
kon combineren. Hij maakte
een Spotify-playlist die begon
met de nummers „hey”, „hallo”, „my name is”, „Daan” en zo
verder uitlegde dat hij werk
zocht. Zijn actie werd volop gedeeld online. Binnen korte tijd
werd zijn Linkedin-profiel
225.000 keer bekeken en werd
hij benaderd voor tal van gesprekken.

Bijna de helft heeft
weleens iemand betrapt
op stiekem meekijken
onderweg. Toch schaamt
18 procent zich om in het
openbaar naar Netflix te
kijken. Maar toch: 20
procent zegt wel eens
een traantje weg te
pinken in het openbaar.
Zo erg is het dus blijkbaar
ook weer niet.

4
Hoe doe je dat
op het werk?
1 op 4 van de ondervraagden heeft dus
moeite om te stoppen
met kijken als ze op
het werk zijn aangekomen. Je vraagt je af
hoe die mensen het
voor elkaar krijgen om
hele series erdoorheen
te jagen terwijl je
eigenlijk aan het werk
moet zijn...

5
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KORT
Vida in opspraak door
lied over Oekraïne

Captain Kane wil
Engeland trots maken

Domagoj Vida is in opspraak
geraakt vanwege een liedje over
Oekraïne dat hij na afloop van de
kwartfinale tegen Rusland zong.
In een filmpje dat op social
media circuleerde is te zien hoe
de verdediger van Kroatië samen
met Ognjen Vukojevic van de
technische staf ‘De glorie is aan
Oekraïne’ zingt. Dat schoot bij de
Russen in het verkeerde keelgat
vanwege de oorlog in het oosten
van Oekraïne. Vida heeft inmiddels aangegeven dat het niet om
een politieke uitspraak gaat,
maar omdat hij nog altijd veel
mensen kent bij zijn oude club
Dinamo Kiev. De FIFA stelt een
onderzoek in naar de uitspraken
van Vida, die een boete opgelegd
kan krijgen.

Aanvoerder Harry Kane van het
Engelse voetbalelftal gloeide van
trots na de winst op Zweden (2-0)
in de kwartfinales van het WK in
Rusland. „Ik vond ons geweldig
spelen; zeer volwassen onder
zulke grote druk. Het was een
totaal andere wedstrijd dan we
eerder meemaakten op het
toernooi, maar het resultaat is
heerlijk”, zei de spits die al zes
keer scoorde op dit WK, maar
niet in het duel met Zweden.
,,Het gevoel is gewoon goed in
ons team; we hebben vertrouwen
en moeten vooral op deze manier
doorgaan. Laten we ons land
trots maken.” Engeland staat
voor het eerst sinds 1990 weer in
de halve finale van een WK.
Destijds was Argentinië te sterk.

WIE VAN
DE VIER?
POETIN TROTS OP FANTASTISCHE JONGENS
President Vladimir Poetin was zelf niet aanwezig bij de thriller
tussen Rusland en Kroatië in Sotsji op het WK, maar de leider
van het gastland was niettemin trots op het nationale team,
ondanks de uitschakeling. „We hebben een eerlijke en geweldige wedstrijd verloren, maar het zijn fantastische jongens”,
aldus Poetin, die de wedstrijd in Moskou had gevolgd. „Ze zijn
helden die zich bijna dood vochten op het veld, we zijn trots.”

KORT
Recordinternational
houdt het voor gezien

Hierro stopt bij de
Spaanse voetbalbond

De Russische recordinternational
Sergej Ignasjevitsj heeft een punt
achter zijn loopbaan gezet. De
38-jarige verdediger zei dat na de
uitschakeling van Rusland in de
kwartfinale van het WK, tegen
Kroatië. „Dit was mijn laatste WK,
mijn laatste toernooi en de
laatste wedstrijd van mijn voetbalcarrière.” De 127-voudig
international, die zijn gehele
loopbaan bij Russische clubs
voetbalde, schoot bij de beslissende strafschoppenserie tegen
Kroatië nog wel een penalty
binnen. Het bleek zijn laatste
actie in zijn voetballoopbaan.

Fernando Hierro legt zijn werkzaamheden bij de Spaanse
voetbalbond neer. De oudinternational was technisch
directeur. Twee dagen voor het
begin van het WK verving hij
Julen Lopetegui als bondscoach
van de Spaanse ploeg. Dat
gebeurde nadat was gebleken
dat Lopetegui een contract bij
Real Madrid had getekend zonder
de Spaanse bond hierover in te
lichten. Met Spanje verdween
bondscoach Hierro, na de uitschakeling door Rusland in de achtste
finales, roemloos uit het toernooi.

SPEURDERS

Het WK nadert de ontknoping. Wie van de vier halvefinalisten maakt
het meest aanspraak op de titel? Frankrijk, België, Engeland en Kroatië
onder de loep.
JOHAN
VAN BOVEN
j.van.boven@tmg.nl

Personeel
HULPKRACHT gezocht. Voor de zaterdagochtenden en
vakanties. 16 tot 21 jr. Voor werkzaamheden aan de
verhuurbalie en werkplaats. Boels machineverhuur Haarlem Bel of
mail 023-5310442 / bas.vanleeuwen@boels.nl

Erotiek
NIEUW LUXE PRIVEHUIS! BERGEN OP ZOOM
www.privehuisdreamgirls.nl
Oude Stationsweg 43 *SEXY DAMES GEZOCHT* 06-82881978
OPENINGSAKTIE GEHELE MAAND JULI 40 MINUTEN VOOR
SLECHTS €80,00 I.P.V. €100,00! kom je voor de sexy meisjes?

Frankrijk
Grote sterren als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar
werden vroegtijdig naar huis
gestuurd, maar gelukkig
stond er bij Frankrijk een
nieuwe ster op: Kylian Mbappe. Het is bijna niet geloven
hoe snel de aanvaller van Paris
Saint-Germain is. Afgelopen
seizoen werd hij nog gehuurd
van AS Monaco, maar dat was
onderdeel van de uiteindelijke
transfer waarmee zo’n 180
miljoen euro was gemoeid.
Wie de pas 19-jarige Mbappe
tijdens dit WK aan het werk

ziet, weet waarom. Hij is niet
alleen snel, maar ook groot,
beresterk, balvast, doelgericht en slim. Het zou zomaar
kunnen dat hij de grote leegte
gaat opvullen als Ronaldo en
Messi ermee stoppen. Voor
hem is het heerlijk om op een
WK te debuteren met voetballers om zich heen als Paul Pogba, Antoine Griezmann en
N’Golo Kante. In de achtste finale (Argentinië) en kwartfinale (Uruguay) heeft Frankrijk
de rol van titelfavoriet waargemaakt. Er is nog het nodige op
het spel van de ploeg van Didier Deschamps aan te merken, maar wie redelijk eenvoudig de halve eindstrijd
heeft gehaald mag best wel
dromen van die gouden beker.

België
De term Gouden Generatie is
de afgelopen weken heel vaak
gevallen als het om België ging.
Voorafgaand aan het toernooi
werd geroepen dat Kevin De
Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku het nu maar eens
moeten laten zien. En dat doen
ze. Niet met z’n drieën, want de
Rode Duivels vormen een heel
hecht team waarin iedereen
zijn plek kent en zijn taken uitvoert, ook als hij op een andere
positie moet spelen dan hij gewend is. Dat is mede te danken
aan de Spaanse bondscoach Roberto Martinez, die aanvankelijk zwaar onder vuur lag bij
onze zuiderburen omdat er te
weinig vooruitgang zou zijn geboekt sinds het vertrek van

Marc Wilmots. En dan liet hij
ook nog eens Radja Nainggolan
thuis. Nu is er louter lof voor
Martinez, die dusdanig aan zijn
formatie sleutelde dat Brazilië
in de kwartfinale het nakijken
had. Bij vlagen is het genieten
van België, dat in Rusland laat
zien dat counteren een vorm
van kunst is. Als de Rode Duivels ooit wereldkampioen kunnen worden, is het nu. Al is de
halve finale tegen Frankrijk natuurlijk wel een zeer lastige
drempel om te nemen. Laat ze
eerst daar maar eens mee beginnen.

Engeland
Alleen al vanwege dat heerlijke
nummer ‘It’s coming home,
it’s coming home, football’s co-
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1/2 FINALE
IN CIJFERS

Quiz

14
Van de vier halvefinalisten heeft
België tot nu toe verreweg de
meeste doelpunten gemaakt. In
vijf wedstrijden kwamen de
Rode Duivels maar liefst 14 keer
tot scoren.

Antwoord: Davor Suker

Het Kroatisch voetbalelftal
bestaat sinds 1990 en werd in
de zomer van 1992 door de
FIFA en de UEFA erkend, een
jaar nadat de onafhankelijkheid van toenmalig
Joegoslavië was uitgeroepen.
Het duurde niet lang voordat
de ploeg zich liet gelden op
de grote toernooien. Het EK
van 1996 was het eerste hoge
podium dat de Kroaten beklommen en ze bereikten
gelijk de kwartfinale. Twee
jaar later, op het WK in Frankrijk, haalde het jonge voetballand zelfs de halve finale. In
de troostfinale won Kroatië
met 2-1 van Nederland. Weet
jij nog wie het winnende
doelpunt maakte?

HERINNERINGEN AAN NEDERLAND
OP EEN EINDTOERNOOI....

9
Bij Frankrijk is de doelpuntenproductie het laagst. Na België
(14), Engeland (11) en Kroatië
(10) komen de Fransen met 9
treffers in 5 duels.

6
Met 6 doelpunten is Harry Kane
momenteel de topscorer van het
toernooi. De helft van dat aantal
produceerde de spits van Engeland in de groepsfase tegen het
zwakke Panama.

Algemeen Dagblad-verslaggever Lex Muller (rechts) dacht op het vliegveld van
Orlando grappig te zijn door te roepen dat er een bom aan boord was van de
vlucht die het Nederlands elftal tijdens het WK van 1994 naar Dallas moest
brengen. Muller werd gearresteerd en overgeleverd aan de FBI. Het toestel
moest grondig worden doorzocht. Zo ontstond er een vertraging van meer
dan vijf uur en bondscoach Dick Advocaat was not amused.

ming home’ zou je het die Engelsen gunnen. Maar er is uiteraard meer, anders beland je
niet in de halve finale van een
wereldkampioenschap. Engeland blijkt een meester te zijn
in het uitvoeren van standaardsituaties. Elke hoekschop en
vrije trap in de buurt van het
vijandelijke zestienmetergebied levert gevaar op. Niet in de
laatste plaats dankzij levensgevaarlijke koppers als John Stones en Harry Maguire. Soms
heeft de ploeg van Gareth
Southgate iets weg van een
hockeyteam, dat tot in den
treure heeft geoefend op varianten die de defensie van de tegenstander telkens weer in verwarring brengen. In de halve finale en eventuele finale zal ook

veel afhangen van Harry Kane.
De spits is met zes doelpunten
voorlopig topscorer van het
toernooi, maar hij zal er nog
een paar moeten inschieten
om zijn eigen titel en het kampioenschap veilig te stellen. Als
het op strafschoppen aankomt,
zit dat wel snor. Want niemand
neemt ze dit WK mooier dan de
HurriKane.

Kroatië
Een heerlijke ploeg met grote
namen als Luka Modric, Ivan
Rakitic, Ivan Pericic en Mario
Mandzukic. In het groepsduel
bliezen ze Argentinië met 3-0
omver, waardoor Kroatië direct
werd bestempeld als een van
de grote favorieten voor de
eindzege in Rusland. Op voor-

hand werden ze gezien als gevaarlijke outsider en iedereen
zag in die wedstrijd dat dat een
understatement was. Maar na
de groepsfase viel het elftal
van Zlatko Dalic eigenlijk
vooral tegen. Tegen Denemarken en Rusland was er niet
heel veel meer over van de
overtuiging, vlotte combinaties en overmacht, dus moesten strafschoppen twee keer
redding brengen. De Kroaten
lopen op hun tandvlees en dat
kunnen ze niet gebruiken in
de halve finale van woensdag
tegen Engeland. Van de vier finalisten is Kroatië de verrassendste naam, maar is het wel
de ploeg die het minst aanspraak maakt op het wereldkampioenschap.

Programma

16 STUKS
Met 16 leestekens heeft
Engelsman Trent AlexanderArnold de langste achternaam die tijdens dit WK op
een shirt prijkt. Past net,
zullen we maar zeggen.

5

Halve finales
Morgen
20:00 uur
Frankrijk - België
Woensdag
20:00 uur
Engeland - Kroatië
Troostfinale

Finale

Zaterdag
16:00 uur

Zondag
17:00 uur

Frankrijk heeft van de vier
halvefinalisten verreweg het
vaakst in de halve finale gestaan.
In het verleden lukte het de
Haantjes al 5 keer. Engeland
stond al 2 keer in de halve
eindstrijd en België en Kroatië
beide 1 keer.
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Treinloos reizen
in Zwolle
PRORAIL / STEFAN VERKERK

IN ZWOLLE GAAT HET SPOOR RIGOUREUS OP DE
SCHOP. TWEE WEKEN LANG STAAN ALLE
TREINEN STIL EN ZIJN REIZIGERS OVERGELEVERD
AAN DE BUS. METRO NAM EEN KIJKJE.

KYRIE
STUIJ
nieuwsredactie@metronieuws.nl

„Goedemorgen! Richting Kampen? Die kant op! Heel goed.
Harderwijk? Precies, rechtsaf.”
Bij de servicemedewerkers van
de NS zitten de gewijzigde vertrekpunten al helemaal in het
systeem. In gele hesjes en met
grote armgebaren manoeuvreren ze de zoekende reizigers
richting het geïmproviseerde
busstation.
Een ongebruikelijke situatie. Zwolle moet het twee weken lang doen zonder treinen.
Daarom bevindt het ‘station’
zich momenteel in de buitenlucht aan een plein verderop.
„Ja, het is wel even wat anders”,
vertelt Floris Frederiks van de
NS. Door de verbouwing moet
hij de gestructureerde omgeving van een treinstation verruilen voor een geïmproviseerd busstation. „Normaal
weet ik precies wat ik kan verwachten op een dag. Hoe laat
de trein vertrekt en van welk
perron. In deze situatie heb je
te maken met zoveel factoren.
Ook met het andere verkeer
onderweg. Een ongeluk op de
snelweg kan betekenen dat ál
deze bussen in de file staan.
Dan is communicatie belangrijk.”

Ondertussen stijgt de geur
van versie koffie op. Om precies 10 uur ’s ochtends heeft de
gemoedelijke ‘koffieman Ben’
al 120 kopjes koffie voor de reizigers getapt. En als zijn administratie klopt, ook nog 40 koppen thee en 60 flesjes water.
Ben is verbonden aan een cateringbedrijf dat de NS heeft ingehuurd. „Het is zo grappig. Je
roept: ‘Kopje koffie? Thee?’
Dan kijkt je iedereen kritisch
aan terwijl ze doorlopen. Dan
roep je erachteraan: ‘Het is gratis!’ en jahoor: dan stromen ze
naar je toe. Heerlijk Nederlands.”
Alles gaat deze twee weken
anders. En daar is het plein achter station Zwolle op ingericht.
Zo zijn er openbare toiletten,
tenten om onder te schuilen en
loopt er een groot aantal servicemedewerkers rond. De NS
zet daarnaast ook nog 125 tot
200 bussen per dag in. Dries
Visser, die het project vanuit de
NS leidt, begon een half jaar geleden al met de voorbereiding.
„Het gaat redelijk. Het mooiste
is natuurlijk als de bus direct
klaarstaat als reizigers moeten
overstappen. Dat lukt nog niet
altijd, maar het gaat de goede
kant op.”
Tussen al dat logistieke geregel zet visboer Nico van der Molen midden op het plein ont-

spannen zijn viskraam op.
Voor hem zijn het gouden dagen, vertelt hij: „Het is een winwinsituatie. Normaal stappen
reizigers aan de andere kant
van het station uit. Nu komen
ze eindelijk een keer langs
mijn kraam! En als ze moeten
wachten, verleid ik ze wel tot
een gezond visje.”
Het is een contrast met de
hoofdingang van het station,
waar het juist veel stiller is. Een
aantal taxichauffeurs zit onderuitgezakt wat te grappen.
„Druk? Ben jij gek! Het is hartstikke rustig.” Nee, het gebrek
aan treinen biedt hen geen
voordeel. Sterker nog, volgens
taxichauffeur Ruud ‘wordt het
geen vakantie dit jaar’. „De
mensen worden nu allemaal
naar de achterkant van het station geleid, daar hebben wij
niets aan.” De chauffeurs schatten hierdoor zo’n zestig procent aan inkomsten mis te lopen.
En inderdaad, de meeste reizigers zijn toch echt aan de andere kant te vinden. Daar lijkt
niemand meer verrast door de
nieuwe situatie. „Ik dacht dat
dit een drama zou gaan worden”, vertelt de 19-jarige Aaron
die zijn ouders in Zwolle heeft
bezocht en op de terugweg is
naar Rotterdam. „Maar het valt
me erg mee. Ik ben twintig mi-

WEG MET HET
SPAGHETTISPOOR
Van 30 juni tot en met 15 juli tijd ondergaat het
spoor in en rondom station Zwolle een metamorfose. Waar nu nog zogeheten ‘spaghettisporen’
liggen, ontstaat straks een overzichtelijk geheel
met vooral rechte sporen en minder wissels. Dat
verkleint de kans op een storing en treinen kunnen daardoor sneller aankomen en vertrekken.
Het is een onderdeel van een groter project van
ProRail waarin noord- en oost-Nederland beter
bereikbaar worden gemaakt. Zwolle is daarin
onmisbaar. Het is na Utrecht het grootste knooppunt en verbindt noord- en oost-Nederland met
de Randstad. Dagelijks komen er ruim 60.000
reizigers die in acht verschillende richtingen
verder kunnen. Met de verbouwing komt ook een
langgekoesterde wens van Ooost-Nederland in
vervulling: eindelijk een intercity van Zwolle naar
Enschede.

nuten langer onderweg geweest, dat is met treinvertraging wel eens langer geweest.”
Zwolle moet het nog een
week doen zonder treinen.
Daarna is het spoor af. Maar
omdat deze verbouwing bin-

nen een groter project valt is
het de vraag of de reizigers
dan ook echt af zijn van de alternatieve bussen. ProRail
verwacht in ieder geval in
2021 Spoorplan Noord-Nederland af te hebben.

Koffieman Ben voorziet de
reizigers van verse koffie.

Taxichauffeur Ruud ziet zijn
inkomsten dalen door het
treinloos reizen in Zwolle.
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Column
LARS
VAN DER WERF
COLUMNIST

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

We doen ons best
We doen ons best te vergeten dat we niet meedoen aan
het wereldkampioenschap
voetbal. We doen net of we
sympathie hebben voor de
Belgen en hun zegetocht.
Maar dat hebben we eigenlijk helemaal niet. We hopen
stiekem op belachelijk veel
succes in andere sporten.
Een Nederlandse winnaar
van de Tour de France wellicht. Grand Prix winsten van
Verstappen. Kiki Bertens die
onverwacht succes heeft op
Wimbledon. We weten wel
dat het een schrale troost is
allemaal, maar we moeten
wat, zonder Oranje op het
WK.
Om me heen horen ik
mensen dingen zeggen als
'ach, ik ben wel blij dat we
niet meedoen, dan kan ik

rustig van de andere landen
genieten'. Dingen van die
strekking. Het eeuwige kapot
relativeren, waar we in
Nederland zo goed in zijn.
Soms hoor ik nog wel iemand die niet eens zo van
voetbal houdt verzuchten dat
het 'een stuk minder gezellig
is nu we niet meedoen'.
Ik zag België van de Brazilianen winnen tussen wat
Belgen in een café. Ze waren
uitzinnig, die Belgen. Rode
Duivels zus, Rode Duivels zo.
Het kon allemaal niet op. Ik
zei bedeesd 'proficiat', lachte
als een boer met kiespijn en
gaf er een paar een schouderklop. In gedachte bij
grote successen die we zelf
ooit hadden tegen de magische Brazilianen. Ik vind die
rooie shirts lang zo mooi niet

als ons oranje tuniek. Ik
schaamde me voor mijn
afgunst. Afgunst is lelijk. De
mens zit moeilijk in elkaar.
Sportnationalisme is het.
Eén van de weinige, ruim
geaccepteerde vormen van
nationalisme in ons land. Het
Wilhelmus zingen bij aanvang van de dag op school of
de Nederlandse driekleur in
de Tweede Kamer neerzetten
vinden veel van ons te ver
gaan. Overdreven. Dat hoeft
allemaal niet zo nodig. Maar
als er een Nederlander aan
sport doet en kans maakt om
te winnen, dan is er geen
vlag, Wilhelmus of oranje te
veel of te overdreven. En dat
missen we nu. Ik kijk op
YouTube nog maar eens de
snoekduik van Van Persie
tegen Spanje in 2014 terug.

Verstappen gefrustreerd
door gebrek aan snelheid
JOHAN
VAN BOVEN
j.van.boven@tmg.nl

Hij wist dat het krachtsverschil
met Mercedes en Ferrari groot
is, maar op het circuit van Silverstone werd Max Verstappen
gisteren nog eens extra hard
met zijn neus op de feiten gedrukt. Het was overduidelijk
dat Red Bull Racing het er op de
lange stukken ongenadig hard
van langs kreeg. „Het leek wel
alsof we in een andere raceklasse reden”, aldus de teleurgestelde Nederlander tegen Ziggo
Sport na de GP van Engeland,
waar hij de finish niet haalde.
Verstappen ontweek in de
derde bocht na de start de aanvaring tussen Kimi Räikkönen
en Lewis Hamilton. De Fin tikte
de Mercedes van de Brit aan,
die vervolgens van de baan
gleed. „Ik raakte daar niets,
maar voelde al wel snel een
probleem bij het remmen. Eerlijk gezegd dacht ik dat het
toen al einde race was, maar
het hield op en ik kon verder.”
Na een tweede neutrale fase
met de safetycar in de baan
kreeg Verstappen het weer
moeilijk. Enkele ronden voor

‘Natuurlijk was ik
hier liever als vijfde gefinisht om
punten te verzamelen want nu
hebben we niets.’

vierde keer op een rij met
champagne mogen spuiten?
Verstappen lag lange tijd op
de derde plaats, maar viel vlak
voor het einde van de race –
toen hij al door verschillende
bolides was ingehaald – uit met
pech. „Het is geen fijne manier
om de triple-header af te sluiten, maar gelukkig was de laatste race goed en de twee races
daarvoor ook. Dit is racen. Ik
heb het al vaker meegemaakt
en het zal in de toekomst ook
nog gebeuren, maar natuurlijk
was ik hier liever als vijfde gefinisht om punten te verzamelen want nu hebben we niets.”
Het was Sebastian Vettel die
de Grote Prijs van Groot-Brittannië op zijn naam schreef.
De coureur van Ferrari verstevigde daarmee de leiding in het
wereldkampioenschap. Hamilton eindigde als tweede in zijn
thuisrace. Dat was bijzonder
knap, want de regerend wereldkampioen leek na een
schuiver vlak na de start kansloos voor het podium. Maar de
Brit trakteerde de 140.000 toeschouwers op een magistrale
inhaalrace in zijn Mercedes,
die eindigde op het podium.
Räikkönen reed zijn Ferrari
naar de derde plaats.

RED BULL KRIJGT HET ER HARD VAN
LANGS OP CIRCUIT VAN SILVERSTONE

Max Verstappen

het einde ging het mis bij het
remmen voor een bocht. „Het
rempedaal viel weg, waardoor
ik de controle kwijtraakte en
spinde. Daarna bleef ik in de
eerste versnelling staan en was
het klaar.”
Zijn verwachtingen waren
in de aanloop naar de race al
niet hoog, omdat hij wist dat
Mercedes en Ferrari veel te
sterk zouden zijn. Maar door de
botsing van Hamilton en Räikkönen gloorde er plotseling
nieuwe hoop voor de fans van
Verstappen. Zou hij na de podiumplekken in Canada en
Frankrijk en de winst in Oostenrijk dan toch nog voor de
GETTY IMAGES

KORT
Spelende kinderen
vinden vuurwapen

Schouten favoriet,
Wiebes onderaan

Spelende kinderen hebben
zaterdagmiddag in Rotterdam
een in een stuk stof gewikkeld
vuurwapen gevonden. Ze waren
met hun gezin aan het water van
het Eiland van Brienenoord, een
natuureiland in een bocht van de
Nieuwe Maas bij Oud-IJsselmonde, van het mooie weer aan het
genieten toen ze spelend in het
zand een stuk stof met een zwaar
voorwerp erin ontdekten.
De kinderen brachten het pakketje naar hun vader, die de stof
openvouwde en vervolgens de
kolf van het vuurwapen zag. De
vader belde de politie. A N P

Minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw) staat momenteel het meest in de gunst bij
de kiezer. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de
Hond. Daarin is dit keer gevraagd
naar het oordeel over onze
ministers. 'Aardbevingsbewindsman' Eric Wiebes (VVD) belandde
onderaan de lijst. Op de tweede
plek staat CDA'er Hugo de Jonge
(VWS), gevolgd door D66'er
Sigrid Kaag die verantwoordelijk
is voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. Op
plek vier staat Wopke Hoekstra
(CDA, Financiën). A N P

2,0
Na tips van passagiers hebben
politie en marechaussee
zaterdag op Schiphol een
31-jarige steward in opleiding
aangehouden die onder
invloed was. Vliegtuigpersoneel mag tien uur voor de
vlucht geen alcohol nemen en
de alcohollimiet ligt bij 0,2
promille. De uitslag van de
steward was 2,0 promille.

Schietende Belgische
juwelier vrijgelaten
De juwelier uit het Belgische
dorp Oostakker die zaterdagmiddag een verdachte van een
overval doodschoot, is door de
onderzoeksrechter vrijgelaten
onder voorwaarden. Dat meldt de
Gentse afdeling van het parket
Oost-Vlaanderen. Wat die voorwaarden zijn, is niet bekend. De
juwelier had na de overval op
straat geschoten op zijn belagers
die er op een bromfiets vandoor
gingen. Degene die achterop zat,
werd dodelijk getroffen, aldus de
woordvoerster van het parket. De
andere overvaller is nog voortvluchtig. A N P

‘Op sommige
punten hebben
we heel wat vooruitgang geboekt
op andere punten
is er nog meer
werk te doen.’
De tevreden Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike
Pompeo, na gesprekken met
Noord-Korea. Noord-Korea heeft
de houding van de VS overigens
betreurenswaardig genoemd.
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Telefoonvrij
festival blijkt
echt lastiger
dan gedacht
Metro’s Iris ging naar
een festival waar
telefoons niet welkom
waren.
IRIS
HERMANS
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Telefoon thuis of in de kluis, we
gaan offline! luidt het festivaldevies van creatieve feestorganisatie Georgie’s die afgelopen
zaterdag het geliefde en stijf
uitverkochte Georgie’s Wundergarten weer in vol ornaat,
pracht en glitter neerzette. Het
‘telefoonverbod’ leidde tot wisselende reacties op Facebook
en organisator Georgie reageerde op zijn eigen wijze. „Zoals jullie weten, ben ik geen fan
van de meeste digitale en mobiele technologie. Wederom
zie ik jullie graag liefde en ervaringen delen met elkaar in
plaats van met thuisblijvers,
herinneringen maken in plaats
van foto's en jezelf kwijtraken
in plaats van de weg perfect weten.”
Hoe moet ik dan notities
voor m’n verhaal maken?
schiet het door m’n hoofd, vlak
voordat ik richting festival ga.
Gelukkig biedt m’n heuptas
soelaas, daar passen perfect
een notitieblokje en pen in.
Lekker oldschool. Vlak voor de
ingang zijn de ‘waarschuwingsborden’ met OFFLINE!
niet te missen. Twee vriendinnen kijken verbaasd als ik hen
op het bord wijs. De een besluit
haar telefoon in haar kluisje te
doen, de ander niet. „Dat is het
grote verschil tussen ons, ik wil
wel altijd aan staan. Ja, ik ben
denk ik wel verslaafd, maar
hoe erg is dat nou?” Haar vrien-

Gill, Madge en Femke maken een selfie, ,,maar daarna doen
we onze telefoon weg”.

din niet en vergelijkt
lijkt h
hett ffestii
val met een date. „Als ik met
een jongen heb afgesproken,
neem ik m’n telefoon mee,
maar kijk er niet op.” Ze moet
lachen, „tenzij het echt een
héél saaie date is.” Maar dat is
niet de verwachting bij deze
date met Georgie’s. „Wil je anders nog snel een foto van ons
maken?”
Op het terrein staat een aantal schermen waarmee je foto’s
kunt laten maken en ook een
partyfotograaf legt de veelal
uitgedoste liefhebbers en acts
vast. Toch wordt de telefoon
ook gebruikt. Vrienden Gill,
Madge en Femke staan breedlachend voor Gills telefoon in selfiestand. Ze kennen het offlinebeleid en stoppen daarom hun
telefoon hierna weg. Maar niet
in de kluis, want die hebben ze
met dit warme weer niet nodig
en om nu voor je mobieltje een
kluis te kopen... ‘Verfrissend
dit’, vinden ze, „je hebt vaak op
feesten van die Insta-mensen
die continu foto’s maken en totaal niet meer bezig zijn met de
muziek.” Een dagje telefoon-

lloos ffeesten, gaat ze prima af
en ze doen alle drie soms een
digital detox, waarbij je je telefoon langere tijd met rust
laat. „Op vakantie, dan gaat
letterlijk en figuurlijk de
vliegtuigmodus aan.”
Bij de stage van DutchAcidFamily gaat het goed los
en is niemand bezig met z’n
mobiele hand. Een verademing: niemand die voor de dj
stil gaat staan om uitgebreid
een filmpje te maken en daardoor jouw danspassen blokkeert. Het kan nog erger, hoor
ik van een vrouw die laatst met
een vriendin was die de hele
tijd ‘in haar telefoon’ zat. Om
de goedkoopste stedentrip te
vinden, „en dat terwijl je minstens zo’n mooie festivaltrip
kunt maken!”
Op een van de banken komt
Jonathan naast me zitten. Hij
heeft z’n telefoon braaf in een
kluisje gedaan. Ontspannend,
met een grote maar. Geen
Happn-mogelijkheden hier en
daarnaast behoorlijk lastig als
je ‘live’ een meisje ontmoet. Zo
was er net best een leuke,

Foto’s maken kon ook zo.

grijnst hij. „Ik heb haar maar
míjn nummer gegeven, maar
weet dus niet of ze me geappt
heeft.” Misschien leidt het tot
creatieve oplossingen, mijmeren we gezamenlijk. Dat ze dan

een vliegtuig
li
i h
huurtt met zo’n
spandoek erachter: ‘Zie ik je
linksvoor mainstage, Jonathan?’ „Dat zou pas echt extravagant zijn.”
Waar aan het begin de tele-

foons nog heimelijk tevoorschijn werden gehaald, blijkt
halverwege de dag hoe verknocht, zo niet verslaafd, we
toch eigenlijk aan dat ding zijn.
Het bereikbaar willen zijn,
blijkt voor velen een reden om
de telefoon niet uit te zetten.
„Je weet maar nooit...” Maar
vooruit, ook Instagram blijkt
belangrijk, „ik zet de foto’s er
wel pas morgen op.” Op het einde, als de zon onder is, zijn ze
bijzaak geworden. Iedereen
verliest zich in de muziek en elkaar. Een digitale detox lijkt
niet nodig, al is een algehele detox aan het eind van de festivalzomer misschien geen slecht
idee...

IN SAMENWERKING MET HOLLAND CASINO

BRANDED CONTENT

Holland Casino opent een speciale
zone voor jonge en onervaren spelers
Geen idee wanneer je bij Black
Jack om een nieuwe kaart
moet vragen of wat ‘zerospel’
betekent aan de roulettetafel?
En ben je daarom bang je inzet
kwijt te raken? Dan heeft Holland Casino Utrecht de oplossing voor je. Afgelopen weekend werd voor jonge en beginnende spelers namelijk de zogenaamde Experience Zone
geopend.
De nadruk in deze speelzone ligt op de speluitleg en lage
inzetten, zodat iedereen op
een laagdrempelige manier de
spanning van het spel kan ervaren. „Op deze manier laten
we zien dat Holland Casino
blijft innoveren en voortdurend een betrouwbaar, verras-

send en gevarieerd spel aanbiedt in een gecontroleerde
omgeving, zodat onze gasten
onbezorgd kunnen spelen en
genieten van een spannende
en plezierige avond uit”, aldus
CEO Erwin van Lambaart.
Stel dat je 50 of 100 euro in
gedachten had om uit te geven, dan kunnen de fiches als
sneeuw voor de zon verdwijnen als je de spelregels niet
goed kent. Door tafelspellen
als Roulette, Black Jack en Diceball aan te bieden met een
lagere inzet, hoopt Holland
Casino op een lager risico en
langere speeltijd voor de beginnende bezoekers. Verder
kunnen zij zich binnenkort
toeleggen op skill based ga-

50
cent inzetten in Holland
Casino? Het kan in de
Experience Zone, die ervoor
zorgt dat iedereen op een
laagdrempelige manier de
spanning van de spellen kan
beleven.

ming: spellen waarbij het niet
alleen om geluk draait, maar
ook om ervaring en behendigheid.
Ook is er elke vrijdag- en zaterdagavond een live spelarena die wordt begeleid door entertainende hosts. Holland Casino richt zich tenslotte steeds
meer op het wij-gevoel. Van
Lambaart: „De Experience Zone past in de trend van het samen spelen met vrienden, zoals de succesvolle Live Bingo
die onlangs in onze vestiging
in Amsterdam-West is gelanceerd. De ambitie is om de Experience Zone bij succes uit te
rollen naar andere Holland Casino’s.”
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Ruim drie jaar geleden braken Olly
Alexander, Mikey Goldsworthy en
Emre Türkmen door met de hitsingle
King, afkomstig van het debuutalbum
Communion. De zanger van Years &
Years is niet bang om op de opvolger
Palo Santo persoonlijke verhalen en
pijnlijke ervaringen te delen. Zo gaat
de eerste single Sanctify over een
relatie die de openlijk homoseksuele
Alexander had met een man die met
zijn geaardheid worstelde. „Ons plotselinge succes moedigde me aan om
mezelf meer bloot te geven.”, legt hij
uit. „Ons publiek reageert er heel
positief op wanneer ik mijzelf openstel en eerlijk ben in mijn liedteksten.
Dat heeft mijn onzekerheid weggenomen. Op ons eerste album stonden her
en der nog wat verborgen boodschappen in de songteksten, terwijl ik in
mijn nieuwe liedjes heel direct ben.”
Vanwege Alexanders openheid over
zowel zijn seksualiteit als zijn worstelingen met depressie is hij een rolmodel voor jongeren die met deze issues
kampen. „Ik voel me vereerd dat ik
mensen een stem kan geven die niet
weten hoe ze zichzelf moeten uitdrukken”, zegt de zanger op bescheiden
toon. „Dat is nooit een bewuste overweging geweest. Wij zijn gewoon
onszelf en delen onze ervaringen in
onze muziek. Als je oprecht bent,
voelen mensen dat. Poeh, nu klink ik
wel heel erg als Oprah, hè? Maar als
Oprah het zegt, zit er een kern van
waarheid in. Hoe ouder ik word - en ik
wil benadrukken dat ik echt nog heel
jong ben - hoe meer ik vind dat je
moet opkomen voor wat je dierbaar is.
Wees niet bang om je mening te verdedigen!”
Alexander is voor volledige openheid in zijn muziek en hij verlangt dat
ook van zijn collega’s. In het verleden
heeft de Years & Years-vocalist zich
kritisch uitgelaten over homoseksuele
zangers die genderneutrale persoon-

lijk voornaamwoorden gebruiken in
n liedjes. Ondanks de zeer persoonp
hun
lijkee teksten v
van d
de zanger staat Palo
Santo vol met dansbare nummers. „De
liedjes klinken heel euforisch. Het
album is een viering van het leven.
Veel van de nummers gaan over feesten, uitgaan en met iemand mee naar
huis gaan. Er zitten weldegelijk donkere ondertonen in, al klinkt het op het
eerste gehoor allemaal heel plezierig.
Ik vind die dualiteit en dat spanningsveld heel erg interessant. Nu ik er zo
over nadenk, vonden eigenlijk alle
gebeurtenissen die de inspiratie voor
deze liedjes vormden ’s nachts plaats.”
Als het niet de vele uitbundige
feestjes waren die Olly Alexander
slapeloze nachten bezorgden, dan
waren het wel de hooggespannen
verwachtingen die het debuut Communion met zich meebracht. Verwachtingen die er drie jaar eerder nog niet
waren. „Ik was pas een jaar of twintig
toen ik de meeste van de liedjes op de
eerste plaat schreef, nu ben ik bijna
28. In die periode heb ik zoveel groei
doorgemaakt, ook als songwriter. In de
tussentijd heb ik honderden liedjes
geschreven, dus je wordt beter in
bepaalde aspecten van het schrijfproces. Toch vond ik het moeilijker om dit
tweede album te maken, omdat de
omstandigheden waarin de nummers
zijn geschreven zoveel anders waren.
Gelukkig hebben we een trouwe fanschare die graag nieuw werk van ons
wil horen. Anderzijds wil je ze ook
weer niet teleurstellen. Dat zijn weer
nieuwe demonen die je moet overwinnen.”
De demonen waar hij naar verwijst,
zijn onder andere de kwetsende reacties op socialmedia die de leden van
Years & Years geregeld voor hun kiezen krijgen. „Ik probeer om niks te
lezen, maar ik kijk wel soms op Twitter. Daar heb ik overigens nare ervaringen mee. Na afloop van een televi-

‘Als je oprecht
bent, voelen mensen dat. Poeh, nu
klink ik wel heel
erg als Oprah,
hè?’
Olly Alexander

sieoptreden
p den ging ik de
reacties opzoeken op
Twitter… Dat was een
slecht idee. We kregen
zoveel shit over ons heen!
Mensen proberen je volgens mij alleen maar af te
branden in de hoop op likes
en retweets. Mijn zelfvertrouwen heeft daardoor
een flinke deuk opgelopen. Omdat ik het optreden zelf niet teruggekeken had,
was ik in de
veronderstelling dat het
heel slecht
was, maar dat
was dus niet
zo! Toch
bleef het
rondspoken
in mijn
hoofd. Nu
lees ik
geen reacties meer.
Al zie ik
het ergens wel
als een
goed
teken
dat
steeds
meer
mensen me
lopen
te
trollen. Ze
kennen me
dus wel.”

AL JAREN ACTEUR
Olly Alexander is naast muzikant ook acteur. Zo had hij
verschillende bijrollen in Britse
films en series, speelde hij één
van de hoofdrollen in de
musicalfilm God Help
The Girl (uit de
koker van
Belle and
Sebastianfrontman
Stuart
Murdoch)
en vertolkte
hij de
rol van
Peter
Pan in
de
theatervoorstelling
Peter And Alice, die te
zien was op West End.
Daarnaast presenteerde hij de BBC-documentaire Growing Up
Gay.

Years & Years treedt
vrijdag 25 januari op in
AFAS Live. Er zijn nog
kaarten beschikbaar.
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TENTJE-BOOMPJE

WOORDZOEKER

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

Puzzel & Win!
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1 x Stoere tuinhaard
om mee te
barbecueën
t.w.v. € 448,-
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Meer info op www.BadBoysBrand.nl
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WOORDZOEKER

ZWEEDSE PRIJSPUZZEL
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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 16 jul 2018 via 0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)
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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.

TENTJE-BOOMPJE

SUDOKU

EXCLUSIEF VOOR METROLEZERS
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Deze buitenhaard van BadBoysBrand kun
je tijdens de zomer uitstekend gebruiken als
barbecue! Hij is 100% Made in Jail, maar
liefst 45 kilo zwaar en helemaal met de hand
vervaardigd uit 3 mm keihard staal. Niet
gewonnen? Koop er een online en ontvang
er gratis een leren schort ter waarde van
€ 149,50 bij met kortingscode SCHORT
(geldig t/m 1 september 2018).

GA NAAR
METRO.DENKSPORT.NL
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Ochtendspits
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Pizza van pompoendeeg
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Zon & maan
05:29 uur

21:58 uur

02:41 uur

17:43 uur

Volgende maanfase
Nieuwe maan op 13 jul

ik kijk Weerplaza

Download de app

Ingrediënten
• 1 pompoen
• 100 g pistachenotenmeel
(of 100 g gepelde pistachenoten)
• 200 g boekweitmeel
• 1 el bakpoeder
• 1 el Italiaanse kruiden
• 2 el olijfolie
• 8 el tomatensaus
Topping
spinazie, courgetteslierten,
asperges, tomaat,
cherrytomaatjes, ui,
champignons
Bereiden
Verwarm de oven voor op 220
°C. Gril de pompoen (met
schil en al) 40 minuten in de
oven.
Draai nu de oven naar 185 °C.

Snijd dan de pompoen open,
verwijder zaden en zaadlijsten en schep het vruchtvlees
eruit. Meng de pompoenpuree in een keukenmachine
met de andere ingrediënten,
behalve de tomatensaus,
zodat een stevige puree
ontstaat.Bak het pizzadeeg in
een springvorm in de oven
(of maak ronde vormen van
het deeg op een met bakpapier beklede ovenplaat).
Bak de pizza’s 20 minuten in
de oven (185 °C). Bestrijk de
pizza’s na de eerste 10 minuten met tomatensaus, beleg
met een topping naar keuze
en bak nog 10 minuten.

Fit Vega(n) Food, Nanneke Schreurs,
José van Riele, 20 euro
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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.
WIJ ZIJN BEST WEL
RUIMDENKEND, BIJ
METRO. AL ZAL HIER
’VRIENDIN’ BEDOELD
ZIJN IPV VRIENDEN :-)

‘Kiekeboe met de 15yo.
#treinleven’

@Mevrouw_Maas

‘Waarom zou je dit
doen. De deur blokkeren met een paar fietsen. #treinleven’

@metro
@thomaskimenai

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Je hebt de komende tijd veel geluk in de liefde. Dat kan betekenen
dat je heel gelukkig bent samen met je eigen partner, maar het kan
ook betekenen dat je de man of vrouw van je dromen ontmoet.

STIER 20/4-20/5
Laat je toch zo niet bang maken. Zet vandaag eens door met jouw
plannen. Het zal je leren hoe goed het is af en toe je adem in te
houden en de dingen gewoon te doen, ook al is het eng.

TWEELING 21/5-20/6
Jij bent bijzonder hartstochtelijk vandaag. Geniet daar rustig van.
Versnipper je energie niet, maar zet ze heel gericht in op die ene
persoon die jij zo hard nodig hebt en andersom.

KREEFT 21/6-22/7
Dit is een dag waarop je tot nieuwe inzichten kunt komen over hoe
jouw eigen energie samengaat met die van anderen. Ben jij een
teamplayer of doe je de dingen liever alleen?

Heerlijk! Hoewel, je kijkt er niet zo
vrolijk bij. Kom op, wie vrolijk is in
de morgen, die lacht de hele dag!

Een vliegtuig! Wat een uitstekend
idee. Wat kun je nog meer doen
met Metro?

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

LEEUW 23/7-22/8
Jij zit met je partner op één lijn. Heel goed en heel rustig. Dat dat
ook eens noodzakelijk is, weet je waarschijnlijk als de beste. Jullie
kunnen beide even ademhalen en emotioneel tot elkaar komen.

MAAGD 23/8-22/9
Contacten leggen hoef jij niet te doen, dat wordt voor jou gedaan.
Vooral je sociale leven is drukker dan je eigenlijk aankunt. Houd
niet alleen rekening met anderen, ook met jezelf.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Oppassen vandaag! Er kan zomaar iets onverwachts gebeuren. Dat
kan negatief uitpakken, maar ook positief, afhankelijk van jouw al
dan niet alerte reactie.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Jij windt je vreselijk op over iets wat er gebeurt. Eigenlijk had je dit
toch kunnen verwachten. Ben je echt zo naïef of doe je zo naïef?

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Jij wilt graag opvallen? Doe dat dan niet doormiddel van uiterlijkheden. Uiterlijkheden zijn snel vergeten, wat blijft zijn de emoties
die je bij anderen opwekt. Concentreer je daar liever op.

STEENBOK 22/12-19/1

Vakantie! Geniet ervan!

Jij kunt gerust wat meer zelfvertrouwen hebben. Je weet toch waar
je over praat? Raak niet meteen in paniek als het even anders gaat
dan je het had voorzien of had gewild.

WATERMAN 20/1-19/2
Geef voor die nieuwe relatie niet alles op. Wees zuinig op je eigen
vriendenkring, het kan zijn dat je jouw vrienden binnenkort hard
nodig hebt. Zorg dat je terug kunt keren naar je oude leventje.

VISSEN 20/2-20/3
Er zit jou iets niet lekker. Je ergert je groen en geel en dat reageer
je af op de mensen waar je van houdt. Niet fijn. Zorg er voor dat "at
iets zo snel mogelijk uit de wereld wordt geholpen.

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

Kijk eens aan, nog een vakantieganger hier. Maak er iets moois
van!

We kunnen tientallen geuren
bedenken die erger zijn! Zie het
maar positief ;-)
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Lezerscolumn
‘Dat je in deze treinen
mag zitten.
#jeugdsentiment’

‘Alles leuk en aardig,
maar waar is mijn
treinleven-rubriek?’

@lief1909

@Rubenhuisman1

HERKENBAAR STUKJE,
IS HET NIET? ZOVEEL
VERSCHILLEN WE NIET
VAN ELKAAR IN DE
TREIN...

Haal de geit uit de
illegaliteit
‘Goade rapen?’ vroeg mijn buurman. Ik kwam hem tegen
op straat en, al zeg ik het zelf, ik zag er geweldig uit. Hij
zou wel moeten weten dat vrouwen doorgaans niet op
stap gaan om iemand aan te randen. Later ontdekte ik dat
hij ‘rêepe’ had gezegd, wat zoiets betekent als ‘chantenellen’ of spelen. Ik was wel blij dat hij überhaupt iets tegen
me zei, want het leggen van sociale contacten was er de
laatste jaren wat bij ingeschoten. Mijn darmen reageren
nogal heftig op koemelk. Als ik dat consumeer, produceer
ik luchten waar die van de Brabantse mega-varkensstallen
bij in het niet vallen. Ik stapte over op geitenmelk en
maakte vrienden. Eerst op de geitenboerderij, en later
praatten de buren ook weer met me. Het was niet meer
alleen ‘rot op, gij stinkerd!’ Twintig jaar geleden joegen
junks, criminelen en toeristen mij van driehoog achter in
Amsterdam naar het gemoedelijke Brabant. Terwijl ik aan
het inpakken was hoorde ik op de radio opvallend veel
nieuws over Brabant;
achtervolgingen,
drugsvondsten, geweld. Ach, als je net
een gifgroene Ferrari
besteld hebt zie je die
ook plotseling overal
rijden, dacht ik. Ik
settelde me in mijn
half-vrijstaande paleisje in ‘het Brabantse’. Ik
kwam erachter dat het
bier dat rijkelijk in
Stella Matula
mijn straatje vloeide
niet louter een bourgondische functie had. In mijn Brabantse periode heb ik
dingen gezien waar Amsterdamse honden nog geen
brood van lusten. Peter Klerks, raadsadviseur van de top
van het Openbaar Ministerie, zegt in een interview met
het Brabants Dagblad in 2017: ‘Een lakse overheid heeft in
Brabant twintig jaar lang weggekeken van de groeiende
drugscriminaliteit in Brabant. Onderbezette politiekorpsen moesten daardoor machteloos toezien hoe Brabantse
misdaadondernemers zich in de hoogste regionen van de
Nederlandse onderwereld nestelden.’ De politiekorpsen
hielden zich wel bezig met het ontruimen van Fort Oranje
in Rijsbergen. De illegale bewoners van deze camping
konden nergens anders terecht. Polen en Roemenen
werden de land- en tuinbouw uitgewerkt. De rest van de
wereld riep ondertussen dat geen mens illegaal is. Om de
haverklap werden illegale wietkwekerijen ontmanteld.
Sinds kort is er een experimenteerwet; telers mogen
onder toezicht legaal wiet kweken. Echter, het zit in de
aard van het Brabantse beestje: in Waalre is nu een illegale geitkwekerij ontmanteld. Geen enkele geit zou illegaal
moeten zijn.

‘Als ik koemelk
consumeer, produceer ik luchten
waar die van de
Brabantse megavarkensstallen bij
in het niet vallen.’

GEZELLIG REISJE IN EEN LEGE TREINCOUPÉ
Twitteraar @Jennysmeets4 had een mooie ontmoeting in de trein vorige week. Het begon in een leeg treinstel,
maar uiteindelijk werd het een gezellige reis. „#treinleven lege treinstel krijg je cola uitgedeeld van een reiziger
komt de conducteur er ook gezellig bij zitten love this work”
Wat zie jij onderweg en wil je met ons (en met de rest van Nederland) delen? Maak een foto, zet ’m op social met
#treinleven en wie weet sta jij morgen op deze plaats in de krant.

STELLA MATULA
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
Uitstekend plan, zonnen in het
park. Vandaag even niet, maar
vanaf woensdag weer volop zon!

Zie hier, onze grootste fan! Dat is
een plaatsje in de krant waard.

Wie lost dit raadsel even op?

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

TEK
KST EN TEKENINGEN: KIM DUCHATEAU © UITGEVERIJ PERSONALIA | STRIPGLOSSY

Metro is de grootste krant ter wereld en verschijnt in 73 edities in 23 landen.
Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers.
Geen krant? Mail naar: distributie@metronieuws.nl Metro is een uitgave van
TMG Landelijke Media B.V. Adres: Basisweg 30 1043 AP Amsterdam tel:
088-8244000 | www.metronieuws.nl

CONSUMENTENBOND JULI 2018

BESTE KOOP!
450 GRAM

450 GRAM

89

99

3.

Maaltĳdsalade geitenkaas

2.

Maalttĳdsala
ade caesar

*Bron: test maaltĳdsalades Consumentenbond juli 2018, Chef Select geitenkaas maaltĳdsalade en caesar maaltĳdsalade: Beste Koop.

SUPERAANBIEDINGEN VOOR SUPERPRIJZEN!
4,5 KILO

MEGAZAK

OP=OP

MEGAZAK

OP=OP

99

2.

asmatirĳst

300 g

Heerlĳke aromatische rĳst.
Klaar in 10 minuten.

99

6.

4,5 kg

PUNT

22%

KORTING
r

PER PAK

2 STUKS

1.79

1.78

43%

39

1.

KORTING

200 g

GELDIG T/M WO 11 JULI

Aubergines

1.GELDIG T/M ZO 15 JULI

650 GRAM

OP=OP
Blauwe bessen

99

3.

20 ROLLEN 3-LAAGS TOILETPAPIER
PUNT

MEGAPAK

PER 100 GRAM

OP=OP
Kabeljauwﬁlets
Stevige witvis uit duurzame vangst.
Prĳs per verpakking: ca. €5,81 (450 g).

29

1.

OP=OP
Toiletp
papier
Extra zaccht, 3-laags toiletpapieer.

99

4.

