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DEELNEMERS WIE IS DE MOL? ZIJN BEKEND
De tien kandidaten van Wie is de mol? 2019 zijn bekend. Het
zijn presentatrice Evelien de Bruijn, acteur Rick Paul van Mulligen, journalist Sinan Can, presentatrice Merel Westrik, zanger
Nielson, meester patissier en bakker Robèrt van Beckhoven,
actrice Sarah Chronis, presentator Jamie Trenité, presentatrice
Evi Hanssen en YouTuber en visagiste Nikkie de Jager, beter
bekend als Nikkie Tutorials. Ze spelen het spel in Colombia. Rik
van de Westelaken (foto) presenteert het programma.

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

MÁXIMA WOENSDAG
WEER AAN DE SLAG
Koningin Máxima gaat
woensdag weer aan de slag.
Dat liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Daarin
wordt aangekondigd dat de
koningin op 14 november in
Den Haag aanwezig is bij de
lancering van Schuldenlab.nl. Vorige week vrijdag
maakte de RVD bekend dat
Máxima vanwege gezondheidsklachten op doktersadvies voorlopig rust moest
houden en dat nader onderzocht zou worden of ze een
darminfectie had. Haar
voorgenomen VN-reis naar
Tanzania, die deze week
zou plaatsvinden, werd
daarom afgezegd.

DE INTOCHT VAN SINTERKLAAS BIJ DE ZAANSE SCHANS MOET EEN ‘FESTIVALBELEVING’
KRIJGEN. MAAR HET GESPREK GAAT NU VOORAL OVER VEILIGHEID.

Eerst langs de beveiliging,
dan zwaaien naar de Sint
LISA
VERMEIJ
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Zodra je de Noord-Hollandse
dorpje Zaandijk binnenloopt
struikel je over de toeristen die
allemaal de bekende ‘Zaanse
Schans’ met molens willen bezichtigen. Niet zo gek dat dit typische Hollandse dorpje de
plek is waar Sinterklaas volgend weekend binnenkomt.
Volgens de Telegraaf neemt de
voorbereiding omtrent de beveiliging van het dorpje al
sinds 7 november bezig, 10 dagen voordat de optocht plaatsvindt.
Als Metro een kijkje komt nemen oogt Zaandijk rustig. We
zien wat politie voorbij fietsen
en de gemeente is bezig om bewegwijzering borden te plaat-

sen. Verder valt er weinig opmerkelijks te zien. „Ik heb er
geen problemen mee en vind
die extra veiligheid wel goed.
Sommige buurtbewoners vinden het allemaal maar een gedoe, maar dat zijn bijvoorbeeld
mensen die invalide zijn en die
hun auto moeten wegzetten
omdat de straat wordt afgesloten. Maar dat soort dingen zijn
onvermijdelijk”, zegt buurtbewoner Edwin, die al 24 jaar in
Zaandijk woont.
De woordvoerder van de gemeente legt uit dat er hekken
om het gebied komen waar de
Sint aankomt en maakt de vergelijking met een festival waar
zo’n 20.000 tot 25.000 bezoekers op afkomen. Wat we dan
kunnen verwachten? „Een jassen en tassen controle, net zoals bij een festival.” Of dat dan
niet ten koste gaat van de ge-

moedelijke, spontane en vrije
sfeer die bij Sinterklaas hoort?
„Bij grote evenementen ontkom je niet aan beveiliging.
Maar we zullen er van alles aan
doen om de sfeer gemoedelijk
te houden. Bij de controlepoortjes zullen gewone beveiligers
aanwezig zijn. De hekken zullen worden versierd, zodat alles er feestelijk uit ziet.”
Op de Zaanse Schans staan
niet alleen tientallen toeristen
met camera’s, maar ook een
paar demonstranten van de
Zwarte Pieten Actiegroep.
„Zwarte Piet is een mythologisch figuur en wij willen gewoon dat Zwarte Piet blijft”,
zegt Ellen van de Actiegroep Alleen Maar Zwarte Piet. Zaterdag 17 november zullen ze niet
aanwezig zijn. Wat ze ervan
vindt dat het terrein al beveiligd is? „Dat is natuurlijk van

‘Ik vind het belachelijk dat mijn kind
straks misschien geconfronteerd wordt
met metaaldetectors.’
Denise, moeder van een zoon van 3

de zotte. Dat dat gedaan moet
worden. Wij maken niets kapot, we spuiten niets op de
grond, we staan er alleen maar
omdat de anti-Zwarte Piet
Groep er staat. We willen het
kindvriendelijk blijven.” Geweld of niet, het maakt maar
weer duidelijk dat ook dit jaar
de Zwarte Pieten-discussie nog
in volle gang is. En om problemen als vorig jaar te voorko-

men, wordt er dit jaar extra beveiliging ingezet.
Omdat in Nederland nu eenmaal het demonstratierecht
geldt, zal de gemeente Zaanstad proberen alles in zo goed
mogelijke banen te leiden. „We
hebben duidelijke regels, demonstranten kunnen zich 72
uur van tevoren aanmelden.
We kunnen afspraken met ze
maken en checken of ze bereid
zijn zich daar ook aan te houden.”
Moeder Denise uit het nabijgelegen Wormer noemt de
sfeer intimiderend. Dat zegt ze
als ze met haar 3-jarige zoontje
Loek een wandeling maakt
door de Zaanse Schans, iets dat
ze regelmatig doet. „Ik vind het
belachelijk dat mijn kind
straks misschien geconfronteerd wordt met metaaldetectors. Ik vind het vrij intimide-

rend om te lezen dat er misschien een actie wordt gepland. Het is een kinderfeest,
maar al die discussies gaan mij
te ver.”
De 18-jarige Stan werkt bij
een windmolen cruise bij de
Zaanse schans en woont in
Zaanstad. „Je merkt wel dat er
veel meer politie rondrijdt dan
eerst, maar ik vind het wel
goed eigenlijk. Ik denk ook dat
het wel nodig is.”
Maura, eigenaresse van een
bloemenwinkel op de Lagedijk, de plek waar de intocht
plaats zal vinden, merkt tot nu
toe weinig van enige onrust. Ze
vindt het vooral vervelend dat
zij drie dagen voor de intocht al
niet meer met de auto bij haar
winkel kan komen. „We mogen hier niet meer in de straat
parkeren. Best onhandig, want
zo loop ik veel klanten mis.”
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‘Plots kwamen er 30
hooligans op ons af’
JOHAN
VAN BOVEN
j.van.boven@tmg.nl

Het zonnetje scheen, het bier
vloeide rijkelijk en de sfeer in
de binnenstad van Lissabon
was gemoedelijk. En dan behaalde Ajax ook nog eens een
uitstekend resultaat tegen Benfica. Toch houdt Arne Joling
een naar gevoel over aan de
trip naar de Champions Leaguewedstrijd. Na het duel bevond
hij zich namelijk middenin het
geweld van Portugese hooligans, die het terras van zijn hotel bekogelden met flessen en
bloembakken door de ruiten
van het restaurant gooiden.
De ligging van het hotel
Upon Lisbon Prime Residences
was perfect voor Joling en zijn
vriendin, die samen met vier
vrienden alle uit- en thuiswedstrijden van Ajax bezoeken.
„Het stadion was slechts vijftig
meter lopen. We hoefden alleen het bruggetje over”, aldus
de 41-jarige supporter uit het
Drentse Borger.
Dus waren ze na de wedstrijd binnen een mum van tijd
terug bij het hotel. „Na het laatste fluitsignaal moesten we
nog een half uur in het uitvak
blijven, daarna doken we met
zo’n zestig man het terras van
het hotel op om na te genieten
van de wedstrijd. Op een gegeven moment besloten we met
z’n zessen in het hotelrestaurant nog iets te gaan eten. We
zaten nog geen minuut op onze
stoel of we zagen een groep van
minimaal dertig hooligans op
het terras afstormen. Ze hadden een glasbak omvergegooid
en begonnen het terras met
flessen te bekogelen. Iedereen
raakte in paniek en rende door
elkaar heen. Intussen werden
er ook nog bloembakken door
de ruiten gegooid. De hooligans kwamen van twee kanten, dus we konden geen kant
op. Een aantal mensen werd geraakt door rondvliegend glas.
Eén persoon moest naar het
ziekenhuis met een hoofdwond die ter plekke niet behandeld kon worden.”
In het tumult raakte Joling
zijn vriendin kwijt. „Alles bij elkaar duurde het zo’n tien minuten, denk ik. Toen bleek ze
ergens onder een trap te staan.
We hebben twee kinderen van
10 en 11 jaar, dus dan denk je gelijk dat het ook heel anders had
kunnen aflopen. De oudste
heeft een eigen smartphone,
dus die heb ik gelijk een foto
gestuurd met het bericht dat alles goed met ons was.”
Toen de rust was wederge-

ANP

PRACHTIGE TRIP NAAR LISSABON VERANDERT VOOR
SUPPORTERS VAN AJAX IN EEN NACHTMERRIE
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Arme mensen
hatende smiley
„Een smiley als logo vind ik een beetje wrang voor mensen met geldproblemen. Serieus. Als je geld hebt, is zo’n
automaat een feestje. Zit je in de schulden, dan word je er
telkens door uitgelachen.”
Ik doe zó mijn best. Mijn best om niet elke dag te
beginnen met een eye roll en te eindigen met een face
palm. Maar vandaag is het weer niet gelukt. En dat allemaal dankzij mijn ochtendkrant, waarin ik de ingestuurde
brief van een kinderboekenschrijver uit Haarlem las.
Wat is er aan de hand? Vanaf 2019 krijgen de meeste
geldautomaten een nieuwe uiterlijk én een nieuwe naam.
Omdat ‘geldautomaat’ voor sommigen blijkbaar een te
moeilijk woord is, kan je over een paar maanden pinnen
bij een heuse Geldmaat. En deze geldmaat is geel. Heel
geel. Niet zoals het prachtige Aspen Gold, dat het nieuwe
Millenial Pink is. Denk eerder aan Pino Geel, wat nog altijd
vooral lelijk is. Het ding heeft afgeronde zijkanten, waardoor het lijkt alsof ie
rechtstreeks uit de Bart
Smit komt. En om die
infantiele lijn nog wat
door te zetten, zijn de
twee a’s in geldmaat
een smiley. Een smiley,
waarin sommigen dus
het uitlachen van
mensen met schulden
denken te herkennen.
Ik hou best van een
beetje empathie,
begrijp me niet verIris van Lunenburg
keerd, maar jeetje:
gaat het?!
Dát lijkt me namelijk het minste waar we ons zorgen
om moeten maken. Want wat begon in 2002 als een
oproep om de dingen meer te duiden in Jip-en-Janneketaal, is inmiddels verworden tot een totale verjipenjanneking (of is het jipenjanneke-isering?) van de maatschappij.
Alles lijkt simpeler, korter en toegankelijker te moeten,
waardoor het vooral middelmatiger en kinderachtiger
wordt. Met de Geldmaat als laatste wapenfeit. Elke zaterdag ga ik naar de Albert Cuypmarkt om mijn wekelijkse
boodschappen te kopen. Groente, fruit, verse bloemen en,
vooruit, drie Vietnamese loempia’s met zoete saus. Die
loempia’s kosten 3,60 euro en reken ik al dik een jaar af
met de pin. De loempiaman van middelbare leeftijd - die
van zijn ouderwetse wagen een heuse foodtruck heeft
gemaakt, compleet met ‘streetstyle’ uithangbordje en
hipsterlettertype - toetst het bedrag in op zijn mobiele
telefoon, geeft mij een minuscuul apparaatje, pinpas erop
en klaar is kees. Als zelfs ik mijn guilty en ongezonde
pleasures met pin kan betalen, wie zijn dan toch de mensen die anno 2018 nog gebruik maken van een geldautomaat? Zijn het soms de toeristen, die eenmaal in het
buitenland spontaan vergeten hoe je Google Maps gebruikt en pint in een winkel of restaurant?
Dat zou verklaren waarom de buitenlandse pinautomaten als paddestoelen uit de grond lijken te springen. Want
waar in de loop van 2019 het straatbeeld geel zal kleuren
door de komst van de Geldmaat, zijn in Amsterdam nu al
steeds meer grijze geldautomaten te zien. Vaak met
blauwe of rode accenten en lichtgevende letters die ‘ATM’
spellen. Ook niet fraai, natuurlijk. Maar gelukkig wel
zonder arme mensen hatende smiley.

‘Alles lijkt simpeler, korter en toegankelijker te
moeten, waardoor
het vooral middelmatiger en kinderachtiger
wordt.’

keerd kwamen de emoties los.
Het personeel was in tranen en
ook bij de groep Ajax-supporters zat de schrik er goed in. Joling stond te trillen op zijn benen. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat we geen kant op
konden was heel erg beangstigend. Toen alles achter de rug
was, hebben we met een groep
fans ervaringen uitgewisseld
en daarna zijn we gaan slapen.
Dat lukte nog best goed. Vanmorgen was alles opgeruimd
en was het alsof er niets was gebeurd.”
In de dagen ervoor wees
niets op een vorm van vijandigheid, zegt Joling. „We kwamen
dinsdag al in Lissabon aan en
hebben toen een leuke avond

IN ATHENE ZIJN ZE ER
GEWOON WEER BIJ
Het incident zal Arne Joling en zijn vriendin er niet
van weerhouden uitwedstrijden te blijven bezoeken.
Eind deze maand speelt Ajax in Griekenland de
voorlaatste groepswedstrijd tegen AEK Athene. „De
vliegtickets en het hotel zijn al geboekt. Bovendien
laten we ons natuurlijk niet uit het veld slaan. We
blijven onze club volgen.”

IRIS VAN LUNENBURG
gehad in een Ierse pub. Woensdag overdag was het ook erg gemoedelijk in de stad. Wat er na

de wedstrijd bij ons hotel gebeurde, kwam totaal onverwacht.”

Bezoekers bar VS
doodgeschoten
Meerdere mensen zijn om het
leven gekomen door een
schietpartij in een bar in het
Amerikaanse Thousand Oaks
(Californië). De politie heeft de
schutter daarna neergeschoten. Volgens diverse Amerikaanse media is hij overleden.
Het exacte aantal doden is nog
onbekend. De politie meldde
eerder dat zeker elf mensen gewond zijn geraakt.
Getuigen zeggen dat een
man de bar genaamd Borderline binnenliep en het vuur
opende. Op dat moment zouden honderden mensen aan-

wezig zijn geweest in de horecazaak. Twee huilende vrouwen vertelden journalisten
hoe opeens schoten klonken
terwijl een linedance gaande
was. Daarna zou paniek zijn
uitgebroken. „We zagen schoten en rook. Hij schoot op alles,
zelfs de speakers.”
De krant Ventura County
Star meldt op gezag van politiemensen ter plaatse dat de dader zo'n dertig schoten heeft
gelost. Er klonken nog steeds
schoten toen de politie arriveerde. Zeker één van de gewonden zou een agent zijn. A N P

COLUMNIST

SMOG INDIA OP GEVAARLIJK
NIVEAU NA HINDOEFEEST

De longen van inwoners van de Indiase hoofdstad New Delhi
hebben het zwaar te verduren. Doordat woensdag in weerwil van
een gerechtelijk verbod massaal vuurwerk is afgestoken tijdens
het jaarlijkse lichtjesfeest Divali, hangt nu een giftige deken van
smog boven de stad. Het aantal fijnstofdeeltjes in de lucht is
gestegen tot niveaus die gevaarlijk voor de gezondheid zijn.
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Alles voor een rake
knal in de kruising

De Oranjevrouwen beginnen vanavond aan het allesbeslissende tweeluik met Zwitserland. De winnaar gaat naar het WK in
Frankrijk. Jackie Groenen hoopt dat haar individuele trainingen daaraan zullen bijdragen.
JOHAN
VAN BOVEN
j.van.boven@tmg.nl

We mogen het gerust een
aanrader noemen. Ga naar het
Instagram-account van Jackie
Groenen, scroll terug naar
haar post van 11 oktober en
geniet. De middenvelder van
FFC Frankfurt en het Nederlands elftal laat een knap
staaltje voetenwerk en balbehandeling zien, maakt eentweetjes met een bounceboard en werkt af op het doel.
De ene na de andere bal vliegt
in de kruising.
„Daar waren wel wat takes
voor nodig hoor”, lacht Groenen. „Het is heel leuk om te
doen, omdat je heel veel
dingen kunt combineren. Ik
train dan mijn aannames,
mijn schot, mijn uithoudingsvermogen, alles. Maar de
belangrijkste reden voor mij
om dit te doen omdat het
gewoon echt heel erg leuk is.”
De training waarin ze ook
nog over poortjes springt, in
mini-doeltjes kopt en aan een
elastiek hangt werkte ze af
met Mo Ali Heydarpour, die is
gespecialiseerd in spectaculaire trainingen voor voetballers.
„Hij kan echt álles met een
bal. Mo stuurde een berichtje
of ik met hem wilde trainen
en ik zei gelijk ja, want dit
vind ik de leukste oefeningen

die er zijn. Zelf doe ik eens in
de twee weken ook dat soort
trainingen, maar ik heb iets
minder materiaal dan hij had
meegenomen. Inmiddels heb
ik zelf ook een bounceboard
en een net voor in het doel
besteld.”
Het was op een vrije dinsdag dat Groenen zich in het
zweet werkte. Het liefst zou ze
bij haar club vaker op die
manier trainen, maar dat zit
er (nog) niet in. „Als we op
donderdag individuele training krijgen, kan het vaak
wel, maar verder niet. Daarom
kies ik zelf een dag uit om aan
de slag te gaan.”
Behalve dat ze Groenen er
veel plezier aan beleeft, wil ze
er uiteraard ook een betere
voetballer door worden. Een
kwestie van herhalen, herha-

‘Sommigen zeggen
dat we het EK
achter ons moeten
laten, maar ik
haal daar nog
steeds motivatie
uit. Dus kijk ik af
en toe beelden terug.’
Jackie Groenen

len en herhalen. „Als je duizend keer in dezelfde hoek
schiet, kom je tijdens een
wedstrijd wellicht in een
vergelijkbare situatie waarin
je niet meer hoeft na te denken over waar je gaat schieten. Dan wordt het een automatisme. Hoe meer je oefent,
des te minder je erover na
hoeft te denken. Ik heb moeite om te herkennen wanneer
ik in een goede schietpositie
ben. Dan speel ik de bal nog te
vaak af. Hopelijk helpen dit
soort oefeningen me daarbij
te helpen. Intuïtie creëren,
zeg maar.”
Normaal gesproken deelt
de nummer 14 niet snel beelden van een individuele training, maar in dit geval vond
ze het leuk om haar 98.800
volgers op Instagram een
kijkje achter de schermen te
geven. Verschillende voetbalsites pikten de video op. ‘Jackie Groenen showt zieke
skills’ luidde een van de koppen. „Dit soort trainingen zijn
voor mij de normaalste zaak
van de wereld, dus vind ik het
niet echt nodig om ze op
social te zetten. Maar Mo had
een cameraman bij zich, die
met een drone ook nog beelden van bovenaf heeft gemaakt. Daarom vond ik het
dit keer wel leuk om te delen.”
Soms zegt haar trainer bij
FFC Frankfurt dat Groenen
een zelf georganiseerde trai-

IN HAAR
EENTJE
BALEN
Jackie Groenen staat
naast haar fraaie
steekpasses bekend
om haar vrolijke
gezicht. Bijna altijd
lacht ze haar tanden
bloot. Dat was na de
nederlaag tegen
Noorwegen, toen
Oranje rechtstreekse
plaatsing voor het WK
misliep, uiteraard
anders. „Ik was erg
aangedaan, maar ik
ben niet iemand die
met dingen gaat
gooien. Ik zonder me
meestal af om even in
mezelf te balen. Als ik
met vrienden uit eten
ga ofzo, dan laat ik
het niet blijken. Het
voordeel is dat het
voetbal is, dus je snel
weer wedstrijden
speelt met je club.
Daardoor kun je er
niet te lang in blijven
hangen.”

ning beter even kan overslaan. Die trap op de rem
vindt ze niet erg. „Ik heb dat
soms nodig.” De 40-voudig
international is een trainingsbeest. Althans, als er een bal
in het spel is. Van het vele
loopwerk, waar het Duitse
voetbal om bekendstaat, moet
ze niet veel hebben. „Vooral in
de voorbereiding op een
nieuw seizoen en tijdens de
winterstop zie ik weinig van
de bal. Verschrikkelijk! Ik
weet dat het belangrijk is,
maar het is zo saai. Na afloop
voel ik me wel altijd heel fit,
dat is lekker. Maar geef mij
maar oefeningen met een
bal.”
Als het om doelpogingen
gaat, krijgt de aanvallende
middenvelder regelmatig te
horen dat het beter moet.
„Dat moet ik echt leren. Het is
niet een, twee, drie opgelost.
Maar ik heb het gevoel dat het
meer komt, mede dankzij die
individuele trainingen. Ik heb
een hekel aan stom balverlies,
daarom heb ik een regel voor
mezelf opgesteld dat me dat
niet vaker dan drie keer per
helft mag overkomen. Zo’n
regel heb ik nu ook in het
leven geroepen. Van mezelf
moet ik dat drie of vier keer
per wedstrijd doen. Dat kan
natuurlijk niet elke keer, ik ga
niet in het wilde weg schieten.”
Vanavond tegen Zwitserland zullen we haar dan ook

niet uit alle hoeken en standen de trekker zien overhalen. Alleen wanneer het kan.
Er staat tenslotte veel op het
spel: een ticket voor het WK
in Frankrijk. „Het is heel
spannend, dat lijkt me logisch. Maar ik heb vooral heel
veel zin om weer in Nederland
te voetballen.” En dat in de
Galgenwaard, waar het Oranjesprookje voor het Nederlands elftal begon. Daar werd
vorig jaar de eerste wedstrijd
van het gewonnen EK gespeeld. Het was het startschot
van een ongekende populariteit, ook voor Groenen. Ze
betreedt vanavond in Utrecht
dus voor de Oranje Leeuwinnen heilige grond. „Goh, daar
had ik niet eens over nagedacht. Sommigen zeggen dat
we het EK achter ons moeten
laten, maar ik haal daar nog
steeds motivatie uit. Dus kijk
ik af en toe beelden van die
wedstrijden terug als ik even
niet lekker in mijn vel zit. Het
is en blijft een prachtig deel
van mijn voetballeven.”
De finale van de play-offs
voor het WK moet de opmaat
worden voor een nieuw fraai
hoofdstuk, komende zomer in
Frankrijk. Wie weet met een
prachtig afstandsschot in de
kruising van Groenen. „Ik
hoop het! Ik ga tegen Zwitserland in ieder geval proberen
een paar keer op doel te schieten. Minimaal drie keer, haha.”

HUAWEI

0&
.

Met de best geteste provider.

KPN best geteste mobiele provider. Meting Consumentenbond, oktober 2018.
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House of Cards is zonder
Kevin Spacey veel te saai
JOHAN
VAN BOVEN
j.van.boven@tmg.nl

Claire Underwood kijkt streng
in de lens van de camera. „Mis
je hem”, vraagt ze aan de kijkers van het laatste seizoen van
House of Cards. Het duurt niet
lang om tot een antwoord te
komen: ja! Zonder de rol van
Frank Underwood is de Netflixhit een stuk minder intrigerend dan mét Kevin Spacey.
Claire (gespeeld door Robin
Wright) heeft weliswaar de
looks om bingewatchers recht
in de ogen aan te kijken en te
vertellen wat ze op dat moment écht denkt. Maar het
komt toch een beetje te geforceerd over. Ongemakkelijk om
naar te kijken. Toegegeven; in
het begin was dat bij haar man
Frank ook even wennen, maar
dankzij zijn manier van praten
en kijken werd zijn blik in de
camera een grote toegevoegde
waarde tijdens de eerste vijf
seizoenen. Op die manier kan
Claire Underwood in seizoen 6
geen moment imponeren.
Op één moment na. Want de
eerste scène, waarin Claire
recht in de camera kijkt, doet
vermoeden dat het een ouderwets topseizoen wordt. Als kijker heb je gelijk het idee: yes,
dit wordt weer smullen van alle spelletjes en intriges die op
de achtergrond van het presidentschap van de VS spelen.
Haar stem, intonatie en boodschap vliegen je naar de strot,
zoals dat bij haar man continu
gebeurde. Maar daarna wordt
het alleen maar minder.
De monologen en dialogen
die Spacey tot kunst verhief
blijven uit. Simpelweg omdat
geen enkele House of Cards-acteur in staat is om zijn niveau
te evenaren. Zijn arrogantie,
meedogenloosheid en nonchalance blijken met terugwerkende kracht van een nog hoger niveau dan we al dachten.
Ook de verhaallijnen in de verse afleveringen vallen tegen. Ze
zijn of te vergezocht of gewoon
te saai. Als je midden in een aflevering naar de wc gaat zonder op pauze te drukken, weet
je hoe laat het is.
Aan het eind van seizoen 5
volgde Claire haar man Francis
(Frank) Underwood op als president van de Verenigde Staten,
maar het was kraakhelder dat
hij op de achtergrond een be-

CLAIRE UNDERWOOD KAN HAAR
OVERLEDEN MAN NIET EVENAREN IN
DE HITSERIE VAN NETFLIX

langrijke rol zou blijven spelen
om zijn vrouw (en dus zichzelf)
aan de macht te houden. Maar
nadat Spacey werd ontslagen
omdat hij door verschillende
mannen werd beschuldigd van
seksuele misdragingen, verdween hij van het toneel.
Seizoen 6 draait weliswaar
nog steeds om Frank Underwood, of in ieder geval om wat

hij het land heeft nagelaten.
Maar als dode ex-president
zien we hem alleen even in zijn
kist liggen, zonder dat zijn gezicht in beeld komt. Zijn vertrouwelingen uit het verleden
moeten ons voortdurend aan
hem herinneren, maar dat
maakt het gemis misschien alleen nog maar groter.
Het was voor de makers van

Zonder de ster van de show
een nieuwe show neerzetten
is vaak bij voorbaat al gedoemd te mislukken.

de serie geen gemakkelijke opgave om een slotseizoen te bedenken. Zonder de ster van de
show een nieuwe show neerzetten is vaak bij voorbaat al
gedoemd te mislukken. Helaas
voor de liefhebbers van House of
Cards is seizoen 6 daar het
meest recente bewijs van.

KORT
‘ABN Amro pleegde
lange tijd fraude’

Leefbaarheid armste
wijken holt achteruit

ABN AMRO was zeker tot februari
2016, ruim zes jaar na de nationalisatie van de bank, betrokken bij
frauduleuze dividendarbitrage.
Dat zijn transacties waarin
financiële instellingen ten onrechte bij Europese belastingdiensten dividendbelasting een of
meerdere malen terugvorderen.
Het ministerie van Financiën had
gedetailleerde kennis van deze
praktijken, maar ondernam er
niets tegen en deelde deze ook
niet met toenmalig minister
Jeroen Dijsselbloem. Dat blijkt uit
onderzoek van Follow the Money
dat deel uitmaakt van het internationale samenwerkingsverband
The CumEx Files, dat onder
leiding staat van het Duitse
onderzoeksplatform Correctiv.

De leefbaarheid in wijken met
veel sociale huurwoningen gaat
hard achteruit. Dat blijkt uit een
onderzoek in opdracht van Aedes,
de koepel van woningcorporaties.
De leefbaarheid staat onder druk
door een sterke instroom van
kwetsbare groepen, dat wil
zeggen: mensen met een (zeer)
laag inkomen of bijstandsuitkering en mensen met lichamelijke
of geestelijke gezondheidsproblemen. Deze groepen kunnen niet
altijd goed voor zichzelf zorgen
en kunnen daardoor ook niet
naar hun buren omkijken. Aedesvoorzitter Marnix Norder vindt
het een zorgelijke ontwikkeling.
„Het cement van de wijk verdwijnt, meer kwetsbare huurders
komen ervoor in de plaats.”

80
procent van de ZZP’ers
ontvangt vaak ongewenste
telefoontjes waarin allerlei
aanbiedingen worden gedaan.
Na veel klachten hierover heeft
de Kamer van Koophandel
besloten telefoonnummers van
zzp’ers en eenmanszaken
weglaten uit zijn
online-adressenbestand. Op die
manier worden ondernemers
niet meer lastig gevallen met
verkooptelefoontjes.

SLOB: ZET IN GEVAL VAN
NOOD MUZIKANT VOOR KLAS
Basisscholen die kampen met een tekort aan
leraren mogen voor sommige vakken mensen
voor de klas zetten die geen lerarendiploma
hebben, maar wel over specialistische kennis
beschikken. Het gaat daarbij om de vakken
muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie. De onderwijsinspectie zal niet ingrijpen, als het op scholen dit soort ‘onbevoegden’
voor de klas aantreft. Dan moet wel eerst alles
zijn gedaan om een andere oplossing voor het
probleem te vinden, aldus het ministerie van
Onderwijs. Het minister Slob van Onderwijs
benadrukt dat dit geen structurele oplossing is
voor het lerarentekort, maar alleen „tijdelijk en
in geval van nood” moet worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens een griepgolf. „Als de inspectie signalen krijgt dat de kwaliteit of veiligheid
ernstig in het geding zijn, zal een onderzoek
worden gestart”, stelt het ministerie.
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SLOPPENWIJK IN PUIN NA BRAND
Twee inwoners van de sloppenwijk Navotas in de Filipijnse
hoofdstad Manilla kijken naar de
ravage die overbleef nadat een
grote brand een flink deel van de
week verwoestte. Volgens lokale
bronnen hebben zeker honderdvijftig gezinnen hun huis verloren
door de brand. /AF P

Een ‘plompverloren’
betonblok neemt gevoel
van dreiging niet weg
ANP

JULIA
ONCLIN
j.onclin@tmg.nl

Van de betonblokken voor Amsterdam Centraal en de gewapende marechaussees bij de
Notre Dame in Parijs tot de
plantenbakken voor de ingang
van een winkelstraat. We worden bijna dagelijks geconfronteerd met de maatregelen die
de overheid heeft getroffen om
ons te beschermen tegen mogelijke aanslagen. Deze week
kwamen daar kogel- en steekwerende vesten voor ambulancepersoneel bij. ,,De overheid moet zulke maatregelen
met een heel groot invoelend
vermogen toepassen”, vertelt
Marnix Smeets, voorzitter van
de Landelijke Expertisegroep
Veiligheidsbeleving.
„Als die vesten in de ambulance liggen en ze komen er alleen maar uit op een moment
dat het risico voor iedereen
duidelijk is, dan gaat het goed.
Maar daar ben ik een beetje benauwd voor. Ik denk dat we op
een hellend vlak zitten en dat
voordat je er erg in hebt die dingen heel vaak tevoorschijn
gaan komen”, zegt Smeets. Hij
stelt dat het af en aan gebruik
maken van kogel- en steekwerende vesten er juist voor kan
zorgen dat er vaker geweld tegen
ambulancepersoneel
komt.
Het op de verkeerde tijd of
plek toepassen van een terreurmaatregel kan juist leiden tot
meer angst onder de Nederlandse
bevolking,
meent
Smeets. „Elke maatregel die je
neemt, zegt iets over de dreiging en iets over de bescherming. Als je een zichtbare
maatregel treft op een plek

HET WERKT KALMEREND OF HET ZAAIT JUIST MEER ANGST:
ZICHTBARE ANTI-TERREURMAATREGELEN. BESTAAT DE IDEALE OPLOSSING?
waar mensen geen dreiging ervaren, gaat het tegen je werken. Maar als je een maatregel
treft op een plek waarvan mensen zelf weten dat ze er risico
lopen, dan vinden ze het prima.” Volgens Smeets moet je
inspelen op de dreiging die
mensen wel of niet op een bepaalde plek of tijd voelen. Een
situatie waaruit dit duidelijk
naar voren kwam, was tijdens
zijn onderzoek na de aanslag
op het vliegveld van Brussel.

„Na de aanslag op Zaventem
stonden er voor het eerst
zwaarbewapende politiemensen op een paar belangrijke stations. In de eerste dagen na die
aanslag vonden mensen dat
heel fijn, blijkt uit ons onderzoek. Maar je moet de agenten
niet te lang laten staan, want
dan zitten mensen niet meer in
die schrikfase en gaan ze zich
er juist onveilig door voelen.”
De timing van een maatregel is
dus cruciaal. Daarnaast moet je

‘Je moet zwaarbewapende agenten
niet te lang laten
staan, dan gaan
mensen zich juist
onveilig voelen’
Marnix Smeets

je bewust zijn van de plek waar
je een maatregel treft. ,,Als je
op een station wat extra doet of
op Schiphol extra personeel
neerzet, snappen mensen dat
heel goed. Maar als je ineens
extra maatregelen gaat treffen
op een ongebruikelijke plek
dan schrikken mensen. Daar
verwachten ze het niet”, stelt
Smeets.
Ook de vorm van de maatregel is belangrijk. Zo stelt
Smeets dat ‘als je betonblok-

ken plompverloren neerlegt,
mensen steeds herinnerd worden aan de dreiging’. Dat is volgens hem makkelijk op te lossen door een bloembak te gebruiken in plaats van een betonblok. Om een maatregel te
laten slagen moet je dus voorzichtig te werk gaan. Of kogelen steekwerende vesten voor
ambulancepersoneel volgens
Smeets binnen die categorie
vallen? Vul het antwoord zelf
maar in.

Agent die in politiesysteem gluurde
veroordeeld tot cel- en werkstraf
Eventjes in het systeem spieken, zonder noodzaak? Dat
mogen politieagenten niet: het
is schending van het ambtsgeheim. Een Tilburgse politieagent is hier gisteren voor veroordeeld.
De man kreeg een celstraf
van tien dagen en een werkstraf van 240 uur opgelegd, samen met een voorwaardelijke

celstraf. Het gaat dan ook om
een serieuze verdenking.
Vermoedelijk is de geheime
informatie die de agent in het
systeem achterhaalde, bij een
groep Marokkaanse criminelen beland. Zij gebruikten de
informatie om de verblijfplaats
van een vijand te ontdekken en
zijn familie onder druk te zetten.

Bij de vriendin van de gezochte man werd een envelop
bezorgd met onder andere zijn
politiefoto en informatie over
auto’s die hij gebruikte. Bij zijn
oom, vader en vriendin in
Nieuwegein werden korte tijd
later aanslagen gepleegd.
Bewijs dat de agent de geheime informatie zelf heeft gedeeld met de criminelen is niet

gevonden, maar de rechtbank
gaat er wel vanuit dat hij heeft
gelekt. Volgens de rechter
heeft de man minstens het risico genomen dat de gegevens
voor criminele doeleinden zouden worden gebruikt.
De Tilburger werkt inmiddels niet meer bij de politie.
Vanwege het lekken van informatie werd hij al ontslagen.

BRANDED CONTENT

8

metronieuws.nl
vrijdag 9 november 2018

IN SAMENWERKING MET DOE MAAR LEKKER DUURZAAM

Duurzame reis vervolgd
FEMMY WEIJS

Verslaggeefster Laura van
Horik onderzoekt voor de
campagne DOE MAAR
LEKKER DUURZAAM de
wereld van duurzamer
eten. Het slot. L AU RA VA N HOR I K
Duurzamer eten: een hele ontdekkingstocht, dat is wel duidelijk geworden. Welke inzichten heeft het me opgeleverd?
Ik moet toegeven dat het in het begin wat moeite kostte om erachter te
komen waar je nou op moet letten,
met duurzamer eten. Toch was ik
nieuwsgierig en besloot ik te kijken
hoe ver de zoektocht me zou brengen.
En ja, eerlijk is eerlijk: het heeft mijn
gedachten veranderd. Het is een kwestie van je erin verdiepen. Daarna gaat
het eigenlijk vanzelf.
Tijdens mijn zoektocht raakte ik
geïnspireerd door Anniek Mauser, directeur duurzaamheid bij Unilever,
die Metro als onderdeel van de zoektocht sprak. Zij houdt zich al sinds
haar studie bezig met duurzaamheid.
„Ik wilde tijdens mijn studie bijdragen en écht iets kunnen betekenen”,
vertelt ze. „Milieumanagement was
op dat moment nog erg in ontwikkeling, maar mijn interesse was gewekt.
Ik rolde er langzaam maar zeker in.”
Inmiddels is Anniek al bijna 25 jaar
met duurzaamheid bezig en wordt de
urgentie volgens haar steeds duidelijker. Het klimaat verandert en er moeten ruim 7 miljard (in 2050 9 tot 10
miljard) mensen worden gevoed. „Dit
betekent dat iedereen zijn steentje
moet bijdragen, ook de consument,
en daarbij proberen wij zo goed mogelijk te helpen. Want daar zien wij de

CADEAUKAART
DOE MAAR LEKKER DUURZAAM is een initiatief om
duurzamer eten een impuls te
geven. Alle deelnemers van de
Nationale Postcode Loterij
kregen een cadeaukaart t.w.v.
12,50 euro, waarmee zij tot en
met 18 november bij Albert
Heijn producten kunnen kopen die een gerecht voor vier
personen duurzamer maken.
Meer informatie vind je op
doemaarlekkerduurzaam.nl.

grootste uitdaging. Daarom laten we
mensen met deze campagne zien en
ervaren dat duurzamer eten lekker,
gemakkelijk en betaalbaar is.”
Anniek past duurzamer eten thuis
op verschillende manieren toe. Zo eet
ze eerder kip dan rundvlees, kleinere
porties en veel vegetarisch. „Als consument kun je veel doen: bijvoorbeeld
ook voedselverspilling tegengaan
door niet te ver van tevoren inkopen
te doen, rijst en pasta goed afmeten en
leftovers de volgende dag weer verwerken of invriezen. Je zult versteld
staan van hoeveel minder eten je op
die mannier weggooit en het is nog
goed voor je portemonnee ook”, zegt
Anniek. En wat betreft de houdbaar-

heidsdatum: vooral bij groente en
fruit is het slechts een indicatie. „Eten
verdwijnt vaak te vroeg in de vuilnisbak, omdat we te veel vasthouden aan
de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Maar vertrouw ook je eigen
zintuigen. Onze neus kan ons heel
goed vertellen of iets nog eetbaar is of
niet.”
Waar Anniek vooral tegenaan
loopt? Misverstanden over duurzamer
eten. „Tegenwoordig wordt eerder
een mening van bijvoorbeeld een
vlogger of blogger geloofd dan de wetenschappelijke feiten. Het is ook heel
lastig, want hoe weet je wie zich wel
echt goed verdiept heeft en wie niet?
Maar op die manier ontstaan er helaas

wel misverstanden. Voorbeelden hiervan? Dat alleen vers en biologisch
voedsel duurzamer is, of dat duurzamer eten duur is of bijvoorbeeld helemaal geen vlees eten betekent. De
misverstanden waar jij in jouw eerste
deel in deze serie over schreef, Laura.
Met de DOE MAAR LEKKER DUURZAAM-campagne willen we mensen
informeren. We zien gelukkig dat jaar
na jaar meer mensen voor duurzamer
gaan, maar we zijn er nog niet, dit is
een lange adem. Met deze jaarlijks terugkerende campagne helpen we die
aandacht vast te houden, mensen de
ervaring te geven. Want we moeten
het met elkaar doen, elke dag door
slimmere duurzamere keuzes bijdra-

gen aan deze planeet prettig leefbaar
te houden ook voor onze kinderen en
kleinkinderen”, zegt Anniek.
Met deze gedachte, bijdragen aan
onze planeet, vervolg ik vanaf hier
dan ook mijn eigen duurzame avontuur. Het is pas net begonnen, maar interessant en vooral belangrijk genoeg
om mee door te gaan. We kunnen namelijk allemaal wel denken dat onze
persoonlijke bijdrage geen zin heeft,
maar dát is dus niet waar. Het gaat in
(kleine) stapjes, die opgeteld samen
wel een groot verschil maken. Als we
er allemaal moeite voor doen, denk ik
zeker dat we een duurzamere wereld
tegemoet kunnen gaan. Apart, maar
dus ook met elkaar. Ik teken ervoor!
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IN SAMENWERKING MET FEYENOORD
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Feyenoord maakte zes maanden geleden wereldkundig door te gaan groeien van voetbal- naar
multiclub. Armand Salomon, die als projectmanager de vorming van de multiclub leidt, maakt na een
halfjaar de eerste balans op.
STEVEN
VAN DER HOEVEN
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Hoe vorm je een betaald voetbalclub, een basketbalclub, een
hockeyclub, een handbalvereniging en een zaalvoetbalvereniging samen tot één nieuwe
multiclub?
Salomon: „Stap voor stap. We hebben een krachtige visie op het
eindbeeld, maar het proces ernaartoe is organisch. We willen de
sterkste sportclub van Nederland
bouwen, op Rotterdam-Zuid, met
topsport, talentontwikkeling, sociaal-maatschappelijke programma’s en breedtesport als de vier
pijlers. We zijn begonnen met
topsport en de sociaal-maatschappelijke programma’s omdat we
hier al een sterke basis in hadden.’
Wat is er het afgelopen halfjaar
gerealiseerd?
„Feyenoord Basketball en Feyenoord Futsal zijn inmiddels onder de nieuwe naam actief, op het
hoogste niveau in Nederland.
Meestrijden om de prijzen – de

Feyenoord Basketball-speler Justin
Gordon afgelopen weekend in actie
tegen Apollo Amsterdam. De Rotterdammers wonnen het duel met 67
-52./Vincent van Dordrecht

‘Elke dag de hele dag sport – dat is de
kern’
Armand Salomon, projectmanager multiclub Feyenoord

sportieve ambitie – doen deze
teams nog niet, maar op termijn
moeten we hier wel naartoe groeien. Feyenoord Handball start hopelijk volgend seizoen. Ook mooi:
we onderzoeken met adidas of we
Feyenoord-lijnen voor deze sporten kunnen ontwikkelen.”

En op sociaal-maatschappelijk
gebied?
„Hier zetten we nu de grootste
stappen, simpelweg omdat Feyenoord al een sterke maatschappelijke organisatie heeft. Feyenoord brengt kinderen en jongeren al jaren met succes in beweging. Letterlijk, maar ook met
onderwijs- en werkgelegenheidsprogramma’s. Met de toevoeging
van nieuwe sporten worden de
programma’s alleen maar aantrekkelijker. Elke dag de hele dag

sport aanbieden – dat is de kern.”

Waarom is dit belangrijk?
„Omdat hier een grote uitdaging
ligt. Uitgerekend in de wijken
rondom De Kuip blijft de sportparticipatie achter ten opzichte
van de rest van Nederland. Terwijl
we uit onderzoek weten dat juist
sport de ontwikkeling van mensen en zeker kinderen stimuleert.”
Kinderen en jongeren kunnen
straks onder professionele begeleiding van Feyenoord-coaches in hun eigen wijk kennismaken met meerdere sporten.
Wat als iemand door wil in één
van de sporten?
„Dan komen we bij de pijler
breedtesport. Voor deze doorstroming zijn er sterke sportverenigingen nodig. Hierover zijn we inmiddels in gesprek met meerdere
clubs op Zuid, de gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport. We zetten erop in dat deze
weg open ligt voor de start van volgend seizoen, zodat er directe aansluiting is op de voetbal-, zaalvoetbal- en basketbalclinics die we geven.”
En uitblinkers?
„Talent gaan we helpen om door
te groeien, dat zit in het dna van
Feyenoord. We hebben een talentenacademie voor meerdere sporten als droombeeld, maar focussen ons eerst op de drie andere pijlers.”
Waarom groeit Feyenoord eigenlijk uit tot multiclub? Een

betaald voetbalclub is toch al
mooi genoeg?
„Feyenoord is een prachtige club
en voor de goede orde: de ontwikkeling van de multiclub gaat niet
ten koste van de betaald voetbalclub, van Feyenoord 1. De mogelijke bouw van een nieuw stadion
heeft het proces versneld, maar
ook zonder was deze stap gezet.
Feyenoord is met haar foundation
diep verankerd in de samenleving
op Zuid. Met hart en ziel wordt er
dagelijks gewerkt om jongeren
kansen te bieden. En dat is nodig,
want de uitdagingen zijn groot.
Feyenoord heeft een gigantische
aantrekkingskracht en kan die nu
op een groter speelveld inzetten.
Basketbaltrainingen werden al
gegeven op Zuid, maar voortaan
in Feyenoord-kleding. Een enorme vent van ruim twee meter in

VIJF GRONDLEGGERS,
VIER PIJLERS
Feyenoord, Hockeyclub Feijenoord, HARO/
Snelwiek (handbal), TPP Rotterdam (zaalvoetbal) en Forward Lease Rotterdam Basketbal zijn
de grondleggers van multiclub Feyenoord. In
mei 2018 tekenden zij een intentieverklaring om
samen uit te groeien tot de sterkste sportclub
van Nederland. Met topsport, talentontwikkeling, breedtesport en een breed sociaal-maatschappelijke programma als de vier pijlers.

rood-wit basketbalshirt – reken
maar dat die kinderen aansteekt
met zijn enthousiasme voor
sport.”
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Bestemming: Mars
Televisiepersonages die in een ruimteschip op zoek gaan naar een nieuw beloofde
land, het is niets nieuws. Maar de missie rond spaceship Daedalus in National
Geographic-serie Mars is net wat anders: dit is namelijk precies wat er volgens de
experts gaat gebeuren over zo’n vijftien jaar. DANIËLLE KOOL
Een datum is nog niet geprikt, maar
deskundigen zien 2033 als een goed
jaar voor een eerste bemande missie
naar Mars. De eerste mensen die naar
de rode planeet vertrekken komen
hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug op aarde. Toch hebben zich al diverse vrijwilligers gemeld. Voor Robert D. Braun is dat zeer begrijpelijk.
De hoogleraar ruimtetechnologie reageert dan ook als door een wesp gestoken op de vraag waarom mensen
het comfort van Netflix, verse maaltijden en - we noemen maar iets - een
atmosfeer vol zuurstof vrijwillig zouden willen opgeven voor een planeet
waar niets klaar is voor een menselijk bestaan. „Waarom niet? Zou jij
niet onderdeel willen zijn van iets
dat groter is dan jezelf, je familie, je
land? Het wordt een van de weinige
mijlpalen waar de hele wereld voor
moet samenkomen, natuurlijk willen mensen daarbij zijn.”
Braun is één van de experts die aan
het woord komen in Mars. De serie
van National Geographic heeft een
hybride vorm met fictie- en documentaire-onderdelen. Gebaseerd op
het boek How we’ll live on Mars vertelde de show in het eerste seizoen het
fictieve verhaal van een groep van
zes pioniers die in 2033 als eerste
mensen naar Mars vertrekken om
daar een kolonie te starten. Experts
als oud-astronauten, wetenschapsjournalist Neil deGrasse Tyson, ruimtevaartprofessoren en ondernemer

‘Het wordt een
van de weinige
mijlpalen waar
de hele wereld
voor moet samenkomen, natuurlijk
willen mensen
daarbij zijn.’
Hoogleraar ruimtetechnologie
Robert D. Braun

Elon Musk legden tussen de bedrijven uit hoe dat precies in z’n werk
gaat en waar we nu staan in dat proces.
Musk gaf de makers van Mars
maandenlang toegang tot zijn bedrijf SpaceX. De ondernemer heeft
er, net als Richard Branson met zijn
Virgin Galactic, baat bij om het publiek warm te krijgen voor ruimtereizen. En dat lijkt te lukken, constateren ze bij het U.S. Space & Rocket
Center in het Amerikaanse Huntsville, Alabama. Het instituut fungeert
als bezoekerscentrum voor het even
verderop gelegen Marshall Space
Flight Center van NASA. Het ruimteagentschap organiseert hier Space
Camp, tot een paar jaar geleden alleen voor kinderen die de techniek,

wetenschap of specifiek ruimtevaart
in wilden. Tegenwoordig komen ook
veel volwassenen op het kamp af (zie
kader), volgens de organisatie mede
omdat ruimtereizen bereikbaarder
voelt dan ooit.
Bij een missie om nieuw leven op
te bouwen op de maan is de financiele input voor commerciële ruimtevaart als SpaceX nodig. Daar komen
weer nieuwe issues bij kijken, zoals:
wat willen ze daar eenmaal op de Rode Planeet voor terug en van wie is
Mars eigenlijk? Een aantal van die
thema’s komen aan bod in het tweede seizoen van Mars, dat zondag van
start gaat op National Geographic en
zich een aantal jaar na de gebeurtenissen uit de laatste aflevering afspeelt.
„We hebben ons voor het eerste
seizoen heel erg laten inspireren
door ruimtetechnologie”, aldus Ron
Howard. „Maar ook de experts daarin
begonnen steeds over de menselijke
gevolgen.” De Apollo 13-regisseur is
als producent betrokken bij Mars, en
belooft meer dramatische elementen in de tweede reeks. „We kijken
veel meer naar de psychologische
kant. Hoe vormen relaties zich in deze nieuwe samenleving, hoe gaan we
daar om met verschillende belangen.
Dat zet weer een hele andere druk op
de Marsgangers dan puur overleven
uit het eerste seizoen. Maar het is iets
waar we zeker ook naar moeten kijken voor 2033.”

MARSGANGERS
Ook Metro mocht op training in Space Camp. Gehuld in
blauwe spacesuits moet een groepje journalisten een
aantal oefeningen doorstaan om überhaupt te mogen
beginnen aan de grote test: twee simulatiemissies. Stap
één lijkt te overzien: een kleine wandeling over een
maanlandschap, waarbij een harnas een flink deel van de
werking van zwaartekracht wegneemt. We beginnen met
een grote stap en vliegen spartelend een meter de lucht
in. Kleine stapjes blijkt het devies, maar om die te zetten
moet je dus een soort snoekduik naar voren nemen. Zou
Neil Armstrong dit niet stiekem bedoeld hebben toen hij
zijn beroemde woorden over a giant leap uitsprak?
De volgende horde is de gevreesde Multi Axis Trainer,
een zitje bevestigd in drie ringen die allemaal in beweging worden gezet om na te bootsen hoe het is als je
onbestuurbaar door de ruimte duikelt. Een versie van dit
apparaat werd gebruikt tijdens de voorbereidingen van
de Mercury-missies begin jaren 60, waarmee piloten
leerden hoe ze in een omgeving zonder frictie hun ruimtecapsule tot stilstand konden brengen. De test duurt 45
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TITELS
VAN THOMAS
Om de vrijdag 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.

HENK SPAAN NOURI: DE BELOFTE
We zullen nooit weten hoe
goed Ajax-voetballer Abdelhak
Nouri zou worden. Vorige
zomer, aan het begin van wat
zijn doorbraakseizoen had
moeten zijn, stortte hij tijdens
een oefenwedstrijd ter aarde.
Daarna is hij nooit meer bij
bewustzijn gekomen. In dit
vlotte boek wekt Henk Spaan de
speler tot leven aan de hand van interviews en herinneringen. Maar het gaat over meer dan de uitzonderlijke voetballer die Nouri was, het gaat ook over zijn grote sociale
vaardigheden en zijn talent voor teambuilding en saamhorigheid. Hier en daar worden die eigenschappen veel herhaald, en dit blijft tot aan het einde voelbaar een verhaal
over een sporter die zijn belangrijkste wedstrijden nog
moest spelen, maar toch: Nouri is een mooi eerbetoon
geworden. Bijzonder is ook dat Spaan zijn eigen verleden
beschrijft: hij groeide op in deels dezelfde buurt als Nouri
en deelt meer met hem dan je aanvankelijk zou denken.

1

BREGJE HOFSTEDE DRIFT
Drift is het soort roman dat
ikzelf ook graag ooit zou
schrijven. Vitaal, ambitieus en
genadeloos. Dit verhaal draait
om een aflopende liefde – of
eigenlijk: om een liefde die al
afgelopen is, er zijn alleen nog
enkele brokstukken over.
Hoofdpersonage Bregje –
onvermijdelijk verwant aan schrijfster Bregje Hofstede
(1988) – loopt weg bij haar echtgenoot om haar leven te
overdenken, en in de daarop volgende weken kan ze maar
niet uit haar hoofd ontsnappen. Alles komt in flashbacks
en overpeinzingen langs: hoe zij en deze grote jeugdliefde
elkaar ontmoet hebben, hoe wild ze seks hadden, hoe ze
trouwden en een steeds verstikkender leven opbouwden
in Brussel. De roman zit vol tijdswisselingen (erg geslaagd), beeldspraak (veelal raak), symboliek (soms wat
overdadig) en essayistische terzijdes (interessant), en van
begin tot eind heeft de taal een grote, stuwende kracht.
Kortom: een boek waarvan je aan alles voelt dat de auteur
het moest schrijven. Zowel een prachtig monument voor
de grote liefde als een keiharde afrekening ermee.

2

IN TRAINING
seconde en is goed te doen: omdat je vooral om je eigen
as draait, blijft je maag op dezelfde plek en word je niet
misselijk. Ogen openhouden helpt, alhoewel dat waarschijnlijk goede raad is voor alle buitenaardse activiteiten.
Voor onze generale repetitie zinken we naar de bodem
van de watertank van NASA. Astronauten trainen veel
met verzwaarde pakken onder water, omdat dat de gewichtloosheid van de ruimte goed nabootst. Hier oefenen
we voor onze Extra-Vehicular Activities (EVA’s), beter
bekend als space walks. Op acht meter diepte mogen we
even spacebasketballen, maar daarna moet er een klus
geklaard worden: de taak is een constructie in elkaar
schroeven, waarbij duidelijk wordt dat dat zo eenvoudig
nog niet is als schroef, bout en mens steeds ieder een
eigen kant op drijven. Na meer moeite dan je ervan af
ziet - we hebben bepaald geen Hubble neergezet - mogen
we weer naar boven, waar we het resultaat beloond
wordt met zuurstof, zwaartekracht en een föhn.
Dan is het zover: we gaan op missie. Metro krijgt de
functie van Capsule Communicator (CAPCOM), het con-

tactpunt tussen mission control en het ruimteveer. Met
een hoop „Roger That”, „You are a go”, minder makkelijk
van de tong rollende ruimtetermen en een hoop gescrol
door schermen vol data lukt het de bemanning op de
maan af te lossen en veilig op aardse bodem te zetten.
Maar dan volgt de tweede missie. Na een geslaagde
herhaling van de watertankoefening - een paar naar de
oneindigheid afgezweefde schroeven daargelaten willen we als bemanning van een spaceship terugkeren
als we een „Houston, we have a problem” moeten afgeven. Vijf problems en panisch naar oplossingen zoekende
collega’s in mission control later valt het systeem uit.
Toch komt op de schermen de Floridiaanse kust rond
Cape Canaveral in beeld. Maar een stukje naast de landingbaan komen we tot stilstand. We worden begroet
door onze instructeur. „Gefeliciteerd, jullie zijn dood”,
klinkt het vrolijk. Een klein mankement heeft ons via een
kettingreactie de das omgedaan. Onze astronautendroom spat uiteen. Mars is nog ver. En de aarde zo gek
nog niet.

HANK GREEN - EEN
ZEER OPMERKELIJK
VERSCHIJNSEL
Zo simpel kan het gaan: een
onbekend iemand zet een
filmpje online, het filmpje gaat
viral en plots mag die onbekende persoon overal uitleg komen
geven. Het overkwam de populaire Amerikaanse vlogger Hank
Green (1980) meer dan eens, en
het overkomt het hoofdpersonage in zijn debuutroman
ook: April May heet ze, ze stuit midden in Manhattan op
een grote sculptuur en zodra ze een filmpje daarvan op
YouTube zet, ontstaat er een mediacircus waar zij als ‘ontdekker’ in wordt gezogen. Een zeer opmerkelijk verschijnsel is een luchtig, swingend geschreven geheel, waar stilistisch en vormtechnisch genoeg op aan te merken valt maar dat lijkt Green ook best te beseffen. Met vaart loodst
hij ons door dit grappige, soms bijna science fictionachtige
verhaal, ideaal voor jonge lezers, en bovenal een uitgesproken lekker boek.

3
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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!
1 x Beleef Duisburg in het
Ruhrgebied t.w.v. € 420,-

EERLIJK
ARGELOOS

ONKREUKBAAR

BRAAF

ONVERMENGD

BRAVERIK

OPENHARTIG

EDELMOEDIG

OPENHEID

EEN BRAVE HENDRIK

OPPASSEND

3

EERLIJK DELEN

RECHTSCHAPEN

1

EERLIJK GEZEGD

RECHTVAARDIG

3

EXACT

RECHTZINNIG

1

FAIRTRADEBANAAN

ROND

2

FORMEEL

SCRUPULE

GULHEID

STIPT

3
2
2
2

3

Eropuit in Duisburg; een verrassend leuke, historische havenstad
waar je heerlijk kunt shoppen. Jullie verblijven twee nachten op
basis van logies met ontbijt voor vier personen op een familiekamer
in een van de twee City-Hostels die de stad rijk is.
Daarnaast ontvang je een combiticket voor Sea-life en Legoland
voor 4 personen.

ONBERISPELIJK
O

4

1

3

2

2

2

2

2

1

3

SUDOKU
U

Meer info op www.city-hostels.com/nederlands,
www.visitsealife.com/en/oberhausen/ en
www.legolanddiscoverycentre.de/oberhausen-en/
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GRAANAFVAL
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OPLOSSINGEN

Download
GRATIS
de Denksport
Sudoku app!

behoorlijk
WOORDZOEKER
1
3
9
8
7
5

6
4
5
2
9
3

2
8
7
1
4
6

3
9
6
7
8
4

7
1
8
5
3
2

4
5
2
9
6
1

9
2
3
6
1
8

8
6
4
3
5
7

5
7
1
4
2
9

2 7 5 1 6 8 4 9 3
6 1 9 5 4 3 7 2 8
4 8 3 2 9 7 5 1 6

DOWNLOAD

GRATIS

REGISTREER JE
EN ONTVANG 250
GRATIS CREDITS!

1

2

3

4

5

6

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 12 nov 2018 via 0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)
Op www.denksport.nl/metro worden de prijswinnaars gepubliceerd. Prijzen zijn niet
in te wisselen voor geld en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

TENTJE-BOOMPJE

EXCLUSIEF VOOR METROLEZERS

SUDOKU

BINAIRE PUZZEL
Gebruik alleen de cijfers 0 en 1. Elke regel en elke kolom telt
evenveel enen als nullen. Er mogen niet meer dan 2 enen
of nullen naast of onder elkaar staan

!
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VOOR

1
0

€19,95
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REGISTREER JE
EN ONTVANG 250
GRATIS CREDITS!
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DOWNLOAD

GRATIS

OPLOSSING

(ABONNEMENT STOPT
AUTOMATISCH)

GA NAAR
WWW.DENKSPORT.NL/
METRO-ACTIE

metronieuws.nl
vrijdag 9 november 2018

13

Ochtendspits

Recept

Avondspits

7

2
7

OZO

13

3
12

ZZO

8

13

Sinaasappel-amandeltaart
7

13

3

9

14

4

Z

Z

Deze week
Vr

5° 13°

8

Za

9° 13°

6

Zo

9° 13°

6

Ma

9° 13°

6

Di

9° 13°

7

4

5

5

3

4

ZO

Z

Z

Z

ZW

Zon & maan
07:48 uur

16:57 uur

09:27 uur

18:25 uur

ik kijk Weerplaza

Volgende maanfase
Eerste kwartier op 15 nov

SPEURDERS
Vakantie & vrije tijd
Vakanties in Nederland
PESSE, te huur recr.bungs. Aanbieding 26/10 tot 21/12. €.115,00
p/week info: www.bungalowpark-nuilerveld.nl of tel. 020-4412491

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 SAKHO astroloog en medium, helpt u bij de moeilijkste
probl. geen probl. zonder oploss. terugk. geliefde etc. 100%
resultaat! Tel 06 87 79 25 38

SPEURDERS

Vakantie binnen Europa

Download de app

Ingrediënten voor 6-8
personen
• 2 middelgrote of 3 kleine
onbespoten bloedsinaasappels, plus plakjes bloedsinaasappel om te serveren • 100 ml
fruitige extra vergine olijfolie,
plus extra voor de bakvorm
• 175 g ongeraffineerde
rietsuiker • 4 biologische
eieren, losgeklopt • 175 g
amandelmeel • 2 tl bakpoeder (zo nodig glutenvrij)
Bereiden
Was de sinaasappels en doe
ze in een pan. Zet ze onder
water, breng aan de kook en
laat ze ongeveer 30 minuten
koken totdat ze helemaal
zacht zijn. Haal de sinaasappels met een schuimspaan uit
het water en laat afkoelen.
Snijd de sinaasappels in
tweeën, verwijder eventuele
pitjes en doe ze in een keukenmachine. Laat deze kort
tot een gladde puree draaien
en zet opzij.

Verwarm de oven voor op 180
°C/gasovenstand 4. Vet een
springvorm met een doorsnede van 20 cm licht in met
olijfolie en bekleed met
bakpapier. Klop met een
elektrische handmixer de 100
ml olijfolie, rietsuiker en
eieren in 3-4 minuten licht en
luchtig. Schep er met een
grote metalen lepel het
amandelmeel en bakpoeder
door. Spatel dit geheel door
de gepureerde sinaasappels
zodat alle ingrediënten goed
vermengd raken.
Schep het beslag in de springvorm en zet deze 50-60
minuten in de oven totdat de
taart goudbruin en flink
gerezen is, en niet langer
wiebelt als je de vorm even
beweegt.
Laat de taart in de vorm
helemaal afkoelen. Serveer
punten met een paar sinaasappelschijfjes ter garnering.
Het nieuwe Vegalicious, Alice Hart, 15,-

LEES AUTOVISIE
NU VOOR MAAR

€42,-

PER 13 NUMMERS

www.speurdersindekrant.nl

Zaken &
Transacties
Luxe busreizen Spanje 10 dagen
App. Acuarium bij 4p. 23 nov €99 11,18,25 jan €116
Gratis nieuwe wintergids 2018/2019!
Benidorm Mont Park ***nov, dec en jan va. €229
Royal Class €25 - First Class €55 adm. kst €10
Gratis gids 045-5227777 boek online www.boosten.nl

Heijstek Verenigd Bezit B.V. in
liquidatie gevestigd te Amsterdam is ontbonden per 6 november 2018 in verband met beëindiging van haar activiteiten. De
stukken als bedoeld in artikel
2:23b van het Burgerlijk Wetboek liggen voor een ieder tot
11 januari 2019 ter inzage ten
kantore van het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
te Den Haag en ten kantore van
de rechtspersoon in Amsterdam.
Gezocht investeerder voor onroerend
goed,
mob:
0684606743

Direct resultaat!
Maak & plaats uw
Speurder via:

Algemeen

WWW.AUTOVISIE.NL/START

Kom naar Eurospoor2018!
Alles over modeltreinen. Jaarbeurs Utrecht.
9-11 nov., www.eurospoor.nl

ONTVANG AUTOVISIE MAGAZINE NU
OOK LEKKER THUIS, GA NAAR:

www.speurdersindekrant.nl
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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.
@HANNYVIVIER IS
HELEMAAL IN HAAR
ELEMENT MET KOFFIE
EN EEN BOEK ONDERWEG NAAR NIJMEGEN

Reizen met de trein.
Wie herinnert zich
nog de kartonnen
#treinleven kaartjes?
@MinyVroeg

Voor @SAMAH onderweg naar Alkmaar.
Lang leve het mobiele
kantoor #treinleven

@metro
@MariaVerkade

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Als je een moeilijke periode doormaakt, dan zul je merken dat je de
dingen eindelijk ook anders kunt gaan zien. Je krijgt weer ruimte
voor jezelf en je zult een grote persoonlijke groei doormaken.

STIER 20/4-20/5
Ga nou eens in tegen die mensen die dingen zeggen en doen waar
je het helemaal niet mee eens bent. Je hebt nu de kracht en de
energie ervoor, maak daar dus gebruik van.

TWEELING 21/5-20/6
Je hebt iets op je lever. Een probleem waar je mee rondloopt.
Reken er op dat dit niet snel zal worden opgelost. Een prima
situatie om je geduld te oefenen. De tijd brengt de oplossing.

KREEFT 21/6-22/7
Neem geen of zo min mogelijk risico’s vandaag. Dit is typisch een
dag om stil te zitten en niet te bewegen. Speel alleen als jij volledig
zeker bent van je zaak. Wacht anders liever tot morgen.

Hopelijk was de rest van je dag ook
goed!

Heel goed! Anders ben je nog stijf
van de spanning aan je tentamen.

Dank voor je snelle antwoord!
Waarom ga je niet gewoon?

Cool!

Jij ook goedemorgen!

Altijd het fijnste moment van de
dag!

LEEUW 23/7-22/8
Ben jij de laatste tijd koppig geweest? Probeer een keer toe te
geven, ja zal daarmee echt geen gezichtsverlies lijden. Je zult
verbaasd staan hoe goed je omgeving op je actie zal reageren.

MAAGD 23/8-22/9
Ben jij de laatste tijd koppig geweest? Probeer een keer toe te
geven. Je zult verbaasd staan hoe goed je omgeving daarop zal
reageren.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Vandaag wordt het jou allemaal even te veel. Ga een lekkere
wandeling in de frisse lucht maken. Als je terugkomt ligt alles er
nog precies zo, maar jij bent in je hoofd in ieder geval lekker
opgeruimd.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Je hebt vandaag een warm emotioneel gevoel. Je straalt liefde uit
en dat heeft een zeer positieve uitwerking op jouw liefdesrelatie of
kan zelfs een nieuwe liefde doen opbloeien.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Jij bent vandaag een superoptimist. En dat komt goed uit want met
deze positieve instelling, bereik je alle doelen die jij je voor vandaag gesteld had.

STEENBOK 22/12-19/1
Je kunt de situatie heel realistisch inschatten. Daardoor kun je ook
de moed en het geduld opbrengen door te zetten, terwijl iemand
anders al was afgehaakt. Heel goed gedaan.

WATERMAN 20/1-19/2
Er kan vandaag een pittige discussie ontstaan. Daar is niets mis
mee, zolang jij duidelijk bent. Gebruik geen omwegen of diplomatie, wees rechtdoor zee. Gevoelig wordt het gesprek sowieso.

VISSEN 20/2-20/3
Jij hebt de neiging om dingen die je dwars zitten niet uit te spreken. Dat maakt je erg nerveus en je optreden zal daardoor onzeker
zijn. Dat kun je echt niet gebruiken. Heb vertrouwen in jezelf.

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
Nieuw broekie aan.
#treinleven
@Lssnbrg

@JANSENPAULINE
STOND EEN POOSJE IN
DEVENTER TE WACHTEN. GELUKKIG WAS
ER KOFFIE.

BAK
LEEG?
Is de Metrobak op jouw
station ’s
ochtends al
leeg? Laat
het ons
weten. App
een foto van
de bak en de
stationsnaam naar:
06 83 52 16 71

De waarheid
Pasgeleden las ik een stuk in NRC van Bas Heijne over het
feit dat we steeds makkelijker te manipuleren zijn. Denk
aan mensen die opeens massaal hun kinderen niet meer
laten inenten, een groeiende groep die niet meer gelooft
dat de aarde rond is en mensen die luid roepen dat de
opwarming van de aarde niet echt is. We geloven met z’n
allen steeds minder in wat de wetenschap ons vertelt, ook
al spreken zij de waarheid. Want de waarheid, zegt men,
wat is dat nou?
Ik dacht terug aan mijn tijd op de middelbare school,
toen ik voor Nederlands De Donkere Kamer van Damokles
moest lezen. Een vreselijk langdradig boek, waar mijn
puberbrein zich met moeite doorheen heeft geworsteld
maar wat me toch altijd is bijgebleven. De reden? De
conclusie van het boek: ‘de waarheid is subjectief’.
Maar is dat wel echt zo?
Mensen lijken tegenwoordig de waarheid altijd wel
naar hun hand te
kunnen draaien, dit
argument gebruikend.
Denk aan Donald
Trump, die leugens
verspreidt onder de
schuilnaam ‘alternative facts’. Het lijkt wel
alsof een groep mensen de waarheid
compleet kapot probeert te maken, om
vervolgens allerlei rare
dingen de wereld in te
Babette Sutter
kunnen slingeren en
de boel massaal te
ontregelen. En wij
gaan daar met z’n allen vrolijk in mee.
In al deze gekte probeer ik het hoofd koel te houden en
me te focussen op de harde, wetenschappelijk bewezen
feiten: dat je geen autisme krijgt van vaccinaties, de aarde
een bol is en de ijskappen massaal smelten. Waarom? Dat
is gewoon de waarheid.

‘We geloven met
z’n allen steeds
minder in wat de
wetenschap ons
vertelt, ook al
spreken zij de
waarheid.’

WOW!
Het lijkt soms wel een
sport: het maken van
foto’s van landschappen en steden uit de
trein. Soms krijgen wij
bij Metro het gevoel
dat al die treinreizigers elkaar proberen
te overtreffen met al
die fraaie kiekjes. De
winnaar van vandaag
is zonder twijfel
@maxitop11 die deze
prachtige foto maakte
van de zonsopkomst
bij Culemborg. Echt,
wij kunnen hier uren
naar blijven kijken.

BABETTE SUTTER
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

Bijna ja...

Ben je nu verzopen in een kopje
koffie?!

En op andere momenten van de
dag is ie niet vaag...?

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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