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CNV wil een top 
over koopkracht
VAKCENTRALE CNV wil binnen
zes weken een overleg op hoog
niveau over de koopkracht.
Het kabinet en de sociale
partners moeten dat morgen
tijdens het voorjaarsoverleg
afspreken. De FNV en de werk-
geversorganisaties VNO-NCW
en MKB Nederland zien er wei-
nig of niets in. ANP

Links is winnaar
• PvdA en SP winnen fors in gemeenteraden • Zware nederlaag CDA  

DE PVDA en de Socialistische Partij
(SP) kwamen gisteravond als grote
winnaars uit de bus bij de gemeen-
teraadsverkiezingen. Tekenend
voor de uitkomst is de winst van
vijf zetels van de PvdA in
Amsterdam en een verdubbeling
van een aantal zetels in Utrecht.

De Leefbare en lokale partijen,
die bij de vorige verkiezingen in
2002 enorme winst boekten, gin-
gen flink achteruit. Ook VVD, CDA

en D66 leveren in.
Rond elf uur, toen ruim 70 pro-

cent van de stemmen was geteld,
tekende de grote verkiezingswinst
van de PvdA en de SP zich al scherp
af. De eerste partij stond op 1527
zetels tegen 1016 vier jaar geleden.
De SP stond op 222 tegen 95 in
2002. CDA, VVD en D66 gingen er
op achteruit.
De Leefbaren en lokale partijen
behalen weliswaar de meeste zetels

met 1903 maar verloren fors ten
opzichte van 2002 toen ze op 2146
uitkwamen.
Ook in andere plaatsen boekten de
PvdA en SP grote winst. De laatste

partij werd, met 19,2 procent van
de stemmen, de grootste in
Heerlen en kreeg in Hilversum 10,5
procent van de stemmen. Het was
de eerste keer dat de socialisten
hier meededen. De PvdA was ook
hier de grote winnaar met 21 pro-
cent van de stemmen. Ook in
Groningen en Middel-burg boekte
de PvdA flinke winst. ANP/METRO

PVDA-VOORMAN Wouter Bos vierde de grote winst van zijn partij gisteravond in Utrecht. 
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Uitzondering

• Den Helder vormde een
uitzondering; hier leverde de
PvdA drie van de acht zetels in.
De SP won hier vier zetels.

Binnenland P/02

PvdA winnaar in 
de grote steden
DE PARTIJ van de Arbeid is in
Amsterdam, Utrecht en
Amsterdam als grote winnaar
uit de bus gekomen bij de
gemeenteraadsverkiezingen. In
Rotterdam versloeg PvdA-lijst-
trekker Peter van Heemst zijn
opponent
Marco
Pastors van
Leefbaar
Rotterdam.
De PvdA
behaalde
achttien
zetels,
Leefbaar
moest zich
met veertien
zetels tevre-
den stellen. 

In Utrecht
verpletterde
de PvdA
Leefbaar
Utrecht. De eerste boekte een
winst van zeven zetels en
kwam uit veertien. Leefbaar
Utrecht gaat van veertien naar
drie zetels. 
In Amsterdam was de Partij van
de Arbeid al de grootste met
vijftien zetels, maar kreeg ze er
nog eens vijf bij om in totaal 20
van de 45 zetels in de wacht te
slepen. De drie linkse partijen
in de hoofdstad vormen samen
een meerderheid van 32 zetels.

ANP/METRO
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Iedere donderdag in Metro
www.clubmetro.nl
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PREMIER Balkenende brengt een
stem uit in Capelle aan de Ijssel.

MARCO PASTORS van Leefbaar Rot-
terdam brengt zijn stem uit.

EEN PVDA-medewerker maakt gan-
zen enthousiast voor het stemmen.

KIEZEN in rotterdam. IN RENESSE wordt nog met potlood
gestemd.

EEN ROTTERDAMSE kiezer bracht gisteren een stem uit voor de gemeensteraadsverkiezingen in basisschool de Schalm in de wijk Katendrecht. ROBIN UTRECHT/ANP

STEMMEN OP DE BASISSCHOOLGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
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Verkiezingen in het kort

• Bewoners van het uitgestrekte
buitengebied van de gemeente
Drimmelen konden de verkiezings-
uitzending gisteravond niet via de
lokale radio volgen, omdat de zen-
der gestolen is. Dieven ont-
vreemdden de zender uit een ge-
bouw in Terheijden. ANP

• In Bunschoten-Spakenburg zijn
gisteravond ruim driehonderd mo-
biele telefoons tegelijkertijd afge-
gaan, zodra de uitslag van de ge-
meenteraadsverkiezingen bekend
was. De afgelopen weken hebben
325 inwoners van die Utrechtse
gemeente zich aangemeld om de
uitslag van de verkiezingen per
sms te ontvangen. ANP

• Een stembureau in het centrum
van het Gelderse Druten is gister-
morgen met vertraging openge-
gaan, omdat de plaatselijke senio-
renpartij SPD een gedeelte van het
gebouw had dichtgeplakt met ver-
kiezingsposters. Aangezien derge-
lijke reclame op een stemlokaal
verboden is, weigerde voorzitter
van het stembureau om het ge-
bouw te openen. ANP

• In Nijmegen werd gisteren niet al-
leen voor de gemeenteraad ge-
stemd, maar moesten kiezers  ja of
nee zeggen tegen de eventuele
herbouw van de zogenoemde don-
jon, een hoge toren van de voor-
malige middeleeuwse Valkhof-
burcht. Een Nijmegenaar die niet
voor de gemeenteraad wilde stem-
men, maar wel zijn mening over de
donjon wilde geven, is gisteren per
abuis weggestuurd. ANP

• De kersverse burgemeester van Le-
lystad, M. Horselenberg (PvdA),
mocht gisteren niet stemmen in
haar eigen gemeente. De eerste
burger woont korter dan een
maand in de Flevolandse provin-
ciehoofdstad. Volgens de regels
mogen Nederlanders dan nog niet
meedoen aan de verkiezingen. ANP

• De VVD-fractie van de gemeente-
raad in Veendam heeft gisteren
duizenden brieven verspreid om
zich te excuseren voor de uitlatin-
gen die minister Zalm deed over
de onroerendezaakbelasting (ozb).
De fractie was bang anders stem-
men mis te lopen. ANP

• Een oudere man in de Zeeuwse
gemeente Kapelle bleek te links
voor zijn gemeente. Twee van zijn
favoriete partijen behoorden niet
tot de keuzemogelijkheden in zijn
woonplaats. Toen hij gisteren op
het stembureau zijn stem op
GroenLinks wilde uitbrengen
bleek die lijst niet te bestaan in
zijn gemeente. ANP
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Jongeren laten het afweten
De Nederlandse jongeren zijn
gisteren weggebleven uit de
gemeentelijke stemlokalen.

Jongeren en kiezers die vier jaar
geleden op lokale partijen hebben
gestemd, hebben het gisteren bij
de gemeenteraadsverkiezingen la-
ten afweten. Meer dan de helft (53
procent) van de jonge kiezers tus-
sen de 18 en 29 jaar is niet gaan
stemmen. Ook een groot deel van
de achterban van de lokale partij-
en (38 procent) bleef thuis. Dat
bleek uit een opiniepeiling van

Maurice de Hond in opdracht van
het ANP en de NOS onder 6000
stemgerechtigden.

Oud-lokalen
De jonge kiezers die de gang naar
de stembus maakten, stemden
voornamelijk op een lokale partij
(21 procent), op de PvdA (18 pro-
cent) of op de VVD (17 procent).
Van de oud-lokalen die wel naar
de stembus gingen, bleef 55 pro-
cent trouw aan de lokale partijen
en koos 45 procent voor een ande-
re partij. Die stemmen gingen met
name naar de PvdA (16 procent),

naar de VVD (8 procent) en naar
de SP (8 procent). Veel kiezers zijn
ontevreden over het gevoerde be-
leid en het niet nakomen van be-
loftes. Bovendien is een deel van
de oud-lokalen alle onderlinge ru-
zies zat.

Werkgelegenheid, armoede en

verkeersproblematiek zijn de be-
langrijkste kiesthema’s. Cultuur,
de aanpak van jeugsproblematiek
en de relatie tot het landsbestuur
blijken minder bepalend voor de
keuze voor een partij.

Het thema veiligheid op straat
scoort onder de regeringspartijen
ten opzichte van de oppositiepar-
tijen opvallend laag. Slechts 20
procent van de CDA-stemmers
koos op deze partij om de veilig-
heid op straat te verbeteren. De an-
dere regeringspartijen, VVD en
D66, scoren zelfs onder de 20 pro-
cent. PATRICIA DE ZOETE/ANP

Hoogste opkomstpercentage

• Het opkomstpercentage was het
hoogst onder de 50 tot 64-jarigen
met 72. Zij stemden vooral op de
PvdA en de lokalen (respectieve-
lijk 26 en 22 procent).

‘Uitslag is ronduit pet’
D66-FRACTIEVOORZITTER Van der
Laan noemde de uitslag
van de gemeenteraadsver-
kiezingen gisteren ‘rond-
uit pet’. “Dat doet pijn en
niet zo’n beetje ook”, zei
ze. De partij, die steeds
kleiner wordt, heeft voor de tien-

de keer op rij een verkiezing verlo-
ren.
“Alleen als we de oorzaak
bij onszelf zoeken, kun-
nen we er iets aan doen”,
zei Van der Laan. Iedereen
gaat volgens haar naden-

ken hoe het anders moet. ANP

SP dolgelukkig met uitslag
“EEN FEESTDAG die je nooit meer
zult vergeten.” Zo reageerde SP-lei-
der Marijnissen op de grote winst
die de fractie zou behalen als er
gisteren verkiezingen voor de Twee-
de Kamer waren gehouden. Het
succes is volgens hem een beloning
voor wat de partij jarenlang heeft
gedaan. In de peiling gaat de SP van

negen naar zeventien zetels. Marij-
nissen kondigde aan dat hij een
lijst van 25 punten wil opstellen
voor een nieuwe coalitie. Die mag
wat hem betreft links worden ge-
noemd. De coalitie zou volgens Ma-
rijnissen moeten bestaan uit de SP,
PvdA, GroenLinks en eventueel an-
dere partijen. ANP
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IN LEMMER IS HET ir. Wouda-gemaal weer geopend. Het is het oudste
stoomgemaal van Europa dat nog in werking is en gaat de komende drie
maanden de waterstand in Friesland reguleren.   DICK VOS/ANP

OUDSTE GEMAAL HEROPENDSTOOM

• SCHIETINCIDENT Nederlandse special
forces die betrokken waren bij een
schietincident in Afghanistan, waren
niet betrokken bij de gevangenneming
van twee gewonde verdachten. Dit zei
minister Kamp van Defensie als ant-
woord op vragen van GroenLinks kamer-
lid Karimi. ANP

• TBS De advocaat van de vorig jaar ont-
snapte tbs-patiënt Wilhelm S. wil dat de
officier van justitie de aanklacht tegen
S. verandert van moord in doodslag. S.
sloeg een 73-jarige Amsterdammer
dood. Volgens de advocaat valt uit de
verklaringen van S. af te leiden dat hij
geen vooropgezet plan had. ANP

KORTOM

Nederlandse katten blijven
voorlopig gewoon bij baas
Nederlandse baasjes brengen
hun katten nog niet massaal
naar het asiel. We zijn dus
nog niet zó bang voor de 
gevreesde vogelgriep.

Nederlandse katten zijn voorals-
nog gewoon welkom thuis. Hun
baasjes brengen hen niet massaal
naar de dierenasielen uit angst
voor de vogelgriep, liet zegsman J.
de Ruijter van de Dierenbescher-
ming weten.
“Nederland is nuchter genoeg. Er

wordt niet van meer katten af-
stand gedaan dan normaal”, leert
een rondgang volgens hem langs

de asielen.
Dierenambulancediensten en die-
renasielen hebben zich de afgelo-
pen dagen wel veelvuldig gemeld
met praktische vragen over katten
en vogelgriep. De organisatie wijst
hen er op dat het virus niet in Ne-
derland is ontdekt en de kans op
besmetting van katten zeer klein
is. “Bij een verdacht geval zeggen
we: bescherm je goed, plaats de
kat in quarantaine en laat een die-
renarts het dier controleren”, al-
dus De Ruijter. 

FAMKE VAN LOON/ANP

Onrust

• De vondst van het H5N1-virus bij
katten in Duitsland en Oostenrijk
heeft voor grote ongerustheid ge-
zorgd. Veel Duitse katteneigena-
ren willen volgens de asielen snel
van hun huisdier af. De pluimvee-
bond in Nedersaksen wil loslopen-
de katten laten afschieten. 

Interview Joran van der Sloot bij SBS
SBS SHOWNIEUWS zendt morgen
en vrijdag in twee delen het inter-
view uit dat Joran van der Sloot
onlangs gaf aan de Amerikaanse
tv-zender ABC. De Nederlandse Jo-
ran was lange tijd hoofdverdachte
in de zaak rond de verdwijning
van de Amerikaanse studente Na-
talee Holloway (foto) op Aruba.

Het gesprek is
morgen en vrijdag
in de vroege editie
van Shownieuws
(19.25 uur) te zien
bij SBS 6.

In het vraagge-
sprek, dat in Ame-
rika bekeken werd

door 12,4 miljoen mensen, vertelt
Joran onder meer over wat er in
zijn optiek die bewuste avond is
gebeurd op het strand. Ook vertelt
hij dat de twee plannen hadden
om seks te hebben. Joran legt ook
uit waarom hij in eerste instantie
tegen de politie heeft gelogen en
hoe hij na zijn arrestatie werd ver-
hoord. ANP

Natalee

• De 18-jarige Joran van der Sloot zou
de laatste persoon zijn geweest die
Natalee levend heeft gezien. Joran
werd uiteindelijk bij gebrek aan be-
wijs vrijgelaten. 

Groot deel van de
ziekenhuizen
krijgt problemen
EEN OP DE VIER ziekenhuizen of
andere zorginstellingen komt in
de problemen als minister
Hoogervorst (Volksgezondheid)
hen de verantwoordelijkheid
geeft voor hun eigen gebouwen.
Dat leidt ongetwijfeld tot faillisse-
menten, fusies en wijzigingen in
het management.

Maar deze sanering is goed voor
de sector. Bovendien zullen pa-
tiënten er geen last van hebben.
Dat stelt de Raad voor de Volksge-
zondheid en Zorg (RVZ). ANP

WEERTSE SPIJBELAARS MOETEN OPPASSEN 
Drie wethouders gaan volgende week donderdag,
op de nationale Dag van de Leerplicht, in Weert
samen met een leerplichtambtenaar jongeren
aanspreken, die tijdens schooltijd in de binnen-
stad rondhangen. Ze delen daarbij rode kaarten
uit. ANP

JEUGD VAKER WEREN IN UITGAANSGEBIED
Gemeenten maken veel te weinig gebruik van
hun bevoegdheid om een gebiedsverbod op te
leggen aan reljongeren in uitgaansgebieden.
Dat vindt Konink-lijke Horeca Nederland. Voor
zover bekend weert alleen de gemeente Assen
jongeren die stelselmatig overlast veroorzaken.

ANP
REDACTIE: MERIKE WONING EN MACHTELD VEEN

BINNENLAND
BINNENLAND@METRONIEUWS.NL
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Vrouw mag bevroren
embyro niet gebruiken
Een Brits stel liet embryo’s 
invriezen om zwanger te wor-
den. Maar de relatie ging uit
en de man won gisteren de
zaak om de embryo’s.

Een onvruchtbare Britse vrouw
mag haar bevroren embryo’s niet
gebruiken om zwanger te worden.
Dat heeft het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens gisteren
bepaald. Haar toenmalige partner
wil niet dat ze de embryo’s ge-
bruikt nu de relatie is verbroken.

De 34-jarige Natallie Evans was
onvruchtbaar geraakt na een be-

handeling tegen kanker. Na de 
diagnose eierstokkanker zijn met
behulp van ivf zes embryo’s ont-
wikkeld en ingevroren, zodat ze
zwanger kon worden.

De relatie hield echter geen
stand en de man trok zijn toestem-

ming in om de embryo’s te gebrui-
ken. Evans was naar het Europese
Hof gestapt, nadat ze in haar ei-
gen land nul op het rekest had ge-
kregen bij de hoogste rechters. 

De rechters vinden dat het recht
op een gezinsleven niet opweegt
tegen het standpunt van de man
die zijn toestemming heeft inge-
trokken.  WENDY KIND/ANP

Ex-partner

• De ex-partner van de vrouw stelde
dat gezond verstand heeft gewon-
nen, maar zei de uitspraak niet als
een overwinning te zien.

‘Gevangenen hebben het
beter in Guantanamo Bay’
HET WELZIJN VAN de gevangenen
in Guantanamo Bay is verbeterd.
Dat heeft de Belgische senator An-
ne Marie Lizin, die het Amerikaan-
se dententiecentrum op Cuba vo-
rige week bezocht, gezegd tegen
de krant De Morgen. De gevangenis
voldoet aan de Europese eisen; de
cellen zijn zelfs groter dan in Bel-
gië, zei Lizin, die voor de Organisa-
tie voor Veiligheid en Samenwer-
king in Europa (OVSE) een rapport
samenstelt over het omstreden de-
tentiecentrum.

Lizin, die Guantanamo fel heeft
bekritiseerd, was er een dag op be-
zoek en sprak met bewakers. Het
werd haar niet toegestaan gevan-
genen te interviewen. Wel kon ze
op een beeldscherm ondervragin-

gen volgen, zij het zonder geluid.
Ondanks de verbeteringen die ze
opmerkte, blijft ze erbij dat het
kamp moet worden gesloten. Het
rapport van Lizin is in juli klaar.

De OVSE heeft de Verenigde Sta-
ten aangespoord om het detentie-
centrum te sluiten. Er zitten bijna
vijfhonderd mannen vast die ver-
dacht zouden worden van banden
met de Taliban of Al-Qaida. Geen
van hen is aangeklaagd. ANP

IN DE SIERRA NEVADA zijn de lichamen van drie vermiste Britten gevonden. De drie waren sinds zondag vermist en zijn omgekomen van
bevriezingsverschijnselen in een sneeuwstorm. JOSE MANUEL QUIROS/AP

BRITTEN OMGEKOMEN DOOR BEVRIEZINGSNEEUWSTORM

DE DUITSE POLITIE heeft gisteren
in zes deelstaten huiszoekingen
verricht bij mensen die worden
verdacht van lidmaatschap van de
verboden neonazigroep Blood &
Honour. Daarbij werden onder
meer handgranaten in beslag ge-
nomen. De groep was afgelopen
weekeinde nog actief in de ge-
meente Venray.

Venray
Leden van Blood & Honour wilden
zaterdag een krans leggen op de
Duitse militaire begraafplaats in 
Ysselsteyn, gemeente Venray. Bur-
gemeester Waals van Venray kon-
digde een noodverordening af uit
angst voor een confrontatie tus-
sen antifascisten en de extreem-

rechtse activisten. Ongeveer
tachtig vooral Duitse leden van de
neonazigroep Blood & Honour
wisten niet dat de burgemeester
de kranslegging had verboden. Zij
werden in Ysselsteyn opgevangen
door eigen leden. ANP

Duitse groep neonazi’s
aangepakt door politie

Iran wil dat IAEA
schade vergoedt
IRAN WIL VAN het Internationaal
Atoomenergie Agentschap (IAEA)
compensatie voor de schade die
zijn wetenschappelijke, techni-

sche en econo-
mische ontwik-
keling heeft
opgelopen door
de vrijwillige
opschorting
van zijn nucle-
aire activiteiten
in 2003. Dat
heeft president

Mahmoud Ahmadinejad (foto) 
gezegd. Iran schortte de verrijking
van uranium en aanverwante ac-
tiviteiten in 2003 op om een ge-
baar te maken bij het begin van
zijn onderhandelingen met Euro-
pese vertegenwoordigers over zijn
nucleaire ontwikkeling. ANP

KORTOM

• STAKING Duizenden docenten van
Britse universiteiten zijn in staking ge-
gaan om hun eis voor hogere salarissen
kracht bij te zetten. De twee bonden die
de staking hebben georganiseerd beslo-
ten daar maandagavond toe nadat over-
leg met de overkoepelende organisatie
van de universiteiten niets had opgele-
verd. ANP

• VLUCHTELINGEN De afgelopen maan-
den heeft zich op de Atlantische Oceaan
een enorm vluchtelingendrama voorge-
daan waarbij vele honderden mensen
zouden zijn verdronken. De immigran-
ten probeerden illegaal de Canarische
Eilanden te bereiken. Volgens de hulp-
organisatie Rode Halve Maan zijn meer
dan duizend mensen overleden. ANP

• TEMPEL Een bomaanslag op een van
de belangrijkste hindoeheiligdommen
in India heeft gisteren zeker vier men-
senlevens gekost. De aanslag had plaats
in de heilige stad Varanasi. “Zeker vier
mensen zijn gedood en meer dan een
dozijn anderen raakte  gewond”, ver-
klaarde een inspecteur van politie tegen
het Franse persbureau AFP. ANP

Huiszoekingen

• De Beierse recherche liet weten
dat in de deelstaat 37 huiszoekin-
gen zijn verricht. In heel Duitsland
zijn 119 huiszoekingen verricht. 

• Blood & Honour werd in 2000 ver-
boden. Het gaat om een interna-
tionaal opererende met vooral
jonge neonazi’s die op websites en 
tijdens demonstraties Adolf Hitler
verheerlijken. 

MOORDENAAR RABIN MAG KIND KRIJGEN
De moordenaar van de Israëlische premier Yitz-
hak Rabin heeft het recht verkregen om zijn
vrouw te bevruchten via kunstmatige insemina-
tie. Het Israëlische ministerie van Justitie gaf de
extremist Yigal Amir toestemming, omdat zijn
vrouw hem niet mag bezoeken. ANP

CIJFER

42miljoen dollar heeft de Wereldbank
aan de Palestijnse Autoriteit
geschonken. De schenking moet

ervoor zorgen dat de Palestijnen niet zonder
basisvoorzieningen komen te zitten na de
verkiezing van de Hamas.
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BESTEL DIRECT www.tfortelecom.nl
of ga naar één van onze winkels

GOEDKOPER BELLEN? 25%25%
KORTINGKORTING

OP JE BELKOSTEN!
OP JE BELKOSTEN!**

 KOM NAAR DE T FOR TELECOM CHECKWEKEN EN BESPAAR OP JE BELKOSTEN!

€ 12,50
PER MAAND*

NU 12 MAANDEN

€59,95 
je betaalt de pakketprijs van € 69,95 

(inclusief € 10,- PrePay tegoed*)

Hi PREPAY
NOKIA
1101

UPC MOBILE
PREPAID
ALCATEL OT-E256

€39,95 
je betaalt de pakketprijs van € 49,95 

(inclusief € 10,- beltegoed*)

NIEUW

SPEEDLINQ 5120
5120/1024 Kbit/s
90x sneller dan inbellen

SAMSUNG
D600
■  2.0 megapixel 

(video)camera met fl itser
■ uitbreidbaar geheugen
■ Bluetooth 
■  MP3-speler

€ 20,-
per maand

€ 25,-
per maand

€ 25,-
per maand

€ 27,50
per maand

€ 26,-
per maand

€ 32,50
per maand

verkrijgbaar i.c.m

GRATIS!*

NU

los toestel € 429,95

GRATIS!##

LOGITECH EXPRESS 
DRAADLOZE HEADSET 

T.W.V. € 49,95
#I.C.M. Hi- of KPN-abonnement

GRATIS!*

NU

los toestel € 249,95
SONY PSP VALUE PACK
■ game console 
■ MP3-speler 
■ fi lm (UMD, Memory Stick) 
■ internet WiFi 
■ foto viewer 

MOTOROLA L6
T.W.V. € 199,95

GRATIS!**

€ 25,-
per maand

€ 25,-
per maand

verkrijgbaar i.c.m

TELFORT
PREPAID
LG C1100

€44,95 
je betaalt de pakketprijs van € 59,95 

(inclusief € 15,- beltegoed*)

GRATIS! 
BELLEN NAAR JE VOICEMAIL

   €69,95 
je betaalt de pakketprijs van € 89,95 

(inclusief € 20,- PrePaid tegoed*)

KPN PREPAID
NOKIA
1600

INCLUSIEF DVD 

MADAGASCAR

je betaalt de pakketprijs van € 149,95 
(inclusief € 15,- beltegoed*)

TELFORT 
PREPAID
SIEMENS CL75

€134,95 
je betaalt de pakketprijs van € 89,95 

(inclusief € 10,- beltegoed*)

T-MOBILE
PREPAID
SAMSUNG X490

€79,95 

€ 27,50
PER MAAND*

WANADOO FAMILY
+ TELEFONIE
20480/1024 Kbit/s
362x sneller dan inbellen

GRATIS!*

NU

los toestel € 259,95

NOKIA
6600
■  digitale (video)camera
■ RealOne mediaspeler 
■  Bluetooth
■ uitbreidbaar geheugen 

GRATIS!**

ROUTE 66 MOBILE 7 
NAVIGATIESYSTEEM

T.W.V. € 249,95

€ 20,-
per maand

€ 20,-
per maand

€ 20,-
per maand

€ 22,50
per maand

€ 26,-
per maand

€ 32,50
per maand

verkrijgbaar i.c.m

NIEUWINCLUSIEF 50 GRATIS 

SMS’JES BIJ IEDERE 

OPWAARDERING

Doodstraf geëist tegen kaper 
Hij had zich op 11 september
met een vliegtuig in het Witte
Huis moeten storten. Nu staat
hij terecht, de twintigste 
kaper van 11-09: Moussaoui. 
Tegen de terreurverdachte Zaca-
rias Moussaoui is voor een federa-
le rechtbank in de Amerikaanse
stad Alexandria (Virginia) de dood-
straf geëist. Federale aanklagers
stellen dat als gevolg van de ‘leu-
gens’ van de 37-jarige Fransman
van Marokkaanse afkomst bijna
3000 mensen het leven verloren
op 11 september 2001. Het vaststel-
len van de strafmaat zal tussen de
een en drie maanden duren.

Martelaar
In een reactie op de eis stelden ad-
vocaten van Moussaoui dat als
hun cliënt tot de doodstraf wordt
veroordeeld, hij een martelaar zal
worden. “Alstublieft, maak geen
held van hem”, zei raadsman Ed-
ward McMahon. “Hij verdient het
gewoonweg niet.”

De rechtszaak tegen Moussaoui
begon maandag. Moussaoui wordt
wel de twintigste kaper genoemd.
Hij werd een paar weken voor de

aanslagen van 11 september opge-
pakt, nadat hij achterdocht had
gewekt op een vliegschool. Vorig
jaar gaf de man toe betrokken te
zijn geweest bij de beraming van
de aanslagen met vliegtuigen.
Moussaoui hield vol dat hij een
vliegtuig in het Witte Huis had
moeten laten storten, maar dan in
de periode ná 11 september.

Moussaoui vroeg aan het begin
van de zitting opnieuw aan rech-
ter Leonie Brinkema of hijzelf zijn
verdediging mocht voeren. De

rechter wees dat verzoek weer af.

Leugens
Volgens de aanklagers had Moussa-
oui de aanslagen kunnen voorko-
men als hij niet had gelogen. “Hoe-
wel hij in de gevangenis zat op 11
september 2001 vervulde Moussa-
oui zijn taak als loyaal Al Qaida-sol-
daat. Zijn leugens zorgden voor ope-
rationele veiligheid en stond zijn
broeders toe door te gaan en te
moorden.” HEIJT/WILTJER/ANP

trekking10
februari

   u heeft nog maar 
      2 dagen om een 
   Staatslot te kopen! 

Jackpot € 10 miljoen

Voor mei 2006
je rijbewijs halen!

Nu: vanaf € 5,- p/w  
Lespakketten 

vanaf € 605,- incl. 
examen met garantie.

R.S.N. 0900 20 20 778 
(€ 0,22 p/min)

www.rijbewijsservice.nl

Al Jazeera toont
beeld ontvoerde
vredesactivisten
DE ARABISCHE NIEUWSZENDER Al
Jazeera heeft gisteren beelden ge-
toond van drie vredesactivisten
die in Irak zijn ontvoerd. Op de vi-
deoband vragen de gegijzelden
hun regeringen en leiders van
Arabische landen zich in te span-
nen voor hun vrijlating. Op het
beeldmateriaal is de datum 28 fe-
bruari te zien. De drie mannen op
de videoband behoren tot een
groep van vier. Ze werden in no-
vember vorig jaar ontvoerd. ANP

NOG STEEDS LIJKEN IN NEW ORLEANS
Zes maanden na de orkaan Katrina worden in New
Orleans nog steeds doden gevonden. Er wordt ver-
wacht dat er nog vierhonderd lijken in huizen lig-
gen, de zoektocht werd vorige week hervat nadat
twee maanden geleden werd gestopt omdat het
geld op was.                                             ANP

TAIWAN BINNEN BEREIK RAKETTEN
China heeft bijna achthonderd ballistische raketten 
opgesteld, waarmee het belangrijke doelen in
Taiwan binnen tien uur onschadelijk kan
maken. Volgens het leger is door het op-
stellen van 784 ballistische raketten
heel Taiwan nu binnen bereik.        ANP

ZACARIAS MOUSSAOUI kijkt tij-
dens de rechtzaak naar een video-
band van Osama Bin Laden.
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JAPAN NEEMT VINGERAFDRUK VAN BEZOEKERS
Japan gaat van alle buitenlandse bezoekers een foto
en een vingerafdruk nemen. Met de maatregel ho-
pen de autoriteiten te voorkomen dat terroristen met
valse identiteitspapieren het land binnenkomen. De
regering wil ook schepen en vliegtuigen voor hun
aankomst een passagierslijst laten overleggen. ANP
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gsm-shop

Amsterdam
Kinkerstraat 179
Tel.: 020-6897887

Amsterdam
Ferdinand Bolstraat 122
Tel.: 020-6752200

Amsterdam Oost
Eerste van Swindenstr. 41
Tel.: 020-4637117

Alkmaar 
Langestraat 26
Tel.: 072-5116508

Amersfoort
Hellestraat 10b     
033-4658878 

Delft
Molslaan 43
Tel.: 015-2130010

Den Haag 
Leyweg 918C   
Tel.: 070-3098080

Den Haag
Wagenstraat 54   
Tel.: 070-3607147

Den Haag
Wagenstraat 37-39
Tel.: 070-3455333

Rotterdam
Hoogstraat 117a
Tel.: 010-2066600

Rotterdam
Kruisplein 23d
Tel.: 010-2800100

Rotterdam Noord
Zwart Janstraat 69a
Tel.: 010-4656594

Rotterdam Zuid
Zuidplein Hoog 788
Tel.: 010-2931188

Utrecht
Vredenburg 152
Tel.: 030-2393000

Vlissingen
Aagje Dekenstraat 2
Tel.: 0118-430188 www.gsm-shop.nl

Online bestellen op:

€  0,-

SAMSUNG
P300

i.c.m. 2-jarig Hi €30 abonnement  i.c.m. 2-jarig Hi €30 abonnement  i.c.m. 2-jarig Hi €30 abonnement  

Acties geldig t/m 31 maart 2006. Zolang de voorraad strekt. * Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

NIEUW!

€  0,-

NOKIA 6230i NOKIA 7360

€  0,-

+ SONY PSP+ DAEWOO TV

Tot 10 maanden 100 minuten gratis

* * *

ECONOMIE DOLLAR
0,84 +0.1 CT

AEX
455,17 -0.59%

RENTE
3,90 ONVERANDERD

BENZINE
1,375 ONVERANDERD

REDACTIE: MACHTELD VEEN

ECONOMIE@METRONIEUWS.NL

OM TE VOORKOMEN dat de aanleg van de Betuweroute vertraging oploopt werd gisternacht gewerkt aan de boven-
leiding in de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. Het nachtwerk is noodzakelijk om op de lijn te kunnen rijden met
een testtrein. ANP PHOTO/VIDI PHOTO

BETUWELIJN MOET AFNACHTWERK KPN neemt
Nozema over
KPN koopt voor 75 miljoen 
euro Nozema, een bedrijf wat
televisie- en radiosignalen 
uitzendt.

Telecombedrijf KPN mag Nozema
overnemen. Wel moet het tele-
combedrijf een deel van de zend-
masten verkopen. Dat maakte toe-
zichthouder Nederlandse Mede-
dingingsautoriteit gisteren be-
kend. Nozema is het bedrijf dat
radio- en televisiesignalen ver-
spreidt.

KPN betaalt een bedrag van 75
miljoen euro voor de onderne-
ming, zo werd eind vorig jaar dui-
delijk. KPN neemt Nozema over
om zich verder te ontwikkelen tot
een aanbieder van verschillende
media, zoals snel internet en tele-
visie. Met Nozema in handen
denkt het concern in heel Neder-
land digitale televisie via de ether
aan te bieden.

Nozema heeft een belang van
40 procent in Digitenne, een aan-
bieder van digitale televisie. KPN
heeft zelf ook een dergelijk belang
in Digitenne, waarmee het nu 80
procent in handen krijgt.

Op de markt voor doorgifte van
televisiesignalen is de positie van
Digitenne met ongeveer 2 procent
zeer klein. De toezichthouder
voorziet daarom niet dat de con-
centratie tot gevolg heeft dat de
concurrentie op deze markt wor-
den belemmerd. KPN moet wel
binnen twee jaar zendmasten ver-
kopen aan een onafhankelijkepar-
tij. Het betreft masten die ge-
bruikt worden voor de doorgifte
van FM-radio. TIMOTHY PREGER/ANP

Bonus

• Bestuursvoorzitter Ad Scheepbou-
wer (foto) van KPN heeft vorig
jaar iets meer
dan 2 miljoen
euro ontvangen
aan beloningen.
Dat is een stij-
ging met onge-
veer 22 procent
ten opzichte van
2004. 

• De stijging is toe te schrijven aan
een forse toename van de bonus.
Die steeg van 637.000 euro naar
ruim 1 miljoen.

HET JAPANSE KABINET heeft voor
het eerst in bijna tien jaar inge-
stemd met enkele wetswijzigingen
die de positie van de vrouw op de
arbeidsmarkt moeten verbeteren.
De nieuwe wetgeving, die in april
2007 ingaat, maakt het makkelij-
ker om met zwangerschapsverlof
te gaan. Verder wordt het werkge-
vers verboden vrouwelijke perso-
neelsleden die zwanger zijn of
kleine kinderen hebben, te bena-
delen. Ook komen er maatregelen
tegen seksuele intimidatie.

Twintig jaar geleden werd een
wet van kracht die mannen en
vrouwen gelijke kansen op de ar-
beidsmarkt moet bieden. Niette-
min hebben Japanse vrouwen ver-
geleken met hun seksegenoten in

veel industrielanden nog een gro-
te achterstand.  In hogere functies
vormen Japanse vrouwen slechts
een kleine minderheid.

Vrouwen in Japan nemen door-
gaans ontslag wanneer ze zwan-
ger zijn. Als hun kinderen naar
school gaan, gaan ze vaak alleen
in deeltijd weer aan het werk. De
nieuwe wetgeving moet ook de
verhouding tussen werkenden en
niet-werkenden in Japan verbete-
ren. De bevolking is in rap tempo
aan het vergrijzen. ANP

Meer passagiers
vliegen met KLM 
AIR FRANCE-KLM heeft in februari
meer passagiers vervoerd. Ook de
bezettingsgraad was hoger dan in
dezelfde maand een jaar geleden.
Bijna 5 miljoen reizigers stapten
vorige maand in een toestel van
Air Fance of KLM, een toename
van 5,1 procent. Door de stijging
kwam de bezettingsgraad op 77,7
procent, een toename van 1,1 pro-
centpunt. ANP

Salaris

• Gemiddeld verdient een Japanse
vrouw maar twee derde van wat
haar mannelijke collega verdient.

Groei

• Het vliegverkeer naar de VS groei-
de met 9,8 procent, naar Azië nam
dit toe met 16,5 procent. 

Hoe zit dat eigenlijk?
Vraag

• Waarom krijg je in de zomer meer
sproeten?

Antwoord

• Een sproet ontstaat door een op-
eenhoping van melanine onder de
huid. Door de ultraviolette straling
van de zon wordt het melaninege-
halte in de huid hoger en ontstaan
sproeten. Dit worden zomersproe-
ten genoemd. De genetisch be-
paalde sproeten ontstaan op jonge
leeftijd en zijn evenredig verdeeld
over het lichaam. Sproeten zijn
geen afwijking, maar mensen die
veel sproeten hebben lopen een
grotere kans op huidafwijkingen.

METRO

OOK EEN VRAAG? 
REDACTIE@METRONIEUWS.NL

Belgische Truckers mogen niet
meer rijden tijdens sneeuwval
TRUCKERS IN Franstalig België
moeten binnenkort wellicht hun
wagen aan de kant zetten als het
gaat sneeuwen. Regionaal mi-
nister van Transport Daerden van
Wallonië wil vrachtwagens een rij-
verbod opleggen bij sneeuw om
geblokkeerde wegen te voorko-
men. De minister zoekt nog naar
medewerking van de provincies
en van de verkeerspolitie.

Het voorstel, gisteren gemeld in
enkele Belgische kranten, komt er
na monsterfiles in de nacht van
vrijdag op zaterdag op de weg van
Luxemburg naar Brussel. Bij hevi-
ge sneeuwval kunnen vrachtwa-
gens op de wegen door de Arden-

nen de heuvels niet meer nemen
en blokkeren de verbindingen. ANP

DE AFGELOPEN WEEK was er veel
overlast op de snelwegen door de
hevige sneeuwval.  ANP

10.000 BANEN WEG DOOR OVERNAME 
AT&T verwacht dat de overname van BellSouth tus-
sen 2007 en 2009 ongeveer 10.000 banen zal kosten.
Het geschatte banenverlies komt overeen met onge-
veer 3 procent van het totale personeelsbestand van
beide bedrijven. AT&T mikt met BellSouth op 15
miljard euro aan kostenbesparingen. ANP

Positie Japanse vrouw beter



2x

www.postcodeloterij.nl

Uw postcode is in maart
 zoveel waard!

4 BMW’s en vele 
andere Postcodeprijzen

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

in de winnende postcode en wijk
MILJOEN

€ 1 MILJOEN
in de winnende postcode

€ 500.000,-
in de winnende postcode

4x Straatprijs
van € 12.500,- per lot 

in de winnende postcode

€4PostcodeKanjer

De trekking van maart is de trekking 

van de Dubbele Prijzen. Dubbele prijzen 

betekent DUBBELE kansen voor u! 

Niet één maar TWEE Kanjer-prijzen 

van € 4 miljoen gaan er in maart uit. 

En niet één, maar TWEE postcodes verdelen 

€ 1 miljoen. Daarnaast verdubbelen we 

nog vele, vele andere prijzen!

Onze 50 goede doelen winnen altijd. 

Zij verdelen de volledige netto-opbrengst 

van de Postcode Loterij. Met dat geld doen 

zij in en buiten Nederland onmisbaar werk 

voor mens en natuur.

Let op uw brievenbus of ga snel 

naar www.postcodeloterij.nl en 

pak die DUBBELE Kans!

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
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2x!
kans op

2x!
kans op

OOK ONDERSTAANDE 
PRIJZEN ZIJN VERDUBBELD!

voor elk lot in de postcode
8x € 700,-

voor elk lot in de postcode
15x € 400,-

voor elk lot in de postcode
50x € 200,-

voor elk lot in de postcode
120x € 100,-

voor elk lot in de postcode
110x € 50,-

voor elk lot in de postcode
100x € 20,-

voor elk lot in de postcode
80x € 10,-

voor elk lot in de wijk
40x € 5,-

voor elk lot in de wijk
55x € 3,-

voor elk lot in de postcode
20x € 1.000,-
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Schandalig dat een
oorlogsmonument
nu moet wijken
WYNCKO LUNSINGH TONCKENS
•Den Haag

Ik vind het een grof schan-
daal dat een oorlogsmonu-
ment zoals die in Amster-
dam plaats moet maken
voor een moskee en niet
kan terugkeren in dezelfde
buurt en in de vorm van
een kruis, omdat (sommige)
moslims daar moeite mee
zouden hebben.

Ik vind het nog veel stui-
tender voor diegene die de
oorlog hebben meege-
maakt, en daar zijn wij
(autochtone Nederlanders)
nazaten van.

We zijn veel en veel te to-
lerant in Nederland. Je kunt
tegenwoordig geen krant
meer openslaan en daar
staat weer wat in over her-
denkingen en andere cultu-
rele activiteiten wat wij
Nederlanders zo alledaags
vinden, maar aangepast
moet worden. Hoe kunnen
wij hen respecteren als zij
ons anders denkenden/ gelo-
vigen niet respecteren? Dit
is naar mijn
mening
geen stap
in de
goede
rich-
ting
wat be-
treft in-
tegratie,
maar wat men in
het Engels noemt:
Bending over bac-
kwards. In het
Nederlands betekent
deze uitdrukking
dat het gastland zich
aan de immigrant/
allochtoon moet aanpas-
sen in plaats van anders-
om.

Wordt Nederland
beter van Kalou?
W. KUSTERS
• ‘s-Hertogenbosch

De afgelopen maanden
is het niets anders
dan Kalou en het
Nederlanderschap.

Maar na afgelopen
weekend komt het letterlijk
mijn strot uit. Die uitgestre-
ken gezichten van ene Wil-
fred en Ruud (vooral de laat-
ste schijnt zich drukker te
maken over Kalou dan over
zijn kroost uit vorige huwe-
lijken). Dit was op zondag
en dan maandag nog een 
Johan en een Hans.
Dat deze mensen een me-

ning hebben is leuk, maar
blijf dan wel bij de feiten,
vooral gisteren waarin ene
Rita weer de pineut was.

Er schijnt in 2000 een
badmintonster Nederlandse
te zijn geworden. Dit kan
dan alleen onder een ande-
re minister in een ander ka-
binet zijn geweest, dan in
2000.

Die zekere Johan zat dan
ook weer even lekker te lie-
gen over het feit dat onze
bondscoach aan Kalou had
gevraagd of hij Nederlander
wilde worden, maar geluk-
kig werd er binnen een aan-
tal minuten gebeld door
Kees, de persvoorlichter van
Oranje, dat het andersom
was, dus Johan zat met zijn
bek vol tanden.

Ook een Wouter van een
arbeiderspartij noemde een
naam van Nando Rafael die
Duitser is geworden (dit ove-
rigens niet afgelopen week-
end) en dat deze jongen
geen werkvergunning kreeg
en uitweek naar onze
Oosterburen. Dit was in
2001 ook onder een ander
kabinet, dus niet de schuld
van Rita.

Laat sport sport en breng
in sportprogramma’s niet je
politieke voorkeur naar bui-
ten, want daar zijn andere
programma’s voor.

Kalou is een hele grote
voetballer maar of

Nederland daar beter
van wordt? Ik

weet het niet,
alhoewel: 

Feyenoord draait de afge-
lopen twee jaar internatio-
naal wel goed mee. Niet
dus, zelfs niet met de beste
spits van Nederland (vol-
gens Voetbal Insite).

Als Kalou zo graag Neder-
lander wil worden, wil hij
dat over twee jaar ook nog
wel en als dat dan niet het
geval is zet ik mijn twijfels
bij zijn motieven.

Jammer dat die jonge voet-
ballers zich door anderen zo
gek laten maken, maar ja,
geld stinkt nog steeds niet.

Hoenderdos moet
zich eerst goed
laten informeren
E. POLL 
•Scherpenzeel

Heeft voedingsdeskundige
Karine Hoenderdos zich 
geïnformeerd over operatie
schoenendoos, voordat ze
dat een schurkenactie
noemt? Weet ze of die orga-
nisatie investeert in goed
onderwijs in de derde
wereld? 

Laat ze dat doen voordat
ze met modder begint te
smijten en dit soort uitspra-
ken doet. En mevrouw
Hoenderdos, als u cadeau-
tjes geven gelijkstelt met af-
kopen van zieligheid, dan
vind ik dat een cynisch
voorbeeld voor uw kinde-
ren. Wat voor een wereld-
beeld geeft u ze mee? 

Geblaf laat ik aan
de honden over
ANK BOLIER
• Rosmalen

Wat dom om zonder kennis
van zaken voor iemand te
buigen! M. Hoogendoorn 
behoort kennelijk  niet tot
de groep van christenen of
homoseksuelen, en heeft
ook duidelijk nog nooit een
boek over Iran gelezen.
Christenen en homo’s en
nog even of niemand hoeft
dit land meer te verlaten is

ook een erg rare ge-
dachtegang. Werd

hier eigenlijk
wel ge-

dacht? 

M. Hoogendoorn: een me-
ning vorm je; je leest,
luistert, discussieert, etc.
Wat geblaf laat ik aan hon-
den over en hoef ik niet te
lezen, ook niet in Metro.

Wat gaan we doen
aan die ellendige
duiven?
NIKKI GEELEN
•Maastricht

Ik wil even een heel ander
onderwerp aansnijden. Ik
vind dat er iets aan al die
duiven in de binnenstad
moet worden gedaan. Ze
zijn superirritant en het is
nog slecht voor ze ook. 

Ze krijgen overal eten,
waardoor ze niet meer in
staat zijn zelf eten te 
zoeken, waardoor ze overlij-
den. Als ze steeds eten krij-
gen raken ze ook overvoed.
Dat is dus heel slecht voor
die duiven. 

Wat ik ook erg vervelend
vind is de overlast die deze
beesten bezorgen. Ik woon
zelf in Maastricht, maar ga
er vanuit dat er niet alleen
in Maastricht, maar overal,
van die duiven lopen. Iedere
dag als ik naar school fiets
en weer terug, lopen die
beesten me in de weg. Ik
moet bijna iedere dag plot-
seling remmen, omdat ik
bijna een duif overrijd. Het
is zo stom. Die beesten kij-
ken niet uit. Ze lopen voor
je en gaan naar links en
wanneer je ze inhaalt, gaan
ze in een keer weer naar
rechts, pal voor je fiets. Ze
steken ook allemaal ineens
over. Ze maken zichzelf wel
een beetje belachelijk zo,
maar ja, dat moeten ze zelf
weten. 

Soms kom ik te laat op
school, omdat ik heel vaak
voor die duiven heb moeten
remmen. Maar denk maar
niet dat ze daar intrappen
hoor! 

Kunnen ze niet beter in
de natuur uitgezet worden?
Van het feit dat ze zich dik-
wijls expres voor een fiets

gooien mag ik toch
afleiden dat ze

het zelf ook
niet meer zo

zien zitten in de
binnenstad. 

MENINGEN TOM LEEST (27)
• Beleidsmedewerker

»Zeuren mag altijd,
maar liefst onderbouwd
en ook direct richting
locale politici. Ze zitten
er namelijk voor ons.«

CÜNEYT KOÇAK (27)
• Student Commerciële Economie

»Ach welnee. Iedereen
moet af en toe kunnen
zeuren of ze nu wel of
niet hebben gestemd.
Zeuren hoort erbij.«

JEROEN STOK (27)
• Local Catalog Manager

»Helemaal mee eens!
Nu was de kans om 
officieel je stem te laten
horen, dus zeur niet als
je geen stem uitbrengt.«

DRIE MENINGEN: Wie niet gestemd heeft, mag de komende vier jaar ook niet zeuren.

G isteren probeerde ik als twee van de drie mede Nederlan-
ders de zwevende status van mijn kiesrecht om te zetten

in een weloverwogen keuze tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen. Als een kersverse bewoner van Groningen
moest ik me een beetje heroriënteren op het gebied van
lokale politiek. Na iedere lijstrekker een mail te hebben ge-
stuurd met de vlotte waarom- zou- ik- op- u- stemmen- vraag,
kreeg ik binnen 24 uur van iedereen zeer uitgebreid ( lees:
geen copy- paste) reply! Het dilemma werd nog groter.
Hebben de lokale helden geen betere dingen te doen dan 
mijn mails te beantwoorden, of is dit wat zij bedoelden met
de burger dichter bij de politiek brengen? Drie dagen later 
informeerde de VVD of ik al een favoriet had. 

Ik heb, pardon, had een favoriet, Hans Wiegel. Mijn dilem-
ma was dat mijn favoriet bij de verkeerde partij hoort.

Geen allochtoon die de VVD liefheeft. Ik bewonderde Wiegel
erg om zijn klassieke retoriek.  Zijn uitgesproken visie op 
leiderschap waren object van mijn bewondering, zonder
overigens dat de VVD ooit mijn stem
heeft gekregen om inhoudelijke over-
wegingen. Ik vond Wiegel een politi-
cus met LEF in hoofdletters. Ik mocht
hem puur om subjectieve redenen en
ik zou alleen op hem hebben gestemd
voor het premierschap. Een klein land
heeft groot leiderschap nodig
ongeacht partij. Ik zou op hem hebben
gestemd als ik niet naar de partijbi-
jeenkomst van de VVD was geweest,
waar Wiegel eregast en spreker was.
Geen haar op mijn hoofd die gezien
wil worden in een zaal vol VVD’ ers,
maar voor Wiegel droeg ik graag een
hoedje.

De eeuwenlange tragikomische
tegenstelling tussen vorm en in-

houd, tussen zinnig en zielig, zakt bij de verkiezingen naar
een nieuw dieptepunt. Althans, dat dacht ik toen Gerd Leers,
Piet Hein Donner en zelfs Arjan Erkel een rap maakten. De
toespraak van Wiegel spande echter de kroon. En van dicht-
bij bleek dat ik me het karakter van mijn held had ingebeeld. 

De klassieke opzwepende retoriek was er wel, maar niet op
eigen kracht van zinnige argumenten. Zo’n grote man

als Wiegel kan toch ook zonder ‘Pechtoldje’ te verguizen een
rede staande houden? Dat zou je denken. Dat was karakter
geweest! De agressief honende toon jegens een minipartij die
de VVD nota bene nodig had om een coalitie mee te maken,
en de manier waarop hij mijn ex-held Wouter Bos
beschimpte, kon maar op een ding wijzen: Wiegel loopt op
de zaken vooruit en voert al campagne voor 2007. Als pre-
mier. 

Natuurlijk is de VVD gisteren bij de gemeenteraads-
verkiezingen niet de grootste partij geworden. Dus heb

je een sterk schuurmiddel nodig om het imago van de VVD
op te poetsen. Onder het mom van ‘we zijn een oerdemocra-
tische partij en de gekozen lijsttrekker zal in juli uitmaken of
Wiegel het paradepaardje wordt’. Wiegel zal natuurlijk geen
nee zeggen tegen het premierschap. En dan worden de
verkiezingen pas echt leuk. Bos versus Wiegel. Smullen voor
de buis, maar ik zal er niet meer op stemmen, om objectieve
redenen. 

Hebben de
heren niet iets
beters te doen,
dan mij te
mailen?

VICTORIA
KOBLENCO
Studente/actrice

WIEGEL IS
FAVORIET AF!

COLUMN

MAIL NAAR: BRIEVEN@METRONIEUWS.NL

Geef uw volledige naam en adres op. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven in te korten. Het copyright van brieven vervalt 
aan Metro.

• In de Metro van gisteren staat
een foto met als onderschrift ‘De
eerste krokussen breken al door
de aarde’. Het zijn echter geen
krokussen, maar winterakonie-
ten.

• In het artikel ‘Babic pleegt zelf-
moord’ staat in het onderschrift

dat hij dit middels zijn stropdas
heeft gedaan. Dat klopt niet. De
doodsoorzaak van Babic wordt
nog onderzocht.

•  In de Rotterdam-editie staat
dat de groene golf is ingesteld
op de Schiedamsekade, dit moet
zijn op de Schiekade.

SCRIBBLY Jean Paul Arends

METRO MISSERS
Foutje gezien? Mail naar foutje@metronieuws.nl



GELDZAKEN

Uw postcode is in maart 

2x zoveel waard!
NIEUW!

Winnen met uw postcode!

Dubbele 

prijzen...

ik zou maar

meedoen!
G. Starreveld
1234 AB

4 BMW’s en vele 
andere Postcodeprijzen

in de winnende postcode en wijk
MILJOEN

€ 1 MILJOEN
in de winnende postcode

€ 500.000,-
in de winnende postcode

4x Straatprijs
van € 12.500,-per lot 
in de winnende postcode

20x DagPostcode
van € 1.000,- per lot
in de winnende postcode

€42x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

2x!
kans op

PostcodeKanjer

Let op uw brievenbus

www.postcodeloterij.nl

2x!
kans op

In maart 
is uw postcode

         zoveel waard!2x

www.t-mobile.nl

Direct voordeel
bij T-Mobile.

Alleen te bestellen via www.t-mobile.nl en 0800-236 2226.

Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.t-mobile.nl.
Geldig t/m 28-02-2006.

Nokia 6230i
€ 0,-

Nu met 200 belminuten

van € 26,50

voor € 21,50 per maand.

Nokia 6101
€ 0,-

Nu met 100 belminuten

van € 17,50

voor € 12,50 per maand.

Volledig online in 4 simpele stappen uw lening geregeld.

5,8%

Heldere voorwaarden en lage rentepercentages zonder addertjes onder het gras.

Voor informatie bel 0800 - 888 9 888 of vraag aan via www.dhbbank.nl
Online acceptatie binnen 24 uur!

* De voorwaarden van DHB Flexibel Krediet kunt u vinden op www.dhbbank.nl

Even geen geld,
maar toch op vakantie?
DHB Bank, reken maar!

Even geen geld,
maar toch op vakantie?
DHB Bank, reken maar!

PEIJS & POEN

Als ik te hard rijd met de auto
krijg ik een boete. Terecht, want
dat is mijn fout. Ik overtreed de
wet. Het zou ridicuul zijn als ik de
overheid verantwoordelijk zou
stellen voor het feit dat de meeste
snelwegen zo breed zijn dat je bij-
na automatisch te hard rijdt. ’s
Nachts slaat het al helemaal ner-
gens op dat er wordt geflitst,
maar goed, zo zijn de regels. 

Als ik fout parkeer krijg ik een
boete. Vervelend, maar ook dit is
terecht. Het is belachelijk om de
gemeente die het mogelijk maakt
dat ik fout parkeer verantwoorde-
lijk te stellen voor het feit dat er
zo ongelooflijk veel parkeerplek-
ken vrij zijn dat het belachelijk
zou zijn voor een plaats te parke-
ren. 
So far, so good, so logic.

Als mijn doch-
ter van 13 die er
ouder uitziet
een licht alco-
holisch drankje
koopt in een su-
permarkt, over-
treedt ze de
wet. Ze moet
namelijk 16 zijn
van de wet (en
van mij 18, mi-
nimaal, maar
dat terzijde).

Als ze wordt aangehouden is er
echter niks aan de hand voor
haar, want niet zij maar de winke-
lier die de drank heeft verkocht
maakt de fout en krijgt een boete.
En niet zo’n lullige ook.
Kan iemand mij deze logica 
uitleggen?

Hans Peijs

Logica

Adviseur van
hypotheken
scoort goed
DE ONAFHANKELIJK hypotheekad-
viseur die plaatselijk opereert,
wordt van alle soorten adviseurs
op dit gebied het meest gewaar-
deerd. De hypotheekadviseur van
banken komt er minder vanaf, zo
blijkt uit een tevredenheidonder-
zoek van Independer.nl.

Onder andere dit heeft geleid
tot de Wet financiële dienstverle-
ning (Wfd) op 1 januari 2006.
Independer vraagt de bezoekers
van de website al jarenlang naar
hun mening over aanbieders van
financiële producten en sinds na-
jaar 2005 wordt ook de mening
gevraagd of de hypotheekadvi-
seur. 

Relevant
Het onderzoek is niet a-select uit-
gevoerd (alleen bezoekers van de
website konden hun mening ge-
ven), maar is beslist relevant, om-
dat meer dan 17.000 mensen de
moeite namen de vragen te beant-
woorden. De tussenpersoon die
plaatselijk opereert, scoort het
best met op de tweede plaats de
NVM-makelaar in de woonplaats.
De adviseur die verbonden is aan
Univé staat op een derde plaats. 

ENTER

Prijs belangrijkst
bij overstap naar
energieleverancier
DE PRIJS is verreweg de belang-
rijkste reden om over te stappen
naar een andere energieleveran-
cier. Maar maakt de nieuwe ener-
gieleverancier er op het gebied
van service een potje van, dan ha-
ken de klanten snel af.

Dit blijkt uit een onderzoek van
GfK naar de beweegreden van
mensen om van energieleveran-
cier te wisselen. Deze mogelijk-
heid bestaat sinds medio 2004.

Volgens GfK is 14
procent van de con-
sumenten van
stroomproducent

gewisseld en  slechts
10 procent heeft een nieuwe

‘gasboer.’ Het blijkt dat mensen
die zijn overgestapt vooral naar de
prijs hebben gekeken.  ENTER

Onafhankelijkheid

• Over hypotheekadviseurs is altijd
veel te doen. Veel adviseurs zou-
den niet onafhankelijk zijn en zou-
den hun klanten adviseren in de
richting van de hypotheek waar zij
het meest aan verdienen.
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Openingstijden

maandag  11.00 - 21.00 uur
dinsdag  10.00 - 21.00 uur
woensdag 10.00 - 21.00 uur

donderdag   10.00 - 21.00 uur
vrijdag    10.00 - 21.00 uur
zaterdag    10.00 - 18.00 uur

UTRECHT
Gildenkwartier 181,
(Hoog Catharijne)
Tel. 030 - 2337100

www.mediamarkt.nl

Maandag t/m vrijdagavond van 
18:00 - 21:00 (m.u.v. donderdag) 

gratis parkeren in de stationsstraat P4Piedere eerste zondag 
van de maand 
koopzondag

12.00 - 17.00 uur

Z 520i + Apple iPod Nano
Mobiele telefoon + iPod Nano (zwart / wit)
Bluetooth, standby tot 400 uren, spreektijd tot 9 uur, 65.000 
kleurenscherm, 16mb intern geheugen, MP3 ringtones, gewicht 
slechts 96 gram, MPEG4 speler, ingebouwde digitale camera.

Bluetooth

Ingebouwde camera

Licht effecten

2 GB intern 

geheugen, is goed 

voor c.a. 500 

nummers of 12.500 
foto‘s!

• ¤ 25,- per maand 
• 175 belminuten /350 SMS
• Bellen ¤ 0,14 per minuut
• SMS-en ¤ 0,07 per bericht
• 6 maanden: 100 minuten extra
• Geen aansluitkosten

I.c.m.
Hi 25 - 2 jaar

1
• ¤ 26,- per maand 
• 200 belminuten
• Bellen ¤ 0,13 per minuut
• 100 gratis belminuten
• Geen aansluitkosten

I.c.m. 
Telfort - 2 jaar

2
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Europa’s grootste 
laat het knallen.
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Kaartverkoop is reeds gestart via Ticketservice (0900-3001250) www.ticketservice.nl en bekende
voorverkoopadressen. Entree Day & Night ticket 59 euro, Day ticket 49 euro (exclusief servicekosten)

3 PODIA
MEER DAN 20 ACTS
o.a.

EELS
VOICST

AFTER PARTY
o.a. JAMES BROWN

ZATERDAG 1 JULI 2006 • EVENEMENTENTERREIN AHOY’ • ROTTERDAM
WWW.AHOYOPENAIR.NL  •  WWW.THEALTERNATIVE.NL

MAAIKE HAMMERSTEIN
projectmanager 

De Komeet

De gemeente Den Haag en Fonds
1818 loven de Haagse cultuurprijs
voor jong kunsttalent uit, ofwel
‘De Komeet’. 
◗ Wie maakt kans op de prijs?
◗ ◗ Om in aanmerking te 
komen voor de hoofdprijs van
15.000 euro moet je actief zijn als
uitvoerend kunstenaar of organi-
sator van een kunstzinnig evene-
ment èn onder de dertig jaar. 
◗ Moet het geldbedrag per se
worden besteed aan het plan?
◗ ◗ Ja. En het plan moet voor 1 ja-
nuari 2008 uitgevoerd zijn. De
winnaar krijg niet alleen geld,
maar ook begeleiding. Zoals hulp
bij het aanvragen van subsidie en
bij de uitwerking van het plan.
◗ Wie zitten er in de jury?
◗ ◗ In de jury zitten onder 
andere danser Dylan Newcomb 
en acteur Thijs Römer.
◗ Wat willen jullie precies met
deze prijs bereiken?
◗ ◗ Wij willen jong talent in Den
Haag hiermee stimuleren.

ELIZA BERGMAN
Wil je kans maken op ‘De Komeet’? Tot 15 mei

2006 kun je je nog aanmelden via:
dekomeet.net

EEN MINUUTJEMuzikale potpourri
RECENSIE

“VAN DE wereld weet ik niets”,
zong Bløf-zanger Paskal Jakobsen
in 1997. De zin komt uit het num-
mer ‘Liefs uit Londen’, wat de
doorbraak voor de Zeeuwse band
rondom de inmiddels 32-jarige
zanger betekende.

Nu, ruim acht jaar later, gaat
die frase niet meer op. Niet alleen
is de formatie verreweg de popu-
lairste Nederlandstalige act, ook
zagen de mannen de afgelopen
twee jaar meer dan alleen Hol-
landse polderklei. Bløf reisde de
hele wereld over om met artiesten
uit de hele wereld. Het resultaat
van die muzikale ontdekkingsreis
– zoals de heren het zelf noemen
– is UMOJA. Een heerlijke luister-
plaat, waarbij de verschillende
muzikale invloeden duidelijk
hoorbaar zijn. Of dat nu de (her-
nieuwde) samenwerking met
Counting Crows-voorman Adam
Duritz op ‘Wachten op September’
of het duet ‘Geen Hemingway’
met de Buena Vista Social Club is,
alle dertien tracks zijn wonder-
schoon, maar nog steeds overdui-
delijk Bløf. Alleen dan overgoten
met een heerlijk sausje. Fado met
Cristina Branco, de didgeridoo van

Mark Atkins, de bandoneon van
Carel Kraayenhof en de trommels
van het Japanse Kodo, alles bij el-
kaar is UMOJA één grote muzikale
mengelmoes. En in plaats van kat-
tenbelletjes en kaarten die Jakob-
sens lief hem van over de hele we-
reld deed toekomen, kunnen wij
via de website www.umoja.nl en
een bijbehorende dvd meegenie-
ten van de muzikale ontdekkings-
reis van Bløf.

★★★★★ 

Interview met Bløf
Morgen in Metro

ENTERTAINMENT@METRONIEUWS.NL

REDACTIE: ELIZA BERGMAN EN MERIKE WONING

ENTERTAINMENT VERFILMING VAN KAPITEIN ROB-STRIPS 
Producenten Shooting Star en Screenpartners
werken aan een verfilming van de stripboeken
van Kapitein Rob. Hans Pos en Simon de Waal
hebben het scenario geschreven. Het is de bedoe-
ling dat Maria Peters (foto) de regie gaat doen. ANP

FILMMUSEUM EERT OVERLEDEN FILMHELDEN
Het Filmmuseum begint een programma waarin re-
cent overleden acteurs en filmmakers worden her-
dacht. NRC-journalist Hans Beerekamp presenteert
een compilatie van fragmenten, trailers en scènes
van acteurs en regisseurs die zijn gestorven. ANP

Turks Fruit gaat 
internationaal
De musical Turks Fruit wordt
zeer waarschijnlijk opgevoerd
in New York.

De musical Turks Fruit gaat inter-
nationaal. Producenten Robin de
Levita en Stichting Beeldenstorm
tekenden gisteren een contract
met Jan Wolkers, auteur van het

boek Turks Fruit. Hiermee hebben
zij de rechten voor de wereldwijde
productie verworven.

Heilig
De producenten willen de musical
naar New York brengen. Ook ‘an-
dere theaterlanden’ zitten in de
planning. “Ik geloof heilig in dit
project”, aldus De Levita. “Ik ver-
wacht wereldwijd grote belang-
stelling.”

De producenten zijn momen-
teel in samenwerking met de ma-
kers bezig de musical te bewerken
tot een internationale voorstel-
ling. Daarna volgt de vertaling
naar het Engels. In de internatio-
nale productie zijn geen rollen
weggelegd voor de Nederlandse
acteurs. “We gaan helemaal op-
nieuw beginnen.” 

Turks Fruit is gebaseerd op het
gelijknamige boek uit 1969 van
Wolkers, dat in 1973 werd ver-
filmd met Rutger Hauer en 
Monique van de Ven in de 
hoofdrol. 

ANNERMARIE MOERMAN/ANP

JOCHEM GEERDINK
Metro-verslaggever
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Jij moet het wel heel druk heb-
ben...
“Dat klopt. Maar ja, ik ben de afge-
lopen vier jaar niet echt anders ge-
wend. Al moet ik zeggen dat het nu
een beetje extreem is. Laatst zat er
tussen een close-up voor Zwartboek
en de repetities van Driekoningen-
avond nog geen 24 uur. Het is zo
strak gepland allemaal. Als ik een
dag vrij heb, ben ik helemaal ka-
pot.”

De opnames van ‘Ik omhels je met
duizend armen’ lijken alweer zo
lang geleden, moet je je weer hele-
maal inleven voor de première?
“Ja, als ik iets af heb, dan is het ook
echt klaar. Nu moet ik weer even
terug naar wat er toen gebeurde,
terwijl ik ondertussen alweer zo-
veel verder ben. Dat is eigenlijk ook
wel weer het gekke van film.” 

Ben je eigenlijk een beetje fan van
de boeken van Giphart?
“Ik was al bang dat je dat ging vra-
gen en ik weet niet of ik het moet
zeggen, maar ik heb het hele boek
niet gelezen. Dat is eigenlijk pure
luiigheid. Ik ken Ronald en ik vind
het een heel leuke man, maar ben
überhaupt niet zo’n lezer. Toen we
met filmen begonnen zei Willem
(van de Sande Bakhuyzen, regis-
seur, red.) dat we het boek niet na
zouden spelen, dus ik ben van het
script uitgegaan. Ik heb nog ge-

dacht, ‘moet ik het nog even lezen
voordat alle interviews komen’,
maar daarvoor heb ik het echt te
druk gehad.” 

Door de ziekte van Van de Sande
Bakhuyzen wist hij dat deze film
zijn laatste werk zou worden of
dat hij het einde van de film mis-
schien niet eens zou halen. Wer-
den de opnames daardoor geen
race tegen de klok?
“Iedereen ging er eigenlijk vanuit
dat hij het zou gaan redden. De
angst zat er absoluut en bij hem
natuurlijk ook, maar toen we er zo-
’n tweederde op hadden zitten,
wist ik zeker dat hij de film zou af-
maken. Willem straalde een soort
vertrouwen en kracht uit dat hij
het ging doen. Ik dacht wel elke
dag: ‘ik hoop dat ‘ie er is’ en dan
was ‘ie er weer.” 

In ‘Ik omhels je’ speel je arts en
model Samarinde. Zij wordt ver-
liefd op de schrijver Giph, die heel
moeilijk zijn gevoelens uit en
conflicten mijdt. Hoe makkelijk
uit jij jezelf?
“Ik ben van kinds af aan iemand
die een beetje in een hoek zit te kij-
ken. Heel observerend en toch wel
bang voor ruzie. Ik liet als kind ook
heel erg over me heen lopen. Daar-
na kreeg ik een tegenreactie en had
ik zoiets van: ‘nu ben ik aan de
beurt’. En nu is er een soort van ba-
lans. In m’n werk kan ik nu heel
goed aangeven hoe ik erover denk,
maar in m’n privé-leven is dat toch
net iets anders. Dan moet ik tegen
mezelf zeggen: ‘Carice kom op’.
Maar ja, deze film geeft dan toch
maar weer eens aan dat dat echt

niet werkt.”
Een gedeelte van de opnames
vond plaats op Ibiza. Heb jij wat
met de drugs- en partyscene op
dat eiland?
“Nee, helemaal niet, dat is niets
voor mij. Eén avond zijn we met
Johnny (de Mol, red.), want die kent
natuurlijk al die clubs daar, naar
een trance-ding gegaan en ik dacht
dat ik he-le-maal gek werd. We za-
ten in een VIP-ruimte waar alle-
maal meisjes voor ons stonden te
dansen. Er stond ook een rookma-
chine en ik schrok me iedere keer
de tering. We moesten geloof ik
1000 euro per half uur opmaken.
Heel geforceerd en vervelend. En
verschrikkelijk lelijke muziek. Ibiza
vond ik een heel mooi eiland. Ik
had gedacht dat het er heel ordi-
nair zou zijn, maar dat viel erg
mee. Waar Willem woonde was het
fantastisch; ik zou daar best kun-
nen wonen. Het is niet alleen maar

Café del Mar en al die lounge-shit.” 
Wat is dan jouw favoriete uit-
gaansavond?
“Ik heb een soort stamcafeetje en
ik zit het liefst in de kroeg of lekker
thuis met vrienden. Ik ben geloof
ik een beetje een huismus. Eten en
spelletjes doen. En dan het liefst
een spelletje met veel gebaren en
geschreeuw. Ik trek dat hippe ge-
woon echt niet. Waarom moet dat?
Ik vind het gewoon leuk als ik de
nerd in iemand kan zien, maar die
zijn gewoon weg. Het is allemaal zo
opgepoetst.”

Je bent een van de meest gevraag-
de actrices in Nederland, dat moet
een kick geven.
“Ja, dat geeft me ook wel een kick.
Ik mag absoluut niet klagen en ben
heel blij dat ik het werk kan doen,
dat ik graag wil doen. Uiteindelijk
gaat het er natuurlijk toch om of je
gelukkig bent. Het klinkt enorm
cliché, maar hoeveel bewondering
of bevestiging je ook krijgt, je moet
een referentiekader in jezelf heb-
ben, anders wordt het zo’n bodem-
loze put; blijf je altijd zo zoeken.” 

Je hebt net de film ‘Zwartboek’,
geregisseerd door Paul Verhoeven,
grotendeels afgerond. Wordt
Nederland niet te klein voor je?
“Nederland is op zich niet te klein
voor me. Het is heel fijn om hier te
werken, alleen is er soms niet de
ruimte en het geld om grote projec-
ten te maken als Zwartboek. Nu
hoeft natuurlijk niet elke film zo te
zijn, maar mensen moeten wel de
kans krijgen om een mooi script te
schrijven.”

Dus een aanbieding om in een
Amerikaanse film te spelen zou
je afslaan?
“Nou ja, als iemand mij belt en
zegt ‘ik heb een mooi script, kom
je,’ dan zeg ik geen nee, maar ik zie
mijzelf niet op de bonnefooi naar
de VS gaan en dan maar eens kij-
ken wat er gebeurt. Daarvoor ben
ik ten eerste niet avontuurlijk ge-
noeg en ten tweede misschien niet
ambitieus genoeg. Er zijn natuur-
lijk mensen in Amerika met wie ik
zou willen werken. Woody Allen
bijvoorbeeld of Paul Thomas Ander-
son. Als één van die twee belt, ben
ik even weg.” 

Nog even iets anders: in septem-
ber word je 30, lonkt het moeder-
schap al?
“Ik moet zeggen dat ik bij vlagen
heel broeds ben. Nu even wat min-
der, maar ik heb tijden gehad dat
ik dat letterlijk voelde. En dan
dacht ik ‘stop die hormonen!’”

Je kan er ook aan toegeven.
“Dat lijkt me in mijn geval niet zo
heel verstandig. Ik weet nu wel
heel zeker dat ik kinderen wil. Wat
mij betreft binnen nu en drie jaar.
Eerst nog even geschikte partner
vinden, maar dat is bijzaak, haha.
Ik heb nog even een jaartje nodig
om alles een beetje op een rijtje
zetten en dan gaan we maar eens
op zoek naar een leuke zaaddonor.
Die biologische klok vind ik wel
echt gemeen hoor!”

Carice van Houten is één van Neerlands meest gevraagde actrices. Ze heeft de opnames van de film ‘Zwartboek’ bijna achter

de rug en staat momenteel op de planken in het stuk ‘Driekoningenavond’. Vanaf morgen draait de film ‘Ik omhels je met

duizend armen’, waarin Van Houten één van de hoofdrollen vertolkt, in de bioscopen.  

‘Ik zie graag de nerd
in iemand’
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• Geboren op 5 september 1976.

• Na de middelbare school doet ze
Kleinkunstacademie Amsterdam.

• In 1999 krijgt ze een Gouden Kalf
voor haar rol in de film ‘Suzy Q’ en
in 2002 nogmaals voor haar rol in
de film ‘Minoes’.

CV Carice

MERIKE WONING
Metro-verslaggever

Ik omhels je

• Ik omhels je met duidend armen is
een boekverfilming waarin schrij-
ver Giph de relatie met Samarinde
niet meer ziet zitten na het overlij-
den van zijn moeder. 
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Bovenstaande vacatures staan deze week ook op 
NationaleVacaturebank.nl. Typ op de homepage het vacaturenummer in.

A D M I N I S T R AT I E F

Smartchair BV
Office manager
Barendrecht & Amsterdam
Vac.nr.: m692.980

A D M I N I S T R AT I E F

GroupM BV
Administratief medewerker
Amsterdam
Vac.nr.: m656.795

C O M M E R C I E E L

Kleiss & co bv
Ambitieuze Sales Engineer
Zwijndrecht
Vac.nr.: m696.878

C O M M E R C I E E L

MediaCom
Radio en Televisie Buyer
Amsterdam
Vac.nr.: m663.775

I C T

ICT Automatisering N.V.
Service Engineers
Barendrecht / Eindhoven
Vac.nr.: m692.972

I C TI C T

Acropolis 400
RPG Ontwikkelaars
Noorden van het Land
Vac.nr.: m697.232

F I N A N C I E E L

PBK Outsourcing Holland BV
Allround Assistent Manager
Utrecht
Vac.nr.: m693.698

C O M M E R C I E E L

Rofra | Home
Verkoopster / adviseuse m/v
Villa Arena Amsterdam
Vac.nr.: m696.999

C O M M E R C I E E L

Shops.nl - Internet!
Commercieel medewerker
Delft
Vac.nr.: m703.611

Bloomerce
Application Developer
Rotterdam
Vac.nr.: m698.280

Stewart moet casino betalen

DE BRITSE zanger Rod Stewart
moet drie miljoen dollar (2,5 mil-
joen euro) betalen aan een hotel-
casino in Las Vegas wegens het af-
zeggen van een concert. 

De muzikant gaat in beroep te-
gen het vonnis. Stewart (61) zou
op 30 december 2000 optreden in
hotel-casino Rio, maar annuleerde
nadat bij hem kanker was vastge-
steld. De artiest had een voorschot
van twee miljoen dollar (1,66 mil-
joen euro) ontvangen en weigerde
het geld terug te geven. De casino

klaagde hem daarop aan wegens
contractbreuk en eiste terugbe-
taling van het voorschot. 

Een jury kende Rio in septem-
ber vorig jaar al de twee miljoen
dollar toe. Federale rechter Larry
Hicks heeft nu besloten dat hier
bovenop nog eens een miljoen ex-
tra komt als rentevergoeding. Bo-
vendien veroordeelde hij Stewart
tot betaling van 153.483 dollar
(127.794 euro) wegens minachting
van de rechtbank en diverse 
juridische kosten. ANP

Broer Jackson woedend
De broer van Michael Jackson,
Jermaine Jackson, is woedend
over verzonnen ‘manuscript’.

Jermaine Jackson, de oudere broer
van popster Michael, is woedend
op The New York Daily News. Die pu-
bliceerde uit een nooit verschenen
boek van Jermaine waarin hij zijn
jongere broer afvalt. In de CNN-
talkshow Larry King Live sprak 
Jermaine gisteren van “grove leu-
gens. Ik sta 1000 procent achter
Michael”.

Schuldig
De krant meldde dat Jermaine er
niet gek van zou opkijken als 
Michael wel degelijk schuldig is
aan het misbruiken van kinderen.
The New York Daily News citeerde uit
een opzetje voor een boek dat Jer-
maine een paar jaar geleden door
een ‘ghostwriter’ wilde laten

schrijven. Michael zou daar woe-
dend een stokje voor hebben ge-

stoken. Het boek was van de baan,
maar de krant meldde de hand te
hebben gelegd op de concepttekst.
Overigens is Michael Jackson vorig
jaar vrijgesproken van kindermis-
bruik.

Eigenaardig gedrag
Jermaine schrijft, volgens de
krant, er niet zeker van te zijn dat
Michael zich nooit aan kinderen
heeft vergrepen, te meer door 
Michaels drank- en drugsmisbruik
en eigenaardige gedrag.

Tegen Larry King reageerde 
Jermaine woedend. De ghost-
writer zou achter zijn rug om met
een manuscript vol ‘grove leugens’
zijn gekomen, uit naam van 
Jermaine. “Er is geen boek over 
Michael, geen negativiteit. Ik sta
1000 procent achter hem, zoals ik
zei, sinds het begin. En hij is nog
steeds de fantastische persoon die
hij altijd was.” WENDY KIND/ANP

DE WEDUWE van ‘superman’ Christopher Reeve is maandag aan longkanker overleden. Reeve (44) trad de laatste
jaren op als voorvechtster voor mensen met een verlamming. Christopher raakte in 1996 door een paardrijongeluk
nagenoeg helemaal verlamd. In 2004 overleed de ster uit de supermanfilms, maar niet voordat hij een stichting met
zijn naam in het leven had geroepen voor de belangenbehartiging van mensen met een verlamming. 

PAUL DESMARAIS/AP PHOTO

VROUW VAN ‘SUPERMAN’ OOK OVERLEDENDANA REEVE

THEKLA REUTEN IN ENGELSE FILM
Actrice Thekla Reuten gaat een rol spelen
in de Engelse film In Transit. Reuten maakte
vorig jaar haar Engelse toneeldebuut. Ze
vertolkt de vrouwelijke hoofdrol in de Ame-
rikaanse film Highlander: The Source. ANP

JAZZPRIJS CONCERTGEBOUW VOOR PALMIERI
De Amerikaanse pianist, componist, arrangeur
en bandleider Eddie Palmieri (foto) krijgt dit
jaar de Concertgebouw Jazz Award. Palmieri
neemt de oeuvreprijs 29 mei in ontvangst bij
een optreden in het Concertgebouw. ANP
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CHINESE EDITIE ROLLING STONE 
Het eerste nummer van de Chinese edi-
tie van het Amerikaanse tijdschrift Rol-
ling Stone ligt sinds gisteren in kiosken
in China. De Chinese rockpionier Cui
Jian siert de cover van het tijdschrift. AP
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Junior Salarisadviseur
[Amsterdam / Utrecht / Den Haag / Eindhoven] 

Heb je een HAVO- of VWO-diploma,

kijk dan op: www.quoratio.nl en stuur je CV

naar info@quoratio.nl. (Tel. 030-604 76 99)

Vind jij het te eenzijdig om alleen maar 
te werken of te studeren? QuoRatio 
biedt je een uniek trainee-traject. Je 
werkt (met een salaris vanaf de start) 
voor ons bij een gerenommeerd bedrijf 
bij jou in de regio. Tevens volg je één 
dag in de week een door ons betaalde 
studie waarmee je een officieel diploma 

behaalt. De functie is veelzijdig; zo heb 
je te maken met wetgeving, sta je veel 
in contact met de P&O afdeling, werk 
je met een salarisprogramma om 
maandelijks de salarissen te verwerken 
en geef je uitleg aan medewerkers over 
hun salaris en andere zaken.

Camping Sint Maartenszee & Molengroet
zijn op zoek naar 

medewerkers voor in het
“Recreatie-team”

Ben jij 18 jaar of ouder, minimaal drie weken
beschikbaar in de zomer en vind je het leuk om

activiteiten te organiseren? 
Neem dan vandaag nog contact op met 

Chris van Grondelle: 06-50517150
info@campingsintmaartenszee.nl

  Zoek je nu een leuke baan?? 
Internationaal marketing & Promoties georiënteerd bedrijf breidt haar 
werkzaamheden uit in centrum Amsterdam/ Eindhoven! Wij vragen 20 

 om ons jonge team te helpen groeien. leuke enthousiaste mensen
Wij bieden mogelijkheden in: 

Customer service                  Volop  
Sales         

Promoties  

                             Reismogelijkheden 

 
Geen ervaring nodig – Volledige training beschikbaar 
Voor degenen met ambitie bieden wij een entry level management 
programma aan.  Meteen beschikbaar zijn is een pré 

 

 
Ben full- time beschikbaar en 18 jaar of ouder? 
Voor een directe sollicitatie in Amsterdam of Eindhoven bel of sms 
met Kitty 020-531 3888/ 06-15652788 

recruitment@capitalmarketing.nl

H B S  z o e k t  m e t  S P O E D ! !

A l l r o u n d  t i m m e r l i e d e n
voor héél Nederland

géén ZZPers
een leuke baan met

een goed loon
ruime ervaring vereist

0 2 6 - 3 1 8 2 5 0 0
h o l l a n d b o u w s e r v i c e @ 1 2 m o v e . n l

Voor ons kantoor in Amsterdam zijn wij wegens uitbreiding van ons salesteam op zoek naar
een fulltime:

Kom werken bij Metro Amsterdam!
Metro wordt in Nederland van

maandag t/m vrijdag in een oplage

van 500.000 exemplaren gratis 

verspreid via NS-stations, RET

Rotterdam, GVU Utrecht, Metro-

stations in Amsterdam, McDonald’s

restaurants, 160 grootste post-

kantoren, kantoren, universiteiten,

veerdiensten en ziekenhuizen. 

De 1,6 miljoen lezers (NOM Doel-

groepmonitor 2005-2) zijn over het

algemeen jong, welstandig, goed

opgeleid en werkzaam of stu-

derend. Op 4 oktober 2004 is Metro

gestart met een aparte editie in

Rotterdam, op 18 april 2005 met

een aparte editie in Amsterdam. 

De krant verschijnt vijf keer per week.

Metro is het grootste gratis dag-

blad van de wereld. Metro wordt

uitgegeven in 61 edities in 19 lan-

den in 18 talen. 

www.metro.lu

www.clubmetro.nl

De functie:
De Account Manager
Binnendienst houdt zich bezig
met het telefonisch benaderen
van klanten en prospects. In
deze functie ben je verant-
woordelijk voor het gehele
telefonische verkoopproces. 
Je vergaart informatie over 
de klanten en prospects en
realiseert de gestelde targets.

Het profiel: 
Voor deze functie vragen wij
een HBO werk- en denkniveau.
Daarnaast beschikt de Account
Manager Binnendienst over
commercieel inzicht en zeer
goede contactuele eigenschap-
pen. 
Wij verwachten een hoge mate
van zelfstandigheid, doorzet-
tingsvermogen en accuratesse.
Ervaring in soortgelijke functies
is een pré.

Wij bieden: 
Een informele werkomgeving
in een organisatie met een
jong, gemotiveerd en enthou-
siast team. Daarnaast biedt
Metro een goed salaris met
prima secundaire arbeids-
voorwaarden en een zeer
aantrekkelijke bonusregeling. 

Sollicitaties: 
Vind je het een uitdaging om
bij een snelgroeiende interna-
tionale uitgeverij, waar team-
geest centraal staat, werkzaam
te zijn? 
Mail voor woensdag 22 maart
je C.V. met motivatie naar:
junin.boerma@metronieuws.nl

Account Manager
Binnendienst 
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De wereld in 
je binnenzak.
Browse richting schoonheid. Surf naar 

puurheid. Met de nieuwe Nokia N70 

smartphone heb je internet, e-mail, video 

en een 2 megapixel camera altijd op zak. 

En is inspiratie nooit ver weg. Dus ontdek 

snel hoe een computer in je binnenzak 

past op nokia.com/nseries.

Nokia Nseries

See new. Hear new. Feel 

Copyright© Nokia 2005. Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation.

Nokia N70

UMTS abonnement
v.a. € 0,-

Het beste van 

TV op je mobiel 

met Vodafone 

live! UMTS
Kijk 24 uur per dag TV op je 

mobiel. Waar je maar wilt, 

wanneer je maar wilt. Je hoeft 

nooit meer iets te missen. 

Meer weten? Ga naar de 

winkel, www.vodafone.nl of 

bel 0800-0560. Vraag naar 

de voorwaarden.

Het nieuwe lenzen-tijdperk
is begonnen!

• 6 keer meer zuurstofdoorlatend

• Nooit meer droge ogen

• Ultiem draagcomfort

De eerste

6 maanden

GRATIS*

HYDROGEL
CONTACTLENS

DE NIEUWE GENERATIE

Den Haag Spui 43 f (Lange Poten) 070-364 00 00 

Rotterdam-Centrum Coolsingel 215 (Westblaak) 010-414 80 00
Rotterdam-Zuid Zuidplein 320 (Pleinweg) 010-481 97 00
Breda Ginnekenstraat (Houtmarktpassage 1) 076 - 522 77 99 

*i.c.m. nieuw LSB city lens
CONTACTLENZEN
w w w . c i t y l e n s . n l

1980 1991 2006
Halfjaarlenzen Maandlenzen Hydrogel-lenzen

IN TOKIO heeft Nintendo de game ‘Brain Training for Adults’ gepresenteerd. Het gaat daarbij om spelletjes en puzzels
die het brein stimuleren en dementie moeten voorkomen. De consoles zijn in Japan ook al in diverse ziekenhuizen 
geïnstalleerd om oudere patiënten bij de tijd te houden. AP/ITSUO INOUYE

NINTENDO TEGEN DEMENTIEGAMES

Redactie: Dirk Mosterd (dot@metronieuws.nl)

DOT

Klant vindt
provider duur
Internetproviders vragen vol-
gens Nederlanders veel te
veel geld voor hun diensten.

Liefst één op de vijf internetters
vindt zijn provider te duur. Dat
blijkt uit een drie-maandelijks on-
derzoek van Heliview Research.
Andere onderdelen waarop inter-
netters kritiek hebben zijn de ma-
tige kwaliteit van de verbinding
en het gebrek aan snelheid. In to-
taal geeft 11 procent van de inter-
netters zijn provider een 6 of lager
als rapportcijfer.

De helpdesk, al jaren een bron
van grote ergernis bij veel inter-
netters, is ook nog lang niet overal
op orde. Bijna 30 procent van de
gebruikers geeft de elektronische
en telefonische ondersteuning van
zijn provider een 6 of lager. Ge-
middeld halen de helpdesks van

alle providers minder dan het 
beoordelingscijfer 7.

Analoog
De meeste ontevredenheid is er lo-
gischerwijs bij internetters die
nog analoog het net op gaan. Zij
zijn uitermate ontevreden over de
snelheid van hun internetverbin-
ding en delen daarvoor dan ook
zelden een voldoende uit. Toch is
dit niet de reden om over te stap-
pen op breedband: dat zijn de ge-
bruiksintensiteit en de kosten.
Tussen adsl en kabelinternet zit in
de waardering niet veel verschil;
over het algemeen zijn adsl-ge-
bruikers iets positiever.

Naast kritiek ook lof. De wijze
waarop providers hun administra-
tie op orde hebben levert gemid-
deld een 7,5 op. Planet Internet,
@Home en Tiscali zitten hier nog
duidelijk boven. DIRK MOSTERD

CIJFER

21 procent meer mobiele
telefoons zijn in 2005
verkocht dan het jaar

ervoor. In totaal zouden in 2005
816,6 miljoen mobieltjes zijn
verkocht. Nokia is met 32,5 procent
de abolute marktleider. DM

Nu is de tijd om eindelijk
eens uit de rode cijfers te komen.”

MENNO WIEGERAARD VAN ONLINE-
MUZIEKLEVERANCIER OD2,  

kondigt massale prijsverhogingen voor 
muziekdownloads aan.

kritiek op HD
DE PLANNEN van Casema, Essent
en Samsung om tijdens het WK
voetbal deze zomer in Duitsland
te gaan uitzenden in HD-kwali-
teit, heeft bij de Consumenten-
bond niet tot applaus geleid.
“Consumenten worden gelokt
over te stappen op digitale televi-
sie. Volgens reclames is het verge-
lijkbaar met dvd-kwaliteit. Die
kwaliteit is bij veel kabelbedrijven
niet gehaald,” zegt de bond.   DM

Twee miljoen nooit online 
MEER DAN twee miljoen Neder-
landers tussen 12 en 75 jaar zijn
in 2005 geen seconde online ge-
weest. Vooral lager opgeleiden bo-
ven de 55 jaar blijven qua inter-
netgebruik fors achter. Van de 83

procent van de Nederlanders die
vorig jaar wel minimaal één keer
op internet actief was, heeft zo’n
60 procent dat via een breedband-
verbinding gedaan. Mailen en
chatten waren daarbij populair. DM



metro16 WOENSDAG 8 MAART 2006 TELEVISIE

10.00 MAX & Catherine.
11.00 McDonald’s kitchen.
11.30 Yalla yalla... Alexander
en Máxima! 12.00 NOS-Jour-
naal. 12.10 Man bijt hond.
12.35 Voor alle fans: Arie
Ribbens. 12.57 Trekking Lin-
go. 13.00 NOS-Journaal.
13.10 NOS-Sportjournaal.
13.20 Kassa. 13.50 De wereld
draait door. 14.50 Alziend
oog. 15.24 Wilde Ganzen.
15.26 Opsporing verzocht.
15.45 Beeldenstorm. 16.00
NOS-Journaal. 16.05 Het
mooiste sieraad maak je zelf.
16.30 Vogels in hun land-
schap. 17.00 NOS-Journaal.
17.10 Afzien! 17.35 MAX &
Catherine. 
18.30 That’s the question.
18.55 Man bijt hond.
19.30 De Polikliniek.
20.00 NOS-Journaal.
20.30 Netwerk.
21.00 KRO Detectives:

Taggart.
22.20 Verre verwanten:

Historische verrassin-
gen met Jan Douwe
Kroeske.

23.10 Profiel.
23.50 NOS-Journaal.
00.10 Man bijt hond. 00.35
Nacht-tv: Netwerk herhaling.

07.00 NOS-Journaal. 17.00
Lingo. 17.25 ONM. 17.50
CDA. 17.59 Twee Vandaag.
18.00 NOS-Journaal. 18.20
Actualiteiten. 
18.50 NOS-Sportjour-

naal.
19.00 NOS-Nationaal

Songfestival: Treble.
19.30 ONM.
20.00 NOS UEFA Cham-

pions League: voorbe-
schouwing Olympi-
que Lyon - PSV.

20.40 NOS UEFA Cham-
pions League: Olym-
pique Lyon - PSV.

22.38 NOS-Journaal.
22.40 NOS UEFA Cham-

pions League: nabe-
schouwing Olympi-
que Lyon - PSV.

23.05 NOS UEFA Cham-
pions League: samen-
vattingen overige
wedstrijden.

23.40 NOS-Sportjour-
naal.

00.00 Socutera: Nationaal
Jeugdfonds/Jantje Beton. 00.05
NOS-Journaal. 00.30 Twee
Vandaag. 01.00 NOS-Journaal
en NOS-Sportjournaal. 

11.40 Buya. 12.15 BlinQ.
12.45 Pippi klassiek. 13.15
Woensdag wintermiddag: Hé
hallo, Kobie en Ko. 14.49
Z@ppelin. 14.50 De wereld
van K3. 15.44 Z@pp. 15.45
Scooter: Secret agent. 16.15
NOS-Jeugdjournaal.NL. 16.20
Hier is Ian. 16.40 BlinQ. 17.09
Z@ppelin. 17.10 KRO’s Kin-
dertijd. 17.11 Jesper gaat
skaten. 17.14 Brum. 17.24
Mijn mooiste prentenboek.
17.28 Voetballen met Nien-
ke. 17.35 Sesamstraat. 17.54
Z@pp. 17.55 Villa Achter-
werk. 17.56 Vreemde e.e.n.d.
18.10 Topstars. 18.25 Het
Klokhuis. 
18.45 NOS-Jeugdjournaal.
19.00 De wereld draait

door.
19.50 Werk zat?!
20.20 Een klasse apart.
21.25 Per seconde wijzer.
22.00 NOS-Journaal.
22.20 Nova/Den Haag

vandaag.
23.00 The making of Ik

omhels je met dui-
zend armen.

23.30 MoveYourAss.
00.00 What in the world.
01.00 Nova/Den Haag van-
daag. 

06.45 RTL Nieuws. 08.10 RTL
Shop. 09.00 RTL Nieuws.
09.10 As the world turns.
10.20 Lijn 4. 10.45 Puzzeltijd.
11.35 Lijn 4. 12.05 Goede tij-
den, slechte tijden. 12.45 Ga-
metime. 13.15 The bold and
the beautiful. 13.50 Gameti-
me. 14.15 RTL Shop. 15.05
Oprah Winfrey show. 16.00
RTL Nieuws. 16.05 As the
world turns. 17.00 RTL
Nieuws. 17.05 Aperitivo.
17.30 The bold and the beau-
tiful. 18.00 RTL Nieuws. 18.15
Editie NL. 
18.35 RTL Boulevard.
19.30 RTL Nieuws.
20.00 Goede tijden,

slechte tijden.
20.30 Waargebeurde

verhalen: Seeds of de-
ception.

22.20 In je recht.
22.30 4 in het land.
23.00 Een plek onder de

zon.
23.30 RTL Nieuws.
23.50 Oprah Winfrey

show.
00.40 Homeshopping.

14.30 Telegames. 15.30 Ho-
meshopping. 16.00 Days of
our lives. 16.45 Dr. Phil. 17.40
Jensen! 18.25 The king of
Queens. 
18.55 The nanny.
19.25 Het zonnetje in

huis.
19.55 Flodder.
20.30 Life or something

like it. Verslaggeefster
Lanie Kerrigan inter-
viewt een dakloze
man over de uitslag
van een American
football-wedstrijd. Het
interview pakt vol-
strekt anders uit, want
de man geeft aan dat
het leven van Lanie
geen betekenis heeft
en over een paar da-
gen zal eindigen. Ze
komt hierdoor direct
in actie een poogt
haar leven een totaal
andere wending te
geven. Kan ze het tij
nog keren?

22.30 Jensen!
23.15 RTL Boulevard.
00.05 The king of Queens.
00.30 Homeshopping.

06.00 Presidio Med. 06.45
What I like about you. 07.05
Teen Titans. 07.30 TV Shop.
08.30 Family affair. 09.00 TV
Shop. 10.05 Roseanne. 10.30
TV Shop. 11.35 Yes, Dear.
12.00 NET 5 Games. 13.10
McLeod’s daughters. 14.00
NET 5 Games. 15.05 What I
like about you. 15.25 Good
morning, Miami. 15.55 Dis-
ney feest: Lilo & Stitch. 16.20
Sitting ducks. 16.50 Rosean-
ne. 17.20 ER. 18.15 McLeod’s
daughters. 
19.10 Charmed.
20.00 Friends.
20.30 Extreme home ma-

keover.
21.25 Will & Grace.
21.55 In het spoor van

Peking Express. Zes
bekende Nederlan-
ders volgen de route
van Peking Express:
De Mekong route.

22.30 Cold case.
23.20 Friends.
23.50 Boomtown.
00.45 Nachtprogrammering:
Relax TV. 

06.15 Zorro. 06.35 The Way-
ans Bros. 07.00 Tele 6: Tel
Sell. 08.00 Lois & Clark: The
new adventures of Super-
man. 09.00 Tele 6: Tel Sell.
10.00 Shownieuws. 10.55 Te-
le 6: Tel Sell. 11.55 Sally Jesse
Raphael. 12.50 Fruitshake.
13.50 The Wayans Bros. 14.25
The Fresh Prince of Bel-Air.
14.50 Gammo update. 14.55
Dress up. 16.25 The flying
doctors. 17.35 According to
Jim. 18.00 Lachen om home
video’s. 
19.00 Actienieuws.
19.25 Shownieuws.
20.30 De Opvoedpolitie.
21.30 De afvallers.
22.30 Hart van Neder-

land.
22.50 Piets weerbericht.
22.55 Shownieuws.
23.25 Te Koop: Liefde.
23.55 Ripley’s ongelofe-

lijke verhalen.
00.55 Nachtprogrammering:
Goal. 05.55 Hart van Neder-
land. 

18.00 De leukste thuisvideo’s. 
19.00 Lotte. Lotte is lief,

grappig en intelligent.
Maar wat heb je daar
aan als je lelijk bent in
een wereld waar alles
om het uiterlijk
draait? Wie niet mooi
is, moet slim zijn...

19.30 De 80’s & 90’s kwis.
waarin nostalgische 

20.00 NSE Nieuws.
20.30 Amy’s orgasm.
22.00 Uit het leven.
23.00 Barend & Van

Dorp.
00.10 NSE Nieuws. 00.35 Lot-
te. 01.00 538 Seconds of fa-
me. 01.05 NSE Nieuws. 01.30
538 Seconds of fame. 

10.50 Tuttels. 10.55 Hamtaro.
11.35 Gadget & the Gadget-
ini’s. 12.00 Jacob Dubbel.
12.25 De Tofu’s. 12.50 What’s
with Andy. 13.15 Totally
spies. 13.35 Bende van vijf.
13.55 Mini Marathon. 15.40
B-Daman. 16.00 Totally spies.
16.25 Jacob Dubbel. 16.50
Bende van vijf. 17.00 De Tofu-
’s. 17.25 Totally spies. 17.50
Bende van vijf. 18.00 Gammo
recap. 18.05 The Fresh Prince
of Bel-Air. 
18.30 Next!
19.00 Star Trek: Voyager.
20.00 Scare tactics.
20.30 Renaissance man.
23.00 Escape from New

York.
00.50 Gammo update. 01.00
Nachtprogrammering: X-
Nights. 04.00 Hart Van
Nederland. 

15.00 Marine machines: Sea-
base. 16.00 Megastructures:
North branch correctional fa-
cility. 17.00 Going to extre-
mes: Wet. 18.00 Storm sto-
ries: Sri Lanka tsunami. 
18.30 Storm stories: Hur-

ricane Ivan.
19.00 Dogs with jobs.
19.30 Totally wild.
20.00 Honey badger: The

meanest animal in
the world?

21.00 Bioterror alert.
22.00 Frontlines of con-

struction: Enginee-
ring for terror.

23.00 Megastructures:
Oil mine.

00.00 The mafia: The great
betrayal. 01.00 Frontlines of
construction: Engineering for
terror.  

12.00 Mega-builders: Fantasy
islands - Dubai. 13.00 World’s
largest casino. 14.00 Ray Me-
ars’ bushcraft: Jungle trek.
15.00 Junkyard wars: Laun-
dry launchers. 16.00 Superso-
nic: Pushing the envelope.
17.00 John Wilson’s fishing
safari: Namibia. 17.30 Rex
Hunt fishing adventures: Tas-
mania - Trout. 18.00 Biker
build-off. 
19.00 The caravan show.
19.30 A plane is born.
20.00 Mythbusters: Killer

brace position.
21.00 Europe’s richest pe-

ople: Empire builders.
22.00 A haunting in Con-

necticut.
00.00 Forensic detectives:
Missing. 01.00 Bone brea-
kers. 02.00 Extreme machi-
nes: Diving deep. 

08.00 RTL Nieuws. 09.00 RTL
Z Nieuws. 10.20 Boarding
now. 10.40 RTL Z Nieuws.
17.50 Cops. 18.20 Married
with children. 
18.45 MASH.
19.15 Dad’s army.
19.55 De Pfaff’s.
20.30 Idols.
22.00 Idols backstage.
23.00 Idols, de uitslag.
23.30 Trauma.
00.00 Married with children.
00.30 Homeshopping. 

06.00 MTV Breakfast club.
11.00 Top 11 at 11. 12.00
This is the real shit. 15.00 Top
5 Most wanted. 15.30 Rich
girls. 16.00 My own. 16.30
The lick. 17.00 Dismissed.
17.30 Room raiders. 18.00
Miss Seventeen. 
18.30 Making the video.
19.00 MTV News special.
19.30 The fabulous life.
20.00 Brand new.
21.00 The 70’s house.
21.30 Punk’d.
22.00 Making the band.
22.30 Making the band.
23.00 All access.
23.30 All access. die de

beroemdheden in de
spotlights zet.

00.00 Rockzone. 01.00 In-
somnia. 

06.00 Wakker worden. 10.00
Hoofdklasse. 12.00 De video-
theek. 15.00 30 minuten.
15.30 Interactive charts. 16.30
Re:Action. 18.10 ClipKennis. 
19.00 Kaf of koren. De

allernieuwste clips.
Maar zijn ze ook
goed? Jij scheidt het
kaf van het koren.

20.00 Interactive charts.
21.00 10 x Anouk. Van

sommige artiesten
kun je geen genoeg
krijgen...

22.00 TMF NL. van eigen
bodem.

23.00 De videotheek. In
één take alle leuke vi-
deo’s.

00.00 Nachtdienst. 

kijktips
RAM 1/–1/
Laat iedereen maar
eens zien dat met jou
niet te spotten valt.
Jouw zelfvertrouwen en
zelfbewustzijn laten je
echt niet in de steek.

STIER /–/
Je partner kan je opper-
vlakkig en onverant-
woordelijk gedrag ver-
wijten. Is dat werkelijk
zo? 

TWEELINGEN 1/–/
Jij bent vandaag de be-
middelaar van de eeuw.
Je weet zelf niet hoe je
het doet, maar het lukt
je telkens weer ieder-
een op één lijn te krij-
gen. 

KREEFT 1/–/
Gebruik vandaag om
eens over je leven na te
denken. Waar je staat,
wat je doet en wie je
bent.

LEEUW /–/
Vandaag kun jij het
beste bij elke kans die
je krijgt denken dat het
je laatste kans is om het
te doen.

MAAGD /–/
Pas op je woorden. Met
een flapuitopmerking
kun je gemakkelijk het
gevoel van eigen-
waarde van je partner
kwetsen. 

WEEGSCHAAL /–/1
Probeer te voorkomen
dat jouw eigen slechte
humeur dat van je part-
ner ook bederft. 

SCHORPIOEN /1–1/11
Je hebt wat vage ge-
zondheidsklachten. Je
denkt dat je misschien
een ernstige ziekte
hebt. 

BOOGSCHUTTER
/11–1/1
Die leuke vent of die
leuke meid zet jouw
hart in vuur en vlam. Je
krijgt het gevoel het le-
ven weer helemaal de
baas te zijn. 

STEENBOK /1–1/1
Wees duidelijk in dat
wat je wilt. Leugentjes
om bestwil bestaan he-
lemaal niet.

WATERMAN /1–1/
Ook al ben je nog zo
ongeduldig, leg je nog
niet vast. Er is nog te
veel in beweging om
nu al een beslissing te
nemen.

VISSEN /–/
Neem het er vandaag
maar eens lekker van.
Dat heb jij verdiend en
hard nodig ook. Je zult
zien dat jij je na afloop
weer een ander mens
voelt.

www.astro-online.nl

horoscoop
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het weer

WILL & GRACE: 21.25 UUR, NET5
De neurotische Grace zit samen met haar huisgenoot Will
in het vliegtuig naar London. Ineens ontdekken ze dat de
ex-man van Grace, Leo, ook in het vliegtuig zit. 
Gegarandeerd komisch al là Will & Grace.

THE MAKING OF: 23.00 UUR, NED3
Een kijkje achter de schermen tijdens de productie van de
film Ik omhels je met duizend armen. Hoe is het gelijknamige
boek van Ronald Giphart door Willem van de Sande Bak-
huyzen vormgegeven? Tijdens de making of... leest Giphart
enkele passages voor uit zijn roman.

EEN PLEK ONDER DE ZON: 23.00 UUR, RTL4
Denk je erover om alles achter te laten in dit koude kikker-
landje? Dan zit je bij dit realityprogramma goed. De Britten
gaan je voor en zo kun je leren van de fouten die zij begaan.
Niets is immers leuker dan leedvermaak. METRO

WILL & GRACE vliegen vanavond naar Londen.

ISTANBUL v.a.‡19,-
vanaf Eindhoven, Brussel & Amsterdam

OF BEL
.com

✆ O23- 7510 600

KIJK OP WWW.

* enkele reis exclusief luchthavenbelasting
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“Als een jonge journalist hem
een vraag stelt die hem niet
bevalt, gaat Van Gaal vreemd
doen.” Was getekend: voet-
balgoeroe, analyticus, hoofd-
redacteur en betweter Johan
Derksen vorige week maan-
dagavond in Voetbal Insite.
Metro-verslaggever John van
Schagen is zo’n jonge journa-
list. Hoe een interview met
een voetbalgoeroe, analyti-
cus, hoofdredacteur en 
betweter finaal in de soep 
kan lopen. 

Mail naar Gouda
Beste meneer Derksen,
Even voorstellen: John van Scha-
gen, eindredactie Metro. Voor ons
blaadje waar iedere werkdag circa
3 miljoen ogen op neerdalen, zou
ik VI-hoofdredacteur en voetbal-
analyticus Johan Derksen graag
willen interviewen aan de hand
van tien stellingen over zijn per-
soon.

Mail uit Gouda
Waarde John,
Kan dat via e-mail? Ik mail de ant-
woorden wel terug. Zo niet, dan
moet je even een afspraak maken.

Mail naar Gouda
Toch graag een gesprek, doorvra-
gen per mail gaat namelijk zo las-
tig. Het neemt niet langer dan 40
minuten in beslag. 

...Op een regenachtige dinsdag-
middag, ergens in februari...

Van S: “Goedemiddag: John van
Schagen.”

D: “Hallo (handen worden ge-
schud)... Nou, je treft het niet
want ik heb een enórm slecht hu-
meur.”

Van S: “Ai, dat is niet zo mooi.”

D: “Ik ben helemáál niet lekker.
Maar kom, ga zitten. Wat is pre-
cies de bedoeling?” 

Van S: “Ja, ik zal het even in vogel-
vlucht uitleggen. We willen graag
een leuk verhaal met u. Zoals ik al
mailde, doen we dat aan de hand
van een rij stellingen en een paar
vragen. Wilt u overigens graag
met u aangesproken worden of
vindt u je prettiger? “

D.: “Nou, doe maar gewoon je hoor.” 

Van S.: “Oké, doen we dat. Ik neem
aan dat je het verhaal voor publi-
catie nog even wilt lezen?”

D.: “Ja, dat lijkt me wel handig ge-
let op eventuele feitelijke onjuist-
heden.”

Van S.: “Prima, laten we maar be-
ginnen dan. Stelling nummer 1:
Johan Derksen is een standvastig
man. Voor hem geldt dan ook: ik
zeg wat ik denk en ik doe wat ik
zeg.” 

D.: “Nou, maar zo zit ik helemaal
niet in elkaar jongen, ik ben ge-
woon Johan Derksen. Met dit soort
onzin moet je bij mij nooit aanko-
men, dat is aan mij niet besteed
namelijk. Gewoon zinnige vragen
en dan krijg je wereldantwoorden.
En geen prietpraat.” 

Van S.: “Oké, iets helemaal anders
dan. Het hele voetbalwereldje, heb
je er nog steeds een beetje zin in?
In je columns en op tv laat je nog
wel eens doorschemeren dat al die
randtoestanden je plezier aan het
wegnemen zijn.”  

D.: “Ik heb er nog steeds plezier in

ja ... maar wacht eens. Dit wordt
helemaal niks, dit verhaal. Dat
toontje enzo, ik vind het helemaal
niks. Een popiejopie-geprietpraat.
Heb je er nog een beetje zin in en-
zo.”

Van S.: “Maar dat is toch een heel
normale vraag?”

D.: “Nee, nee. Laten we er maar
mee stoppen. Je hebt je helemaal
niet voorbereid en komt zomaar
een beetje babbelen en ik hou niet
van babbelen.” 

Van S.: “Tja...dat is toch wel heel
jammer. Maar goed, als je er echt
zo over denkt, dan moeten we er
inderdaad maar mee stoppen.” 

D.: “Lijkt me het beste. Dit is niks
voor mij.”

Van S.: “Nee?”

D.: “Nee, echt niet. Ik neem mijn
vak nog wel serieus namelijk en
dan ga ik niet dit soort gesprekken
aan....’heb je er nog zin in?’.”

Van S.: “Maar is dat zo’n hele rare
vraag dan?” 

D.: “Ach...” 

Van S.: “Dit was wel zo’n beetje het
kortste interview dat ik ooit ge-
houden heb. Heb je dit wel vaker
eigenlijk?”

D.: “Tja, misschien dat ze dit bij
dat flutblaadje waar je voor werkt
wél waarderen, maar hier moet je
bij mij echt niet mee aankomen.
En nog wat: ik wil niet dat je hier
iets over in dat krantje schrijft!”

Tja...

Anderhalve week later, mail naar
Gouda
Beste meneer Derksen, 
Zoals vorige week dinsdag afge-
sproken mail ik je hierbij de tekst
voor het Metro-interview. Het was
een interessant gesprek. Kun je
het zoals afgesproken controleren
op eventuele feitelijke onjuist-
heden? Graag vóór morgenavond
19.00 uur alsjeblieft. 
Met vriendelijke groet,
John van Schagen

Nóóit meer wat van gehoord...

WWW.TELECOM.NUTel: 023 - 510 19 09 Haarlem Schoterweg 38  

Gratis 1 van deze 6 kado’s bij aanschaf van een Nokia 6030 of 6060 voor
“VOOR ELK WAT WILS”

Navman navigatiesysteem
NAVMAN ICN 320
• Incl. Benelux software
• Gesproken instructie‘s
• Postcode invoer mogelijk
• Incl.12 V lader en autohouder
• Software andere landen verkrijgbaar

t.w.v.
  €499,-

Jvc 55 cm tv + Home Cinema Set
TV av-21kt1 / TH-S 11
• 16:9/4:3 omschakelbaar 
• A2/NICAM stereo 
• 13 W totaal RMS uitg.vermogen 
•  Deep stereo-/Pseudo-stereo 

effect 

•  5.1-kanaals Dolby Digital, DTS 
en Dolby Pro Logic II 

•  Ondersteunde systemen: 
DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R 
/RW, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, 
MP3/JPEG digitale foto’s/DivX 
(CD-R/RW / DVD-R/RW)t.w.v .

 €549,-

Canon Ixus 50 
IXUS 50
• 5.0 megapixel CCD
• 3x optical zoom
• 640x480 movies 30fps
• 2.0-inch color TFT
t.w.v.

   €499,-

JVC digitale camera
JVC GR-D239
•  1/6 inch 800.000 pixel CCD
•  25x optische zoom/700x digitale zoom
• 2,5” LCD
• Digital Colour Nightscope
• DV uitgang
t.w.v.

   €499,-

• Geen aansluitkosten t.w.v. €52,50
•  De eerste 5 maanden 50% korting 

op je Flex-maandbedrag
• Eénmalig €22,50 factuurkorting
• Gratis nummerbehoud
• I.c.m. een Flex 20 (€20,- p/mnd) 
• Ook i.c.m. andere toestellen

 Besteloptie’s:
•  Telefonisch: ma t/m vrij van

10.00 tot 17.00 uur 
onder nummer 023-5101909

• Internet: www.telecom.nu

Nokia 6030

Nokia 6060
Grundig 70cm 100Hz TV

Sedance 70 (100Hz)
• 28” (70-cm) Black Line 
• FX colour picture tube 
• Flicker free 100-hertz tech.
•  Virtual Dolby® Surround with 

20 watts music output

t.w.v.
   €499,-

OF

Dell computer
 Intel Celeron D 2.4Ghz 
•  256MB DDR geheugen 
•  40GB IDE (7.200rpm) 
• 48x CDRW brander 
• Netwerkkaart onboard 
• Windows XP Home NL 
•  Norton internet 

t.w.v.
   €499,-

€0,-

En zij óók
Journalist: 
Jochem Geer-
dink 
Met wie:
Mitchell van der
Gaag, destijds
aanvoerder van
FC Utrecht
Wanneer: maart
2000

Medium: programmaboekje 
FC Utrecht
Wat ging er mis: een interview
over slechte resultaten van 
FC Utrecht was reden om Van der
Gaag eens aan de tand te voelen.
Hem werd als eerste gevraagd:
“Mitchell, hoe kan dat nu?” Het
antwoord van de duidelijk geïrri-
teerde verdediger: “Hier heb ik 
helemaal geen trek in.” Hij stond
op en liep weg, de verslaggever
verbijsterd achterlatend. Uiteinde-
lijk is het interview na tussen-
komst van trainer Mark Wotte op
een later tijdstip alsnog doorge-
gaan.

Journalist: Jan
Dijkgraaf
Met wie: Pamela
Anderson 
Wanneer: juli
1995 
Medium: Pano-
rama
Wat ging er
mis: Een round

table-interview met Pamela 
Anderson, toen op de toppen van
haar roem. De eerste vraag was
voor een verslaggever van het Brit-
se lads-magazine Loaded, de twee-
de voor mij. Het interview mocht
over álles gaan, behalve haar rela-
tie met Tommy-Lee. 
En wat vroeg die gozer: “Hoe
vaak doen jullie het nu nog per
week?” Tot een tweede vraag.
míjn vraag, kwam het niet, want
Pamela was nóg kordater dan
Johan Derksen; ze beende meteen
weg.

Interview finaal mislukt

JOHN VAN SCHAGEN
Metro-verslaggever

JOHAN DERKSEN: “Met dit soort onzin moet je bij mij nooit aankomen.” 
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VOOR MEER ACTIES KIJK OP WWW.CLUBMETRO.NL

Je kunt GRATIS lid worden op www.clubmetro.nl. 
Als Club Metro lid krijg je korting bij bovenstaande 
winkelketens en iedere maand de Club Metro Mail 
met speciale aanbiedingen en prijsvragen! 

Acties!
Geef het juiste antwoord op
de prijsvraag op clubmetro.nl
en maak kans op één van 
de vijftig exemplaren van 
de nieuwe detective van 
Campbell Armstrong! 

New Beauty 2006, hét evene-
ment over esthetische ingrepen
en cosmetische behandelingen.
Met: 60 klinieken, 45 seminars,
demonstraties, make-over shows
en optredens van BN-ers.

Doe mee met de prijsvraag op 
clubmetro.nl en maak kan op
kaarten voor New Beauty 2006

Kijk snel op clubmetro.nl

WIN de nieuwe
detective JIG

Ga snel naar 
clubmetro.nl en win!

Op woensdag 15 maart vindt
in De Rode Hoed te Amster-
dam de JEFFERY DEAVER
NIGHT plaats. Jeffery Deaver
zal er zijn werk signeren, ver-
halen vertellen en vragen van
het publiek beantwoorden.

Doe snel mee met de prijs-
vraag op clubmetro.nl en
ontvang 2 kaarten voor de
JEFFERY DEAVER NIGHT en
maak kans op een boeken-
pakket twv 30 euro!

WIN een boekenpakket van
bestsellerauteur Jeffery Deaver

WIN kaarten voor
New Beauty 2006

Het hele jaar door hét 
ultieme wintersportgevoel!
Met je Club Metro Card
krijg je nu korting op
skiën of boarden bij
SnowWorld Landgraaf
en Zoetermeer.

Kijk voor meer info 
op www.clubmetro.nl

Het hele jaar door hét 
ultieme wintersportgevoel!

WIN een Sophie
Scholl prijzenpakket 

Doe snel mee met
de prijsvraag op
clubmetro.nl en

Barça poetst schande weg

METROSPORT@METRONIEUWS.NL

REDACTIE: LUC WIERTS

SPORT

RONALDINHO ZET FC Barcelona op voorsprong tegen Chelsea. Lampard zou nog gelijkmaken voor de Engelse kampioen.

De ploeg van trainer Frank
Rijkaard heeft genoeg aan
een mat 1-1 gelijkspel om 
revanche te halen op Chelsea.

De club met het meeste geld zal
ook dit jaar de Champions League
niet winnen. Het poenerige Chel-
sea ging dgisteravond bij de grote
rivaal Barcelona roemloos ten on-
der. De Spaanse ploeg hield de
krachteloze Britten op 1-1, na de
eerdere zege van 2-1 in Londen.
Daarmee nam Barcelona wraak op
Chelsea voor de uitschakeling vo-
rig seizoen in de Champions Lea-
gue, ook in de achtste finales.

Het titanenduel kon in de eerste
helft niet echt boeien. Chelsea
leek zich nog niet al te druk te
maken over de flinke achterstand
in de score en speelde afwach-
tend, met veel spelers achter de

bal en weinig druk naar voren.
Bij de thuisploeg, met Van

Bronckhorst in het basisteam en
Van Bommel op de bank, kwam het
meeste vertier weer eens van Ro-
naldinho. De beste speler van de
wereld was met tal van ingenieuze
hakballetjes en steekpassjes de gro-
te vormgever van Barcelona. Tot
echte uitgespeelde kansen kwam
de ploeg echter ook niet. Al na 25
minuten moest Rijkaard zijn troe-
telkind Messi naar de kant halen
wegens een kuitblessure.

Na de rust kreeg de wedstrijd meer
vaart, maar niet dankzij Chelsea.
De Engelse ploeg straalde opnieuw
voornamelijk machteloosheid uit
en met de vreemde wissel van aan-
valsleider Drogba (voor Crespo) le-
ken de bezoekers zeker niet aan
aanvalskracht te winnen. Toch
kreeg de Argentijnse invaller wel
meteen een goede kans (naast), net
nadat Eto’o voor Barcelona op de
vuisten van Cech had geschoten.

Het was echter Ronaldinho - wie
anders? - die Barcelona naar de
kwartfinales bracht. De Braziliaan
speelde zichzelf door het centrum
goed vrij en knalde doeltreffend in,
1-0. Tot verbijstering van Barcelona
kreeg Chelsea in extra tijd nog wel
een strafschop, na een onschuldige
glijpartij van Terry in duel met Van
Bronckhorst. Lampard benutte het
buitenkansje, maar daar bleef het
bij. NORBERT KLEINHERENBRINK/ANP

Te laat

• Het duel tussen FC Barcelona en
Chelsea begon gisteravond een
paar minuten te laat. 

• Mourinho liet zijn spelers langer in
de kleedkamer en liet de tegenstan-
ders, tot grote ergernis van arbiter
Merk in de spelerstunnel wachten. 

JUVENTUS-SPITS DAVID TREZEGUET viert in Turijn zijn gelijkmaker tegen
Werder Bremen. Door een laat doelpunt van Emerson plaatsten de Italianen
zich ten koste van de Duitsers voor de kwartfinales. Ook Villarreal gaat naar de
kwartfinales. De Spanjaarden hadden genoeg aan een 1-1 gelijkspel tegen
Glasgow Rangers om zich winnaar over twee wedstrijden te mogen noemen.

JUVE SNEAKT LANGS BREMENLANGE ADEM WK-coaches
unaniem voor
latere deadline
HET VOORSTEL van onder anderen
bondscoach Marco van Basten om
de definitieve WK-selecties later be-
kend te maken, is goed ontvangen
door de deelnemende landen aan
het WK in Duitsland. Ook de
wereldvoetbalbond (FIFA) staat er
niet onwelwillend tegenover. Dat
bleek gisteren bij een tweedaagse
WK-workshop voor coaches in Düs-
seldorf. “Hun verzoek zal de ko-
mende week binnen de FIFA wor-
den besproken. Op 16 maart valt
tijdens een vergadering de beslis-
sing”, zei UEFA-baas Johansson. ANP

KORTOM

• VOETBAL De tuchtcommissie
van de Engelse voetbalbond FA
heeft Arjen Robben voor vier
duels geschorst. De aanvaller
van Chelsea kreeg zaterdag de
rode kaart in het duel met West Brom-
wich Albion. De straf viel extra hoog uit,
omdat het Robbens tweede uitsluiting
van dit seizoen betrof. ANP

GROOT TOERNOOI FEYENOORD
Feyenoord kondigt voor augustus 2007 een inter-
nationaal voetbaltoernooi aan in de eigen Kuip.
De Rotterdamse club treft in het World Port Tour-
nament gerenommeerde tegenstanders uit ande-
re havensteden. Liverpool en Barcelona en HSV
zouden ideaal zijn”, zei directeur Woerts. ANP
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INCLUSIEF:
• vliegreis Amsterdam–Barcelona
v.v. met Vueling Airlines 
• verblijf in Hotel Ciutat del

Prat**** 
• GRATIS shuttlebus 

vliegveld–hotel v.v.
• ontbijtbuffet

BARCELONA****
4-daagse stedenspecial

ONTDEK DEZE WERELDSTAD...
• de verzoeningskerk Sagrada Família, één

van de meesterwerken van Gaudi 
• de Ramblas, waar u heerlijk kunt flaneren
• het door Gaudí ontworpen Park Guëll 
• het voetbalstadion van FC Barcelona,

Camp Nou

HOTEL CIUTAT DEL PRAT****
• gelegen op ca. 5 minuten loopafstand

van treinstation en op ca. 15 min. van het
gezellige centrum

• GRATIS gebruik van sauna en fitness-
ruimte en frisdrank uit de minibar

Vrijwel iedere do. of vr. van 10/3 t/m 27/10
Mrt. v.a. € 249 Juli v.a. € 259
Apr. v.a. € 279 Aug. v.a. € 259
Mei v.a. € 279 Sept. v.a. € 279
Juni v.a. € 279 Okt. v.a. € 279
Toeslagen: 1-pk € 60, luchthavenbel., brandstof-
toeslag en res.kosten € 75. Prijzen zijn per per-
soon, tenzij anders vermeld. Reisnummer HZ
18.516, zie www.kras.nl/hz18516

249!v.
a.

KRAS verrast u met... ®

Citytrip ROME 
4-/5-daagse stedenpecial

HISTORISCH ROME…
• de wereldberoemde Spaanse Trappen
• het Vaticaan met de machtige St. Pieter

en de wereldberoemde Sixtijnsekapel
• het oude antieke centrum, Forum

Romanum en het Colosseum

SEBRAELI HOTEL ROME CENTRUM
• verblijf in één van de zeer comfortabele

3-sterren hotels van deze Romeinse hotel-
keten, Lux, Lazio, Floridia of Siracusa

• gelegen op slechts 5 minuten loopaf-
stand van centraal station Rome Termini

• gunstig gelegen t.o.v. bus, metro en trein

4 dgn 5 dgn
Apr. 6–7–13–14–20–21–27–28 v.a. € 375 € 419
Mei 4–5–11–12–18–19–25–26 v.a. € 375 € 419
Juni 1–2–8–9–15–16–22–23 v.a. € 375 € 419
Sept. 7–8–14–15–21–22–28–29 v.a. € 375 € 419
Okt. 5–6–12–13–19–20–26–27 v.a. € 375 € 419
Toeslagen: luchthavenbel., res.kosten € 39 per per-
soon. Prijzen zijn p.p., tenzij anders vermeld. Reisnr.
HZ 18.514, zie www.kras.nl/hz18514

W W W.K R AS .N L   •   W W W.K R AS .N L   •   W W W.K R AS .N L   •   W W W.K R AS .N L
www.kras.nl 073 – 5 999 999 

Of boek bij één van onze 23 reisbureaus!

Onze reizen zijn heel eenvoudig te boeken via onze
site, 24 uur per dag, 7 dagen in de week! Kijk in de
advertentie voor het reisnummer, type deze achter in
de adresbalk en u komt direct bij uw reis uit!
Voorbeeld: www.kras.nl/hz12345!

KLIK &
BOEK

Informatie en 
boekingen:

ma t/m vr: 08.30-20.30 uur 
za: 09.30-15.30 uur

KRAS SterVakanties

heeft o
p Curaçao:

• de allerlaagste prijsgarantie

• gratis Dolphin Encounter

t.w.v. $ 69

• gratis toegang tot Sea

Aquarium

• gratis 1 week de Telegraaf 

• eigen bussen voor tra
nsfers

• schitterende excursies

• eigen reisleiding ter plaatse

Dus waarom ergens anders boeken??

INCLUSIEF:
• vliegreis Amsterdam–Curaçao v.v.

• transfer luchthaven–hotel v.v.
• verblijf in gekozen accommodatie

• reisleiding ter plaatse

489!v.
a.

• 9-23 daagse strandvakantie
• vrijwel iedere ma wo en vr

van 13/3 t/m 30/10
• eigen privé-strand Kontiki Beach 
• midden in het centrum van Willemstad 
• zwembad en restaurants en casino 
• tegen toeslag ontbijt of (premium) ALL INCLUSIVE  
Reisnr. CZ 19.001, zie www.kras.nl/sunz19001

Plaza Hotel Curaçao*** 

489!v.
a.

• 9-23 daagse strandvakantie
• vrijwel iedere ma wo en vr

van 22/3 t/m 30/10
• voormalige gouverneurswoning 
• direct aan het prachtige privé strand 
• panorama restaurant ‘Belle Terrace’ op de pier 
• gratis shuttlebusservice naar Willemstad
Reisnr. CZ 19.003, zie www.kras.nl/sunz19003

Avila Hotel****

569!v.
a.

• 9-23 daagse strandvakantie
• vrijwel iedere ma wo en vr

van 22/3 t/m 30/10
• op loopafstand van Jan Thiel Beach 
• 2 x p.d. shuttleservice naar Willemstad
• restaurant, gezellige bar en zwembad
• GRATIS mountainbike clinic van 15/5 t/m 19/6
Reisnr. CZ 19.002, zie www.kras.nl/sunz19002 

Chogogo Resort****

539!v.
a.

• 9-23 daagse strandvakantie
• vrijwel iedere ma wo en vr

van 5/4 t/m 30/10
• direct aan het populaire Mambo Beach 
• buitenzwembad, restaurant en bar 
• fitnesscentrum en 5-sterren PADI-duikschool
• naast bekende onderwaterpark en Sea Aquarium
Reisnr. CZ 19.005, zie www.kras.nl/sunz19005 

Lions Dive & Beach resort****

599!v.
a.

• 9-23 daagse strandvakantie
• vrijwel iedere ma wo en vr

van 29/3 t/m 30/10
• direct aan het privé-strand 
• slechts 10 min. rijden naar Willemstad 
• royaal zwembad, restaurants en bars 
• 5-sterren PADI-duikschool en sportmogelijkheden
Reisnr. CZ 19.004, zie www.kras.nl/sunz19004

Hilton Curaçao****

560!v.
a.

• 9-23 daagse strandvakantie
• vrijwel iedere ma wo en vr

van 5/4 t/m 30/10
• luxe resort op c.a 100 m van het strand 
• door Jan de Bouvrie ontworpen bungalows 
• mooie tuin, zwembad, restaurants en bars 
• cocktailbar en open air restaurant op het strand
Reisnr. CZ 19.007, zie www.kras.nl/sunz19007 

Papagayo Beach resort****

599!v.
a.

KRAS… de nummer 1 op CURAÇAO!
INCLUSIEF:

• vliegreis Rotterdam–Rome v.v. 
• verblijf in 3-sterren hotel nabij

centraal station Roma Termini
• dagelijks Italiaans 

ontbijtbuffet 

375!v.
a.

Centraal gelegen
3-sterren hotel in
de Eeuwige Stad!

Nieuw! 4-sterren
TOPaanbieding!

Leo Beenhakker
komt niet als
toerist naar WK
HET MAG IN zijn woorden dan
‘carnaval’ zijn op Trinidad en 
Tobago sinds het land zich heeft
geplaatst voor het WK voetbal, de
debutanten gaan niet als toeristen
naar het toernooi. “We reizen niet
als toeristen naar Duitsland, we
willen verrassen”, zei bondscoach
Leo Beenhakker in Düsseldorf,
waar hij met zijn collega’s een
workshop voor het WK
bijwoonde. Don Leo
was niet te beroerd om
in te gaan op vragen
over de kansen van het
gastland. “De spanning
is bij zo’n groot toer-
nooi voor een gastland
altijd enorm. Dat is een
lastige situatie.”   ANP

KORTOM

• VOETBAL Bondscoach Artur
Jorge van Kameroen heeft
ontslag genomen. Volgens de
Portugees is de bond het con-
tract niet nagekomen. De Por-
tugees moest al meerdere keren wach-
ten op zijn salaris, maar voelde zich
bovendien niet vrij in zijn handelen als
het ging om selecteren van spelers. ANP

ORANJE SUPPORTERSHELM TABOE
De oranje supportershelm wordt bij de drie oefeninter-
lands van Oranje in de aanloop naar het WK in Duits-
land geweerd. De KNVB doet de oranje plastic-versie van
de Duitse ‘Stahlhelm’ in de ban. “In onze ogen is de
helm provocerend en  kwetsend en wordt er een onno-
dige link  gelegd met de oorlog”, aldus de bond. METRO

KONÉ VIER JAAR BIJ PSV
Arouna Koné voldoet aan de verwachtingen
van PSV en krijgt een vierjarig contract. De
Eindhovens landskampioen is voornemens de
optie tot koop, die in het huurcontract van de
Ivoriaanse spits was vastgelegd, te lichten. Koné
is dit seizoen nog huurling van Roda JC. ANP

BOONEN WINT OPNIEUW
Tom Boonen heeft gisteren de tweede
etappe van Parijs-Nice gewonnen. Het
was de tweede ritzege voor de Belg,
die maandag de leiderstrui veroverde.
De Australiër Allan Davis werd voor
de tweede dag op rij tweede. ANP

PSV hoopt op stunt tegen Lyon
Guus Hiddink weet na neder-
laag van Lyon tegen Rennes
dat de tegenstander niet 
onfeilbaar is.

Als PSV er gisteren in slaagt de
kwartfinale van de Champions
League te halen, is dat volgens
coach Guus Hiddink een ‘superpres-
tatie’. De Eindhovenaren verloren
het eerste duel van hun achtste fi-
nale in eigen huis met 1-0.

“Ons uitgangspunt is moeilijk”,
zei Hiddink gisteren in Lyon.
“Maar wij hebben geen ploeg die
een wedstrijd ingaat met het idee
dat we niet kunnen winnen” Hid-
dink liet echter geen moment on-
benut om de sterkte van Lyon te
onderstrepen. Hij noemde de Fran-
se kampioen een club die dolgraag
bij de Europese elite wil horen en
ook de spelersgroep heeft om dat

streven te behalen. “We weten hoe
gefocust ze zijn op het behalen
van een resultaat. Zij willen in
mei in hun finale staan.”

In de zo succesvol verlopen Euro-
pese campagne van het vorige sei-
zoen, die pas eindigde in de halve
finale tegen AC Milan, slaagde PSV
er niet in te winnen. Zowel in Eind-
hoven als in Lyon eindigden de
wedstrijden in 1-1. 

Hiddink voegde er echter wel aan
toe dat hij stiekem hoop op een
stunt. “Vorig seizoen kregen we in
Lyon één of twee kansen waarvan
Cocu er één benutte. Dat betekent
dat we de kansen die we krijgen
100 procent gehonoreerd moeten
worden. Daarnaast moeten we
geen kansen weggeven.”

De laatste keer dat Lyon een
thuiswedstrijd verloor in een Euro-

pa is al weer een poosje geleden. De
ploeg is al dertien internationale
duels ongeslagen. In de Franse com-
petitie toonde Rennes een paar we-
ken geleden dat Lyon niet onfeil-
baar is. Die ploeg won met 4-1.
Hiddink: “Maar het kenmerk van
een topclub is dat het bij die ene ne-
derlaag bleef. In hun volgende wed-
strijd hebben ze het meteen recht-
gezet. ANTAL CRIELAARD/ANP

PSV-COACH Guus
Hiddink geeft de
laatste aanwijzigin-
gen aan zijn spelers
in het Gerland Sta-
dion in Lyon.
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Nog niet fit

• De kans dat PSV in de Champions
Leaguewedstrijd tegen Olympique
Lyon kan spelen met Jan Venne-
goor of Hesselink en Michael 
Lamey is erg klein.



Free your mind. 
Release your energy.

Sometimes it feels like you’re living in a box. 
Gender equality is fine on paper, but overcoming the
practical obstacles in your career – discrimination,
childcare, lack of mobility – is a major challenge.
Even before you start your day’s work.

At Shell, we aim to break down such barriers 
and release your true potential. Our future success
depends on engaging the very best minds. Yours could
depend on working with an enlightened employer.

An employer like Shell – proud supporters
of International Women’s Day 2006.

Find out more at
www.shell.com/careers/equality

Shell is an Equal Opportunity Employer


