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‘Vrienden’ voor Benno
L. en Volkert gezocht
Hulp. Vrijwilligersorganisaties zoeken dringend extra hulp om gedetineerden na hun terugkeer in de samenleving op het rechte pad houden. Ruim
zevenduizend nieuwe vrijwilligers zijn nodig. Van de vrijgelaten delinquenten pleegt 70 procent binnen zes jaar weer een strafbaar feit. Vrijwilligers die
ex-criminelen begeleiden in en buiten de gevangenis moeten daar verandering in gaan brengen. PAGINA 5

De 61-jarige Vladimir Poetin is weer een vrij man. Gisteren scheidde hij na een huwelijk van 31 jaar officieel van zijn vrouw Ljoedmila Sjkrebneva. Tussen de huwelijksperikelen door loopt de spanning
tussen Rusland en het Westen verder op. De NAVO vreest na de inlijving van De Krim een inval in het oosten van Oekraïne. / ALEXEY DRUZHININ | EPA

Poetin weer single
RUSSISCHE PRESIDENT OFFICIEEL GESCHEIDEN

Je hoeft helemaal geen verstand van
klassieke muziek te hebben om er
van te houden. Dat zegt muzieksa-
mensteller Floris Kortie van het jubi-
lerende radiostation Classic FM. Hij
wil graag afrekenen met dit hardnek-
kige misverstand over klassieke mu-
ziek. PAGINA 13

”Klassiek geeft
een echte kick”

Staatssecretaris Mansveld wil dat
geweldsplegers, zakkenrollers, win-
keldieven, drugsgebruikers en andere
overlastveroorzakers een stationsver-
bod opgelegd kunnen krijgen. Een
overtreding leidt tot twee maanden
cel of een boete van 4050 euro. Neder-
landse Spoorwegen en de vakbonden
zijn blij met het voorstel. PAGINA 3

Stationsverbod is
in 2015 mogelijk

Door de 2-0 uitzege van gisteravond
tegen RKC Waalwijk kan Ajax zondag
in de uitwedstrijd tegen Vitesse kam-
pioen worden. Dit wordt de vierde
landstitel op rij voor de ploeg van
coach Frank de Boer. Naaste belager
Feyenoord dat in Almelo

Heracles met
2-1 versloeg,
moet die dag
dan wel punten
morsen. PAGINA 19

Ajax kan zondag
landstitel pakken

PAGINA 18

3 BROEKEN HALEN
EN MAAR 2 BETALEN
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Bellen Onbeperkt NL
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Dodelijke ongevallen op onbewaakte
spoorwegovergangen, zoals die van
gisteren bij het Groningse dorp Win-
sum, zijn niet zomaar uit te bannen.
Het kost namelijk 56 tot 112 miljoen
euro omalle112onbeveiligde spoorwe-
govergangen aan openbare wegen in
het land uit te rusten met een stopsein
en/of spoorboom. En een tunnel aan-
leggen kost gemiddeld zo’n 5 miljoen
euro. Het grootste deel van de investe-
ringmoet de toch al krap bij kas zitten-
de lokale overheid ophoesten, aange-
zien spoorbeheerder ProRail van het
kabinet ook al stevig moet bezuinigen.

Maar zelfs als alle spoorovergangen

zijn beveiligd, is het nogmaar de vraag
of het probleem daarmee is opgelost.
De jaarlijkse dodelijke ongevallen zijn
veruit het vaakst te betreuren op over-
wegen mét een stoplicht of spoor-
boom, zo blijkt uit cijfers van ProRail.
De slachtoffers zijn volgens de spoor-
beheerder vooral mensen die, vaak
vanwege haast, onder een dichte
spoorboom kruipen of een rood sein
negeren. Als ze een snel naderende
trein over het hoofd zien, is het onheil
nauwelijks nog af te wenden. Ondanks
diverse publiekscampagnes die waar-
schuwen gewoon even te blijvenwach-
ten voor een gesloten spoorovergang,
blijft dit gevaarlijke verschijnsel aan-
houden.

Een ongeval zoals dat van gisteroch-
tend in Groningen vindt jaarlijks tien
tot vijftien keer plaats, meldt ProRail.
Een 67-jarige man uit Aadorp kwam
rond zeven uur ’s ochtends om het le-
ven toen zijn auto op de onbewaakte

spooroverweg op de Voslaan in Win-
sum werd geschept door een trein van
Arriva. De politie vermoedt dat er spra-
ke is van een ‘noodlottig ongeval’, mo-
gelijk veroorzaakt door de mist. Een
kabelkast met 180 aansluitingen werd
door de auto geraakt en moest in zijn
geheel worden vervangen. Hierdoor
duurde het de hele dag voor het spoor
weer in gebruik konworden genomen.

ProRail laat weten zijn uiterste best
te doen om de veiligheid rond bewaak-
te en onbewaakte spoorwegovergan-
gen te vergroten. Een woordvoerder
benadrukt wel dat Nederland samen
metOostenrijkhet hoogste percentage
beveiligde overwegen heeft. ”Mis-
schiendatwehierdoorminder gewend
zijn aan een overweg zonder beveili-
ging.” Vanwege de hoge kosten voor
overwegbeveiliging en spoortunnels
zegt ProRail ook met wegbeheerders
samennaaroplossingen te zoeken: ”De
eneweg sluiten ende ander beveiligen.
Eenweg omleiden, waaropwij de over-
weg kunnen weghalen. Een doorgaan-
de weg afsluiten. Of een toeristische
fietsroute plannen over een bewaakte
in plaats van een onbewaakte overweg.
Dat soort oplossingen.”

Er zijn nog ruim honderd onbeveiligde spoorwegovergangen in het land, hoewel de meeste ongelukken juist op bewaakte plaatsvinden. / JEROEN JUMELET | ANP
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Onveilige spoorweg
lastig uit te bannen
Ongeluk. Beveiliging
spoorwegovergang is duur
én lost het probleem ook
niet volledig op.

Niet goedkoop

5
ton tot zeker een miljoen euro per stuk kost het
inbouwen van beveiliging op een spoorwegovergang.
Een onbewaakte overgang kan worden uitgerust met
een stoplicht en/of spoorbomen. Een
standaardspoortunnel bouwen kost ongeveer een half
miljoen euro per overgang.

RUBEN
EG
ruben.eg@metronieuws.nl
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Het Russische leger aan de grens
met Oekraïne is sterk genoeg voor
een aanval. Als het bevel komt,
dan kan de troepenmacht Oost- en
Zuid-Oekraïne in een paar dagen
onder controle hebben. Daarvoor
waarschuwt de Amerikaanse
NAVO-bevelhebber Philip Breedlo-
ve. Volgens hem kan de troepen-
macht van naar schatting 40.000
militairen zijn doelen binnen vijf
dagen hebben bereikt. ANP

Crisis

”Russen bezetten in drie
dagen Oost-Oekraïne”

Het Europees Parlement is ak-
koord gegaan met een voorstel om
het geluid van auto’s en vrachtwa-
gens te reduceren. Het parlement
wil het geluid van traditionele
auto’s in de toekomst met 4 deci-
bel terugbrengen. De overlast zou
daarmee met een kwart afnemen.
Voor vrachtwagens wordt het 3
decibel. Stille elektrische- of hybri-
de voertuigen moeten juist meer
geluid gaan maken. ANP

Stiller

EU-parlement pakt
geluid verkeer aan

Premier Mark Rutte is door de Tweede
Kamer op de vingers getikt omdat hij
op 18 maart niet aanwezig was bij de

afronding van een debat over de EU-top
later die week. Volgens de Kamer lijkt
het erop dat Rutte die dag zijn campag-
neactiviteiten voor de VVD liet voor-
gaan. Op 18 maart, de dag voor de

gemeenteraadsverkiezingen, mopper-
de de Kamer ook al dat Rutte wegbleef

bij het debat.

Weggebleven

Kamer tikt Rutte
op vingers



Vraag naar de voorwaarden!
In samenwerking met een van de

grootste trouwringfabrikanten van Europa.

Kijk voor de aktiemodellen op:

www.duooflove.nl
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TROUWRINGEN

Juwelier Arman -Almelo
Juwelier Brummer -Almelo
Juwelier Moes -Almelo
Juwelier Nyborch -Almere-Stad
Lott’s Diamonds -Almere-Stad
Vos & Vos -Amersfoort
Juwelier Jos Bergsma -Amsterdam
Bofb -Amsterdam
Juwelier MarcoWestra -Anna Paulowna
Juwelier van der Mey -Apeldoorn
Juwelier Chris Veenemans -Arnhem
JuwelierHelldorferPresikhaaf -Arnhem
Juwelier van Teylingen -Assen
Juwelier Silvrants -Baarlo
Juwelier Ettema -Barendrecht
Juwelier Leyendijk -Beilen
PP-Design -Bergen op Zoom
Juwelier van Osch -Berghem
Juwelier Meier -Best
Juwelier Hinke -Bovenkarspel
Albers Juwelen -Breda
Van Gurp Juweliers -Breda
Juwelier Brandligt -Bussum
Wolters Juweliers -Coevorden
Juwelier Hofland -Denekamp
RIDO Trouwringenstudio -Den Haag
Juwelier Langerak -Den Haag
Juwelier Ringeling -Deurne
Juwelier Peters -Deventer
Juwelier Hannink -Deventer
Mieke’s Sieraderie -Doornspijk
Stijl Juweliers -Dronten
vanWoerkom Juweliers -Druten

Kameleon Sieraden -Eindhoven
Kaptijn Juweliers -Emmeloord
Juwelier Koelink -Enschede
Juwelier Huijssoon -Epe
Isis Jewels -Ermelo
Mariska Timmer -Geldermalsen
Juwelier Hoogendoorn -Goirle
Juwelier Kranenberg -Goor
Juwelier J en B van Ark -Groningen
Juwelier Martin van Dalen -Groningen
Juwelier Hazekamp -Groningen
Mucci Haaksbergen -Haaksbergen
Haverkort Juweliers -Haarlem
Le Mariage -Haarlem
Juwelier Poorter -Harderwijk
Juwelier Jeroen Luth -Hasselt
Juwelier Meiling -Heerde
Juwelier Vrielink -Heerenveen
Broekhuis Juweliers -Hellevoetsluis
Juwelier van Osch -Helmond
Jan ten Hoor Juwelier -Hoogeveen
Isis jewels -Jsselstein
Pardeux trouwringenwinkel -Kaatsheuvel
Juwelier Keen -Klazienaveen
Juwelier Luitjens -Lelystad
Trouwringen Atelier Lottum -Lottum
de Vries Juweliers -Maarssenbroek
Juwelier van den Berg -Meppel
Juwelier Kern -Middelharnis
Juwelier Pekelsma -NieuwAmsterdam
JuwelierPaul van ’tHullenaar -Nieuw-Vennep
Juwelier de Graaff -Nijkerk
Ronald Reijnen -Nijmegen

Saffier Juweliers -Nijverdal
Kaptijn Juweliers -Nunspeet
Goudsmederij Tanke Visser -Oldenzaal
Juwelier Holtkamp -Oss
Juwelier Hendriksen -Rhenen
Mucci Jewels &Watches -Rijssen
Ellen Juwelier -Roosendaal
Juwelier Schute -Rosmalen
Rings to Connect -Rotterdam
Juwelier Het Juweel -Rotterdam
Juwelier de Eenhoorn -Schoonhoven
Juwelier Jan deWever -Sittard
Juwelier Klaas Oosterhof -Sneek
Broekhuis Juweliers -Spijkenisse
Juwelier Momentum -Stadskanaal
Jan ten Hoor Juwelier -Steenwijk
Juwelier Verlinden -St. Hubert
Juwelier Plegt-Haarman -Tubbergen
Weltevreden Juweliers -Twello
Kaptijn Juweliers -Urk
Rings to Connect -Utrecht
Juwelier Rijnders -Valkenswaard
Laméris Juwelier -Veenendaal
Rozenhof Trouwringen -Veeningen
Bommel Goudsmederij -Veldhoven
Juwelier Verlinden -Venray
4EverRings -Voorburg
Juwelier Potijk -Vroomshoop
Jan ten Hoor Juwelier -Winschoten
Juwelier Milikan -Winterswijk
Juwelier Klaas Oosterhof -Zwolle
Trouwringen Zwolle -Zwolle
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Argus.Vrouwengevangenis leeg
na aardbeving Chili

Geweldsplegers, zakkenrollers, win-
keldieven, drugsgebruikers en andere
overlastveroorzakers op het station
kunnen volgend jaar voor enige tijd ge-
weerd worden van het treinstation.
Zo’n verblijfsverbod geldt voor zowel
het station als alle daarbij horende
voorzieningen, zoals perrons, trappen,
tunnels en liften.Wie zichhierniet aan
houdt, kan twee maanden de cel in
draaien of een boete van 4050 euro op-
gelegd krijgen. Dat staat in een wets-
voorstel dat staatssecretaris Wilma
Mansveld van Infrastructuur aan de
Tweede Kamer heeft gestuurd.

NS en spoorvakbonden zijn erg blij
met het voorstel. ”Het is ooknodig”, re-
ageert Wim Eilert van vakbond VVMC.
”Er zijn steeds meer stations zonder
politieposten. Stationsverboden kun-
nen opleggen is daarom een prima
zaak.” NS is vooral blij dat het overtre-
den van een verbod strafbaar wordt:
“Dit is een grote stok achter de deur.
We hopen dat de kans op een stations-
verbod een afschrikwekkend effect
heeft. Maar dat moet de toekomst uit-
wijzen.”

Deministerraad stemde eerder al in
met het plan van Mansveld. Als de Ka-
merdit ookdoet, zoudenieuwewetbe-
gin volgend jaar al kunnen ingaan. Op
ditmoment kunnen buitengewoon op-
sporingsambtenaren van vervoersbe-
drijven (BOA’s) alleen reisverboden op-
leggen voor de tram, trein, bus of me-
tro. Tegen overlastgevers op stations
bestaan veel minder middelen.

Hoewel volgens Mansveld slechts
‘tientallen’ personen per jaar in aan-
merking zouden komen voor een stati-
onsverbod, meent zij dat dit toch bij-
draagt aan het verhogen van het veilig-
heidsgevoel: “Met deze wetswijziging
is het voor vervoerdersmogelijk omop

te treden tegen overlastgevers, ook als
die niet met het openbaar vervoer rei-
zen. Denk bijvoorbeeld aan drugsdea-
lers. Door dit verblijfsverbod op stati-
ons kunnen reizigers en personeel vei-
lig op het station verblijven en reizen.”

Reizigers voelen zich steeds veiliger
op het station, terwijl spoorpersoneel
steeds vaker met geweld en agressie te
maken krijgt. NS en spoorvakbonden
riepen minister Ivo Opstelten van Vei-
ligheid en Justitie onlangs op om hier
iets aan te doen. BOA’s vanNS zijn door
steeds verder weggelegen politiepos-
ten vaker als eerste ter plekke bij inci-
denten op het station, zoals geweldple-
ging en winkeldiefstal.

OV-geweld. Staatssecretaris
presenteert plan om
overlastplegers met een
verbod van treinstations te
weren.

NS-beveiligers kunnen volgend jaar een stationsverbod opleggen aan overlastplegers op het
station. / RICHARD VAN DER KLAAUW

Volgend jaar kans op
stationsverbod voor
overlastveroorzakers

Prima

“Iedere dag is het raak op het
spoor. Alles wat kan helpen
om overlastplegers niet op het
station en in de trein te krij-
gen, is prima.”

Wim Ei ler t
Vakbond Voor Rijdend Personeel (VVMC)

Een wijkagent uit Hengelo (O.) is
gistermiddag op het matje geroer-
pen bij de korpsleiding van de
politie Oost-Nederland. Hij plaatste
gisteren een foto van zijn nieuwe
dienstwapen op Twitter met daar-
bij de opmerking ”Don’t f... with
the wijkagent!” De korpsleiding
vindt dit ongepast: ”Wij zijn de
enigen die op straat een wapen
mogen dragen. Daarom kan het
niet dat op deze wijze over onze
wapens wordt gecommuniceerd.”
De wijkagent heeft de tweet die
leidde tot honderden reacties op
Twitter, later weggehaald. ANP

Dienstwapen

Wijkagent op het matje
om ongepaste tweet

Onderzoek naar fraude op De
Haagse Hogeschool heeft niets
opgeleverd. De onderwijsinstelling
liet begin februari een bedrijfsre-
cherchebureau onderzoek doen
naar aanleiding van een tip van
Omroep West over tentamenfrau-
de. Volgens de regionale omroep
had een groep ICT-studenten
toegang tot het computersysteem
van de school en daardoor al vier
jaar inzage in tentamenopgaven
en -antwoorden. ”Het is niet geble-
ken dat de fraude heeft plaatsge-
vonden”, luidt de conclusie van het
bedrijfsrecherchebureau. ANP

Onderzoek

Geen tentamenfraude op
De Haagse Hogeschool

Máxima doopt reddingsboot
In de Vissershaven van IJmuiden verrichtte koningin Máxima gisteren de doop van de Nh1816, een nieuw
type reddingsboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Na haar aankomst
kreeg de koningin een zwemvest uitgereikt, want er werd ook gevaren op de boot die is geschonken door
de Goede Doelenstichting van verzekeringsmaatschappij Nh1816. De KNRM redt en helpt jaarlijks ruim
drieduizend mensen op de Noordzee en de grote binnenwateren van Nederland, maar is volledig
afhankelijk van giften. REMKO DE WAAL| ANP

RUBEN
EG
ruben.eg@metronieuws.nl





Allemaal verzamelen
voor de nieuwe
C&A kindercollectie!
Kom snel langs bij C&A. Want de nieuwe kindercollectie is binnen!
Stoere denims en heel veel coole tops met trendy prints. En ook
supergave Bio Cotton kinder T-shirts, al vanaf 2,90. Dus waar
moet je zijn voor de allerlaatste kindermode tegen super prijzen?
Bij C&A: altijd de beste prijs
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Er is een fors tekort aan vrijwilligers
die (ex-)gedetineerden zoals Benno L.
ophet rechte padkunnenhouden. Er is
behoefte aan ruim zevenduizendman-
nen en vrouwen die hen begeleiden bij
de terugkeer naar de maatschappij,
een verdubbeling van het aantal men-
sen dat de betrokken vrijwilligersorga-
nisaties - Exodus, Bonjo, Humanitas en
Gevangenenzorg Nederland - nu in
hun bestand hebben.

De organisaties slaan daarom de
handen ineen met de overheid. Naast
het vergroten van het bestand worden
delinquenten actief op de hoogte ge-
bracht van de vrijwilligershulp en
komt er in alle justitiële inrichtingen
een aanbod van vrijwilligers, hopen de
vier organisaties. Ze krijgen daarvoor
jaarlijks van de regering tweemaal zo-
veel geld, zo’n 3 miljoen euro per jaar.
Daarnaast stort het Oranje Fonds jaar-
lijks een half miljoen euro.

70 procent van de delinquenten
pleegt binnen zes jaar weer een straf-
baar feit. Vrijwilligers die ex-crimine-
lenbegeleiden inenbuitendegevange-
nis, moeten daar verandering in gaan
brengen. ”Vrijwilligers bezoeken gede-
tineerden in de gevangenis, onderhou-
den contact, en helpen hem of haar als
maatje weer terug te keren in de sa-

menleving”, zegt Rien Timmer, direc-
teur van Exodus.

Of dehulp echt recidive terugdringt,
wordt wetenschappelijk onderzocht.
Maar feit is dat isolement contrapro-
ductiefwerkt, zegtTimmer. ”Weweten
dat als mensen binding voelen met de
samenleving, bijvoorbeeld door con-
tact met vrijwilligers, er minder terug-
val is. De eerste reflex van de samenle-
ving, iemanduitkotsen, is het slechtste
wat er kan gebeuren. Waarom zou ie-
mand dan zijn leven beteren?”

Maatjes vinden is niet moeilijk, zegt
Timmer. ”Dat gaat bijna vanzelf.” Hij
wijst op de recente ophef rondde pedo-
fiele zwemleraar Benno L. die na zijn
straf in Leiden kwam wonen. Er meld-
den zich toenna eenoproep van een lo-
kale dominee viermaal zoveel vrijwilli-
gers aan als nodig was. ”Vrijwilligers
doen dit uit principiële overtuiging: ie-
mandheeft zijn straf uitgezeten enver-
dient een nieuwe kans. Ze vinden het
ook fijn er mede voor te zorgen dat de
samenleving weer veiliger wordt.” Be-
halve een screening krijgen ze begelei-
ding, advies en scholing.

Duizenden ’vrienden’ gezocht
om criminelen te begeleiden

In Leiden ontstond in februari veel onrust onder buurtbewoners op het moment dat bekend werd
dat de pedofiele zwemleraar Benno L. in hun wijk woonde. Een oproep voor vrijwilligers om als
maatje op te treden daags na de demonstratie kreeg echter ook veel respons. /
EVERT-JAN DANIELS | ANP

Verdubbeling. Vrijwilligers
kunnen ervoor zorgen dat
(ex-)delinquenten zoals
Benno L. en Volkert van der
G. niet meer de fout in gaan.
Maar er zijn meer mensen
nodig; het aantal vrijwilligers
moet worden verdubbeld.

Vrijwilliger Remon (60) werkt in
één van de huizen van Exodus
waar ex-delinquenten worden
opgevangen.

”Vier jaar geleden zocht ik naar
vrijwilligerswerk toen ik mijn
baan kwijtraakte. Ik heb een zwak
voor de zwakkeren in de samenle-
ving. En een beetje spannend is
het ook wel, werken met (ex-)
gedetineerden. Je weet nooit wie je
tegenover je hebt. Per week ben ik
er ongeveer 20 uur mee bezig. Van
het bezoeken van de Dienst Werk
en Inkomen met iemand tot een
woning samen bekijken.

Eén van de mensen die ik bege-
leidde, was een Nederlandse
vrouw. Zij had lang in het buiten-
land gevangen gezeten en was
ontheemd geraakt toen ze weer
naar Nederland kwam. Toen bleek
ze ook nog kanker te hebben en
ben ik met haar naar het zieken-
huis gegaan voor behandelingen.
Ook heb ik geholpen met haar
nieuwe woning en om haar plek
weer te vinden.

Zo nu en dan heb ik nog con-
tact; ze heeft inmiddels haar draai
weer gevonden. Dat is dankbaar
werk. Maar je moet ook kunnen
omgaan met teleurstelling. Als je
weer eens ergens staat te wachten
voor een afspraak en iemand komt
niet opdagen. Mocht ik een betaal-
de baan krijgen, wil ik dit er wel
naast blijven doen.”
ANNETTE KARIMI

Vrijwilliger

Spannend, maar ook
dankbaar werk

Terugval

”We weten dat als mensen
binding voelen met de samen-
leving, bijvoorbeeld door con-
tact met vrijwilligers, er min-
der terugval is.”

Rien Timmer
Directeur van Exodus

ANNETTE
KARIMI
annette.karimi@metronieuws.nl



Mag het toppaard London waarmee
Gerco Schröder tijdens de Olympische
Spelen tweemaal zilver won, morgen
geveild worden en daarmee misschien
voorgoed verdwijnen naar een rijke
sjeik in Saoedi–Arabië? Die vraag staat
vandaag centraal tijdens een kort ge-
ding.

Na het faillissement van springstal
Eurocommerce in Lochem staan diver-
se medaillewinnende toppaarden op
het punt onder dehamer te gaan in een
online veiling. Vanaf morgenmiddag
vijf uur kan er van over de hele wereld
geboden worden op de ruim dertig
paarden, waaronder dus echte olympi-
sche kampioenen.

Maar het ’pronkstuk’ van de veiling,
springpaard London dat goed is voor
tenminste 4 miljoen euro, wordt met

hand en tand verdedigd door de ’eige-
naar’. ”Dit paard moet van de veiling-
lijst”, zegt advocaat Stephan Wensing
diehembijstaat ener vandaagalles aan
zal doen om in een kort geding voor el-
kaar te krijgen dat London niet geveild
wordt. ”London is voor het faillisse-
ment van de springstal door de eige-
naar overgedragen aan het bedrijf van
zijn zoon. Het paard is dus helemaal
geen eigendom van het failliete be-
drijf.” Daarnaast zijn er volgens Wen-
sing nog allerlei andere ’zeer ingewik-
kelde juridische kwesties’ die spelen in
deze door hem als ’zeer moeilijk’ beti-
telde zaak. ”London is het meest kapi-
tale paard, dus de bank zal er alles aan
doen om de veiling van London wel
door te laten gaan.Maarwij zullenmet
zware munitie komen.” Ondertussen
zal de kijkdag die de veilingsite BVA-
Auctions vandaag gepland heeft om de
paarden op de veilinglijst te showen,
gewoon doorgaan. ”Van over de hele
wereld is interesse getoond voor de vei-
ling en de kijkdagen”, laat een woord-
voerder weten. Of de rijke japanners,
sjeiks en andere geïnteresseerden die
speciaal voor London komen, nu voor
niks zijn overgevlogen, moet nog blij-
ken.

”Als het kort geding er niet voor kan

zorgen dat London van de veilinglijst
wordt gehaald, gaan we over op een
spoedappèl voor het Arnhems hof”,
zegt advocaat Wensing. ”We moeten
koste wat het kost voorkomen dat het
paard naar het buitenland verdwijnt.
Dat zal onomkeerbaar zijn. De op-
brengst van London kan natuurlijk al-
tijd terugbetaald worden door de bank
als achteraf blijkt dat wij in ons recht
staan,maar het paard is voorgoedweg,
net als alle medailles die London nog
kanwinnen voor ons land.”Mocht Lon-
don vandaag van de veilinglijst ver-
dwijnen, dan zal Gerco Schröder vol-
gens Wensing nog dit jaar tijdens het
WK in Frankrijk op London te zien zijn.

Olympisch succes onder
de hamer, of toch niet?
Veiling. Vanaf morgen kan
op ruim dertig toppaarden
geboden worden via een
online veiling. Of het
olympisch springpaard
London hier tussen blijft
staan, zal vandaag blijken.

Kosten

400.000
euro is volgens paardenadvocaat Stephan Wensing
jaarlijks door zijn cliënt geïnvesteerd in het olympische
springpaard London.
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ProRail vernieuwt spoor rond Schiphol
Wij werken aan een betere spoorverbinding tussen Amsterdam en luchthaven Schiphol.
Soms hebben wij alle sporen nodig om ons werk goed en veilig te kunnen uitvoeren.

Let op! Schiphol is daarom op de volgende momenten beperkt bereikbaar per trein:
Zaterdag 5 en zondag 6 april 2014
Zaterdag 10 en zondag 11 mei 2014

Mogelijk heeft u langere reistijden of zal u gebruik moeten maken van vervangend vervoer per bus. Wij vragen
uw begrip voor dit ongemak. Voorkom verrassingen en check voor vertrek altijd de reisplanner op ns.nl

Meer weten of vragen over de spoorvernieuwing rond Schiphol? Kijk op prorail.nl/schiphol

Of volg ons via: twitter.com/prorail facebook.com/prorail

Japan stuurt dit jaar geen walvis-
vloot naar de wateren bij de Zuid-
pool. Dat heeft de Japanse premier
Shinzo Abe gisteren bevestigd. De
bekendmaking volgt op de uit-
spraak van het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag. ”Het is
uiterst betreurenswaardig en
teleurstellend, maar Japan zal zich
houden aan de uitspraak”, zei Abe
volgens persbureau Kyodo. ANP

Gerechtshof

Japanse walvisvloot niet
meer naar Antacrtica

Fonteintjes

1 op 25
kinderen wordt ziek van het spelen met een met
regenwater gevuld ’bedriegertje’, een
waterspuiter die bij verrassing uit de grond komt.
Bij heel warme dagen kan dat oplopen tot 1 op de
3 kinderen. De oorzaak is dat het waterreservoir
onder de grond wordt vervuild met honden- en
vogelpoep. Dat blijkt uit een onderzoek van de
Universiteit Utrecht (UU). /ANP

Het Turkse constitutionele hof
heeft de autoriteiten opgedragen
de blokkade van Twitter per direct
op te heffen. Volgens het hof is de
blokkade in strijd met de vrijheid
van meningsuiting zoals die is
vastgelegd in de Turkse grondwet.
De Turkse regering liet Twitter op
21maart blokkeren door de tele-
communicatieautoriteit TIB. De
officiële reden was dat site inbreuk
zou maken op de privacy. ANP

Blokkade

Turks hof eist opheffen
blokkade Twitter

BIANCA
BRASSER
bianca.brasser@metronieuws.nl

Springpaard London in actie tijdens de Spelen in 2012. Vandaag wordt tijdens een kort geding
besloten of het paard op de veilinglijst zal blijven staan van de online veiling die morgen begint. /ANP
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MEGA SURF

10€
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Activeer nu :
SMS 111000 naar 3535

ONBEPERKT GRATIS BELLEN
naar alle Lycamobile klanten
in Europa, de VS en Australië

bij een opwaardering
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(1) MEGA SURF DATA BUNDEL De Lycamobile 1.5 GB Data Bundel biedt klanten toegang tot mobiel internet tijdens de bundelperiode. 1.5GB

datagebruik is onderhevig aan een verandering in snelheid van 3G naar 2G bij gebruik van meer dan 1.5GB data per simkaart per maand zodat

middels deze fair use policy, de onbeperkte toegang tot data bewaakt wordt. Resterend tegoed na de bundelperiode wordt niet overgedragen

naar de volgende periode wanneer de klant de bundel vernieuwd. Voor datagebruik buiten het tegoed geldt het standaardtarief. Deze promotie is

geldig voor 30 dagen vanaf de dag van aankoop. Een klant kan tot wel drie databundels tegelijk hebben. Lycamobile behoudt zich het recht voor

om te allen tijde de promotie of de voorwaarden aan te passen of te vervangen en om deze aanbieding in te trekken, een redelijke termijn in acht

nemend. Deze promotie is bedoeld voor niet-commercieel, particulier gebruik. Lycamobile behoudt zicht het recht voor om de promotie in te trek-

ken of om u uit te sluiten van de promotie wanneer wij vermoeden dat deze promotie voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Het genoemde

standaardtarief bedraagt € 0,19 per MB voor Standaard Plan klanten en € 0,09 per MB voor Saver Plan klanten, afgerond op de dichtstbijzijnde

100KB. Deze promotie is geldig vanaf 07/02/2014.

(2)De promotie is geldig van 10-03-2014 tot en met 31-05-2014. Nieuwe en bestaande klanten dienen op te waarderen nom in aanmerking te

komen voor de promotie, en gratis te kunnen bellen van Lycamobile naar elke Lycamobile voor 30 dagen vanaf de datum van opwaarderen. Klanten

dienen minimaal 1 cent beltegoed op hun account te hebben staan. Promotie is alleen geldig voor particulier gebruik. Na 30 dagen gratis bellen dient

de klant nogmaals op te waarderen om gratis te blijven bellen, zo niet dan wordt het standaardtarief berekend. Internationale gesprekken worden

afgerekend per minuut. Deze promotie is alleen geldig voor klanten van Lycamobile Nederland en is niet van toepassing op roaming gesprekken.

Voor meer informatie en tarieven bezoek www.lycamobile.nl of bel 020 754 3030
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Damn Food Waste krijgt een vervolg.
Het evenement waarbij ruim 6000
mensen curry of soep op het Amster-
damse Museumplein voorgeschoteld
kregen van groenten die anderswegge-
gooid zouden zijn, wordt later dit jaar
ook in Groningen, Rotterdam en Den
Bosch georganiseerd.

“Met onze actie vorig jaar hebben
we veel mensen en politici bereikt,
maar het blijft belangrijk om druk op
de ketel te houden”, legt Joris Lohman,
een van de initiatiefnemers van Damn
Food Waste uit. “Uit onderzoek van de
FAO blijkt dat 28 procent van het we-
reldwijde landbouwareaal wordt ge-
bruikt voor voedsel dat uiteindelijk in
de vuilnisbak belandt. Als jij je bord
niet leegeet, merken kinderen in Afri-
ka daar weinig van, maar er is er wel
degelijk een link tussenvoedselverspil-
ling en het voedselvraagstuk.” Met de
actieswil Damn FoodWaste niet alleen
consumenten, maar ook producenten
en supermarkten bewustmaken van
het probleem. “In de productieketen
valt ook nog veel winst te behalen.”

“Grofweg kun je stellen dat 50 pro-
cent van de 4,4 miljard euro die jaar-
lijks in Nederland aan voedsel wordt
verspild, aan consumenten valt toe te
rekenen”, legt ToineTimmermans, van
de afdeling Food & Biobased Research
van de Wageningen Universiteit uit.
“Voedselproducenten, de tussenhan-
del en de horeca zijn verantwoordelijk
voor 45 procent en supermarkten voor
5 procent, zo’n 300 tot 450 miljoen eu-
ro.”Hoewel supermarkten relatief klei-
ne verkwisters zijn, kunnen ze volgens
Timmermans een grote rol spelen in
het verminderen van verspilling. “Zij
kunnen consumenten bijvoorbeeld
voorlichten over de houdbaarheid van
voedsel. Daar bestaat nogal wat ver-
warring over. En het samenspelmet de
voedselproducenten kan nog beter. Op
het moment dat boeren met een over-
schot aan bloemkool zitten, zouden de

supers die in de aanbieding kunnen
doen.”

Plus-franchiser Bart Groesz in Ro-
zenburg is al goed op weg. “Sinds ik
scherper inkoop en het brood van gis-
teren voor 50 cent verkoop, zit ik met
veel minder restpartijen. Samen met
de Wageningen Universiteit kijk ik nu
of van het fruit met een vlekje en het
vlees dat bijna over de datum is, door
cateraars smoothies ofmaaltijdenkun-
nen worden bereid.”
GLOBAL VILLAGE MEDIA

Landbouwgrond. 28 procent
wordt gebruikt voor voedsel
dat op de afvalhoop belandt

De Nederlandse consument gooit voor naar
schatting voor € 2,5 miljard aan eetbaar (vast)
voedsel per jaar weg. Via voedselproducen-
ten, tussenhandel en retailers belandt voor €2
miljard euro aan voedsel bij biovergisters,
diervoedingsfabrikanten en in de
verbrandingsoven. Supermarkten nemen
daarvan zo’n 300 tot 450 miljoen euro voor
hun rekening. /FLICKR CC

Afvalbak

Iedere Nederlander gooit jaarlijks 47
kilo eetbaar voedselweg.Dat is bijna15
procent van al het beschikbare voed-
sel. Per huishouden wordt jaarlijks
voor zo’n 340 euro in de vuilnisbak ge-
kieperd. Melk, brood en groente staan
in de top-3 van producten die het
vaakst in de vuilnis- en GFT-bak belan-
den. Ook rijst en pasta worden veel
weggegooid, 30 procent van onze rijst
en 20procent vanonzepasta verdwijnt
in de vuilnisbak.

“Verreweg de meeste Nederlanders
willen graag minder verspillen, maar
in de praktijk vinden ze dat toch las-
tig”, legt Roy van der Ploeg,woordvoer-
der van het Voedingscentrum uit.
“Mensen kopen te veel, weten niet
goedhoe ze restjesmoeten bewaren en
hergebruiken en ze koken vaak te veel
aardappelen, rijst en pasta.” Omconsu-
menten te helpen minder voedsel te
verspillen ontwikkelde het Voedings-
centrum een aantal apps en online
tools zoals de NoWaste Challenge. “Als
je kleine stapjes tegelijk neemt, hou je
gedragsveranderingen beter vol”, weet
Van der Ploeg. “Dus laten wij mensen
elke week een goed voornemen invul-
len.Maak bijvoorbeeld een boodschap-
penlijstje, dan zwicht je minder snel
voor aanbiedingen van verse produc-
tenwaar je vervolgens nietsmee doet.”

De Slim koken app, een andere tool
van het Voedingscentrum is inmiddels
zo’n 170.000 keer gedownload. Die be-
rekent onder andere per gezinssituatie
hoeveel rijst en pasta je moet koken.
Ook vind je er bewaartips. “Met derge-

lijke simpele stappen kun je al zoveel
winnen en dat is niet alleen goed voor
je portemonnee,maar ook voor hetmi-
lieu. Met het voedsel gooi je immers
ook de energie weg die in de teelt, ver-
pakking, transport, koeling en berei-
ding ervan is gestoken en dat is zonde.”

Dat beaamt Ivo de Klerk. Om aan-
dacht te vragen voor verspilling ging
de student Future Planet Studies uit
Amsterdam onlangs samen met twee
medestudenten de uitdaging aan om
een week lang op de kliekjes van ande-
ren te leven. Het drietal ging de deuren
langs, keek wat er overbleef na de
markt en schuimde recepties opdeuni-
versiteit af op zoek naar overgebleven
hapjes. Via Facebook en Twitter riepen
ze op om restjes te doneren.

“Dat leverde onder meer rode kool,
avocado’s, humus, pasta en veel in-
stant noedels op die over de datumwa-
ren”, vertelt De Klerk. “Omdat het een
plekje heeft, of de houdbaarheidsda-
tum is verstreken laten mensen voed-
sel gauw liggen. Zonde, vaak is het nog
goed te eten. Ikhebdieheleweek inelk
geval prima gegeten.”
MARIANNE WILSCHUT

Vuilnisbak. Bijna 15 procent
van al onze boodschappen
wordt door ons weggegooid

Verspilling

”30 procent van onze rijst en
20 procent van onze pasta ver-
dwijnt in de vuilnisbak.”

Roy van der Ploeg
Woordvoerder Voedingscentrum

Damn Food Waste. / FLOOR FORTUNATI/NCDO

Houdbaarheidsdatum

Op verpakkingen kunnen twee soorten
houdbaarheidsdatums staan: een THT-
datum (tenminste houdbaar tot) of een
TGT-datum (te gebruiken tot).

● THT-datum. Staat op producten die
niet snel bederven zoals pasta of
koekjes, na de datum kun je ze vaak
nog lang veilig eten.

● TGT-datum. Staat op zeer bederfe-
lijke producten als vlees en vis, als
die over de datum zijn, kun je ze be-
ter niet eten.

Het zijn weerweggooiweke
n
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speciale aanbieding
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Samsung Galaxy S4
Gratis

500 MB met 4G
Onbeperkt bellen & sms’en

Ook verkrijgbaar in Black Edition
met gratis zwart leren cover

Nu elke
maand 10,-
korting

€10, korting geldt op een 2-jarig Alles-in-1 Mobiel abonnement.
Aansluitkosten eenmalig €29,95 excl. €6,05 thuiskopieheffing. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com

Binnen enkele weken is het in heel
Nederland mogelijk om tijdens je
treinreis zonder problemen te vide-
ochatten, ongestoord je favoriete se-
rie in hd-kwaliteit te streamen of ra-
zendsnel bestanden te downloaden.
Hoe dat komt? Landelijke dekking
van het supersnelle 4G.

Voor wie onder een steen heeft ge-
leefd: 4G is de nieuwe, razendsnelle
generatie mobiel internet. Onder ‘ra-

zendsnel’ mag u op een downloads-
nelheid vanmaximaal 50megabit per
seconde (Mb/s) rekenen. Ter vergelij-
king: 3G haalt maximaal 14,4 Mb/s.

Eind 2012 verkocht deNederlandse
overheid de 4G-frequenties voor in to-
taal 3,8 miljard euro aan telecompro-
viders KPN, Tele2, Vodafone en T-Mo-
bile. Die zijn sinds de aanschaf druk
bezig met de landelijke uitrol van de
nieuwe generatie mobiel internet.
Heel Nederland 4G-ready maken is
niet een kwestie van wat knopjes om-
draaien: alleen al in 2013 zijn volgens
overheidsinstantie Het Antennebu-
reau meer dan 3.000 extra masten uit
de grond gestampt die 4G ondersteu-
nen.

Nederlands oudste telecombedrijf
KPN loopt voorop in de uitrol. Op dit
moment is hun dekkingsgraad 92,4
procent van alle inwoners. Deze
maand worden zendmasten rond de
laatste ‘lege’ zones (Vlissingen en

Zwolle) geplaatst en zal zeker 95 pro-
cent van de Nederlanders kunnen ge-
nieten van het razendsnelle 4G.

Dankzij de hoge snelheid worden
nieuwe deuren geopend. Waar Skype
voorheen enkel goed werkte via het
vaste thuisnetwerk, is videobellen nu
binnen handbereik. Je favoriete Net-
flix-serie kijken tijdens je trein- of
busreis op je smartphone, tablet of
laptop? Dankzij 4G ook geen pro-
bleem.

Gezien de mogelijkheden die 4G
biedt, is het niet ondenkbaar dat we
binnenkort tv via het snelle mobiele
netwerk bekijken. Sinds enkele we-
ken loopt bij KPN een test waarin
klanten via het nieuwe 4G-netwerk –
gratis - verschillende televisiezenders
kunnen bekijken. Na drie maanden
zal de telecomleverancier de test eva-
lueren en de uitkomsten “meenemen
in de verdere ontwikkeling van inter-
actieve televisie via 4G”.

BAM! Televisie via 4G
Toekomst. 4GTV Het is al
bijzonder snel internetten via
het 4G-netwerk van KPN. En
daar houdt het niet mee op.
Mobiel televisiekijken is
binnenkort ook nog eens
mogelijk.

Met zijn allen Netflix via 4G kijken / AFP

Het WK-dossier op Metronieuws.nl
vanaf je buitenlandse vakantiebestem-
ming volgen, hoeft niet meer via het
langzame3Gofdekrakkemikkigewifi-
hotspots. Eigenaren van een 4G-abon-
nement van KPN kunnen ook over de
grens plezier hebben van het snelle
mobiele internet.

KPN laat weten dat hun abonnees in
landen als Spanje, Polen, Duitsland,
Brazilië en Engeland nog voor het WK
ook op 4G-netwerken van samenwer-
kende buitenlandse providers het in-

ternet op kunnen.
Angst voor een torenhoge telefoon-

rekening is niet nodig, want vanaf juli
2014 betaal je (binnen Europa) maxi-
maal 20eurocentpergedownloademe-
gabyte. Europese regels bepaalden eer-
der dat dit 45 eurocent per megabyte
was en in 2012 was het zelfs meer dan
70 eurocent per megabyte. Vanaf de
kwartfinales (de eerste is op 4 juli) kan
je dus veel voordeliger genieten van de
wedstrijden van het Nederlands Elftal.
METRO

Voetbal. Volg het WK ook op
vakantie in het buitenland

De nabespreking van de wedstrijd aan het strand

WAP gewipt, nu 4G

Feiten over 4G.

● 4G is eigenlijk een verzamelnaam
voor vierde generatie technieken
voor mobiel internet. In Nederland
is de Long Term Evolution-technolo-
gie (LTE) het meest gebruikt.

● De 4G-dekkingsgraad qua inwo-
ners, per provider op dit moment:
KPN: 92,4% - Vodafone 67% - T-Mobi-
le 29,4% - Tele2: 0%.

● Hetmerendeel van deNederlanders
gebruikt de oude 3G-technologie,
die sinds 2003 voor de consument
beschikbaar is. 3G heeft een gemid-
delde minimum download-snelheid
van 5,5 Mb/s, 4G is véél sneller en
haalt een gemiddelde downloads-
nelheid van 20 Mb/s.

● Men verwacht rond 2020 de opvol-
ger van 4G te introduceren: 5G heeft
bij eerdere tests al downloadsnelhe-

den 1,25 Gb/s behaald.

● Zegt WAPPEN u wat? In 1999 intro-
duceerde KPN deze vorm van mo-
biel internet. Toen een bezoekje
brengen aan Metronieuws.nl was
tergend traag. Met de snelheid van
WAP - 9,6 kilobit per seconde –
duurde het laden van de site ruim
2,5 minuut.

Supersnel internetten, waar je ook
bent. / AFP
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”Inderdaad, als je
ergens niet vast wil
staan is dat is een
vieze tunnel.”

Jenni fer Delano

”Coentunnel.....soms
lijkt het door alle
storingen ’een tun-
nel te ver’.”

Peter Nel i ssen

Ik leef ernstig mee
met degenen die er
elke dag langs moe-
ten, maar ben blij
dat ik elke dag op
mijn fietsje ga

Nienke Michels

Fijn dat er wordt gewerkt aan een betere doorstroming van de Coentunnel.

Snippers

Mother Goose & Grimm

Wie verliefd is, is alleen. Neem nu de 83-jarige Herbert Riley uit het Engelse
Manchester. Na 55 jaar moed verzamelen, is hij deze week eindelijk een zoek-
tocht gestart naar zijn verloren liefde Reeni, “de vrouw die steeds in mijn
gedachten is gebleven.”

Ach, het verdriet dat tussen die woorden kiert. Herbert leerde Reeni kennen
in een danszaal in Stockport. Elke week spraken ze wel vier, vijf keer af om
met elkaar te dansen. Maar ze kregen ruzie en Reeni vertrok naar Schotland.
En nu, op zijn 83e, heeft Herbert 10.000 flyers laten drukken om de vrouw op
te sporen die hij nooit is vergeten.

Hoe één liefde een mensenleven kan beheersen. Ik zie Herbert al zitten, met
zijn opgekropte liefde, 55 jaar lang. Op een stoel naast de telefoon. Op de bank
voor de televisie of alleen in bed. Luisterend naar de geluiden op straat. Den-
kend aan hoe Reeni en hij samen dansten. Haar hand, brandend in de zijne. Zo
voelde dat tenminste. Wanneer ze samen over de dansvloer zwierden, keek hij

haar aan en kon het niet bevatten. Ze
was prachtig, alles klopte. Hij vond
haar breekbaar mooi, want Reeni kon
glimlachen met haar ogen. Zelfs een
drankje met haar aan de bar kreeg
glans. Herbert vond het leuk als ande-
ren aan hen zagen dat ze bij elkaar
hoorden. Ja, Herbert wilde haar en
niemand anders. Hij voelde het bloed
door zijn lichaam stuwen.

Maar toen. Waarover zouden ze
ruzie hebben gekregen? Ik gok op
liefdesonrust, want onzekerheid is de
emotie die zelfs de zuiverste liefde om
zeep helpt. Getol in het hoofd van

Herbert. Al die liefde, het maakte hem naakt en kwetsbaar. De angst dat hij
zomaar een schouder voor haar was. Dus wilde hij zijn liefde bevestigd zien.
Hij begon grote vragen te stellen, maar de angst iemand te verliezen is een
slechte raadgever. En toen vertrok ze. Arme Herbert. Het voelde alsof er iets
groots aan hem voorbij was gegaan. Een diep gemis.

Maar wie weet vindt hij haar. Herbert en Reeni, twee oude besjes. Ze pakken
elkaar vast, eerst schuchter, en dan stevig. Haar hand in de zijne, warm en
geborgen. Kijk, ze kan nog steeds glimlachen met haar ogen.

Vroeger wilde Herbert dat alles altijd zo bleef. Maar dat kan niet. Je kunt
niets vasthouden in het leven. En zeker niet iets dat je niet bezit. Beter is het
blij te zijn met het simpele feit dat je samen bent, want op zijn best is het
leven een verzameling van goede momenten. Dat begrijpt hij nu.

Liefdesonrust

“Waarover zouden ze ruzie
hebben gekregen? Ik gok op
liefdesonrust, want onzeker-
heid is de emotie die zelfs de
zuiverste liefde om zeep
helpt.”

Luuk Koelman

EEN DIEP GEMIS

Column

LUUK
KOELMAN

COLUMNIST

Kans maken op honderd euro? Upload jouw column van exact vierhonderd woorden en een
foto op onze website metrocolumn.nl. Columns voor volgende week maandag moeten uiter-
lijk donderdag 16.00 uur binnen zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

In jouw persoonlijke ontwikkeling kom
je vandaageengrote stap verder. Je laat je van
je beste kant zien. Dat werkt zeker in je voor-
deel.

Er is iets gebeurd dat je aan het denken
zet. Het bevalt je helemaal niet en voorlopig
blijf jij hier nog even mee rondlopen. Op ter-
mijn zul jewaarschijnlijk jemeningwelbijstel-
len.

Doe vandaag een beetje rustig aan. Het
heeft geen zin jouw wil door te zetten. Al
geeft men toe, men zal er zeker in de komen-
de dagen op terugkomen. Sluit liever een
compromis.

Een goede dag om werkzaamheden op
te pakken die al een tijdje liggen. Je heldere
geest zal er voor zorgendat jij jewerkzaamhe-
den met succes afrondt. Zelfs dingen waar je
niet meer op had gehoopt.

Er gebeurt zoveel om je heen en het lijkt
allemaal even opwindend. Veel spannender
dan je eigen leven. Dat lijkt maar zo. Laat je
niet van je doel afleiden, maar volhard in je
eigen, juiste weg.

Je sociale contacten verlopen prima,
maar in de echte liefde loopt hetminder. Even
geduld. Dan gaat de relatie weer berg op.
Singles ontmoeten een interessant persoon.

De fantastische aanbiedingen vliegen je
om de oren. Het is beslist een "straf" om daar
uit te moeten kiezen. Geniet er maar lekker
van, jij hebt deze wind in de rug beslist ver-
diend.

Jij hebt met je opmerkingen bij iemand
een heleboel emoties losgemaakt. Nu kun jij
je natuurlijk niet gewoon omdraaien en weg-
lopen. Je hebt "A" gezegd en nu moet je ook
"B" zeggen.

In dewerksfeer is voorzichtigheid gebo-
den. Iets in de hele situatie zal blijken niet dat
te zijn wat het lijkt te zijn. Dat kan je in een
lastige situatie brengen. Zorg dat je weet hoe
alles in elkaar steekt.

Het verlangen naar vrijheid laat je niet
los. Jij voelt je bekneld in je relatie, terwijl je
tegelijkertijd je partner helemaal te gek vindt.
Een tweestrijd die je samen met je partner
moet bespreken.

Jouwgevoelens staanweereens flinkop
de kop. Wat eerst veilig en geborgen leek is
verdwenen. Je weet niet meer wat je moet.
Zorg voor ontspanning, dan kun je anders te-
gen de situatie aankijken.

Je kunt beter spijt krijgen van iets dat je
verkeerd hebt gedaan (maar wel hebt ge-
daan) dan van iets dat je niet hebt gedaan
(maar had moeten doen). Dus: Aan de slag!

Ram | 21/3 - 19/4

Stier | 20/4 - 20/5

Tweelingen | 21/5 - 20/6

Kreeft | 21/6 - 22/7

Leeuw | 23/7 - 22/8

Maagd | 23/8 - 22/9

Weegschaal | 23/9 - 22/10

Schorpioen | 23/10 - 21/11

Boogschutter | 22/11 - 21/12

Steenbok | 22/12 - 19/1

Waterman | 20/1 - 19/2

Vissen | 20/2 - 20/3

Horoscoop

Beste Arisman, sorry maar je snapt
er niets van! Nog nooit ging een
column zo nergens over. Lexa is
juist voor onzekere mensen, dus
die statistieken doen er niet toe. En

dat Verbaan het maar eens per jaar
doet, verbaast niemand. Zoals
mijn moeder altijd zegt, je komt
de ware nog wel tegen. Hoe naïef
dit ook is, dat is waar een date
voor is. Om te kijken of het klikt.
Dus ook al denk je geen relatie te
willen, dan kun je alsnog daten.
Want je gaat niet op date met in je
achterhoofd dat je een relatie wil.
En gelukkig weet een vrouw al
binnen een aantal seconden of ze
de man wil trouwen, neuken of
afmaken. MARK WIJNGAARDEN

Vrouw weet binnen
seconden of ze man wil

Date
Roland Danckaert is lekker bezit
met zijn opmerking over de bierre-
clame. Het lijkt erop dat hij zo
verblind is door die reclame dat hij
dingen door elkaar haalt. Radler is
namelijk van Amstel en niet van
Bavaria. Het is handig als je op
fouten wil wijzen, dat je verhaal
wel in zijn geheel klopt. RINUS

Kijk eerst naar jezelf
voor je ander corrigeert

Radler

Ook in Metro? Stuur je brief van
maximaal honderd woorden per
e-mail naar brieven@metronieuws.nl.
Geef je volledige naam en adres op.
De redactie behoudt zich het recht
voor brieven in te korten.

Er is de laatste tijd een nieuwe
trend in het openbaar vervoer (zo
blijkt). De lichaamsgassen lekker
laten gaan.

Of ook wel scheten laten in een
gesloten ruimte. Kanonnen! Wat
kunnen sommige mensen stikken.
Ik snap heel goed dat als je een
scheet moet laten dat je dat ook
gewoon doet, anders krijg je pijn
in de buik. Ik wil toch graag vra-
gen aan de trendvoortzetters om te
proberen om hem in te houden en
in de buitenlucht te laten. Is wel zo
fris. Bedankt! MARK DEEN

Scheten laten in trein
lijkt wel nieuwe trend

Bah

@EVAZOHRA

@evazohra
Als er1ding iswat stage heeft
opgeleverd, is t wel het ver-
mogenommeop temaken in
rijdende treinen. #treinleven
þ@tonboon
Meisje op perron heeft drie
piercings in haar gezicht.
Haar mama gelukkig ook
#schepteenband #treinleven
@freshcookie
Een groep Gerda’s die klaagt
over het leven en het over ’le-
vensthema’s’ hebben. "Of je
vindt aansluiting of niet."
Briljant. #treinleven
þ@florineweryhu
Aan de meneer die z’n jasje
kwijt is in de trein (Adam Nij-
megen), de conducteur heeft
hem. En ik m’n goede daad
weer gedaan. #ns #treinleven

Jouw tweet hier? Twitter mee via #treinleven

Ook meedoen? Stuur ons jouw belevenissen
(tekst en foto’s) in de trein via Twitter voor-
zien van #treinleven.

Niets aan de hand hoor mensen,
we zijn voorbereid!!! We gaan meer
exporteren en onze energiereke-
ning wordt gehalveerd. Alleen wel
een rare gewaarwording al die
toeristen met een snorkel. Slimme
jongen die Ligtvoet van het Plan-
bureau Leefomgeving, maar hij
ziet niet alle voordelen zoals op
vakantie naar spanje zonder files
met een rubberboot. Niks droogte
in Nederland, gaatjes in de dijken
voor irrigatie. Ik heb dit zelf be-
dacht, ook slim toch? OEN! HARRY
NUMMERDOR

Oen

Met de rubberboot op
vakantie naar Spanje



Boos. Dat zijn de voormalige bewoners
van het ’stadsnomadenveld’ aan Dort-
muiden inWestpoort. Hun caravans en
wagens werden gisterochtend ont-
ruimd. Ze hebben zich niet aan ge-
maakte afsprakenmet de gemeente ge-
houden, en dus werd via een rechts-
zaak besloten dat ze weg moeten.

Op het braakliggende terrein wor-
den caravans versleept en houten hui-
zen opgetild door kraanwagens. De po-
litie belet de voormalige bewoners het
veld op te gaan. De ontruiming ver-
loopt rustig en zonder arrestaties. De
groep bevindt zich op het gras tegen-
over hun oude woonplek. Een geit
merkt niets van de drukte en scharrelt
vrolijk rond. Iedereen kijkt vol verba-
zing naar het steeds leger wordende
terrein.

Heidi Read woonde hier de afgelo-
pen twee jaar. Zij snapt de beslissing
van de gemeente wel. ”Het werd hier
erg krap en er kwamen steedsmeer be-
woners bij met psychische problemen.
Maar ons van de één op andere dag
wegsturen, is belachelijk.” Volgens Re-
ad heeft de GGD de bewoners geadvi-
seerd om naar een afkickkliniek te
gaan en vervolgens begeleid te gaan
wonen. ”Dat lijkt mij niks. Ze moeten
toch niet eerst diep zinken om daarna
pas weer door te kunnen?”

JaapNieuwenhuizen, woordvoerder
van de gemeente, weet niets van het

voorstel van de GGD. ”Ik weet alleen
dat wij de bewoners geen alternatieve
woning hebben geboden.” Volgens
Nieuwenhuizen waren er klachten uit
de omgeving over de groep. ”Er kwam
steeds meer afval bij. Ook werd de
groep uitgebreid en dit was niet onze
afspraak.” Bij de bewoners gingen ge-
ruchten over de reden van de ontrui-
ming. Zo zou de grond vervuild zijn,
maar Nieuwenhuizen ontkracht dit.

”De afspraken werden niet nageleefd
en dus moesten wij optreden.” De ge-
meente wil het gebied in de toekomst
gebruiken als bedrijventerrein.

Voormalig bewoonsterWendela van
Wageningen verbaast zich over de
gang van zaken. ”De honden van mijn
buurman zitten nog in zijn camper,
maar hij mag niet in de buurt komen.
Geen idee wanneer hij ze terugkrijgt.”
Later in de ochtend mogen bewoners

hun dieren toch van het terrein halen.
Samenmet hun honden, katten en gei-
ten gaan ze op zoek naar een nieuwe
slaapplaats. Heidi Read blijft positief
en heeft een plan. ”Ik trek richting
Noord. Hopelijkmag ik daar wel legaal
staan.”

Ontruiming. Een groep
’stadsnomaden’ moest
gisteren hun woonplek in
Westpoort verlaten. De
ontruiming verliep rustig.

Bewoners brengen hun dierenin veiligheid, nadat hun terrein werd ontruimd. / JOHN VAN IPEREN

Moedeloze situatie
voor ’stadsnomaden’
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Lijn 2 is één van de mooiste
tramritten ter wereld.

National Geographic Traveler:

Daar zijn we trots op.
Rijdt u ook een keertje mee?

&
AMSTERDAM

EMMA
ANNAERT
e.annaert@tmg.nl

De net aangetreden raadsleden in
Amsterdam willen niet snijden in eigen
vlees. De gemeenteraad zag gisteren
niets in een voorstel van de SP om 20

procent in te leveren van de maandelijk-
se beloning van ruim 2200 euro. Alleen
de Partij voor de Dieren ging erin mee.

Voorstel SP

Raadsleven
leveren geen
salaris in
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“Al hoop ik op
een dag zelf
ook meer dan
€1770 (zelfs
+€416) pm te
verdienen,
maar niet uit

de staatskas. €1,7m per jaar
besparen kan veel goeds mee
gedaan worden.”
Alexius Gabr ie l

“Inderdaad, dat
kan best iets
minder.”

Dick Veldhuisen

Een pagina voor Amsterdam door Amsterdam. Met Stem van de Stad geven we Amsterdammers inspraak in onze krant door lezers bijvoorbeeld te vragen hun
foto’s in te sturen via Scoopshot. Door deze werkwijze kunnen wij nieuws brengen dat Amsterdammers boeit en inspelen op wat zich op straat afspeelt.

Stem van de Stad

Het is prachtig weer voor begin april
en alle tuinen en balkons worden
klaar gemaakt voor de lente en zo-
mer. Wij vroegen Scoopshooters dan
ook om hun tuin of balkon op de foto
te zetten. En wat blijkt? Mensen
blijken al druk bezig geweest te zijn
buiten. Marthe Dohle heeft een foto
van haar stukje groen in gestuurd. De
oplettende kijker herkent misschien
de sportvelden van Amsterdam-Oost.
Marthe vertelt over dit speciale stuk-

je Amsterdam. “Dit is onze heerlijke
achtertuin in Park de Meer, het ge-
bied waar vroeger het oude stadion
van Ajax De Meer stond. We maken
veel gebruik van de tuin, al werd er
vroeger meer geschommeld. We
hebben ook al op het terras gezeten,
met uitzicht op de sportvelden. Zo
kunnen we iedereen zien trainen. In
de zomer maken we gebruik van ons
bootje, dat in het water ligt aan het
einde van de tuin.” Een andere
Scoopshooter, Elena Kravtchenko,
laat trots haar bio-balkon zien. Van
een balkon in Zuid naar Almere.
Didier Buisson kijkt uit naar de zo-

mer. “Heerlijk terras achter. Daar
komt deze zomer een pergola. Nu
heerlijk BBQ’en!” Terug naar Am-
sterdam, waar Odette de Waal hoopt
te kunnen oogsten deze zomer. “Dit
is mijn voortuintje. De hele dag zon,
dus is er een gezellig zitje gecreëerd
Ben ook begonnen met moestuinie-
ren in bakken. Courgette, pompoen,
bietjes, radijsjes en tuinbonen.
Hopelijk deze zomer een overvloedi-
ge oogst!” En onze laatste Scoop-
shooter is Margot Rooda die creatief
een kistje heeft gebruikt om bloe-
men en planten in te doen.
METRO

Tuin en balkon

Jouw stukje groen
in Amsterdam

5 euro
Download de scoopshot-
app op je telefoon en
stuur je foto naar Metro.

LEZERSFOTO

Wat heb je
vandaag aan?
Schoenen die
ik toevallig
tegenkwam in
mijn kast, ik
geloof niet dat
ze van mij zijn,
mijn sjaal en
het sjaaltje in
mijn haar komen
uit India en een
vintage jurkje.

Hou zou jij je stijl om-
schrijven?
Een tikkeltje provoce-
rend en hippie. Vaak is
het een bonte boel bij
elkaar.

Wat mag er niet in een
outfit ontbreken?

Kleuren, mijn outfits
zijn altijd kleurrijk.

Wat is je favoriete
winkel in Amster-
dam?
Eigenlijk ga ik alleen

maar naar vlooienmark-
ten zoals in de IJhallen en
af en toe de Episode of een
andere vintagewinkel.
Voornamelijk vintage
kleding dus.

Wil je iets uitstralen met je
stijl?
Happiness.

Kleed je je in het weekend
anders dan doordeweeks?
Nee, precies hetzelfde.

BIRGIT BARTEN

Stijl van de stad

Hoe modebewust is
Amsterdam? Metro
portretteert elke week
een goedgeklede
man of vrouw in de
rubriek Stijl van de
Stad. Vandaag:
Pauline
Kussmann,
21 jaar en
student.

“Eigenlijk ga ik alleen
maar naar vlooienmark-
ten zoals in de IJhallen
en af en toe de Episode
of een andere vinta-
gewinkel.”

Paul ine Kussmann

Vintage

Een tikkeltje
provocerend
en hippie

Laurens Ivens heeft gelijk, de huidi-
ge vergoedingen voor raadsleden
zijn te riant.

Hier is De Stem van de Stad. Op
deze pagina willen we veel aan-
dacht besteden aan thema’s die
onze lezers zelf aandragen. Zo kun
je met de app Scoopshot jouw
foto’s aan ons verkopen. Ook kun
jij je mening geven via ons menin-
genpanel. Meld je hiervoor aan
door middel van de app Scoopshot
of door een mail te sturen naar
amsterdam@metronieuws.nl.

Doe mee!

Kom ook bij het
meningenpanel

ZATERDAG | 7 JUNI 2014

WICKED JAZZ SOUNDS MICHEL LEGRAND PHIL WOODS EN VELE ANDEREN
FATOUMATA DIAWARA GIOVANCA BRUUT! BENJAMIN HERMAN

RUBEN HEIN

14.00 - 0.30 UUR / TICKETS €39,- / WWW.AMSTERDAMARENA.NL
TALENT IN DE ARENA I.S.M.
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Wat is volgens jou het grootste
misverstand over klassieke muziek
waar je bij dezen voor eens en voor
altijd mee wilt afrekenen?
Dat je er verstand van zou moeten
hebben. Als ik tegen iemand zeg dat
ik iets met klassieke muziek doe, dan
hoor ik altijd: oh ja leuk maar daar
heb ik geen verstand van. Terwijl ik
nooit iemand hoor zeggen: oh ja
popmuziek, schitterend maar ik heb
er geen verstand van. Daar zou ik
graag eens mee afrekenen.

Heb jij er wel verstand van of valt
dat eigenlijk ook wel mee?
Bij klassieke muziek praat je over
honderden jaren muziekgeschiede-
nis, dus voordat ik mezelf echt een
volledige kenner durf te noemen, ben
ik nog wel even bezig. Ik weet als
muzieksamensteller wat luisteraars
willen horen en wat we als Classic FM
willen uitstralen, en dit combineer ik
in de programmering.

Kan je omschrijven wat mensen
zoal graag horen?
Het grappige is dat ik aan mensen die
zeggen geen verstand te hebben van
klassieke muziek, makkelijk drie uur
klassiek kan laten horen die ze al
kennen. Uit films, uit games of geco-
verd in popmuziek zoals de gabber uit
de jaren negentig of gangstarap.
Mensen kennen meer dan ze denken.

Als iemand een uur naar Classic FM
luistert, dan is het voor mij een kick
om er nummers tussen te stoppen die
mensen kennen. Dat de luisteraar
denkt: hé, wat grappig dat dat oor-
spronkelijk van Mozart is. Toeganke-
lijkheid is dus een criterium bij het
samenstellen van de playlist.

Waar komt jouw eigen interesse in
klassieke muziek eigenlijk van-
daan?
Ik heb altijd al een heel brede interes-
se in muziek gehad. Van klezmer tot
reggae tot Nederlandse volksmuziek,
maar klassieke muziek bleef altijd
echt hangen. Als je het een keer
hoort, is het vaak al te gek, maar als

je het tien keer hoort, dan begin je de
muziek echt te snappen. Dat geeft een
kick. Ik was rond de achttien jaar
toen ik dat ontdekte en ging eens
naar het Concertgebouw en de opera,
en toen vond ik het eigenlijk nog
mooier. Wel dacht ik: in de scene
eromheen valt nog wel wat te win-
nen.

Wat viel er dan te winnen?
Dat er veel mensen rondliepen die
claimden er verstand van te hebben,
maar die het daardoor nogal onge-
makkelijk maakten voor de mensen
die er niet echt verstand van hadden!
Het potentieel van klassieke muziek
is groter dan de groep die nu fervent

concertbezoeker is. Ik wil hen ook
niet wegjagen, maar die sfeer er
omheen mag van mij wel anders.

Is dat een missie?
Dat is misschien wat groots om te
zeggen. Ik ben zelf niet het stereotype
klassieke muziek-fan, dus dat werkt al
wat vooroordeelontkrachtend. Ik ga
net zo lief een hele nacht feesten in
een oud kraakpand als naar een goed
pianoconcert in het Concertgebouw.
Dat plezier gun ik anderen ook!

”Verstand van klassieke
muziek is niet nodig”
Radio. Het is onzin om te
denken dat je niet van
klassieke muziek kunt
houden als je er geen
verstand van hebt. Dat zegt
Floris Kortie, de pas 27-jarige
muzieksamensteller van het
deze maand jubilerende
radiostation Classic FM.

Alle muziek op Classic FM is geselecteerd door de 27-jarige Floris Kortie.

CONSTANCE
VAN AMSTEL
constance.van.amstel@metronieuws.nl

Red Hot Chili Peppers bassist Flea
gaat zijn memoires schrijven. De
51-jarige Amerikaanse muzikant
die eigenlijk Michael Balzary heet,
wil daarin volgens zijn uitgeverij
vertellen hoe hij als doorsnee
tiener koos voor een bohemienbe-
staan in Los Angeles en over zijn
wilde jaren, waarin hij bevriend
raakte met Antony Kiedis. Hij zegt
ook te willen ingaan op zijn soms
moeilijke verstandhouding met
Kiedis, zijn talloze ervaringen met
harddrugs en natuurlijk de tumul-
tueuze, inmiddels dertig jaar
voortdurende carrière van de Red
Hot Chili Peppers. Een publicatie-
datum is nog niet bekend. METRO

Flea

Red Hot Chili Peppers
bassist brengt memoires

”Mijn moeder dacht dat ik
bij een vriendin bleef sla-
pen. In werkelijkheid lag ik
met een jongen te vozen bij

het IJsselmeer.”

Vozen

Presentat r i ce Tess Mi lne over haar
puber jaren in Viva .

Volgens Floris Kortie is klassieke muziek
voor iedereen. Hij tipt daarom de volgen-
de vijf stukken voor de beginnende
klassieke muziek-luisteraar.
• Gabriel Fauré: Pavane
•Sergei Prokofjev: uit het ballet Romeo en
Julia – de Montagues en Capulets (ook

bekend als ‘Dans van de Ridders’)
•Ludwig van Beethoven: pianoconcert no. 5
– II. Adagio un poco moto.
•Dmitri Sjostakovitsj: Jazz Suite no. 2 – VI.
Waltz no. 2
•Johann Sebastian Bach: Matthäus Passion –
Aria “Erbarme dich”

Klassiek voor beginners

NU IN DE BIOSCOOP

SCHULDIG TOT JE ONSCHULD IS BEWEZEN

EEN FILM VAN PAULA VAN DER OEST

★★★★
Algemeen Dagblad

★★★
Het Parool

★★★★
Metro

★★★★
de Volkskrant

Flea van The Red Hot Chili Peppers.
/ BRUNOPRESS



In The Mission zingt darkrockband My
Favorite Scar over het heftige vuurge-
vecht waar luchtmobiele militairen
Frank van der Looy en Joost Engel inAf-
ghanistan in verzeild raakten. ”Sol-
diers on a mission, battlegroup num-
berone, desert sun is setting,whenbul-
lets hit the ground. Don’t care for poli-
ticians, the hell it is they do, not in it,
not in it for no money, I’m fighting for
my crew”, zo is te horen in het num-
mer.

”Wij horen vaak bijzondere verha-
len. En bijna altijd is de kern dat je de
ander nodig hebt om een heftige erva-
ring goed te verwerken of om onder
lastige omstandigheden iets goeds tot
stand te brengen”, vertelt Ingeborg
Takken, hoofd van de dienst Humanis-
tische Geestelijke Verzorging bij De-
fensie. „Militairen vinden het vaak al
lastig hun ervaringen te vertellen aan
hun naasten, laat staan aan een groot
publiek. Dat vond ik zonde, want deze
verhalen moéten worden verteld.”

In Your Song powered by Huma-
nism, mogelijk gemaakt door het Hu-
manistisch Thuisfront, luisteren zeven
singer-songwriters, bands en een klas-
sieke bariton naar de verhalen van mi-
litairen, maken er muziek van en voe-
ren die uit voor ‘hun’ militair. Andere
nummers gaan over een gijzeling in
Srebrenica, een vriendschap in Irak of
heftige persoonlijke confrontaties. De
ontmoetingen tussen hen en de mili-
tairen zijn vastgelegd en de Songs wor-

den opgenomen op video.
Het mes van dit muzikale project

snijdt aan twee kanten, denkt Takken.
”Als mensen hun verhalen willen ver-
tellen en er mensen zijn die die verha-
len willen horen, zou de wereld er zo-
veel beter uitzien. Dan ontstaat er
meer verbondenheid en begrip. Voor
militairen is het goed voor de verwer-
king en erkenning: ’Heb je dat meege-
maakt?’ De luisteraars krijgen infor-
matie en krijgen meer inzicht in wat
militairenmeemaken,maarook inwat
hen beweegt.”

Sommige militairen durfden het
niet aan hun ervaringen te laten van-
gen in muzieknoten. Anderen wilden
in eerste instantie wel, maar trokken

zich later toch terug. ”Het is ookheftig.
Maar uit alle verhalen blijkt een soort
veerkracht en hoe belangrijk kame-
raadschap is in zulke situaties. Zo was
er een militair die in Bosnië gediend
heeft en daar werd gegijzeld. Hij is ja-
ren later teruggegaan en heeft gespro-
ken met de lokale bevolking. Pas toen
de mensen die hij daar sprak, zeiden
’Het is goed zo, ga verder met je leven,
dat doenwij ook’, kon hij het afsluiten.
Dat zijn mooie dingen om te verwer-
ken in een lied.”

Want voor muziek geldt – en niet al-
leen in dit geval - het doet wat met je.
”Het raakt”, aldus Takken. ”Het is
troost, een oppepper als je het nodig
hebt, een sterk klankbord. Gamaar na:

toen jij vroeger liefdesverdriet had,
kon je een bepaald liedje honderd keer
achter elkaar draaien omdat het her-
kenbaar was of troostend. Naarmate je
het vaker gaat draaien, wordt dat ge-
voel alleen maar sterker.”

En natuurlijk is Takken niet de eer-
ste die de vaak nauwelijks voor te stel-
len ervaringen vanmilitairen naar bui-
ten brengt. Boeken worden er vol mee
geschreven en documentaires ermee
gevuld. En ook muziek is er over ge-
maakt. ”Wij zijn zeker niet de eersten
die verhalen van militairen over het
voetlicht probeert te brengen”,weet de
Defensiemedewerker. ”Muziek is een
goedemanier. Enmet alle respect voor
bijvoorbeeld Marco Borsato met bij-

Muzikale militaire missie
Oorlog. The Mission heet het
eerste van zeven nummers
waarin de vaak heftige
ervaringen van militairen
worden bezongen. Kolonel
Ingeborg Takken, hoofd
Humanistische Geestelijke
Verzorging bij Defensie, wil
met Your Song powered by
Humanism verhalen op
muzikale wijze delen.

Militairen vinden troost in muziek. / MONIQUE MULDER

voorbeeldMorgenZalhetVredeZijnen
De Speeltuin, want dat is zeker goed,
maar dit is allemaal écht gebeurd, ge-
zien, meegemaakt.”

Takken hoopt met dit project dat al-
leen online (op www.your-song.nl) te
vinden is, militairen uit hun schulp te
latenkruipen. ”Dat ze gaanpraten, al is
het maar met de buurvrouw. Nee, we
hebbenhet niet heel groots aangepakt;
het budget is beperkt, iedereen werkt
voor een appel en een ei mee. Boven-
dien is social media het kanaal van de
doelgroep en het loopt goed: we heb-
ben al duizenden likes op Facebook en
hopen natuurlijk dat iedereen de num-
mers gaat delen. En zevenhonderd
nummers zijn niet per definitie beter
dan zeven. We krijgen reacties van mi-
litairen die vertellen wat muziek voor
hen heeft betekend, welke muzikale
herinneringen zij hebben en dan ver-
tellen ze hun verhaal. Daar doe je het
voor.”

The Mission is de eerste song, vanaf vandaag
online op www.your-song.nl. De zes andere
nummers volgen de komende weken.
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Lepelbuiger Uri Geller gaat zich
samen met Hobbit-regisseur Peter
Jackson bemoeien met de zoek-
tocht naar het vermiste vliegtuig
van Malaysia Airlines. Uri gaat
volgens Daily Mail zijn mentale
krachten inzetten om de Boeing te
traceren, schrijft het tabloid. Jack-
son leent zijn privévliegtuig uit,
dat sneller en verder kan vliegen
dan de meeste militaire vliegtui-
gen die nu zoeken.

Geller liet op Twitter weten dat
hij thuis alvast begint met het
zogenaamde ‘remote viewing’. Op
die manier probeert hij te voelen
waar het vliegtuig zich ongeveer
bevindt. Hij vraagt zijn volgers ook
mee te denken. METRO

Vliegtuig

Uri Geller en Jackson op
zoek naar vlucht MH370

De Nederlandse modeontwerper
Jan Taminiau, bekend van de
blauwe jurk van Máxima, heeft
voor de derde keer op rij het
Freedom T-shirt ontworpen. Het
T-shirt is een initiatief van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei en
WE Fashion. Het thema van het
ontwerp is dit jaar het gezamen-
lijk vieren van vrijheid. De beken-
de fakkel, het symbool van vrij-
heid, is dit jaar weer terug te
vinden in het ontwerp. Het shirt
zal door de vijfduizend vrijwilli-
gers van de Bevrijdingsfestivals
worden gedragen en is ook te
koop bij de winkels van modeke-
ten WE. Er zijn modellen voor
mannen en voor vrouwen. METRO

Freedom T-shirt

Jan Taminiau ontwerpt
opnieuw vrijheids-shirt

Russell Brand gaat kinderboeken
schrijven. De komiek kondigde in een
YouTube-filmpje aan dat hij drie
klassieke sprookjes in een modern
jasje gaat steken. De serie kinderboe-
ken krijgt de naam The Trickster
Tales. Het eerste boek komt uit op 6
november en heet The Pied Piper of
Hamelin. Het tweede boek verschijnt
volgend jaar en het derde in 2016.
”Sprookjes zijn een code tot ons
bewustzijn, waarmee we de manier
waarop we tegen de wereld aankij-
ken, kunnen beïnvloeden. Wanneer
we ervoor zorgen dat kinderen de
wereld anders zien, kunnen we van
alles bereiken”, legt Russell zijn keuze
voor het schrijven van kinderboeken
wat cryptisch uit. ANP

Russell Brand gaat De
Rattenvanger bewerken

Russell Brand. /ANP



Domhnall Gleeson (About Time)
en Jack Huston (American Hustle).
De opnames voor de film begin-
nen ergens dit voorjaar; de release
staat gepland voor juni 2015. De vier
hoofdrollen worden gespeeld door
Miles Teller, Kate Mara, Michael B.
Jordan en Jamie Bell. Fox hoopt met
hen een succesvolle reboot tot stand
te brengen van de serie, die in 2007
een roemloze dood stierf met flop 4:
Rise of the Silver Sur-
fer. METRO

FOTO: BRUNOPRESS

Toby Kebbell wordt hoogstwaarschijn-
lijk door Fox aangesteld als de nieuwe
Doctor Doom. De relatief onbekende
acteur, die eerder te zien was in bijrol-
len in War Horse, Planet of the Apes
en Wrath of the Titans, zal in de
nieuwe film over superheldenclub
Fantastic Four de aartsvijand van het
stel spelen. Dat meldde Variety giste-
ren. Fox wilde het nieuws nog niet
officieel bevestigen.

De rol van Doctor Doom werd ook
geambieerd door jonge sterren als

Superhelden. Toby Kebell
wordt de nieuwe Doctor Doom

FILM 15

Regisseur Paula van der Oest bouwde
een knap oeuvre op vol sterke vrou-
wen. Met verpleegster Lucia de B., die
jarenlang onterecht vast zat voor een
reeks moorden die ze niet had ge-
pleegd, voegt ze een illuster exemplaar
aan haar rijtje toe. De beklemmende,
waargebeurde thriller draait vanaf
vandaag in de bioscopen.

Verpleegster Lucia de Berk werd in
2003 veroordeeld voor demoord op ze-
ker zeven patiënten die aan haar zorg
waren toevertrouwd. Het bewijs bleek
echter allemaal gebaseerd op vooroor-
delen en insinuaties. Na zes jaar wor-
stelenheropendedeHogeRaaddezaak
en werd Lucia vanwege gebrek aan be-
wijs alsnog vrijgesproken. Justitie ging
diep door het stof.

Ideale kost voor een spannend film-
drama. “Lucia is een survivor, een Ein-
zelgänger”, knikt regisseur Paula van
der Oest “Zij heeft al die tijd haar rug
recht gehouden. Dáár gaat deze film
over. En over dat het heel gemakkelijk
is ommee te hollen met de vooroorde-
len van demassa, ten koste van een on-
schuldig mens.”

De regisseur werd pas relatief laat bij
het project betrokken: producent Rin-
kel had de rechten van het boek met De
Berks herinne-
ringen al vei-
liggesteld, en
er lag al een
scenario.

“Maar zo-
dra ik mij
in het ver-
haal ging
verdie-

pen, was ik verkocht. Het is een verhaal
over een vrouw die zo ongelooflijk veel
pech heeft en overal net buiten de boot
valt. Ze had een ongelukkige jeugd,
praatte net wat anders dan haar colle-
ga´s, kleedde zich ongewoon. Die sa-
menloop van omstandigheden maakte
dat zij uiteindelijk in het beklaagden-
bankje kwam te zitten.”

De regisseuse speelt in de film heel
erg met het beeld dat het publiek toch
van Lucia heeft. “Zij is iemand die heel
erg appelleert aan de onderbuikgevoe-
lens vanmensen”, legtVanderOest uit.
“Ze komt wat wonderlijk over, en zo
presenteer ik haar ook in de film. Maar
toen ik haar ontmoette, bleek ze een
heel warm, lief persoon te zijn.” Mis-
schien scheelt het ook dat de regisseur
toentertijd de hele hype rond Lucia
niet echtmeekreeg. “Ik draaide toen in
Zuid-Afrika de film Black Butterflies.”

Van der Oest moet lachen om de
vraag waarom ze alwéér een film over
een sterke vrouw heeft gemaakt. “Mis-
schien dat we ons in Europa meer on-
derscheiden met projecten
over sterke vrouwen”, legt

ze uit. “Hollywood is
nog echt een

man-
nen-
bol-
werk.
Met
een
sterke

vrouw
in de hoofdrol krijg
je daar nauwelijks een film gefi-

nancierd.” Zelf snuffelde de regisseuse
enige tijd aan Amerika, toen de Oscar-
nominatie voor Zus & Zo daar tien jaar
terug allerlei deuren opende. “Ik ga er
nog wel eens heen, en heb dan heel
veel leuke gesprekken”, legt Van der
Oest uit. “Maar daarna ga ik weer naar
huis en kan hier lekker verder werken.
Ik zou echt een half jaar moeten uit-
trekken om daar flink te lobbyen en
echt voet aan de grond te krijgen.Maar
ik zie de noodzaak er niet zo van in. Ik
heb hier nog meer dan genoeg leuke
dingen te doen.”

PAULA VAN DER OEST
In de beklemmende, op feiten gebaseerde thriller Lucia de B. zien we hoe een verpleegster

slachtoffer wordt van een heksenjacht en een grove justitiële dwaling. Regisseur Paula van der
Oest: ”Ze heeft al die tijd haar rug recht gehouden.”

PECHVOGEL LUCIA DE B.
Ongelooflijk

”Dit is het verhaal over een
vrouw die ongelooflijk veel
pech heeft en overal net bui-
ten de boot valt. Door een
samenloop van omstandighe-
den komt zij uiteindelijk in het
beklaagdenbankje te zitten.”
Paula van der Oest

ROBBERT
BLOKLAND
entertainment@metronieuws.nl

PATRICK VAN EMST | BRUNOPRESS

Hoogtepunten

Een paar hoogtepunten uit de carrière
van Paula van der Oest.

● Gouden Kalf. De eerste van haar
tweeGoudenKalverenwonVander
Oest in 1994 voor tv-drama Coma.
In 2012 volgde de echte hoofdprijs
van het Nederlands Film Festival:
toen werd het door haar geregis-
seerde The Domino Effect be-
noemd tot beste film.

● Oscar. Paula van der Oest mag zich
een van de weinige Nederlandse
regisseurs noemen die ooit geno-
mineerd waren voor een Oscar.
Haar film Zus & Zo, over drie zussen
die hun homoseksuele broer van
een strategisch huwelijk proberen
te weerhouden, maakte in 2003
kans op een Oscar voor beste bui-
tenlandse film. Helaas ging het
Duitse Nirgendwo in Afrika er met
de prijs vandoor.

● Black Butterflies. Carice van Hou-
ten heeft één van haar vijf Gouden
Kalveren te danken aan Van der
Oest: onder haar regie won ze voor
haar rol als Ingrid Jonker in Black
Butterflies.

hoe ze met 50 Cent in aanraking
komt, maar wel is bekend gemaakt
dat de rapper zichzelf zal spelen.
Overigens is zijn uitstapje naar het
witte doek niet zo vreemd; hij speelde
eerder al in thrillers als Escape Plan
en Righteous Kill.

Andere leden van de cast zijn
onder meer Jude Law als gladde super-
spion en Jason Statham als onhandige
geheim agent. De film wordt geregis-
seerd door Paul Feig, die eerder
McCarthy’s grootste hit Bridesmaids
maakte. De opnames beginnen deze
maand in Boedapest. METRO

Over vreemde duo’s
gesproken: 50 Cent is
de tegenspeler van

Melissa McCarthy in kome-
die Spy. Dat meldde vaktijd-
schrift The Hollywood
Reporter gisteren.

De film gaat over een
analyste van de CIA die voor
het eerst achter haar bureau

vandaan komt
voor een klus

op straat. Het
is nog niet
duidelijk

Duo. 50 Cent in komedie
met Melissa McCarthy

Melissa McCarthy. / AFP
Toby Kebbell. / BRUNOPRESS
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Het verhaal:
In het dystopische Chicago van de
toekomst is de samenleving opge-
deeld in vijf groepen. Zestienjari-
gen moeten zo´n factie kiezen voor
het leven. Tris (Shailene Woodley)
blijkt echter niet in te delen te
zijn, maar doet zich voor als
Dauntless, de stoerste variant die
de samenleving moet beschermen.
Daar leeft ze op, maar gaat ze ook
de vraagtekens zetten bij de ma-
nier waarop deze maatschappij is
ingedeeld.
Ga naar de bioscoop want:
De vaak getrokken vergelijking
tussen deze film en bioscoophit
The Hunger Games komt niet uit
de lucht vallen. Ook hier is er een
stoere heldin die het lot van haar
wereld tegen wil en dank in han-
den krijgt. En ook hier is die
hoofdrol in zeer bevoegde handen.
Blijf thuis want:
Veel gebeurt er nog niet in Diver-
gent. De film lijkt slechts een
opmaat naar het volgende deel van
de driedelige reeks, waarin hope-
lijk toch zal blijken waar deze
tweeeneenhalf uur durende trai-
ning nu precies goed voor was.
DANIELLE KOOL

Afwijkende Woodley
slechts in trainingmodus
Divergent
Regie: Neil Burger
Genre: Young adult/fantasy
Met: Shailene Woodley, Theo James
★★★✩✩

Filmrecensies

Het verhaal:
Ergens in de nabije toekomst is de
wereld na een ramp in een ijs-
klomp veranderd. Een trein met de
laatste overlevenden, ingericht
volgens een ouderwets klassensys-
teem, dendert door Eurazië. Het
klootjesvolk, dat opeengepakt
achterin de trein moet bivakkeren,
pikt het echter niet meer: onder
leiding van Curtis (Chris Evans)
breekt een opstand uit.
Ga naar de bioscoop want:
Het ambitieuze Snowpiercer ziet
er prachtig vormgegeven uit en de
Koreaanse regisseur Bong Joon-Ho
(The Host) biedt de kijker genoeg
verrassingen. Bovendien is er een
flinke bijrol voor de Nederlandse
actrice Emma Levie, als assistent
van dictator Wilford (Ed Harris).
Blijf thuis want:
Wie onder de oppervlakte gaat
zoeken naar een diepere bood-
schap, raakt naar het einde toe de
weg kwijt. De trein als metafoor
voor onze samenleving is een leuk
idee, maar voegt inhoudelijk
weinig toe aan de sombere toe-
komstbeelden die Hollywood ons
al vaker heeft voorgeschoteld.
ROBBERT BLOKLAND

Apocalyptische trein in
desolaat ijslandschap
Snowpiercer
Regie: Bong Joon-Ho
Genre: Actie, drama
Met: Chris Evans, Tilda Swinton, Ed Harris
★★★★✩

Het verhaal:
Een huurmoordenaar krijgt van
een gangsterbaas de opdracht om
ergens een tas op te halen en
daarmee een nacht in een motel-
kamer te gaan zitten, tot zijn baas
hem komt ophalen. Klinkt eenvou-
dig, maar dat is het niet. Vele
doden, een ontmoeting met een
femme fatale en een nare confron-
tatie met een dwerg later blijkt
maar weer eens dat je nooit met
tassen met onbekende inhoud aan
de zeul moet gaan.
Ga naar de bioscoop want:
Je houdt van campy, noir-achtige
films, en Robert De Niro kan bij
jou niets fout doen.
Blijf thuis want:
Je houdt best van Robert De Niro,
maar niet als hij weer eens in
draak van een film zit. En zo mag
je The Bag Man best noemen. Het
plot hangt van genrecliché’s aan
elkaar, de verwikkelingen zijn
volstrekt onlogisch en het einde
bestaat uit puur jatwerk. En nu
mag je in Hollywood best leentje-
buur spelen bij je voorgangers,
maar niet als dat zo ongeinspi-
reerd, zo plat gebeurt.
MARIEKE KREMER

Een dwerg, een killer
en een femme fatale
The Bag Man
Regie: David Grovic
Genre: Thriller/noir
Met: John Cusack, Robert de Niro
★★✩✩✩

Het verhaal:
De Haagse verpleegster Lucia de
Berk werd in 2003 tot levenslang
veroordeeld voor de moord op
zeker zeven patiënten die aan haar
zorg waren toevertrouwd. Zes jaar
later werd ze vanwege gebrek aan
bewijs alsnog vrijgesproken. Justi-
tie ging diep door het stof.
Ga naar de bioscoop want:
Deze nieuwe film van Paula van
der Oest film biedt een spannende
en aangrijpende reconstructie van
een van de zwartste bladzijdes uit
de Nederlandse rechtspraak. Voor-
al Ariane Schluter is ijzersterk in
de titelrol van de ten onrechte
beschuldigde verpleegster: grote
kans dat zij er in september met
een Gouden Kalf vandoor gaat.
Blijf thuis want:
Je houdt niet van rechtbankdra-
ma’s of films over sterke vrouwen.
Of je bent bang dat het onwaar-
schijnlijke maar waargebeurde
verhaal al je vertrouwen in onze
Nederlandse rechtsstaat in één
keer onderuit kegelt. Het is lastig
naar de film te kijken zonder te
gaan koken van woede over alle
onrecht die Lucia treft. ROBBERT
BLOKLAND

Onterecht aan de
schandpaal genageld
Lucia de B.
Regie: Paula van der Oest
Genre: Drama/thriller
Met: Ariane Schluter, Barry Atsma
★★★★✩

Het verhaal:
Als ook haar zoveelste relatie op de
klippen dreigt te lopen, vindt
filmmaakster Tatjana Božic het tijd
voor zelfonderzoek. Is ze te gecom-
pliceerd? Wil ze te graag? En waar-
om verandert ze elke keer van een
zelfstandige, midden in het leven
staande vrouw in een claimerige,
afhankelijke variant wanneer ze
aan de man is? Ze gaat met draai-
ende camera bij vijf van haar exen
langs – die in Moskou, Zagreb,
Hamburg en Londen wonen - om
erachter te komen wat er met haar
aan de hand is.
Ga naar de bioscoop want:
Het beste aspect aan Happily Ever
After is dat de documentaire van-
wege de verschillen tussen de exen
voelt als een cultureel tripje door
Europa. Een reis die begint bij de
Russische bohemièn Pavel en
eindigt bij de nuchtere Hollander
Rogier.
Blijf thuis want:
Wat er precies met Tatjana aan de
hand is wordt niet helemaal duide-
lijk. Wat wel duidelijk is, is dat de
heetgebakerde Kroatische niet de
makkelijkste is om mee te leven.
MARIO WISSE

Filmmaakster voelt haar
exen aan de tand
Happily Ever After
Genre: Documentaire
Regie: Tatjana Božic
Met: Tatjana Božic en haar exen
★★★✩✩
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Op rozen na
bonuspunten

Hij zat voortdurend hoofdschuddend
langs het veld wanneerMitchell te Vre-
de weer eens balverlies had geleden.
Ronald Koeman schreeuwde in Almelo
zijn keel schoor om de spits keer op
keer op zijn fouten te wijzen. Na iets
meer dan twintig minuten was de trai-
ner het zat en liet hij Samuël Armente-
ros warmlopen. Te Vrede pikte het sig-
naal goed op en kwam vanaf dat mo-
ment steeds beter in de wedstrijd. Na
een halfuur maakte de vervanger van
de geschorste Graziano Pellè met een
rake kopbal zelfs de openingstreffer

van Iliass Bel Hassani ongedaan.
Nogvoor rustwashet TonnyVilhena

die Feyenoord met een fraaie uithaal
op voorsprong bracht. Het was één van
de spaarzamehoogtepunten,want ver-
der was het spel van de bezoekers nau-
welijks het bekijken waard. Zoals tij-
dens de afgelopen drie (gewonnen)
wedstrijden was afgesproken ook He-
racles snel onder druk te zetten, maar
niet alle linies hielden zich daaraan.

Koeman schoof de schuld in de
schoenen van met name Stefan de Vrij
en Bruno Martins Indi. ”Het centrale
duo achterin speelde veel te ver achter-
uit. Daardoor ontstond er ruimte tus-
sen de linies en daarwisten die rasvoet-
ballertjes op hetmiddenveld van Hera-
cles wel raad mee. Maar ook voorin
ging er het nodige mis. Zo koos Mit-
chell niet altijd goed positie. Voorzet-
ten die vanaf de zijkanten worden te-
ruggelegd, zijn voor de opkomende
middenvelder en niet voor de spits.We
zullen die beelden aan hem laten zien,
zodat hij nog beter kan worden.”

Komende zondag heeft Koeman
weer de beschikking over Pellè die vier
wedstrijden aan de kant heeft gezeten.
Eerder dezeweek zei de trainer nog dat

de Italiaanse clubtopscorer niet zeker
is van een basisplaats, maar in eigen
huis tegen RKC Waalwijk staat hij on-
getwijfeld weer in de punt van de aan-
val. Ondanks dat Te Vrede het niet heel
slechtheeft gedaan, is de terugkeer van
Pellè een geruststellende gedachte in
de strijd om de tweede plaats.

Feyenoord zit momenteel op rozen,
mede omdat FC Twente gisteren tegen
ADO Den Haag niet verder kwam dan
1-1. De voorsprong op de Tukkers be-
draagt nu vier punten, dus mag Koe-
man zijn ploeg tegen RKC (thuis), PSV
(uit), Cambuur (thuis) en AZ (uit) een
keer zien verliezen zonder dat het con-
sequentiesheeft voorhet ticket voorde
voorronde van de Champions League.
Koeman: ”Als dat lukt, hebben we het
weer fantastisch gedaan dit seizoen.
Maar danmoeten we niet zo spelen als
vandaag, want dit loopt niet altijd zo
goed af.”

Mitchell te Vrede juicht nadat hij Feyenoord op gelijke hoogte heeft gebracht tegen Heracles Almelo. / PETER LOUS | PRO SHOTS

Fortuinlijk. Waar Feyenoord
eerder in het seizoen nog
wel eens ten onder ging in
de slotfase, hebben de
Rotterdammers nu het geluk
aan hun zijde. Ronald
Koeman vond de zege op
Heracles Almelo (1-2) dan
ook onverdiend.
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de fustloods met ondergrond en omliggen-
de grond, plaatselijk te Veilingstraat 46,
7833 HN Nieuw-Amsterdam, kadastraal
bekend, gemeente Emmen, sectie G, num-
mer 11871, groot vijf en zestig are zeven
en veertig centiare, op 1 mei 2014 vanaf
17.00 uur in het kantoor van BOG Auc-
tions aan de Kryptonweg 8 te Amersfoort
ten overstaan van notaris M.J.A. Laenenof
een der andere notarissen of een van hun
waarnemers van DLA Piper Nederland N.V.
te Amsterdam. Bieden op dat tijdstip kan
niet alleen in de zaal, maar ook via inter-
net. Tot veertien dagen voor de veiling kan
onderhands op dit object worden geboden
bij de notaris.

E X E C U T O R I A L E V E R K O O P
Conform artikel 514 Rv.

FC Knudde

Go Ahead Eagles en FC Utrecht
hebben goede zaken gedaan in de
strijd tegen degradatie. De ploeg
uit Deventer won in eigen huis
met 2-1 van NAC Breda. De beslis-
sing viel door een eigen doelpunt
van Henrico Drost. Eagles kwam
net als NAC op 34 punten en ver-
grootte het gat met de nummer
zestien, RKC Waalwijk, tot vier
punten. FC Utrecht won door een
treffer van Jacob Mulenga (foto)
met 1-0 van Cambuur Leeuwarden
en staat met 35 punten op gelijke
hoogte met de Friezen. METRO

Degradatiestrijd

Kostbare zege voor FC
Utrecht en Go Ahead

FC Barcelona is hard gestraft door
de mondiale voetbalbond FIFA
voor overtredingen van de interna-
tionale transferregels voor minder-
jarige voetballers. De club mag
twee volledige transferperiodes
geen voetballers aan- of verkopen
en moet een boete betalen van
omgerekend 369.000 euro. Ook de
Spaanse voetbalbond RFEF heeft
volgens de FIFA fouten gemaakt bij
de transfers en registratie van
minderjarige voetballers. De RFEF
kreeg een boete opgelegd van
omgerekend 410.000 euro. ANP

Jeugdspelers

Voorlopig geen transfers
voor FC Barcelona

Bradley Wiggins heeft zijn koers-
programma gewijzigd en zal nu
zondag van start gaan in de Ronde
van Vlaanderen. De laatste keer
dat de Tourwinnaar van 2012 de
Vlaamse voorjaarsklassieker reed
was in 2005. Wiggins sloeg vorige
week de Ronde van Catalonië over
om trainingskilometers bergop te
kunnen maken. De 33-jarige Brit
zou aanvankelijk pas in de Schel-
deprijs terugkeren, maar door het
wegvallen van zijn geblesseerde
ploeggenoot Ian Stannard vult hij
nu de vacature op in de ploeg. ANP

Aan de start

Bradley Wiggins rijdt
Ronde van Vlaanderen

De gewichthefbond van Azer-
beidzjan heeft een forse boete
gekregen, omdat vorig jaar maar
liefst negen atleten uit dat land
zijn betrapt op doping. De interna-
tionale gewichtheffederatie IWF
maakte gisteren bekend dat de
bestrafte bond omgerekend
363.000 euro moet betalen. De
Azerbeidzjaanse bond krijgt een
half jaar de tijd om het verschul-
digde bedrag te betalen. ANP

Azerbeidzjan

Gewichthefbond gestraft
voor dopingzondaars

Champions League, kwartfinales
Real Madrid – B. Dortmund 3-0

Paris Saint Germain – Chelsea 3-1

Uitslagen

Programma
Europa League

kwar t f ina les , 21.05 uur

AZ – Benfi ca
Olympique Lyon – Juventus

FC Base l – Valenc ia
FC Por to - Sev i l la

JOHAN
VAN BOVEN
johan.van.boven@metronieuws.nl
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In zijn honderdste Champions
Leaguewedstrijd heeft Cristiano
Ronaldo met zijn treffer tegen

Borussia Dortmund het record van
Lionel Messi van 14 Champions
League-treffers uit seizoen 2011-
2012 geëvenaard. Ronaldo’s goal
was de 3-0, na eerdere treffers

van Gareth Bale en Isco.

Ronaldo
naast Messi

Record



Ajax is dit seizoen qua voetbal net
Zeeuws Meisje: geen cent teveel. Ook
gisteren deed de ploeg van trainer
Frank de Boer alleen het broodnodige
om te winnen. Zonder franje of hoog-
standjes freewheelde Ajax naar een
0-2 overwinning bij het wel heel
armoedig spelende RKC Waalwijk. ”Ik
had wel meer tegenstand verwacht”,
reageerde doelpuntenmaker Joël
Veltman na afloop.

Door de simpele zege in het Mande-
makers Stadion komt de titel voor
Ajax wel heel dichtbij nu. Zondag
wacht de topper bij Vitesse en als
Ajax ook daar wint, kunnen de Am-
sterdammers een week later thuis
tegen ADO Den Haag de champagne
ontkurken. En als Feyenoord zondag
in de Kuip niet wint van RKC, kan
Ajax zelfs die dag al kampioen wor-
den.

Maar de kans daarop is bijna nul,
want wat voetbalde RKC matig giste-
ren. Vooraf was er in ‘Wolluk’ nog
goede hoop op een positief resultaat
tegen de koploper. RKC had dit sei-
zoen in eigen huis ook PSV en Fey-
enoord al verslagen. Bovendien had-
den de Brabanders geen thuisduel
meer verloren sinds de plaatselijke
pastoor vlak voor het duel met ADO
de wedstrijdballen had ingezegend.

De materiaalman van RKC zorgde
er de afgelopen weken voor dat de
ingezegende wedstrijdballen in het
ballenhok strikt gescheiden bleven
van de trainingsballen. Maar gisterenAjax- speler Joël Veltman (M) scoort de 0-1, RKC Waalwijk-keeper Arjan van Dijk en Sander Duits kijken toe. / JOEP LEENEN| ANP

Zuinig. Ajax hoefde zich
gisteren totaal niet in te
spannen om de zege binnen
te halen bij RKC Waalwijk.
Binnen 28 minuten was het
saaie duel gespeeld: 0-2

Ajax in slow motion langs
apathisch toekijkend RKC

werd snel duidelijk dat de club uit
Waalwijk zelfs met hulp van boven
niet overeind zou blijven tegen de
equipe van De Boer.

De thuisploeg liet Ajax dat de bal in
een slaapverwekkend tempo haast in
slow motion rondspeelde, eindeloos
zoeken naar een gaatje in de defensie.
Apathisch wachtte RKC af op wat er
komen ging, geen tactiek die je ver-
wacht van een tegen degradatie strij-
dend team. Erg succesvol was het ook
niet want de ploeg van trainer Erwin
Koeman keek binnen een halfuur al
tegen een 0-2 achterstand aan door
doelpunten van Veltman en Davy
Klaassen.

Het kwam de wedstrijd die toch het
aanzien al nauwelijks waard was, niet
ten goede. Het meest opwindende
moment in de tweede helft was eigen-
lijk het bericht van de stadionspeaker
die meldde dat er een fietssleutel was
gevonden. Ajax bleef de bal in een
haast treiterig laag tempo rondspelen
en RKC… tja RKC. Niets wees erop dat
hier een team vocht voor lijfsbehoud.
Gelaten en afwachtend liet de ploeg
van Koeman de fantasieloze aanvallen
over 37 schijven van Ajax over zich
heen komen.

Het potje zomeravondvoetbal
verraste ook Veltman een beetje. ”Tja,
ik had wel verwacht dat ze meer druk
zouden zetten. Wij wilden geen risico
nemen. Als het 1-2 wordt, gaat het
publiek erachter staan en dat moet je
voorkomen.” Dus maakte Ajax het
duel vakkundig dood. En gelijk had-
den ze eigenlijk. Als een ploeg met zo
weinig inspanning zo eenvoudig een
zege kan binnenhalen, waarom zou-
den ze zich dan in het zweet gaan
werken aan het einde van het sei-
zoen?

SPORT 19

SPECIALE AANBIEDING

UW
VOORDEEL
€649,-

GRATIS
SAMSUNG
GALAXY S4 MINI

D
R
U
K
-
EN

Z
ET

FO
U
T
EN

V
O
O
R
B
EH

O
U
D
EN

EN
T
O
T
4
A
PR

IL
20
14
.

VANMIKY

Direct bestellen: Bel 070 - 7101 101
www.gsmtopdeal.nl/metro

150 500+ = van€34,50
nu voor slechts

min mb data

MIKY HEEFT EEN SPECIALE T-MOBILE AANBIEDING SAMENGESTELD. JE ONTVANGT NAMELIJK GRATIS DE SAMSUNG GALAXY S4 MINI EN 24
MAANDEN 39% KORTINGOP JE ABONNEMENT! VOOR €21,00 PER MAAND ONTVANG JE 150 BELMINUTEN EN 500 MB 4G INTERNET. JE KUNT HIERNA
ONBEPERKT BLIJVEN POSTEN EN WHATSAPPEN EN JE BENT ALTIJD ONLINE. JE KUNT HET ABONNEMENT TOT DRIE MAANDEN LATER LATEN
INGAAN. JE BETAALT SLECHTS €30,00 AANSLUITKOSTEN. NUMMERBEHOUD EN BEZORGING ZIJN GRATIS.

DE GOEDKOOPSTE MET
SNEL 4G INTERNET!

€21,00p/mnd

gsmtopdeal

• 4.3“ Super Amoled display • 8 MP camera • 1,7 GHz
Dual Core processor • 8GB geheugen • 4G toestel

leverbaar in
zwart of wit

Altijd 24 maanden korting
op je abonnement!

Er leek niks aan de hand na ruim een
uur FC Twente – ADO Den Haag. De
thuisploeg leiddemet1-0 door een goal
van Felipe Gutiérrez en het was wach-
ten tot de voorsprong verdubbeld
werd. Maar toen nam Wout Brama te
gehaast een vrije trap. De middenvel-
der van FC Twente schoof de bal par-
does indevoetenvanAaronMeijers die
Michiel Kramer diep stuurde. Rasmus
Bengtsson trok aan de noodrem en zo
stond de thuisploeg opeens met tien
man.

“Ik wilde de bal snel nemen, dacht
dat Luc Castaignos diep ging, maar
raakte hem niet goed”, sprak Brama
schuldbewust. “Dat heeft niks met
wedstrijdritme te maken, het was ge-
woon een slechte bal. Waar we in de
eerste helft een beetje energieloos
speelden, startten we de tweede helft
uitstekend. Elke tweede bal was
voor ons en we kregen kans op
kans. Maar in almijn enthousias-
me en haast wilde ik het tempo
nogmeer verhogen,waardoor ik
die vrije bal zo knullig nam.”

Toch was dat moment geen
breekpunt volgens Brama:
“Ook al kwamen we met
tien man te staan, we
hadden daarna een
sterke periode waarin
we een paar goede
kansen creëerden en
ook nog een goal
maakten waarbij ik
me afvraag of het bui-
tenspel was.” Twente
leek de 1-0 over de
streep te trekken, maar
achtminuten voor tijd liet
Brama zich door Kramer in
de lucht kloppen:1-1. “Kra-

mer is drie koppen groter dan ik. Na-
tuurlijk was dat niet de afspraak dat ik
bij hem stond, maar dat komt tijdens
de wedstrijd soms zo uit.”

En dus stond Bramamet een kloten-
gevoel de pers te woord,maar ondanks
het dure puntverlies gaf hij de hoop op
de tweede plek niet op. “Natuurlijk
voel ik me verantwoordelijk, maar de
tweede plek kan toch nog wel? De ach-
terstand op Feyenoord is met nog vier
wedstrijden te gaan nog vier punten,
maar we hebben het ons zelf nietmak-

kelijker gemaakt.”
En dat leidde tot frustraties op

de tribune en het veld, waardoor
het een beschamende avondwerd
in Enschede. Kevin Blom werd
voor alles en nog wat uitgemaakt

en dreigde het duel een kwartier
voor het einde zelfs te staken.

Castaignos haalde het ein-
de ook niet door een gro-
ve charge vlak voor tijd
op Dion Malone. Bra-
ma verwijt Blom ech-
ter niks: “Die eerste ro-
de kaart was mis-
schien discutabel om-
dat Kramer eerst
Bengtsson vasthield,
maar je kunt er rood
voor geven. En wat Luc

deed was frustratie en dus
ook rood.”

JEROEN HAVERKORT

Beschamende avond. Twente
loopt rood aan en speelt gelijk,
Brama trekt boetekleed aan

Klotegevoel

“Ik sta hier met een klotege-
voel, ik ben verantwoordelijk.”
FC Twente- spe ler Wout Brama.

SANDER
SCHOMAKER
sander.schomaker@metronieuws.nl
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PLUS
Roomboter appeltaart
5 à 6 personen
Normaal 4.29
Max. 2 per klant.
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Beste Supermarkt
van Nederland!

Afgelopen zaterdag won PLUS twee keer de eerste prijs tijdens

de ‘Supermarkt van het Jaar-verkiezing’. PLUS André en Joyce

van Reijen in Veldhoven is uitgeroepen tot ‘Supermarkt van het Jaar’.

PLUS Peter en Antoinette de Wit in Nieuwstadt won de titel

‘Buurtsupermarkt van het Jaar’. We zijn al verkozen tot

Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland en nu zijn we dus

ook de beste supermarkt van ons land. Dat vieren we graag

met een feestelijke aanbieding!
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