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Verhuizen beter 
dan pendelen
VERHUIZEN richting werkplek
is beter dan elke dag pendelen.
Forenzen zijn meestal slechter
gehumeurd
dan mensen
die in de buurt
van hun werk
wonen. De
pendelaars zijn
vaak ook onte-
vredener met
hun leven. Dat stellen onder-
zoekers uit Zwitserland. ANP

Iers bloemenparadijs
Reizen P/15

Nederlanders zien 
de EU niet zitten
DE HELFT van de Nederlanders
ziet de ontwikkeling van de

Europese Unie
als een bedrei-
ging voor de
eigen welvaart
en de eigen

Staat. Dat blijkt uit  Europees
onderzoek. Dit percentage ligt
veel hoger dan in twaalf andere
Europese landen waar het
onderzoek zich op richtte. ANP

Lucie laat het leven gebeuren
Entertainment P/09

Jonge verkrachters
moeten de cel in
DE RECHTBANK in Rotterdam
heeft zeven minderjarige jon-
gens veroordeeld tot celstraffen
tot 269 dagen en gedwongen
plaatsing in een inrichting. De
kinderrechter achtte bewezen
dat de jongens in oktober in
groepsverband een 13-jarig
meisje hebben verkracht in de
Rotterdamse wijk Pendrecht.
De hoofddaders worden in een
jeugdinrichting geplaatst. ANP

Sigaret weer duurder
Minister Hoogervorst van
Volksgezondheid wil diep in
de portemonnee van rokend
Nederland graaien. 

Roken moet duurder worden. Ook
dient de leeftijd waarop jongeren
sigaretten mogen kopen omhoog
te gaan van 16 naar 18. Dat staat in
het Nationaal Tabaksprogramma
dat minister Hoogervorst gisteren
naar de Tweede Kamer heeft ge-
stuurd. De bewindsman overweegt
eveneens om de verkoop van rook-

waar bij bijvoorbeeld popfestivals
te beperken.

De minister is van plan om de
maatregelen nog tijdens deze kabi-
netsperiode door te voeren.
Hij wil rokers nog indrin-
gender waarschuwen tegen
de gevaren van tabak.
Daarom komen er volgend
jaar al foto’s op de pakjes
waarop bijvoorbeeld te zien
is hoe de longen van rokers
worden aangetast. 

Canada
In bijvoorbeeld Canada
staan deze foto’s al afgedrukt op

de verpakkingen van tabak. In
Engeland en de Verenigde Staten

mag zelfs niet meer in
cafés en restaurants
gerookt worden, maar zo
ver wil Hoogervorst (nog)
niet gaan.

Volgens het ministerie
is nog niet bekend met
hoeveel de prijzen van
sigaretten en shag worden
verhoogd. Sigaretten kos-
ten op het moment onge-
veer 4 euro per pakje,

shag rond de 5 euro. METRO/ANP

Tabaksprogramma

• Het ministerie van Volksgezond-
heid heeft het Nationaal Tabaks-
programma opgesteld samen met
het Astma Fonds, KWF Kankerbe-
strijding en de Nederlandse
Hartstichting.

• De organisaties hopen dat over
vier jaar het aantal rokers van 28
naar 20 procent is gedaald. 

STEL 150 ECHTE fashionata’s 10.000 euro in het vooruitzicht voor een shoppingtrip door de P.C. Hooftstraat en ze
gaan over lijken. Duwen en valpartijen waren niet vreemd tijdens de eerste Glamour Stiletto Run in de peperdure
Amsterdamse winkelstraat gisteren. De hakken moesten minimaal 7 centimeter hoog zijn. KOOS SMID/METRO

RACEN OP STILETTOHAKKENGLAMOUR Rutte goed
ontvangen
EEN VVD-CONGRES waar op de
eerste rij naast de mevrouw met
de parelketting en de meneer in
het driedelig pak ook iemand zit
met een oorbel
of een raar kap-
sel. Zo ziet Mark
Rutte de nieuwe
VVD voor zich.
De staatssecreta-
ris van Onder-
wijs stelde zich
gisteren zoals
verwacht kandi-
daat voor het
lijsttrekker-
schap van de
VVD en wil af van het beeld dat
de partij er alleen is voor mensen
die het goed hebben. 

Reacties
De kandidatuur van Rutte, 39
jaar oud en vrijwel altijd zonder
stropdas, is enthousiast ontvan-
gen bij de VVD-top. Vicepremier
Zalm noemde hem een goede
kandidaat en dicht hem goede
kansen toe om lijsttrekker en
partijleider te worden.
Fractievoorzitter Willibrord van
Beek, die de woensdag afgetre-
den Jozias van Aartsen is opge-
volgd, schat Rutte hoog in. Ook
Wiegel reageerde positie.

Rutte is op dit moment de
enige kandidaat voor het lijst-
trekkerschap en andere kandida-
ten lijken zich ook niet te gaan
aanmelden. Op 31 mei is duide-
lijk wie bij de Kamerverkiezingen
van volgend jaar mei de VVD-lijst
zal aanvoeren.  ANP/METRO
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BINNENLAND VERDACHTE WEBCAMSEKS OPGEPAKT
De politie heeft een 34-jarige inwoner van
Nieuwegein aangehouden op verdenking
van webcamseks met minderjarigen. De
man werd opgespoord tijdens een onder-
zoek naar een 27-jarige Hagenaar die ver-
dacht wordt van vergelijkbare feiten.  ANP

CIJFER

25.000De hoofdofficier van
justitie in Arnhem heeft
een beloning van 25.000

euro uitgeloofd voor degene die de gouden tip
levert in het onderzoek naar de moord op de
Nijmeegse activist Louis Sévèke. ANP

Hoofdredacteur: Jan Dijkgraaf • Eindredactie: Jochem Geerdink, Marije van ‘t Hoog, John van Schagen • Verslaggevers: Vincent Andriessen, Job Halkes, Erik Jonk, 
Anne-Fleur Pel, Wouter Scheepstra • Bureauredactie: Eliza Bergman, Jeroen Haverkort, Marianne Ingleby, Bart Remmers, Michiel Röling, Machteld Veen, Luc Wierts, 
Merike Woning • Fotoredactie: Robert Meij, Koos Smid • Fotografen: Richard van der Klaauw, Bjarne Woortman • Stagiaires: Aran bade, Kim Haanappel, 
Annelies Vermeulen. 

Algemeen directeur/uitgever: Silvio de Groot • Commercieel directeur: Marcel den Hoed • Distributiemanager: Menno van Maanen.

Metro is ‘s werelds grootste gratis dagblad met 61 edities in 19 landen en 18 talen. Metro is politiek en religieus onafhankelijk en wil de lezers in 20 minuten op de hoogte
brengen van het nieuws van de afgelopen 24 uur. Metro wordt dagelijks gelezen door meer dan 18,5 miljoen wereldburgers.

Metro Holland BV Metro Rotterdam
Postbus 90009 Westblaak 224
1006 BA Amsterdam 3012 KP Rotterdam
tel: 020 - 511 4000 tel: 010 - 206 03 20

www.clubmetro.nl

ACTIEVOERDERS VAN FNV Bondgenoten hebben gisteren gedemonstreerd voor de Sociaal Economische Raad. Nederlandse en Poolse werknemers
betoogden voor gelijk loon voor gelijk werk. MARCEL ANTONISSE/ANP

ZELFDE LOON VOOR POLEN EN NEDERLANDERSGELIJK

Koopkracht niet hersteld
Het kabinet onderzoekt de in-
komensachteruitgang. Toezeg-
ging worden niet gedaan.

Het kabinet heeft de vakbeweging
heeft geen enkele toezegging ge-
kregen over koopkrachtreparatie.
Premier Balkenende stelde giste-
ren na het voorjaarsoverleg met
werkgevers en de vakbeweging dat
het kabinet wel bereid is om de
onderzoeksgegevens van de vak-
centrales FNV en MHP over inko-
mensachteruitgang nader te
onderzoeken.

De vakbeweging- toonde zich te-
vreden. Ondanks dat Balkenende

benadrukte met het onderzoek
geen enkel voorschot te willen ge-
ven over eventuele compensatie
voor burgers. De koopkrachtdis-
cussie hoort volgens hem thuis in
de Tweede Kamer en wordt niet
gevoerd met sociale partners.

Andere toon
Minister De Geus van Sociale Za-
ken stelde dat het goed is om sa-
men de feiten en de beleving over
de koopkrachtsituatie op een rijtje
te zetten. Hij wees op toezegging
om onvoorziene effecten van het
kabinetsbeleid te repareren.

De Geus betrekt bij het onder-
zoek ook de ouderenbonden. Voor-

al gepensioneerden zouden door
het nieuwe zorgstelsel er flink op
achteruit zijn gegaan.

Volgens FNV-voorzitter A. Jonge-
rius is het onderzoek geen zoet-
houdertje. Zij noemde het een eer-
ste stap. Haar collega R. Paas van
het CNV is blij dat het kabinet ook
de behoefte heeft om de feiten
scherp te krijgen.

JOKE LICHER/ANP

Schiphol bewaakt
vliegtuigen beter

DE LUCHTHAVEN Schiphol heeft
camera’s rond vliegtuigen ge-
plaatst om beter toezicht te kun-
nen houden en te voorkomen dat
onbevoegden de toestellen
binnengaan. Ook bij de aankomst-
hal, vrachtgebouwen, controle-
punten en rond het terrein van de
luchthaven komen meer camera’s
te staan om de beveiliging verder
te verbeteren.  ANP

Vandaag is het voorjaar
geworden. Dat bleek ook uit
de toon van de discussie”

R. PAAS  
Voorzitter CNV

ONDER ZWARE druk van de Twee-
de Kamer zal minister Verdonk tij-
delijk geen uitgeprocedeerde
Iraanse christenen uitzetten. Ze
schort de uitzettingen op tot de
Kamer heeft gesproken over het
nieuwe ambtsbericht van Buiten-
landse Zaken over de actuele situ-
atie in het islamitische land.

Verdonk zegde dat gisteren toe
in een spoeddebat over de kwestie
dat op verzoek van de Christen-
Unie werd gehouden. Tot nu toe
weigerde de VVD-bewindsvrouw
een aangenomen motie van die

fractie uit te
voeren waar-
in ze werd ge-
vraagd geen
afgewezen
Iraanse
christelijke
asielzoekers,
onder wie tot
het christen-

dom bekeerde ex-moslims, terug
te sturen naar hun land van her-
komst tot ze daar met de Kamer
inhoudelijk over heeft gesproken. 

ANP

Verdonk zet even geen
Iraanse christenen uit HORECAMAGNAAT Sjoerd Kooistra

zou in 2002 opdracht hebben ge-
geven zijn voormalige lijfwacht Ju-
an Knoppel te liquideren. Dat be-
weert een man die met een van de
twee verdachten van de mislukte
aanslag in de cel heeft gezeten.

Vandaag hoort het gerechtshof
in Leeuwarden de man over deze
verklaring. Knoppel was body-
guard van Kooistra en getrouwd
met een van zijn nichtjes. In 2002
werd het slachtoffer in de tuin
van zijn huis in de stad Groningen
neergeschoten. Ondanks de drie
kogels in zijn lijf overleefde de
man de aanslag. De Groninger
Iwan O. en Khadir H. uit Delfzijl

werden als verdachten opgepakt.
Het OM eiste bij de rechtbank

tegen O. zeven jaar en tegen H. ne-
gen jaar cel. Beide mannen wer-
den wegens gebrek aan bewijs vrij-
gesproken. Het OM ging tegen dat
vonnis in beroep. ANP

‘Kooistra gaf opdracht liquidatie’
Dit is roddel en achter-

klap waartegen ik me niet kan
verdedigen. Dit is hetzelfde als
zeggen dat Sinterklaas morgen
komt. Iedereen kan alles wel
roepen.”

SJOERD KOOISTRA  
horeca-ondernemern

Veel kritiek op
werklozenproject
DE TWEEDE KAMER heeft harde
kritiek geuit op een project om
werklozen seizoensarbeid te laten
verrichten in de land- en tuin-
bouw.  

Vorig jaar vonden ruim dui-
zend werklozen tijdelijk werk in
de kassen en op de akkers. Dat
was veel te weinig om het aantal
van 25.000 vacatures op te vullen.
Dankzij inzet van arbeiders uit
Polen konden de boeren hun ge-
wassen toch nog op tijd van het
land krijgen. CDA, VVD, PvdA en
SGP vinden het resultaat van het
project teleurstellend, aangezien
Nederland ondanks de aantrek-
kende economie nog altijd zo’n
635.000 werklozen telt.  ANP

Opvallend verkiezingsnieuws

• Het Groningse Bellingwedde is de
eerste Nederlandse gemeente die
klaar is met de collegevorming. De
gemeente had slechts twee dagen
nodig om tot een nieuw college
van burgemeester en wethouders
te komen. ANP

• In het Gelderse Maasdriel is 18
procent van de stemmen bij vol-
macht uitgebracht. Dat is opval-
lend veel in vergelijking met ande-
re gemeenten in het land.
Gemiddeld heeft 9 procent van de
stemmen bij volmacht plaats. ANP

• Lijsttrekker W. Gomes van de afde-
ling Heiloo van de Nieuwe Com-
munistische Partij Nederland is
kwaad omdat zijn partij slechts
één van de twee verdiende zetels
krijgt. Reden? Gomes stond als
enige op de kieslijst. ANP

• O. Gül van de partij Islam Demo-
craten is het enige nieuwe Haagse
raadslid dat vanaf een onverkies-
bare plaats is gekomen. Gül kreeg
voldoende voorkeurstemmen om
de twee kandidaten boven hem
voorbij te streven. Bij andere 
partijen die zetels veroverden is
niemand afgevallen. ANP

KORTOM

• LEVENSLANG De officier van justitie
heeft voor de rechtbank in Utrecht een
levenslange celstraf geëist tegen de 39-
jarige A.M. uit Zeist. M. stak in maart
2005 de  penningmeester van een mos-
kee in Zeist dood tijdens een vechtpartij
tussen de families van de verdachte en
het slachtoffer. ANP

• WILDWEST Voor de rechtbank in Bre-
da zijn gisteren de 22-jarige S.B.A. uit
Lille en de 41-jarige G.D. veroordeeld tot
viereneenhalf jaar gevangenisstraf. In
augustus vorig jaar beroofden de Alge-
rijnen een growshop in Tilburg. Tijdens
de overval werden de eigenaar en klan-
ten vastgebonden en mishandeld. ANP

• VERSPERREN De politie heeft zes jon-
geren uit het Noord-Limburgse Baexem
aangehouden die een weg in hun
woonplaats hebben versperd. Dat de-
den ze omdat de weg bekend staat als
homo-ontmoetingsplaats. ANP
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Weekend Actie

MEER INZET POLITIE BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN
In het voetbalseizoen 2004-2005 is ruim 7 pro-
cent meer politie ingezet tijdens en rond wed-
strijden dan in het seizoen ervoor. De oorzaak
daarvoor ligt vooral in het hoge aantal Europa
Cup-wedstrijden. De inzet van politie bij wed-
strijden in de eredivisie steeg met 3,4 procent.  ANP

GIDS DAKLOZEN
De provincie Gelderland lanceert volgende week het
Gelders Straatkompas. Het is een speciaal voor daklo-
zen gemaakte gids, waarin zij informatie en tips kun-
nen vinden over leven op straat en over de mogelijkhe-
den daar weer een eind aan te maken. De gids wordt
verspreid op adressen waar daklozen komen. ANP

I. VISSER uit Urk peddelt met een roeibootje naar zijn baas. De visverwerker woont vlakbij zijn werk, maar door
wegwerkzaamheden moet hij een flink eind omrijden om de andere kant vaart te bereiken. JUAN VRIJDA/ANP

MET DE BOOT SNIJDT AFPEDELLEN

CIJFER

20 Een twintigtal nooit eerder aan het
publiek getoonde kinderbrieven van
Anne Frank is vanaf 12 april te zien

in het Amsterdams Historisch Museum. De
brieven maken deel uit van de tentoonstelling
’Anne Frank - haar leven in brieven’. ANP

Administratieve
chaos in de zorg
De overstap van vele verzeker-
den vanwege het nieuwe
zorgstelsel verloopt niet 
geheel vlekkeloos.
Er is volgens M. Dutree van onder-
zoeksinstituut Prismant sprake
van administratieve chaos in de
zorg. Verzekeraars hebben 75 mil-
joen euro aan reclame uitgegeven
en er zijn veel meer mensen over-
gestapt dan verwacht. Veel men-
sen hebben hun polis nog niet
binnen en het is soms moeilijk
om verzekeraars te bereiken.

Veel werk
Zorgverzekeraars Nederland
spreekt het woord chaos ernstig
tegen. Iedereen is verzekerd, bena-
drukte directeur M. Bontje van
ZN. Volgens hem hebben ook de
overstappers binnen een paar we-
ken hun polis in huis. De mega-
operatie heeft tot veel extra werk
geleid. Bontje beklaagde zich op
de bijeenkomst over privacyfunda-
mentalisme, dat er voor zorgt dat
verzekeraars niet in staat zijn om
de doktersrekening te controle-

ren. “ZN had hier een protocol
over opgesteld met artsenorgani-
satie KNMG. Maar nu liggen orga-
nisaties als GGZ Nederland, ver-
pleeghuiskoepel Arcares en
thuiszorgorganisatie Z-org dwars.”

Artsenkeuze
Bovendien moet de politiek een
einde maken aan het verplicht be-
talen van marktprijzen aan artsen
of ziekenhuizen waar verzeke-
raars geen contract mee hebben,
vindt Bontje. “De vrije artsenkeu-
ze is een taboe waar nog niet over
gesproken mag worden. Maar de
politiek moet een keuze maken.”
Zorgverzekeraars zijn niet ver-
plicht om met elke huisarts of an-
dere zorgaanbieder een contract
te sluiten. De Kamer wil dat zij se-
lectief zorg inkopen en slechte of
dure ziekenhuizen geen contract
meer geven. SASKIA GASTER/ANP

Overstappers

• Verzekeraars hadden rekening ge-
houden met 800.000 overstappers,
maar het zijn er ongeveer twee
miljoen geworden. 

DE INSPECTIE van het Onderwijs
heeft het zonder goede reden ge-
munt op moslimscholen, aldus
islamitische schoolbestuurders 
gis teren in het EO-radioprogram-
ma De Ochtenden. De aanleiding
voor hun klacht is een onaange-

kondigde inval die de inspectie 
vorige maand deed in een islamiti-
sche school in Amsterdam na een
anonieme tip over leerlingen met
wapens. Een woordvoerder van de
inspectie zei in de uitzending aan-
vankelijk dat inspecteurs altijd

contact opnemen met een school
voordat ze er op bezoek gaan en
dat veiligheid niet tot hun toe-
zichttaak behoort. Later erkende
hij dat het ging om een bezoek op
grond van signalen over leerlin-
gen met wapens. ANP

Moslimscholen hekelen inspectiemethoden

Zaak-Kalou nadert
zijn ontknoping
MINISTER VERDONK neemt eind
volgende week een definitief be-
sluit over het verzoek tot een ver-
snelde naturalisatie van Feyenoor-
der Salomon Kalou (foto). Verdonk
liet eind vorige maand al weten
dat ze het verzoek wil afwijzen.
Maar Kalou (20) kreeg nog een

kans zijn vi-
sie op dat
voornemen
te geven.
Zijn advo-
caat heeft
dat inmid-
dels ge-
daan. Eind
volgende
week valt

vervolgens de beslissing.
Kalou wil via een versnelde pro-

cedure een Nederlands paspoort
bemachtigen en daarna met
Oranje deelnemen aan het ko-
mende wereldkampioenschap
voetbal in Duitsland. Bondscoach
Marco van Basten heeft hem op
voorhand al geselecteerd. Volgens
Verdonk voldoet Kalou echter nog

niet aan alle voorwaarden om
hem versneld de Nederlandse na-
tionaliteit te kunnen geven. Zo
moet hij slagen voor een naturali-
satietoets. In november lukte hem
dat niet. ANP

KORTOM

• ZEEHONDEN De zeehondencrèche in
Pieterburen en de Universiteit van Delft
gaan onderzoeken in hoeverre het plak-
ken van zenders op de huid van zeehon-
den schadelijk is. Aanleiding is de
vondst van een dode ’zenderzeehond’
op het strand van Vlieland. ANP

• LICHAAM De Arnhemse brandweer
heeft gisterenmiddag het lichaam van
een onbekend persoon uit de Immer-
looplas in die stad gehaald. Een voorbij-
ganger zag het lichaam liggen. Om wie
het gaat is nog onbekend.  ANP

Hef verbod op
embryo-kweek op
HET VERBOD OP het kweken van
embryo’s voor wetenschapelijik
onderzoek moet worden opgehe-
ven. Het staat verbetering van ivf-
technieken en ander belangrijk
medisch onderzoek in de weg.
Dat stelt een commissie die de
Embryowet heeft geëvalueerd.
Staatssecretaris Ross (Volksge-
zondheid) wilde nog niet inhou-
delijk reageren op het advies het
verbod op te heffen. In de wet
staat dat hierover voor 1 septem-
ber 2007 een koninklijk besluit
moet worden genomen. ANP

Aannemelijk

• Kalou moet voldoende aanneme-
lijk maken dat hij in Nederland wil
blijven wonen. De minister wil wel
afwijken van de eis dat de voetbal-
ler al vijf jaar in ons land moet
verblijven. 
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Onschuld Braziliaan
was snel duidelijk
HOOGGEPLAATSTE Londense
agenten vreesden al binnen enke-
le uren dat een onschuldige per-
soon was doodgeschoten in de
jacht op terroristen vorig jaar juli.
De verklaringen van de agenten
werpen vraagtekens op over de
uitlatingen van de chef van het
Londense politiekorps Ian Blair,
aldus de Britse krant The Guardian
gisteren. ANP

DILDO BEZOEDELT DEENSE ZEEMEERMIN
De beroemde Deense Kleine Zeemeermin is opge-
vrolijkt met een dildo. Het beeldje van Kopenha-
gen werd ook overgoten met groene verf.  De 
vandalen kalkten ook de datum 8 maart op de
rots waarop de zeemeermin zit, mogelijk een 
verwijzing naar Internationale Vrouwendag.     ANP

GRATIS VERVOER KINDEREN LONDEN
Kinderen tot elf jaar mogen binnenkort gratis 
gebruik maken van de Londense metro. Dat heeft
de burgemeester van de miljoenenstad Ken 
Livingstone bekendgemaakt.  Gratis reizen geldt op
doordeweekse dagen in de daluren na 09.30 uur en
op feestdagen en in het weekeinde de hele dag. ANP

Sneeuw teistert Oostenrijk
VERSCHEIDENE West-Oostenrijkse
ski-oorden zijn van de buitenwe-
reld afgesneden door enorme hoe-
veelheden nieuwe sneeuwval. On-
der de ingesloten plaatsen zijn
Lech, Zürs en Stuben.

Door de weersomstandigheden
neemt ook het lawinegevaar in de
Oostenrijkse Alpen drastisch toe.
In Tirol zijn veel wegen afgesloten
in de dalen rond de plaats Lan-
deck. In de ingesneeuwde plaats
Lech viert prins Willem-Alexander

samen met zijn gezin momenteel
vakantie. De Rijksvoorlichtings-
dienst RVD had gisteren volgens
een woordvoerster geen melding
gekregen of dit problemen voor
het gezin opleverde.

Zwitserland
Ook in delen van Zwitserland leid-
den lawines en sneeuwval tot aan-
zienlijke verkeersproblemen. De
weg en treinverbinding tussen
Brienz en Interlaken was geblok-

keerd. In Oberried lieten de auto-
riteiten talrijke woningen ontrui-
men wegens lawinegevaar. Auto-

treinen door de Lötschberg, Furka
en Oberalp reden niet meer.

Volgens de ANWB lijkt de over-
last voor Nederlandse winterspor-
ters mee te vallen. De organisatie
kreeg slechts twee telefoontjes van
toeristen in Oostenrijk die infor-
matie over de verkeerssituatie wil-
den hebben. Wel belden er men-
sen vanuit Nederland met vragen.
Ondanks de afsluiting van wegen
zijn veel plaatsen via omwegen
nog wel te bereiken. ANP

Nederland

• Vorige week donderdag was
Nederland ook sterk ontregeld
door sneeuwval. Vooral in de 
regio’s Amsterdam en Zwolle leed
het verkeer ernstig onder de
sneeuwval met een file van 50 
kilometer op de A28.

Gijzeldrama
in Frankrijk

EEN GEFRUSTREERDE voormalige
leraar heeft gisteren twintig leer-
lingen, een leerkracht en een be-
veiligingsbeambte enige tijd gegij-
zeld in een school in het westen
van Frankrijk. De 33-jarige gijzel-
nemer gaf zich na enkele uren
over. Alle gijzelaars bleven onge-
deerd. 

De gijzeling had plaats op een
door de staat bestuurde middelba-
re school met in totaal 1500 leer-
lingen in het stadje Sable-sur-Sar-
the, ten zuidwesten van Le Mans.
De dader is volgens lokale functio-
narissen een 33-jarige man die op
invalbasis lesgeeft op scholen,
maar momenteel zonder werk zit.
Hij gaf twee jaar geleden les op de
bewuste school. ANP 

Geschenk Bono veroorzaakt ruzie
De regering van Bolivia wil een brief sturen aan de zanger
van U2, Bono, om hem uit te leggen dat de ‘charango’ die
hem gegeven is door de Chileense president eigenlijk 
helemaal niet Chileens is. De charango, een muziekin-
strument, is volgens Bolivia namelijk niet afkomstig uit
Chili, maar Bolivia. De president van Bolivia gaat de 

president van Chili een charango geven om de zaak recht te zetten. 

METRO heeft meer dan 450 journalisten  werkzaam  bij  61 edities in 19 
landen. Iedere week brengen wij nieuws van onze edities uit andere landen. 

UPDATE
Wekelijkse

CHILI METRO SANTIAGO

ZWEDEN METRO STOCKHOLM 

Dodelijke staaltjes ijs
Dit jaar heeft Stockholm een recordaantal ijspegels bereikt. De stad is er
zelfs levensgevaarlijk door geworden, omdat de ijspegels van de daken
kunnen vallen. Stockholm is extra alert op de dodelijke staaltjes ijs door
een ongeluk waarbij een veertienjarige jongen in 2002 om het leven
kwam doordat een berg ijs van het dak afgleed en op hem terecht kwam.
De stad heeft nu zelfs een speciaal telefoonnummer in het leven 
geroepen voor meldingen van gevaarlijke ijspegels, waar dit jaar een 
recordaantal telefoontjes binnen kwamen. 

EEN GROTE lawine trof het dorpje Oberried in Bern, Zwitserland. Het is de grootste lawine in 50 jaar in Bern.  KEYSTONE/PETER SCHNEIDER/ AP PHOTO

GROOTSTE LAWINEZWITSERLAND

REDDINGSWERKERS verwijderen de
lichamen uit de bus die gisteren in
een rivier reed in Kelkit Rive, waarbij
zeker veertien mensen omkwamen. 

ONGELUK TURKIJE

A
N

A
T

O
L

IA
N

/A
P

 P
H

O
T

O



05VRIJDAG 10 MAART 2006 BUITENLAND
metro

MOBIELE TELEFOONS ■ BREEDBAND INTERNET ■ DIGITALE TV ■ ACCESSOIRES ■ FOTO’S ■ RINGTONES
* Vraag naar de voorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig t/m 19 maart 2006. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

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

UPC MOBILE
PREPAID
MOTOROLA C118

€29,95 
je betaalt de pakketprijs van € 39,95 

(inclusief € 10,- beltegoed*)

GRATIS!*

NU

los toestel € 369,95

SAMSUNG
E770
■  1.3 megapixel 

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

aan de buitenkant
■ uitbreidbaar geheugen 

GRATIS!##

LOGITECH EXPRESS 
DRAADLOZE HEADSET 

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

€ 20,-
per maand

€ 20,-
per maand

€ 20,-
per maand

€ 22,50
per maand

€ 26,-
per maand

€ 32,50
per maand

verkrijgbaar i.c.m

NIEUW

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

TELFORT
PREPAID
LG C1100

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

(inclusief € 15,- beltegoed*)

GRATIS! 
BELLEN NAAR JE VOICEMAIL

€ 27,50
PER MAAND*

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

NOKIA
N70
■  2.0 megapixel 

(video)camera 
met fl itser 
en 20x digitale zoom 

■  geschikt voor 
video-telefonie 

je betaalt de pakketprijs van € 89,95 
(inclusief € 10,- beltegoed*)

T-MOBILE
PREPAID
SAMSUNG X490

€79,95 

INCLUSIEF 50 GRATIS 

SMS’JES BIJ IEDERE 

OPWAARDERING

€49,95 
je betaalt de pakketprijs van € 59,95 

(inclusief € 10,- beltegoed*)

UPC MOBILE
PREPAID
NOKIA
2600 BEST

DEAL

verkrijgbaar i.c.m

€ 25,-
per maand

€ 25,-
per maand

€ 20,-
per maand

€ 35,-
per maand

€ 42,50
per maand

GRATIS!*

NU

los toestel € 499,95

GRATIS!*

NU

los € 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

GRATIS!##

LOGITECH EXPRESS 
DRAADLOZE HEADSET 

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

TELFORT
PREPAID
SAMSUNG X200

€84,95 
je betaalt de pakketprijs van € 99,95 

(inclusief € 15,- beltegoed*)

NIEUW

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

(inclusief € 10,- PrePay tegoed*)

Hi PREPAY 
ALCATEL 
OT 157

IRAAKSE POLITIEMANNEN in Bagdad inspecteren een auto die verwoest is door een bom. De bom was bedoeld voor
de Iraakse politie, maar doodde tien burgers en verwondde er twintig. ALI HAIDER/ EPA

AUTOBOM MIST DOELWITIRAK Abu Ghraib
sluit deuren
HET AMERIKAANSE leger wil de
beruchte Abu Ghraib-gevangenis
nabij de Iraakse hoofdstad Bagdad
sluiten. Waarschijnlijk worden al-
le 4500 gevangenen in het com-
plex binnen drie maanden overge-
bracht naar andere detentiecentra
in het land.  

De Abu Ghraib-gevangenis was
onder het regime van oud-dictator
Saddam Hussein een gevreesd in-
stituut waar diens tegenstanders
werden gemarteld. Na de val van
het dictatoriale regime in april
2003 namen de Amerikanen het
complex in gebruik. Zij hielden er

vermeende terroristen en crimine-
len vast. In 2004 kwam aan het
licht dat Amerikaanse bewakers
zich in de gevangenis schuldig
hadden gemaakt aan marteling
en seksuele intimidatie van gede-
tineerden.  ANP

Methoden

• Een aantal militairen heeft zich
voor de mishandelingen in de ge-
vangenis voor de krijgsraad moe-
ten verantwoorden. Nog altijd is
niet duidelijk of de methoden van
hogerhand waren goedgekeurd. 

Vierde Britse militair opgepakt 
DE BRITSE militaire politie heeft
een vierde militair opgepakt in
een onderzoek naar een video-
band waarop te zien is hoe Britse
militairen twee jaar geleden in

Zuid-Irak een groep Irakezen mis-
handeld. De video dook vorige
maand op. Er is op te zien hoe
Britse soldaten demonstranten 
oppakken en molesteren. ANP

• IRAN De vijf permanente leden van de
Veiligheidsraad hebben woensdag-
avond laat in New York voor het eerst
gesproken over het Iraanse nucleaire
dossier. De meeste diplomaten zijn het
eens dat de vijftien leden tellende 
Veiligheidsraad als eerste stap een ver-

klaring moet uitgeven waarin Iran
wordt opgeroepen zich te houden aan
de resoluties van het Internationaal
Atoomenergie Agentschap (IAEA). 
Harde maatregelen tegen Teheran lijken
moeilijk. Rusland en China spraken zich
eerder uit tegen sancties. ANP

• ISRAEL Waarnemend premier Ehud
Olmert van Israël wil in de komende
vier jaar de definitieve grenzen voor Is-
raël vastleggen. In de periode tot 2010
wil hij duidelijkheid scheppen over het
omstreden gebied tussen Jeruzalem en
de nederzetting Maale Adumim. ANP

KORTOM

ETA ONTPLOFT BOM OP SNELWEG
Op de snelweg A8 tussen de steden Bilbao en
Santander in Noord-Spanje is gisteren een
bom ontploft. Kort ervoor waarschuwde een
persoon in een telefoontje aan de politie dat
drie explosieven op Spaanse wegen waren ge-
plaatst. Er vielen geen gewonden. anp

RICE: IRAN CENTRALE BANKIER TERRORISME
Iran is de centrale bankier van het terrorisme. De
islamitische staat steunt terroristische activiteiten
in Irak, de Palestijnse gebieden en Libanon en de

natie vorm de grootste uitdaging op dit moment.
Dat zegt de Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken Condoleezza Rice.                ANP

RUMSFELD: IRAK LOST OORLOG ZELF OP
Als in Irak een totale burgeroorlog uitbreekt, 
zoals sommige veiligheidsexperts vrezen, is het

de taak van het Iraakse leger en niet van de Ame-
rikanen om daar een einde aan te maken. Dat

heeft de Amerikaanse minister van De-
fensie Donald Rumsfeld gezegd. ANP
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UNIEK! Deze aanbieding is geldig i.c.m. slechts een 2-jarig 

Orange Free 22,50. Wegens het enorme succes heeft Orange 

voor jou als Metro-lezer nogmaals een unieke aanbieding sa-

mengesteld met de zeer populaire Samsung D600. Wees er 

snel bij want op is echt op! Je ontvangt de eerste 12 maanden, 

iedere maand €22,50 beltegoed en betaalt hiervoor slechts 

€12,50 per maand. Dus €120,- gratis beltegoed. Ja, je leest 

het goed, je ontvangt de eerste 12 maanden €10,- gratis belte-

goed... en ook nog eens gratis de Samsung D600 t.w.v. €499,-!

Bij Orange zitten alle kosten van je gebruik in je maandbedrag. 

Inclusief sms-en en bellen in het buitenland. Ook je vooraf 

aangegeven Sms Voorraad gaat uit je bundel. Hoe hoger je 

voorraad, hoe voordeliger je tarief. Hiermee sms je al vanaf 6 

cent per bericht. Alleen bij Orange kun je het beltegoed wat je 

niet gebruikt onbeperkt meenemen naar de volgende maan-

den. Bij Orange heb je nooit verrassingen achteraf, zo kun 

je een waarschuwings-sms ontvangen wanneer je maand-

bedrag op is.

Bij aflevering van het toestel betaal je slechts éénmalig €25,- 

voor het welkomstpakket. Wil je gebruik maken van deze 

unieke aanbieding, maar je bestaande nummer van een 

andere aanbieder behouden, dan kan dit ook.

UNIEKE EN EXCLUSIEVE AANBIEDING VOOR DE LEZERS VAN METRO

GRATIS DE NIEUWSTE SAMSUNG D600
+ GRATIS €120,- EXTRA BELTEGOED

UNIEK: 12 MAANDEN

SLECHTS €12,50 P/M

GRATIS SAMSUNG D600 t.w.v. €499,-
+ GRATIS E120,- EXTRA BELTEGOED

Snel bestellen bel gratis:

0800-0188
of bestel op:

www.superdeal.nl/samsung

- TV link (afspelen foto’s/video op TV)

- Bluetooth/GPRS 

- MP3 en MP4 speler

- GRATIS headset!

- 2 Megapixel camera met 

digitale zoom en flitser!

- 81 MB interngeheugen en 

uitbreidbaar met TransFlash!

Samsung D600
De nummer 1 hit 

in Nederland!

LET OP: 
LAATSTE KANS
OP = NU ECHT OP!

DE REGERING VAN China is woedend op de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Aso, omdat hij Taiwan een
land noemde. Een Chinese militaire delegatie arriveert voor overleg in het Volkscongres. GREG BAKER/AP

DELEGATIE ARRIVEERT IN NATIONAAL VOLKSCONGRESCHINA Meer wapens
dan benzine
In vijf Amerikaanse staten zijn
meer wapenwinkels dan ben-
zinestations.

Had men in vroeger tijden in de
VS meer wapenwinkels dan benzi-
nestations, nu gaat dat nog maar
op voor vijf staten. In Alaska kan
men op 229 plaatsen terecht voor
brandstof, terwijl op 844 adressen
een wapen kan worden gekocht. 

Verschuiving
In de vier andere staten is volgens
de antiwapenlobby Violence Poli-
cy Center (VPC) de verhouding tus-

sen tankstations en wapenwinkels
iets beter. In Montana heb je bijna
twee wapenwinkels voor elk ben-
zinestation. In Idaho, Oregon en
Wyoming is deze ratio nog gunsti-
ger, maar ligt het aantal verkoop-
adressen voor wapentuig nog wel
boven het aantal pomphouders,
aldus het VPC.

De afgelopen jaren is het totaal
aantal adresjes voor wapens in het
land drastisch gedaald, stelt het
VPC vast. Hadden in 1992 nog
245.600 Amerikanen een vergun-
ning voor het verkopen van wa-
pens, in 2005 waren dat er nog
maar 54.90o. BENGT VAN ZWOL/ANP

EEN AMERIKAANSE rechter be-
kijkt op 17 mei of een proces te-
gen de Nederlander Joran van der
Sloot doorgaat. De jongen had
contact met de Amerikaanse Nata-
lee Holloway, voordat zij eind mei

op Aruba verdween. Holloways fa-
milie  acht hem verantwoordelijk
voor de verdwijning van hun
dochter. De Jorans advocaat wil
dat de rechter de zaak niet ont-
vankelijk verklaard. ANP

Advocaat Joran wil geen proces

INDONESIË VERVOLGT SCHATZOEKERS
De Indonesische politie heeft een Duitser en een
Fransman gearresteerd omdat zij historische
schatten ter waarde van miljoenen dollars gesto-
len zouden hebben. Als de verdachten schuldig
worden bevonden, hangt hen een gevangenisstraf
van vijf tot tien jaar boven het hoofd. ANP

BOLIVIAANSE PRESIDENT SPREEKT RICE
De Boliviaanse president en criticaster van de VS
Evo Morales spreekt dit weekeinde de Ameri-
kaanse minister Condoleezza Rice van Buiten-
landse Zaken. Morales zei dat vooral over econo-
mische onderwerpen gesproken zal worden. Het
overleg vindt plaats in Chili. ANP

NASA-SONDE STEVENT AF OP PLANEET MARS
Na een reis van zeven maanden bereikt een onbeman-
de sonde van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie
NASA vrijdag de planeet Mars. De Mars Reconnaissance
Orbiter moet vanuit een baan om Mars onder meer
gaan uitzoeken of er lang genoeg water op de rode pla-
neet is geweest om leven mogelijk te maken. ANP

• BOM Bij een bewakingspost voor het
huis van de Thaise oud-premier Prem
Tinsulanonda is gisteren een kleine
bom ontploft. Een persoon, een 28-jari-
ge Brit, is daarbij gewond geraakt. De
bom werd van een afstand tot ontplof-
fing gebracht. ANP

• BRAND De Amerikaanse politie heeft
drie jonge mannen gearresteerd op ver-
denking van brandstichting in zeker ne-
gen kerken in de staat Alabama. De drie
studenten zijn inmiddels voorgeleid aan
een rechter. Het zou een uit de hand ge-
lopen grap zijn geweest. ANP

• HULP De Argentijnse regering heeft
gisteren een beschadigd Brits marine-
schip hulp in een van haar marinebases
aangeboden. Dat is voor het eerst sinds
de Falkland Oorlog in 1982. De ijsbreker
raakte beschadigd aan de roer tijdens
onderzoek op de Zuidpool.  ANP

KORTOM
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U heeft KPN uitgeroepen tot meest 
betrouwbare merk van Nederland!
In het jaarlijkse consumentenonderzoek van Reader’s Digest komt KPN als meest betrouwbare 

merk    uit de bus. Daar zijn we u dankbaar voor. En we willen deze reputatie graag hoog houden. 

U zult dat dit jaar blijven merken aan onze hoge service en kwaliteit. Maar ook aan de ontwikkeling 

van nieuwe producten en diensten waar u echt wat aan heeft. En waar u uiteraard weer volledig 

op kunt vertrouwen. 

ECONOMIE@METRONIEUWS.NL

REDACTIE: MICHIEL RÖLING

ECONOMIE DOLLAR
0,84 ONVERANDERD

AEX
454,42 +0.67%

RENTE
4,00 ONVERANDERD

BENZINE
1,365 ONVERANDERD

Verse groente weer populair
DE JARENLANGE daling van de
groente- en fruitconsumptie is een
halt toegeroepen. Sterker nog,
Groente en fruit wordt steeds pop-
ulairder. We scheppen steeds
meer verse groente op.
Vorig jaar haalden
huishoudens ge-
middeld twee kilo
groente meer in
huis dan in het laat-
ste peiljaar 2002. Ook ko-
pen zij weer iets meer fruit.

Gemak
“Hiermee is de jarenlange daling
van de aankopen van groente tot
staan gebracht en zelfs omgebo-
gen in een lichte groei”, meldde
het  Productschap Tuinbouw giste-
ren. Huishoudens kochten in 2005
gemiddeld 74 kilo verse groente

en ruim 94 kilo fruit.
Gemak staat centraal

bij de aanschaf van de verse
waar. Kant-en-klare slapak-
ketten en roerbakgroenten

zijn in trek. In de top tien bezet-
ten uien, die in 2005 goedkoop
waren, tomaten en wortelen de
bovenste plekken.  Bloemkool,
spruitjes en andijvie raken steeds
meer uit de gratie bij een groot
deel van de consumenten. Op de
fruitschalen liggen voornamelijk
nog steeds de appel, sinaasappel
en banaan. ANP

VAN DER HOEVEN SCHOOT TEKORT
Cees van der Hoeven erkende gisteren voor de
rechtbank in Amsterdam dat hij de commissa-
rissen en accountants van Ahold onvoldoende
heeft ingelicht over het bestaan van geheime
contracten. Ik heb de beslissing om hen niet te
informeren naar eer en geweten genomen. ANP

Microsoft maakt notebook
Software-producent Microsoft
boort met de productie van
minicomputer een nieuw
marktsegment aan.

Microsoft heeft na een maanden-
lange hype op het internet een
nieuwe draagbare computer ge-
presenteerd. Het apparaat heeft
het formaat van een boek en func-
tioneert als normale computer.

Draagbare computers bestaan
al, maar Microsoft denkt dat zijn
variant een geheel nieuwe markt
aanboort. De computer is kleiner
en weegt minder dan een laptop,
maar biedt volgens het Ameri-
kaanse concern dezelfde mogelijk-
heden. Het apparaat heeft een

aanraakscherm van ongeveer 18
centimeter in plaats van een toet-
senbord en draait op een volledige
versie van Windows XP, de bestu-

ringssoftware van Microsoft. 
Microsoft gaat de computers

niet zelf produceren. 
MARCEL PROOS/ANP

DE NIEUWE computer heeft het formaat van een boek.

Bolivia wil
Shell-dochter
weer terug
DE BOLIVIAANSE regering wil de
privatisering van Transredes, een
bedrijf dat deels in handen is van

Shell, terugdraaien.
Dat heeft een zegs-
man van de regering
bekendgemaakt. 
Shell heeft samen

met het Amerikaanse
Enron een belang van 50 procent
in het Boliviaanse olietransportbe-
drijf. De staat wil zich voor 51 pro-
cent inkopen in het bedrijf. In-
dien het bestuur niet meewerkt
aan een transactie, zal de over-
heid andere maatregelen nemen,
aldus de regeringswoordvoerder.
Behalve Transredes heeft de Boli-
viaanse regering nog negen ande-
re voormalige staatsbedrijven in
het vizier. ANP
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Hoe zit dat eigenlijk?
Vraag

• Waarom zweet je als je sport?

Antwoord

• Tijdens het leveren van fysieke in-
spanning zweet je. Dit zweten
heeft als doel het lichaam en de
spieren af te koelen. Dat gebeurt
door middel van verdamping. De
verdamping van zweet maakt het
mogelijk lichaamswarmte te ver-
liezen. De temperatuur van de om-
ringende lucht en luchtcirculatie
aan het huidoppervlak is bepalend
voor de doeltreffendheid van deze
afkoeling. In een warme en vochti-
ge omgeving gaat de verdamping
en dus ook het warmteverlies min-
der snel. Een sporter kan dan snel
oververhit raken. METRO.  

OOK EEN VRAAG? 
REDACTIE@METRONIEUWS.NL

KORTOM

• VERZEKERING Verzekeraar Aegon
heeft het afgelopen jaar een nettowinst
geboekt van 2,73 miljard euro. Dat is
eenvijfde meer dan in 2004. De winst-
stijging was mede toe te schrijven aan
hogere beleggingsopbrengsten en an-
dere meevallers, mede door de nieuwe
boekhoudregels IFRS. ANP

Supermarkt

• 80 Procent van de consumenten
koopt verse groenten en fruit in
de supermarkten, de marktkoop-
man profiteert nauwelijks. ANP
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Die brief over 
duiven is 
meesterlijk
GEERT C. SMULDERS   
•Rosmalen

Een meesterlijke brief, die
van Nikki over duiven. Maar
misschien denk ik wel te ver
na en zie ik wel een beelds-
praak die er niet is. Hoe va-
ak hebben we het 
niet over oude tangen, als
we het hebben over bejaar-
den en gladiolen voor een
vrouw? Ik denk dat er met
duiven ook iets anders
wordt bedoeld, dan die 
beestjes. Dus… meesterlijke
brief!

Het is weer tijd
voor wat brieven
over dagelijkse
kleinburgerlijkheid
MARVIN SPIJKER  
•Maassluis

Ondergetekende is het he-
lemaal eens met Nikki Gee-
len (8 maart) over het
respectloze gedrag van de

duif

van vandaag de dag. Uitzet-
ten in de natuur met een
stadsverbod aan hun broek
zou dé oplossing zijn. In het
westen des lands ervaar ik
meer last van meeuwen, in
het specifiek de kokmeeuw.
Het gekrijs dat dit ras zon-
der ook maar enige aanzet
voort kan brengen, kan mij
mateloos irriteren. Vroeg of
laat, regen of zonneschijn,
het schijnt ze niks te kun-
nen deren. En dan heb ik
het nog niet eens over de
bende die achtergelaten
wordt als zo’n hele kudde
kokmeeuwen het weer zo
nodig vindt de hele boel on-
der te poepen.

Analyticus J. Derksen had
het in het ‘interview’ al la-
ten weten; op ‘popiejopie
geprietpraat’ zit niemand te
wachten, daar horen de vo-
gels uit onze beschaafde
maatschappij ook bij, dacht
ik zo.

Nee, ik ben eigenlijk hele-
maal niet zo bang voor een
beetje stevige vogelgriep in
Nederland. Dat zal de los-
bandige vogels aan het den-
ken zetten hun leven op een
andere manier in te vullen. 

Wat verlang ik weer naar
vroeger, toen elke dag wel

één of twee brieven
van dit kaliber in

Metro werden
gepubli-
ceerd. Ge-
lukkig is de
verkie-
zingstijd
weer over,
dus weer
genoeg
ruimte

voor wat
brieven van

dagelijkse
kleinburger-

lijkheid. Wat
dacht u bijvoor-

beeld van de hor-
des muggen die er

in de zomer weer
aan zitten te ko-
men?

Duiven zijn 
terroristen
van het 
dierenrijk 
BAS KORPEL 

•Den Haag

Graag wil ik
Nikki Gee-

len een
hart on-

der de

riem steken. Duiven zijn in-
derdaad superirritant en
zorgen voor grote overlast
in de steden. Laatst fietste ik
door Amsterdam en pleegde
een extremistische duif zelf-
moord door zichzelf letter-
lijk voor mijn fiets te gooi-
en. Als dit niet genoeg
bewijs is dat duiven het niet
meer zien zitten in de bin-
nenstad, weet ik het ook
niet meer.

Bovendien zijn de duiven
inderdaad veel te dik, door
de slechte voeding. Een dui-
vendiëtist zou dan ook geen
slecht alternatief zijn. Maar
het liefste nog zou ik willen
dat alle duiven worden uit-
gezet uit de binnensteden
van heel Nederland. Wat
mij betreft zijn ze hier niet
meer welkom. Duiven zijn
de terroristen uit het die-
renrijk.

Carice is ons zaad
niet waard! 
R.E. VERBOON 
•Gouda

Wat een troel die Carice van
Houten! Ik kan niet anders
concluderen na het inter-
view met haar gelezen te
hebben! Dan vind ik het
interview met voetbalgoe-
roe Johan Derksen, vijf pagi-
na’s verder, stukken beter!

Wat zegt het wicht die in
de film Ik omhels je met dui-
zend armen speelt onder an-
dere? Ik citeer: “Ik weet nu
wel heel zeker dat ik kinde-
ren wil. Eerst nog even een
geschikte partner vinden,
maar dat is bijzaak, haha!
Over een jaartje moet ik
maar eens op zoek gaan
naar een leuke zaaddonor!”

Haar ideaal is vermoede-
lijk: vrouwen wereldwijd ge-
wapend aan de macht, mas-
saal sperma invriezen, ge-
noeg voor duizend jaar, ver-
volgens alle mannen uit-
roeien en foetussen van jon-
getjes aborteren... en voila!
De volmaakte wereld! 

Het valt me op dat dit
soort trieste gevalletjes als
Carice sterk in aantal toene-
men. Ik heb oprecht mede-

lijden met ze. Ze zijn geen
druppel sperma waard!

Hoppe, beter uw
huiswerk doen! 
ERICA BOS
•Emmen

Meneer of mevrouw Hoppe
zei gisteren dat alom be-
kend is dat blanco stemmen
volgens een verdeelsleutel
aan de partijen worden ge-
geven. Wel, misschien is dat
bekend, maar het volgende
is waar: ‘Een blanco stem
wordt gezien als een ‘ongel-
dige stem’ en telt daarom
niet mee voor de uitslag of
de kiesdeler. Een blanco
stem gaat niet naar een
partij. Wel telt deze stem
mee voor het opkomstper-
centage.’ Dit is letterlijk ge-
citeerd van de verkiezings-
site van de overheid. 

Voortaan beter uw huis-
werk doen, Hoppe!

Leven we in een
democratie of een
kliekenstaat? 
HARRY JANSEN 
•Haarlem

Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen is een aantal zeer
jonge kandidaten met voor-
keursstemmen gekozen. In
Amstelveen een 19-jarige, in
Hardinxveld-Giessendam en
18-jarige en in Losser een
jongen die nota bene tot
van de zomer 17 jaar is. Wil-
len burgers echt bestuurd
worden door deze tieners,
of komen zij in de raad om-
dat hun ouders weten fami-
lie en vrienden te mobilise-
ren? Leven wij in een
democratie of in een klie-
kenstaat?

MENINGEN LAURA HOFMAN (19)
• Student 

»Onzin, ik eet sowieso
verse groenten omdat
dat gezond is, niet om-
dat het hip is!«

JEANINE VAN WELDAM (27)
• Communicatiemedewerker

»Helemaal van toepas-
sing, ik begin zo langza-
merhand een echte
gezondheidsfreak te
worden.«

PETER MARKUS (22)
• Radiopresentator

»De fruitshakes drink ik
bij het leven, verse groen-
te blijft toch een kritiek
puntje, mijn goede voor-
nemen voor 2007!«

De kogel is door de kerk, Mark Rutte wil lijsttrekker worden
en een poging ondernemen Hans Wiegel te doen vergeten.

Een dergelijke ambitie verdient respect, dat moet gezegd wor-
den. Maar Hans Wiegel is slechts één erfenis uit het verleden
die Rutte met zich meezeult. Hij moet een heel bataljon Bos-
achtigen leiden, die niet het predikaat ‘draaikont’ hebben
maar de titel minister. 

Zou ik VVD gestemd hebben als Mark Rutte lijsttrekker was
geweest? Niet eerder twijfelde ik wel vijf volle minuten voor-

dat ik mijn stem met een vinger mocht uitbrengen. Het was
niet de angst voor de knopjes, het digitale tijdperk heeft met
vallen en opstaan al lang geleden zijn entree gemaakt in mijn
leven en dan nu ook eindelijk in de achterstandsstad Amster-
dam. Het liberalisme zit in mijn genen maar wat moet ik met
ministers die oneliners hanteren als ‘het is oorlog’? Of ‘er is 
adequaat gehandeld’. Die een vinger in de keel steken voor het
oog van de camera? Wat moet ik met een vice-premier die
300.000 demonstranten op het Amsterdamse Museumplein
domme kuddedieren noemt maar vlak voor de verkiezingen
oproept tot burgerlijke ongehoor-
zaamheid? Wat moet ik met een VVD
Kamervoorzitter, die een vrouwelijk par-
tijlid (Laetitia Griffith) de wind van
voren geeft omdat ze de Kamer verlaat
om wethouder in Amsterdam te wor-
den? Een VVD-Kamervoorzitter die een
mannelijk partijlid (Jan Rijpstra) roemt
als hij de Kamer verlaat om burge-
meester van één of ander gehucht te
worden? Wat moet ik met een frac-
tievoorzitter die Annette Nijs ontslaat
vanwege haar vrijheid van menings-
uiting terwijl hij een ander kamerlids
pleidooi over het recht om te beledigen
‘woest goed’ noemt?

Wat moet ik met een partij die meet
met twee maten? Zou ik Mark Rutte oftewel VVD gestemd

hebben op 7 maart?

Kunt u het goed zien?” vroeg de mevrouw bij het stemhokje
toen ik onwaarschijnlijk lang boven het scherm gebogen

stond. Ja, zien kon ik het wel. Toen ik het stemlokaal uitliep werd
ik misselijk van mijn ongeloofwaardige stemgedrag. “Je hebt
toch wel progressief gestemd?” vroeg een mij onbekende buurt-
bewoner. “Nee. Eh ja. Nou ja, dit was afgrijselijk, laten we het
maar gewoon vergeten.” Vergeten doe je het beste bij de kapper. 

Ik heb PvdA gestemd,” zei een donker meisje terwijl ze met
haar hoofd achterover in de wasbak hing. “Laetitia is goed

hoor, maar die Wouter Bos is zó lekker!” Alle meiden lagen in
een deuk. Is Mark Rutte lekker? O my god, nou moet ik op-
passen. Het is appels met peren vergelijken. Uiterlijk met in-
houd en helaas, de kiezer gaat voor het uiterlijk. Bos en Rutte
zijn allebei jong, allebei man, allebei begenadigde sprekers.
Maar Wouter Bos heeft een lekker kontje, Mark Rutte draagt
een bril. Ad Melkert is afgevoerd naar New York, Gerrit Zalm is
een leugenaar. Wim Kok is éminence grise, Hans Wiegel een
orakel. De PvdA heeft Aboutaleb, de VVD Hirsi Ali. Wouter Bos
heeft twee kids (‘schattig!’), Rutte is single (‘wat is er mis met
die vent?’). 

Over de inhoud van de VVD en de rest van het kabinet heeft
de kiezer zich al uitgesproken. Wiegel trok zich terug als

kandidaat premier: de voormalige camerabezweerder is afge-
straft door het Pechtold effect. Ja, de politiek ís vuil en vunzig.
Voor Van Aartsen geldt zijn eigen oneliner: woest goed dat af-
treden! Nu de rest van VVD ministers nog. Succes Mark! 

Vergeten doe je
het beste bij de
kapper.

EBRU UMAR
Columnist

WOEST GOED
PECHTOLD EFFECT

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.

• Op pagina 18 van de Amster-
damse versie van Metro van-
gisteren staat dat de website
van het geciteerde gedicht
www.opscherp.nl is. Dit moet
zijn: www.opscherp.org.

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

SCRIBBLY Jean Paul Arends

DRIE MENINGEN: Het is weer hip om verse groente te eten, ik eet dan ook meer groente dan voorheen.

Hier stond van 1 oktober 2003 tot 2 november 2005

Theo van Gogh
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REDACTIE: MERIKE WONING

ENTERTAINMENT NUMMER VOICST IN VOETBALSPEL
Het nummer ‘Whatever you want from live’ van
de Nederlandse band Voicst wordt wereldwijd ge-
bruikt in de computergame FIFA World Cup 2006.
Dat meldt de band op hun internetpagina. Het
spel rondom het WK voetbal in Duitsland deze zo-
mer ligt vanaf eind april in de winkels. ANP

NEDERLANDS LEREN MET FRANS BAUER
De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) leert
buitenlandse studenten sneller Nederlands met
liedjes van onder anderen Frans Bauer. Dat liet
A. Decavele van de Belgische universiteit don-
derdag weten. “We proberen meer amusements-
waarde te geven aan het Nederlands.” ANP

Lucie Silvas houdt van Nederland
Het heeft even geduurd, maar
de afgelopen weken bereikte
haar debuutalbum Breathe In
dan toch de nummer 1 positie
in de vaderlandse albumlijs-
ten. Voor de Engelse Lucie 
Silvas betekende dat eindelijk
loon naar werken. “We heb-
ben zoveel tijd en moeite in
promotie gestoken, dat ik op
een gegeven moment écht
dacht dat het nooit zou luk-
ken.”

Terwijl het podium in Muziekcen-
trum Vredenburg in Utrecht
wordt opgebouwd, doet Lucie Sil-
vas zich tegoed aan een kopje
thee. “English Breakfast met een
scheutje melk en twee klontjes
suiker”, zo heeft de Engelse sin-
ger/songwriter haar thee het
liefst. Gisteravond gaf ze in de
Domstad haar eerste soloconcert
in Nederland. Al deed ze ons land
het afgelopen jaar regelmatig aan
voor promotie. “Mensen hier zijn
altijd zo enthousiast. Of het nu de
platenmaatschappij, journalisten
of het publiek is, overal word ik
met open armen ontvangen.”

Nederland heeft Silvas definitief
in de armen gesloten, al zag het
daar een jaar geleden niet echt
naar uit. “Breathe In (haar debuut-
album, red.) kwam eind 2004 uit.
Ik trad veel op, deed veel aan pro-
motie, maar de plaat sloeg maar
niet aan. Het kwam zelfs zover dat
ik in de herfst dacht dat het nooit
wat zou worden. Iedereen had kei-

hard zijn best gedaan om ervoor
te zorgen dat mijn muziek zou
aanslaan, we konden gewoon niet
meer doen. Maar toen ineens ging
Breathe In van 82 naar 12 in de Ne-
derlandse albumlijst. Dat was echt
een geweldig gevoel.”

Sindsdien gaat het Silvas alleen
nog maar voor de wind. Haar vijf-
de single (Metallicacover) ‘Nothing
Else Matters’ werd een hit. Breathe
In reikte ineens tot de top-10 en
stootte uiteindelijk zelfs door naar
de nummer 1 positie. “Ik doe nu
niets anders dan een jaar geleden
en was echt verbaasd dat de plaat
in de top-5 terecht kwam en later
zelfs op 1.” Momenteel staat een
speciale Nederlandse versie van
het album – met een live-dvd van

het concert dat ze deed met het
Metropole Orkest – nog steeds ste-
vig in de top van de albumlijst.

Keerzijde
Maar zoals altijd kent de medaille
ook een keerzijde. “Ik vind het
heerlijk wat ik nu doe, begrijp me
niet verkeerd. Alleen word ik echt
geleefd, krijg ’s ochtends een vel
papier met mijn programma voor
die dag. Ik heb geen tijd meer voor
andere dingen dan mijn muziek.
Mijn familie en vrienden zie ik
jammer genoeg niet zo vaak meer,
maar dit is wel wat ik altijd wilde.
Bezig zijn met muziek, optreden
en andere mensen plezier bezor-
gen. Je hoort mij dus niet klagen
dat ik ’s ochtends vroeg moet op-
staan voor een radio-interview, of
dat mijn dag bestaat uit inter-
views, soundcheck, nog meer in-
terviews, eten en optreden. Je
krijgt er ook zoveel moois voor te-
rug.”

Ondanks de lange dagen, blijft
de 25-jarige Engelse de vriendelijk-
heid zelve. “Ik ben zo blij met het
leventje dat ik nu heb. Natuurlijk
zijn er wel eens dagen dat mijn
wekker om halfvijf ’s ochtends af-
loopt en dat ik geen zin heb om
op te staan. En niet alle interviews
zijn even leuk om te doen. Maar
dat vergeet ik direct als ik ’s
avonds op het podium sta.”

Tussen alle werkzaamheden
door heeft Silvas ook nog tijd ge-
vonden aan een nieuwe plaat te
werken. “Ik heb nu 38 nieuwe lied-
jes klaar. Een aantal daarvan speel
ik tijdens mijn optredens om te
kijken hoe mensen erop reageren.
In april duiken we de studio in om
de nieuwe plaat op te nemen en
dan kies ik welke songs erop ko-

men. Ik verwacht dat het nieuwe
album in september uitkomt.”

Voor haar nieuwe album werkte
Silvas samen met Jamie Cullum.
“Ik ben misschien wel Jamie’s
grootste fan en was vereerd dat ik
een tijdje als support mee mocht
op zijn tour. Toen hebben we in-
derdaad samen een nummer ge-
schreven, maar ik weet nog niet of
het ook op mijn nieuwe plaat
komt, hahaha.”

Cullum
Dan bekent de aantrekkelijke zan-
geres ineens dat ze soms het gevoel
heeft dat ze droomt. “Het is best
maf, maar alles wat ik wil, lijkt in-
eens te lukken. Daardoor moet ik
mijn persoonlijke doelen steeds bij-
stellen. Ik droomde ervan een solo-
concert te geven in Nederland en
dat komt vanavond (gisteravond,
red.) uit. Al had ik nooit durven dro-
men dat ik een concert zoals dat in
juni in de Heineken Music Hall zou
kunnen geven. Waar ik nu nog van
droom? Om door mijn muziek op
plaatsen te komen waar ik nooit
eerder ben geweest. Verder laat ik
het leven gewoon gebeuren. Ik weet
nooit wat er om de hoek op mij
wacht, maar dat vind ik best pret-
tig”, besluit ze lachend voordat een
volgend interview wacht.

Lucie Silvas staat op 1 juni in de Heineken 
Music Hall. Tickets via www.ticketmaster.nl
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Geflopt

• Lucie Silvas bracht in 2000 al een
single uit bij EMI, maar ‘It’s Too 
Late’ flopte genadeloos en de 
platenmaatschappij trapte haar
weer buiten. Silvas stortte zich
toen op het schrijven van hits voor
onder meer Kelly Clarkson, Liberty
X en Gareth Gates voordat ze in
2004 een nieuwe platendeal van
Mercury Records kreeg en Breathe
In mocht opnemen.

LUCIE SILVAS: “Ik ben zo blij met het leventje dat ik nu heb.”

JOCHEM GEERDINK
Metro-verslaggever
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Nu in eenmalige gebonden editie.
Incl. CD met o.a. De Dijk,
Tröckener Kecks en groot 
Simek-interview. €19,90

100.000 exemplaren

KLUUN   Komt een vrouw bij de dokter
PLATINA EDITIE MET CD

Geen vergoeding
voor Curry en Paay

HET TIJDSCHRIFT Weekend hoeft
geen schadevergoeding te betalen
aan Adam Curry en Patricia Paay.
Dat bepaalde de rechter in Am-
sterdam gisteren. Het showbizz-
paar had een kort geding aange-
spannen, omdat Weekend foto’s
had gepubliceerd waarvan het au-
teursrecht bij Curry ligt.

De reportage over het echtpaar
en dochter Christina verscheen in
de editie van 18 januari. Oud-
radio-dj Curry liet het blad daarop
weten dat inbreuk was gemaakt
op het auteurs- en portretrecht.
Weekend rectificeerde een week la-
ter.

Het in Engeland woonachtige
gezin eiste voor de rechter naast

een vergoeding van 10.000 euro dat
alle exemplaren van Weekend zou-
den worden teruggehaald, zodat ze
niet in de leesmap konden terecht-
komen. Ook wilden Curry en voor-
malig zangeres Paay een nieuwe
rectificatie. Deze eisen zijn niet in-
gewilligd. ANNEMARIE MOERMAN/ANP

Weekend hoeft knip niet te trekken

DE IERSE rockgroep U2 heeft een
tournee door Australië, Nieuw-
Zeeland, Japan en Hawaï afge-
zegd, omdat een naast familielid
van één van de bandleden ziek is.
Dat heeft tourpromotor Arthur
Fogel bekendgemaakt.
“Elke fan van U2 zal begrijpen dat

dit besluit niet lichtvaardig is ge-
nomen”, zo staat in een door Fo-
gel uitgegeven verklaring. 

Het is niet bekend welk U2-lid
een ziek familielid heeft en wat
de aard van de ziekte is. De tour-
nee had op 17 maart moeten be-
ginnen. AP

U2 zegt tournee af wegens ziekte
MARESCHA

ex-kandidate Idols

Morgen spant het erom. In de Idols-
finale nemen Floortje en Rafaëlla
het tegen elkaar op. Marescha lag er
in de vijfde ronde al uit, maar volgt
uiteraard op de voet wie Idol 2006
gaat worden. Metro is benieuwd
wie haar voorkeur heeft.

◗ En, wie gaat er winnen?
◗ ◗ Ik denk dat het heel spannend
gaat worden. Ze zitten zo dicht bij-
elkaar. Ik weet het niet; Floortje
heeft een geweldige zangstem en
Rafaëlla is een onwijs goeie perfor-
mer en ze is heel veelzijdig.
◗ Oké dat snap ik allemaal, maar
wie gaat er nu winnen?
◗ ◗ O, dat vind ik zo moeilijk in te
schatten. Ik heb eigenlijk steeds
gedacht dat Floortje zou winnen,
maar ik heb Rafaëlla de afgelopen
weken zo goed zien presteren dat
ik ben gaan twijfelen. Toch denk
ik dat Floortje de meest geschikte
Idols-winnaar is. MERIKE WONING

EEN MINUUTJE
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Schikking voor Beckhams

DE BRITSE voetballer David Beck-
ham en zijn echtgenote, ex-Spice-
girl Victoria, hebben gisteren een
schikking getroffen met de sensa-
tiekrant News of the World. Het be-
roemde echtpaar had een recht-
zaak aangespannen tegen het blad
omdat het had geschreven dat hun
huwelijk op springen zou staan.

News of the World baseerde zich
op interviews met een voormalig
kindermeisje van de Beckhams.
Tijdens een rechtszitting ver-
klaarden advocaten van de krant
nog dat die probeerde aan te to-
nen dat het sterrenpaar het pu-
bliek “op cynische en hypocriete

wijze” misleidde door te doen als-
of zij nog steeds gelukkig ge-
trouwd zijn.

Stopzetting
Beide partijen kwamen gisteren-
met een verklaring waarin zij stel-
den dat een overeenkomst is be-
reikt over stopzetting van de
rechtszaak. Details over de schik-
king zijn niet bekendgemaakt. Het
liefdesleven van de Beckhams is
een geliefd onderwerp voor de
Britse tabloids, zeker sinds in 2004
uitkwam dat David een affaire
had gehad met zijn persoonlijke
assistente Rebecca Loos. ANP/RTR

Toch nog verbodje

• De rechter legde Weekend wel
een verbod op om in de toekomst
foto’s van Curry zonder diens toe-
stemming te publiceren. Als het
weekblad zich niet aan het verbod
houdt, moet het een bedrag van
1000 euro per overtreding betalen.

PATRICIA PAAY en Adam Curry hebben niet mogen winnen van Weekend.

HET GEZIN Beckham heeft het er druk mee om hun liefdesleven te beschermen.
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ROCKGROEP U2, doorgaans goed voor spetterende shows.
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Weekend Actie

Mijn ras, jouw ras op televisie
Ditmaal geen ‘Jouw vrouw,
mijn vrouw’, maar wel ‘Mijn
ras, jouw ras’. Een nieuw
spraakmakend tv-program-
ma op de Amerikaanse 
televisie.

Programma’s waarin van echtge-
note of vakantie wordt geruild,
waar mensen in twee weken wor-
den klaargestoomd voor een heel
andere baan of waarin rijkeluis-
kinderen voor het eerst in hun le-

ven werkelijk de handen uit de
mouwen moeten steken, kenden
we al, maar de Amerikaanse zen-
der FX is woensdagavond op het
vlak van reality tv een nieuwe weg
ingeslagen; ruilen van huidskleur.
In zes afleveringen wordt het wel
en wee gevolgd van een zwart ge-
zin dat blank wordt en een blank
gezin dat zwart wordt.

Omtoveren
Het programma is volgens de kri-
tieken in The New York Times vooral
een knap staaltje visagie. Het uit

Atlanta, Georgia, afkomstige zwar-
te gezin Sparks wordt omgetoverd
in een blank gezin. Ook de in San-
ta Monica, Californië, woonachti-
ge blanke familie Wurgel-Marco-
tulli moet dagelijks vijf uur lang
door make-up artiest Keith Van-
derlaan onder handen worden ge-
nomen.  BENGT VAN ZWOL/ANP

De visagie

• Het weghalen van de protheses,
de haarstukjes en de schmink kost
elke dag ook een uur. 

Digitaal kanaal voor jeugd
PUBLIEKE OMROEP (PO) begint
vanaf september samen met BNN
een digitaal tv-kanaal voor en
door jongeren. Onder de werk-
naam ‘The CoolCast Project’ (TCP)
zendt BNN vanaf dat moment 24
uur per dag, zeven dagen per
week programma’s uit voor kij-
kers van 13 tot 34 jaar. De zender
is te ontvangen achter de decoder
en op internet.

Experiment
Aan de invulling van de program-
mering wordt nog gewerkt. Deze
zal behalve nieuwe programma’s
ook bestaan uit herhalingen van
BNN en andere publieke omroe-
pen en aankoop. Daarnaast is TCP
een experimenteeromgeving voor
programma’s die niet op een open
kanaal terechtkunnen of horen;
een leerschool voor talent voor én
achter de schermen.

BNN-voorzitter Laurens Drillich:
“Het is belangrijk dat wij als BNN
en publieke omroepen voorop lo-
pen bij het ontwikkelen van digi-
tale televisie en ervaring opdoen
met nieuwe vormen van produc-
tie en distributie. Daarnaast past
het in het mediagebruik van onze
doelgroep dat TCP er altijd is. Uit
onderzoek van BNN is gebleken
dat veel jongeren, en daaronder
zelfs BNN-leden, onze program-
ma’s wel kennen en waarderen,
maar soms niet weten of begrij-
pen waar en wanneer ze worden
uitgezonden. Dit project is daarop
het beste antwoord.” ANP

DE CONTROVERSIËLE Britse rockster Pete Doherty stapt uit een auto om zich
te begeven naar de Thames Magistrates Court in Londen. Afgelopen week
werd de zanger in Birmingham opgepakt wegens het bezit van drugs en een
gestolen auto. FERNANDO MANOSO/EPA

OP NAAR HET GERECHTPETE DOHERTY Off Screen valt
in de prijzen
DE FILM Off Screen is tijdens het
Oporto International Film Festival
in het Portugese Porto in de prij-
zen gevallen. Regisseur Pieter
Kuijpers werd bekroond met de
Best Directors Award. Dat maakte
producent Rinkel Film woensdag
bekend. ANP

Minogue schrijft prinsessenboek
DE AUSTRALISCHE popster
Kylie Minogue brengt in
september een kinderboek
uit. Minogue treedt hier-
mee in de voetsporen van
Madonna, die met haar

kinderboeken veel succes oogst.
Het boek van Minogue draagt

de titel The Showgirl Princess
en moet volgens uitgever
Puffin meisjes van zes jaar
en ouder aanspreken. ANP

KORTOM

• DAUWPOP The Rasmus, Anouk, Ra-
coon, De Dijk en Jannes treden op tij-
dens Dauwpop op 25 mei in Hellen-
doorn. Meer namen volgen nog, liet de
organisatie weten. De voorverkoop voor
het eendaagse festival begint morgen
al. ANP
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I
k zie de wereld even draaien als
ik een blik werp op alle petiete-
rige decoraties. Roosjes, blaad-

jes, balletjes. Alles van marsepein.
Ik ben niet zo’n fan van gefriemel
en gepriegel. Jeroen geeft mij van-
daag een cursus hoe-word-ik-taart-
architect. Als kleuter heb ik wel
eens krentenbollen gebakken bij
de plaatselijke bakker, dus nu, zo-
veel jaar later, moet het mij toch
wel lukken om een taartje te ver-
sieren? 

Zijn winkel aan het Vasteland in
Rotterdam is de droom voor iedere
zoetekauw. De taartarchitect toont
vol trots zijn grootste meesterwer-
ken. Dan komt hij met een enorm
fotoboek aan. “Voor de start van
het Big Brother Huis heb ik Kelly
gebodypaint met chocola. Je weet
wel: die omgebouwde. Waan-
zinnig. Moet je kijken hoe
prachtig dat eruit ziet.” 

We beginnen simpel met een
standaard bavaroisbol, die ik mag
versieren. Jeroen doet voor, ik doe
na. Was ik ooit nog in veronder-
stelling dat ik een vaste hand had,
die illusie sterft bij ieder streepje
dat ik op de bol probeer te maken.
Jeroen kijkt glimlachend toe. Zie
ik daar een twinkeling van voldoe-
ning in zijn ogen?

Doe-maar-normaal
Met de paplepel werd de marse-
pein en de chocola er bij Jeroen in-
gegoten in de banketbakkerij van
zijn ouders. Maar Jeroen wilde
schilderen en tekenen. De kunst-
academie was hem te zweverig en
dus koos hij voor de gulden
middenweg tussen de wortels van
de bakkerszoon en het creatieve:

de studie patisserie. 
“Lekker knutselen met slagroom,
marsepein en cake. Je kunt daar
zoveel meer mee dan de meeste
mensen denken. Maar toen kwam
ik weer terug in het burgerlijke
Rotterdam. Ik met mijn driedi-
mensionale taarten, chocolade
roosjes en bouten en moeren in de

taarten. Ik dacht: ik zal ze hier
eens laten zien wat ik kan. Nou,
daar ging ik dus goed op mijn bek.
Rotterdam was veel te doe-maar-
normaal voor een taartarchitect.
‘Waar is de slagroom?’ was de al-
gemene reactie. Het was duidelijk
dat ik het een beetje rustiger aan
moest doen met mijn ambities.
Rotterdam moest even wennen
aan de taartarchitect.” 

Zweetdruppel
Bij de volgende bol moeten minus-
cule suikerbloemetjes op een mi-
nuscuul crèmepuntje op een mi-
nuscuul chocoladekrulletje
worden geplakt. Mijn geduld
wordt hiermee danig op de proef
gesteld, de eerste tekenen van
Parkinson zijn reeds zichtbaar. In
een razend tempo staat Jeroen
naast mij de volwassen versie van
mijn bol te versieren. Er is geen
zweetdruppel op zijn voorhoofd te
bespeuren, nog geen fractie van
een trilling in zijn hand, geen ge-

concentreerde blik. Nee, Jeroen
babbelt er vrolijk op los. 

Tweeëntwintig karaats goud
“Mijn ultieme droom is een eetba-
re modeshow. Modellen gehuld in
chocola. En dan samen met de
Rotterdamse lingerieontwerpster
Marlies Dekkers. Zij maakt een
nieuwe collectie lingerie. Ik recon-
strueer die op het lichaam van de
modellen. Waanzinnig, lijkt me

dat. Wat zij doet heeft te maken
met erotiek en verleiding. Dat
gaat prima samen met chocola.” 

Ondertussen legt Jeroen, nog al-
tijd zonder inspanning, de laatste
hand aan zijn taart. Met een
kwastje kwispelt hij kleine korrels
goudkleurig spul op het donker-
bruine chocola. “Geen goud spul”,
corrigeert Jeroen. “Dit is 22 ka-
raats goud. Het echte spul. Over-
dreven decadent natuurlijk, maar
het geeft net dat extraatje aan een
taart. En omdat het een edelme-
taal is, kun je het gewoon opeten.”

De banketbakkerij is een open
huis. Aan de straatzijde kan ieder-

een die langs de bakkerij komt
lopen zich vergapen aan het ze-
nuwslopende werk van de taartar-
chitect. En dat gebeurt dan ook.
Vier oudere vrouwen staan gieche-
lend naar binnen te gluren. Mijn
hand trilt nog meer. Jeroen loopt
lachend naar de vrouwen toe. “Oh,
wat ziet dat er allemaal prachtig
uit”, kirren de vrouwen. “Is dat
voor de verkoop?” Jeroen legt uit
dat ik voor een reportage voor Me-

tro een dagje meeloop, waarop
een van de dames antwoord: “Oh
ja, ik dacht al: wat trilt haar hand
vreselijk!” 

Aansnijadvies
Mijn bollen zijn in mijn ogen rede-
lijk goed gelukt, maar toch zien ze
er heel anders uit dan de creaties
van de meester. Die van mij zijn ei-
genlijk veel mooier. Dus, waar gaan
ze naartoe? Naar de Kuip voor een
receptie vol bobo’s of naar een brui-
loft in Kasteel van Rhoon? “Nee, ik
gebruik ze waarschijnlijk voor een
kleuterfeestje ergens. Of ik zet ze in
de winkel met ervoor een bordje

dat ze door een Metro-verslaggeef-
ster zijn gemaakt. Zijn ze meteen
een euro meer waard.” Ik heb het
gevoel dat ik niet helemaal serieus
word genomen. 

Ik kan nu al huilen als ik bedenk
dat straks het mes in het taartje
gaat. Met bloed, zweet en tranen, bi-
zar veel geduld en trillende vingers
heb ik mijn taart gegarneerd en
dan.... één seconde, één mes en weg
kunstwerk. “Ach nee, joh. Je moet
het gewoon zien als kortstondige
kunst waar 30, 100 of meer mensen
van mee kunnen genieten. En bo-
vendien...voor bruidstaarten geven
we een ‘aansnijadvies’ mee. Ge-
woon een sheetje met waar ze
moeten beginnen om te voorko-
men dat de hele taart meteen in-
stort.” 

Smullen
Nu we het oefentraject achter de
rug hebben mag het echte werk
beginnen. Jeroen heeft het Metro-
logo ingescand en met eetbare
inkt uitgeprint. De grondslag voor
een echte Metrotaart is gelegd. Al
mijn opgedane kennis mag ik nu
toepassen op mijn eigen taart. De
hoogste vorm van concentratie is
vereist wil ik straks niet als een
gieter af gaan bij mijn welgeëerde
collega’s die van mij natuurlijk
puur vakwerk verwachten. Maar
uiteindelijk is het zichtbare eind-
resultaat redelijk en belangrijker
nog: de Metroredactie heeft nog
drie dagen kunnen smullen van
mijn vakmanschap. 

Driedimensionale bruidstaarten, met K3 in een tv-programma en Big-Brother Kelly inzepen met chocola. Niets is te gek voor

taartarchitect Jeroen van der Graaf. “Je kunt het bij een doodnormale slagroomtaart of appeltaart houden, maar je kunt er ook

een uitdaging van maken”. Metro-verslaggever Kim Haanappel ging eens kijken of ze iets van de taartarchitectuur kon bakken.

‘Lingerie van Marlies Dekkers
in chocola. Dat is een droom’ 
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KIM HAANAPPEL
Metro-verslaggever

Workshops:

• Jeroen geeft ook workshops taart-
architectuur en bovendien is hij ie-
dere zaterdag om 17.00 uur te zien
in het tv-programma van K3 op
Nederland 3. 

R
IC

H
A

R
D

 V
A

N
 D

E
R

 K
L

A
A

U
W

/M
E

T
R

O



13VRIJDAG 10 MAART 2006 

metro

Ga snel naar www.wehkamp.nl voor het te laat is!

Deze aanbieding is geldig van vrijdag 10 maart t/m maandag 13 maart 2006 en zolang de voorraad strekt.

 Nú 10%
korting

op alle kinder-/
tienerbedden en -kamers

.nl

Weekend Actie

TopTeakTopTeak

Super laag geprijsd
Super Teak

12 MAART  KOOPZONDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

-----:Bezoek ook onze website: www.topteak.com:-----
Showroom NL: St.Jozefstraat 26, 5753 AV DEURNE telefoon 0493-316321

Openingstijden Di.t/m Vrij. 10.00 tot 21.00 uur, Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Showroom BE: Kieldrechtsebaan 51 K-L, B-9130 Verrebroek-Beveren

Openingstijden:  Maandag geslotende hele week van 11.00 tot 18.00  Zondag 12.00 TOT 18.00 uur 

TEAK DRESSOIRS
Grootste assortiment van de 

BENELUX

Prijswijzigingen Zet-en drukfouten
voorbehouden. De afgebeelde artikelen 

kunnen afwijken.

Tuinset 4 stoelen + uitschuiftafel

SPECIALE AANBIEDING SPECIALE AANBIEDING 

,-
€ 599 -,-
€ 599 -

Van 799,-- nu voor Van 799,-- nu voor 

RESERVEER NU VOOR 2006 RESERVEER NU VOOR 2006 
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200 x 220 x 50

Nu met 100 euro voordeel

Nu € 995,-
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LIBRARY KASTENLIBRARY KASTEN

Vanaf 
€ 1159,-
Vanaf 
€ 1159,-

as

Computerk
tas

Computerk
t

Van € 675,--

NU € 595,--

Van € 1095,- 

Alle soorten en maten Teaktafels, 
diverse lederen stoelen

Redactie: Bart de Jong (wonen@metronieuws.nl)

WONEN

Wat? Appartement
Waar? Het Dok 63, Zaandam
Aantal Kamers? Drie
Grondoppervlak?105 m2 
Bouwjaar? 1998
Bijzonderheden? Gelegen aan de
Zaan ligt het met diverse architec-
tuurprijzen bekroonde apparte-
mentencomplex ‘Het Dok’. Op de
vijfde en zesde verdieping ligt het
driekamerappartement met bal-
kon op het zuidwesten. Vanaf het
balkon heb je uitzicht op de Zaan.
Door de hoekligging en de grote
kantelramen is er veel lichtinval.
Op de zesde verdieping zijn de en-
tree en één slaapkamer. Een ver-
dieping lager is het woongedeelte.
Op de begane grond van het com-
plex is een eigen afgesloten par-
keerplaats.  

Wat? Halfvrijstaande woning
Waar? Dissel 30, Hasselt
Aantal Kamers? Vier
Grondoppervlak?120 m2
Bouwjaar? 1994
Bijzonderheden? In het Overijssel-
se Hasselt ligt deze mooie twee-on-
der-één-kap woning in een kind-
vriendelijke omgeving. De woning
heeft een ruime woonkamer met
half open keuken. De tuin ligt op
het zuiden en grenst aan open-
baar groen. Op de eerste verdie-
ping zijn drie slaapkamers, op de
tweede verdieping is de mogelijk-
heid een extra kamer te realiseren.
De drie slaapkamers op de eerste
verdieping hebben een white-
washed, massief rode, Amerikaan-
se eikenvloer. De woning is zeer
goed onderhouden. WWW.VBO.NL

269.000 euro?
Wat koop je voor...

Hoge grondprijs hindert
doorstroom woningmarkt
De woningmarkt is verlamd
door de steeds hogere prijs
van bouwgrond. 

De steeds hogere prijs van bouw-
grond zorgt er voor dat de wo-
ningmarkt verlamt. Dat is de con-
clusie van het tijdschrift Podium
van de organisatie Bouwend 
Nederland.

Doordat gemeenten steeds hoge-
re prijzen rekenen voor bouw-
grond en de prijs van nieuwbouw-
woningen inmiddels voor zeker
een derde wordt bepaald door de
prijs van de grond, stagneert de
doorstroming op de woning-
markt.

Over de jaren 2002, 2003 en
2004 blijkt dat de gemiddelde aan-
neemsom, de kosten die bouwers
in rekening brengen, met 1,5 pro-
cent is gedaald. Maar toch is de ge-
middelde verkoopprijs met 3,5
procent toegenomen en dat komt
voornamelijk door de gestegen
grondprijs, die de afgelopen jaren
met 16,5 procent omhoog ging.

Grens
De verwachting van Bouwend 
Nederland is dat de grondprijs
vanaf 2005 voor meer dan eender-
de de prijs van een nieuwe woning
bepaalt. Een kritische grens, zegt
directeur Jan van Tuinen. “Al jaren
stijgen woningprijzen zonder dat

dat is terug te vinden in de winst
van bouwondernemingen. De ex-
tra kosten worden evenmin ver-
taald in extra kwaliteit. De extra
opbrengsten verdwijnen voor een
belangrijk deel in gemeentekas-
sen. Op enig moment lopen prijs
en kwaliteit van een nieuwbouw-
woning zozeer uit verhouding, dat
de woning onverkoopbaar wordt.
En dat heeft een dramatisch effect
op de woningmarkt. Als de ver-
koop van het dure segment stokt,
vervalt een zeer belangrijke pijler
onder de financiering van wonin-
gen in de goedkopere segmenten.

Met alle gevolgen van dien voor
doorstromers en de starters.”

Grondkostenpolitiek
Bouwend Nederland heeft er bij
gemeenten dan ook voor gepleit
dat de grondprijzen gematigd
worden. “Aan de ene kant wordt
gezegd: er moeten meer huizen
worden gebouwd. Maar aan de an-
dere kant wordt diezelfde woning-
bouw belemmerd door een grond-
kostenpolitiek die het gemeen-
telijk grondbedrijf puur op com-
merciële leest heeft geschoeid”, al-
dus Van Tuinen. BART DE JONG

RECORD AANBOD OP SECOND HOME
De beurs Second Home, van 24 tot en met
26 maart in de Jaarbeurs in Utrecht, her-
bergt dit jaar meer dan 350 exposanten uit
ruim 40 landen. Daarmee is Second Home
Europa’s grootste onroerend goed beurs
voor een tweede huis. ENTER

MANNEN GULLER VOOR BADKAMER
Mannen hebben meer geld over voor een
luxe badkamer dan vrouwen. Dat blijkt uit
een onderzoek naar woonaankopen van de
woonbladen van Sanoma Uitgevers. Nu de
economie weer aantrekt gaan Nederlanders
ook weer investeren in hun huis.  ENTER

‘Meer eigen bouw toestaan’ 

DE WONINGBOUWMARKT moet
eindelijk eens worden opengebro-
ken. Het aanbod wordt nu door al-
lerlei regels te zeer beperkt waar-
door de prijzen te hoog zijn. De
organisatie Tecum, die eigen
bouwprojecten stimuleert, vindt
dat er meer ruimte moet komen
voor particuliere bouw en collec-
tief opdrachtgeverschap.

Tecum constateert dat het bij
veel gemeenten blijft bij goede be-
doelingen met betrekking tot het
bouwen van betaalbare huur- en

koopwoningen. Wet- en regelge-
ving en extreem hoge grondkos-
ten versterken elkaar en belemme-
ren de bouw van betaalbare
woningen. Door steeds hogere
kwaliteitseisen en winstneming
op de grond, niet in de laatste
plaats door gemeenten, wordt de
prijs opgedreven. Met ‘eigen
bouw’ kan die trend deels door-
broken worden, meent het Apel-
doornse bedrijf.

Burgers zijn enthousiast en ook
gemeenten willen wel. “Wat ont-
breekt is daadkracht”, aldus 
Tecum-directeur Harry van der
Stok.  “Veel gemeenten hebben die
ambitie en we zien dat veel initia-
tieven ondernomen worden, maar
constateren ook dat initiatieven
moeilijk van de grond komen, om-
dat bestuurlijk en ambtelijk het
commitment ontbreekt om door
te pakken.” ENTER

NIEUWBOUW Oosterheem in Zoetermeer. 
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REDACTIE: KIM VAN DAM

REIZEN

Rust in Middellandse zee

Nergens een teken van leven,
zover als je kunt kijken. Maar
met alle nodige luxe plus zelfs
een privé-zwembad en grote
tuin waar je ’s avonds altijd
kunt barbecuen, met dank
aan het zwoele weer op Gozo. 

Wie vanaf Malta op Gozo arri-
veert, gaat 50 jaar terug in de tijd.
De modernisering die grote zus
Malta de laatste jaren heeft onder-
gaan, hebben Gozo nog niet be-
reikt. Hoogbouw is er nauwelijks.
De kerken zijn absurd groot in ver-
gelijking met de poppenhuisjes 
eromheen.

Citadel
De dorpen en steden zijn door de
vele uitbreidingen nog niet met
elkaar versmolten, is te zien vanaf
de citadel boven de stad Victoria
vanwaar je een 360 graden uit-
zicht hebt over het eiland. De ka-
thedraal van de citadel heeft een
prachtige koepel. Nou ja, nepkoe-
pel. Kunstig geschilderd met
tromp L’oeil. Wie binnen staat zou
zweren dat er een koepel is, bui-
ten zie je dat het dak volkomen
plat is. Er was geen geld meer voor
een echte opbouw.

Gozo is groener en rustiger dan
Malta. Vandaar dat veel Maltezen
er een tweede huis hebben. Tij-
dens lange weekenden, de paasda-
gen en de drie zomermaanden
waarin de kinderen vrij van
school zijn, pakken ze de ferry die
ze in twintig minuten naar hun
vakantiebestemming brengt.

Nimf
Hoe bescheiden van formaat ook,
er zijn de nodige toeristische trek-
pleisters zoals Calypso’s Cave.
Toen Odyseus Thika verliet, kwam
hij terecht op Gozo waar hij gered
werd door de nimf Calypso. Zij ver-
leidde hem en hij bleef zeven jaar
bij haar. Toen besloot hij terug te

gaan naar Thika waar zijn vrouw
en zoon nog altijd woonden. Ca-
lypso probeerde hem over te halen
bij haar te blijven door hem eeuw-

ige jeugd te beloven. Het mocht
niet baten. Maar volgens de over-
levering krijgt iedereen die de Ca-
lypso grot bezoekt de eeuwige
jeugd. Daar is behoefte aan, be-
wijst de niet aflatende stroom be-
zoekers.

Voor de toeristen is er een hotel.
Naast wandelen, zwemmen, snor-
kelen en duiken kun je weinig
doen op het eiland. Dat is dan ook
exact de bedoeling: lekker relaxen
bij de Blue Lagoon met helder
lichtblauw water en een zacht wit
zandstrand. KIM VAN DAM

WANDELTOCHTEN IN DE ALPEN
Bekende en onbekende gebieden, tochten
voor beginners en gevorderden, alles komt
aan bod in de 24 dagtochten en 10 meerdaag-
se tochten in dit wandelboek. 

Bergtochten in de Zwitserse Alpen door Jolanda 

Linschooten, uitg. Dominicus, 24,95 euro.

IN EEN van de vakantieverblijven op Gozo waan je je alleen op de wereld. 

Azure Window

• Een indrukwekkend natuurfeno-
meen is Azure window, een 
natuurlijk raam in de rotsen. Vroe-
ger kon je over het raam lopen
maar dat is verboden door een
grote scheur in het dak. Deskundi-
gen verwachten dat het raam over
tien jaar ingestort zal zijn. 

USA autorondreizen

Bel 0900-1020300 (10 ct/pm) info@nbbs.nl  www.nbbs.nl

American National Parks v.a. E 1199,-
19-daagse autorondreis vanaf Los Angeles
Vertrek mei/juni

Florida Super Value v.a. E 495,-
9-daagse autorondreis 
vanaf Miami
Vertrek t/m 31 maart

SUPER LASTMINUTE

www.GoMundo.nl
voor voordeel is dit uw telefoon nummer: 020-462 35 00

Elders honderden

euro’s duurder 
€

extra GoMundo

K
O

RT ING 110 gulden

*ALL INCLUSIVE*
Turkije in de
uitverkoop bij
GoMundo!

Turkije Antalya ✺✺✺✺✺

Titanic Resort

8 dagen
Ultra AI
v.a.€ 349.-

ANTALYA: TITANIC RESORT 5* UAI ( LANDZICHT )
10/3 - 31/3 1/4 - 24/4 25/4 - 04/5 5/5 - 4/6 5/6 - 25/6 26/6 - 9/7

8 dagen 349 399 585 549 539 699
extra week 245 299 399 399 439 555
1 pk toeslag 119 149 199 199 219 279
quad room 2+2 / 3+1 1100 1419 2075 1899 1829 2399
extra week 549 889 1199 1199 1315 1665
FAM‹LY 2+2 / 3+1 1355 1555 2125 1979 1899 2489
extra week 815 1015 1245 1245 1365 1709
jr suite toeslag PPPW 189 189 229 229 249 309
kind 2 t/m 6 130 170 200 200 200 210
kind 7 t/m 12 130 -25% -25% -25% -25% -25%

Beleef de Titanic zelf! Dit mooie hotel is gebouwd als een transatlantisch schip
en heeft alles in huis voor een betaalbare luxe vakantie aan de Turkse Riviéra.
Direct aan het prachtige Lara zandstrand van Antalya en op ongeveer 12 km van
het bruisende centrum van Antalya. Antalya is het walhalla voor de shoppers
onder ons.
Aan de kleintjes is zeker gedacht, een speeltuin, miniclub, aparte kinderzwem-
baden, waterglijbanen en babysit is slechts een kleine greep uit wat het hotel
voor de jongste te bieden heeft. Maar ook voor volwassenen heeft het hotel ruim
voldoende vertier te bieden.

ALANYA: Club Paradiso 5*
All Inclusive 8 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 249.-

ALANYA: Serapsu 5*
All Inclusive 8 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 249.-

ANTALYA: Concorde 5*
Ultra All Inclusive 8 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 349.-

ANTALYA: Lares Park 5*
Ultra All Inclusive 8 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 319.-

KEMER: Le Jardin 5*
Ultra All Inclusive 8 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 319.-

KEMER: Fame Residence 5*
All Inclusive 8 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 299.-

ISTANBUL: Akgün Hotel 5* 
LO 3 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 179.-

ISTANBUL: Antik Hotel 4*
LO 3 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 179.-

ISTANBUL: Hotel Royal 4*
LO 3 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 179.-

ISTANBUL: Istanbul Centrum 4*
LO 3 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 179.-

ISTANBUL: Sunlight 3*
LO 3 dagen 10/3 t/m 31/3 v.a. 149.-
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Weekend Actie

10% korting in Canada 
en in de U.S.A.

Reserveer vóór 31 maart 2006 en u geniet van
10% korting op onze scherpe Holiday Special
all-in tarieven in de U.S.A. en Canada! 
Geldig voor autohuur t/m 31 augustus 2006. 

Meer weten? Bel 0800-BEL AVIS (235 2847)
of kijk op www.avis.nl.

Maart 2006: XS4ALL geeft bij ADSL 
een wireless modem en installatie cadeau.

Als beste 
getest door de 
Consumenten-

bond

Als u nu ADSL van XS4ALL neemt, krijgt u een wireless modem cadeau.* Bovendien komt een 

monteur alles kosteloos voor u installeren: van het uitpakken van het modem tot het aansluiten 

van uw ADSL-verbinding. Dus alles wordt in één keer geregeld. Kies daarom nu voor ADSL van 

de door de Consumentenbond wederom als beste geteste provider. 

Deze actie loopt tot en met 30 april 2006. Meer weten? Ga naar 

www.xs4all.nl of bel 020 398 76 54. *Bij ADSL Start krijgt u een Multi-PC modem cadeau.

020 -521 39 55
www.icelandair.nl

IJSLAND BINNEN 3 UUR
3 Dagen vlucht & hotel v.a € 269,- Alleen boekbaar online

Bloemenparadijs in Ierland

een Garnisch eiland in de county
Kerry in Ierland is en er is een Gar-
nish eiland in Afrika. Niet alleen
toeristen raakten in verwarring,
de postbode ook. Soms arriveerde
een pakketje pas na maanden om-
dat het eerst in Afrika bezorgd
was of het lag weken op dat ande-
re Ierse eiland. Vandaar dat geko-
zen is om de oude naam van het
eiland, Ilnacullin, in te voeren. 
Toen John Annan Bryce het eiland

kocht, had de Martello toren al
ruim 100 jaar weer en wind ge-
trotseerd. De wenteltrap leidt je
naar een prachtige 360 graden uit-
zicht op heldere dagen. 

Stroomtekort
Maar neem een zaklamp mee, de
trap is namelijk niet verlicht. “Er
is niet voldoende energie op het
eiland”, verklaart horticulturist
Finnbar. “We hopen dat we vol-

toren kunnen verlichten.”
Bryce had het ambitieuze idee
een mansion te bouwen op de
plek van de Martello toren. Op
twee kelderverdiepingen zouden
vijf woonverdiepingen komen. He-
laas had Bryce veel geld geïnves-
teerd in Russische kunst. Toen de

revolutie daar uitbrak was hij in
een klap al zijn geld kwijt. Z’n
mansion is er nooit gekomen.
“Gelukkig”, oordeelt Finnbar, 
“anders zou het eiland nog steeds
in privé-bezit zijn en hadden wij
hier niet gelopen.” De zes tuin-
mannen die er werken, hebben
het vooral in het voorjaar druk.
Hun inspanningen werpen in mei
en juni hun vruchten af als alle
rododendrons en azalea’s bloeien.
Het is de mooiste tijd voor een be-
zoek aan het eiland. KIM VAN DAM

Een overwoekerd eiland iets
ten zuiden van Ierland werd
begin vorige eeuw omgeto-
verd tot bloemenparadijs.
Sinds de eigenaar het 
verkocht, is het eiland voor 
iedereen toegankelijk.

De gespikkelde zeehonden die
met hun koppies parmantig bo-
ven het water uitsteken of zich lui
op de rotsen in de spaarzame zon-
nestralen laven leiden af van het
einddoel van het boottochtje: 
Ilnacullin. Een bloemenparadijs
in Bantry Bay in het zuidwesten
van Ierland.

Rots
In 1910, toen John Annan Bryce
het eiland kocht, was het weinig
meer dan een rots met wat on-
kruid. De jaren die volgden waren
ruim 100 man in de weer met het
opblazen van rotsen, het aanvoe-
ren van aarde, het planten van bo-
men van over de hele wereld, het
bouwen van een ommuurde tuin,
een klokkentoren en het aanleg-
gen van een Italiaanse tuin met
theehuis en vijver. De Griekse
tempel biedt een weids uitzicht
over het water en in de verte het
Caha-gebergte.

Post voor Afrika
Ilnacullin is bij velen bekend on-
der de naam Garinish Island. Dat
bleek soms lastig omdat er ook

Hoe kom je er?

• Je kunt overvaren met boot vanaf
Glengarriff, een retourtje kost 10
euro. Ilnacullin is geopend van
maart t/m oktober, entree 
3,50 euro.

gend jaar over wat meer stroom
beschikken zodat we de trap in de

OVERDAG MOET je genieten van de tuinen, want er is te weinig stroom op het eiland om deze ‘s nachts te verlichten.

K
IM

 V
A

N
 D

A
M



metro16 VRIJDAG 10 MAART 2006 TELEVISIE

09.00 NOS-Journaal. 09.10
Nederland in beweging.
09.30 That’s the question.
09.55 MAX & Catherine.
10.45 Vinger aan de pols.
11.30 Hans Kazàn & Magic
Unlimited. 12.00 NOS-Jour-
naal. 12.10 Man bijt hond.
12.40 Lingo. 13.00 NOS-Jour-
naal. 13.10 NOS-Sportjour-
naal. 13.20 Boemerang. 13.45
De wereld draait door. 14.35
Per seconde wijzer. 15.05
Una voce particolare. 16.00
NOS-Journaal. 16.10 Dr.
Quinn, medicine woman.
17.00 NOS-Journaal. 17.10
De Wandeling. 17.35 MAX &
Catherine. 
18.30 That’s the question.
18.55 Man bijt hond.
19.30 Kanjers.
20.00 NOS-Journaal.
20.30 Netwerk.
21.00 Praatjesmakers -

Compilatie.
21.50 Vreemde kostgan-

gers.
22.25 De tijd van je leven.
22.55 Hack.
23.45 Helpdesk live.
00.35 Man bijt hond. 01.05
Nacht-tv: Netwerk herhaling. 

07.00 NOS-Journaal. 15.25
Top of the Pops. 16.20 ONM.
16.45 Trekking Lingo. 16.55
NOS-Studio Sport: WK Indoor
Atletiek Moskou. 17.59 Twee
Vandaag. 18.00 NOS-Jour-
naal. 18.20 Actualiteiten. 
18.40 NOS Gesprek mi-

nister-president.
18.50 NOS-Sportjour-

naal.
19.00 NOS-Nationaal

Songfestival: Maud.
19.30 ONM.
20.00 Kinderpolikliniek

(Vinger aan de pols
op locatie).

20.30 Wie is... De Mol?
21.25 NOS-Journaal.
21.30 TROS TV Show.
22.25 NOS-Journaal.
22.30 NOS-Sportjour-

naal.
23.10 NOS-Journaal.
23.30 Cutting it.
00.25 NOS-Journaal 20.00
herhaling. 00.55 Twee Van-
daag. 01.25 NOS-Journaal en
NOS-Sportjournaal. 

10.59 School TV. 11.00
Schooltv-weekjournaal. 11.29
Z@pp. 11.30 NOS-Jeugdjour-
naal met gebarentolk. 11.45
Buya. 12.35 Scooter: Secret
agent. 13.00 Z@PP Plaza.
13.59 Z@ppelin. 14.00 Peppi
en Kokki. 14.15 Teletubbies.
14.40 Tweenies. 15.00 De
wereld is mooi. 15.39 Z@pp.
15.40 Verborgen verhalen.
15.55 Z@ppSport. 16.15
NOS-Jeugdjournaal.NL. 16.20
Ik ben Ian. 16.40 BlinQ. 17.09
Z@ppelin. 17.10 KRO’s Kin-
dertijd. 17.11 The fairytaler.
17.35 Sesamstraat. 17.54
Z@pp. 17.55 Villa Achter-
werk. 17.56 Hier is mijn dier.
18.00 Purno de Purno. 18.10
Topstars. 18.25 Het Klokhuis. 
18.45 NOS-Jeugdjournaal.
19.00 De wereld draait

door.
19.45 McDonald’s kitchen.
20.15 Nieuwslicht.
21.00 Spooks.
22.00 NOS-Journaal.
22.20 Nova Politiek.
23.05 Raymann is laat.
23.50 Cinema 3: In this

world.
01.20 Nova Politiek. 

12.45 Gametime. 13.15 The
bold and the beautiful. 13.50
Gametime. 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 Over koken:
Jamie Olivers twist. 17.30 The
bold and the beautiful. 18.00
RTL Nieuws. 18.15 Editie NL.
18.35 RTL Boulevard.
19.30 RTL Nieuws.
20.00 Goede tijden,

slechte tijden.
20.30 Idols, the day before.
21.30 Staatsloterij EUR

100.000,- Show. rond-
om de trekking van de
Staatsloterij. De zenuw-
slopende spiraal is één
van de oude spellen
die, naast tal van nieu-
we spelletjes, langs-
komt. De interactie met
het publiek én de kijker
staat nog altijd centraal.

22.40 4 in het land.
23.00 Een plek onder de

zon.
23.40 RTL Nieuws.
00.00 Oprah Winfrey show.
00.50 Homeshopping.

06.00 Homeshopping. 14.30
Telegames. 15.30 Homes-
hopping. 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.
20.30 Eredivisie live: FC

Twente - NAC Breda.
22.45 Jensen!
23.30 RTL Boulevard.

met een mix van
nieuws, vermaak en
opinies. In hoog tem-
po volgen afwisselen-
de items en reporta-
ges elkaar op met de
thema’s showbizz,
misdaad, royalty en li-
festyle. Voor elk van
deze onderdelen
schuift een deskundi-
ge aan voor commen-
taar.

00.20 The king of Queens.
00.45 Homeshopping. 

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 Ga-
mes. 15.10 What I like about
you. 15.35 Good morning,
Miami. 16.00 Disney feest: Li-
lo & Stitch. 16.25 RPA. 16.55
Roseanne. 17.25 ER. 18.15
McLeod’s daughters.
19.10 Charmed.
20.05 Friends.
20.30 Medium.
21.30 Lost.
22.25 Blood work. De ge-

pensioneerde FBI-direc-
teur Terry McCaleb, die
onlangs een harttrans-
plantatie heeft onder-
gaan, wordt ingehuurd
om de dood van Gra-
ciela Rivers te onder-
zoeken. Het toeval wil
dat Graciela de voor-
malige eigenaresse is
van McCalebs nieuwe
hart. McCaleb komt er
al snel achter dat een
seriemoordenaar ach-
ter de dood zit.

00.35 Friends. 01.10 Nacht-
programmering: Relax TV. 

07.00 Tele 6: Tel Sell. 08.00
Lois & Clark: The new adven-
tures of Superman. 09.00 Te-
le 6: Tel Sell. 10.00 Show-
nieuws. 11.05 Tele 6: Tel Sell.
12.05 Sally Jesse Raphael.
13.00 Fruitshake. 14.00
Adoption stories. 14.30 Cy-
bill. 14.55 Dress up. 16.35
The flying doctors. 17.30 Ac-
cording to Jim. 18.00 Lachen
om home video’s. 
19.00 Actienieuws.
19.25 Shownieuws.
20.30 Shaft. Privé-detec-

tive Shaft gaat op
zoek naar de getuige
van een moord, en
komt hierbij in aanra-
king met drugsdea-
lers, huurmoorde-
naars en corrupte
politieagenten.

22.30 Hart van Neder-
land.

22.45 Piets weerbericht.
22.50 Shownieuws. .
23.10 SBS 6 Sport: Gou-

den Gids Divisie.
00.15 Wilde Engel. 01.10
Nachtprogrammering: Goal.
04.00 Hart van Nederland. 

18.00 De leukste thuisvideo’s. 
19.00 Lotte.
19.30 De 80’s & 90’s kwis.
20.00 NSE Nieuws.
20.30 Sponsor Loterij:

Super Surprise show.
21.35 In de huid van...
22.40 De wedstrijden:

Eredivisie.
23.00 Barend & Van

Dorp.
00.05 NSE Nieuws. 00.25 Lot-
te. 00.50 De Wedstrijden:
Eredivisie. 01.10 538 Seconds
of fame. 01.20 NSE Nieuws.
01.40 538 Seconds of fame. 

10.45 Tractor Tom. 10.55 Tut-
tels. 11.00 Hamtaro. 11.20
Drieling. 11.40 Gadget &
Gadgetini’s. 12.05 Jacob Dub-
bel. 12.30 De Tofu’s. 12.50
Rangers! 13.05 W.I.T.C.H.
13.30 Totally spies. 13.55
Kids Top 20. 14.15 Bende van
vijf. 15.05 Gadget & the Gad-
getinis. 15.30 B-Daman. 15.50
Totally spies. 16.15 Jacob
Dubbel. 16.40 Bende van vijf.
17.00 De Tofu’s. 17.25 Totally
spies. 17.50 Bende van vijf.
18.00 Gammo. 
18.40 The Simpsons.
19.15 The Simpsons.
19.40 Brainiac.
20.10 Wegmisbruikers!
21.10 Top Gear.
22.15 De grote beurt.
23.15 Late night magazine.
23.45 The Shield.
00.45 Travel Sick. 01.20 Nacht-
programmering: X-Nights.

13.00 Wild giants of Denali.
14.00 Mysterious universe:
Final frontier. 15.00 Seconds
from disaster: TWA flight
800. 16.00 Air crash investi-
gation: Out of control. 17.00
Going to extremes: Ice. 18.00
Storm stories: Brazil. 
18.30 Storm kidney

transplant.
19.00 Explorations: Total

recall.
19.30 Totally wild.
20.00 Wild giants of De-

nali.
21.00 Reign of terror:

Hostage TV.
22.00 The Hindenburg.
23.00 Attack over Bagh-

dad.
00.00 Amazing moments:
Most dangerous moments.
01.00 Seconds from disaster:
The Hindenburg. 

13.00 Deception on D-day.
13.30 Greatest escape of
history: Escape from Arn-
hem. 14.00 Vincent the full
story. 15.00 Junkyard wars:
Off road. 16.00 The greatest
Grand Central Terminal. 17.00
John Wilson’s fishing safari:
Canada. 17.30 Rex Hunt fis-
hing adventures: Tasmania -
Trout. 18.00 How it’s made. 
18.30 How it’s made.
19.00 The caravan show.
19.30 A plane is born.
20.00 Mythbusters: Bor-

der slingshot.
21.00 Test case: Water.
21.30 Mean machines:

Trucks.
22.00 Brainiac.
23.00 American hotrod:

Rat rod build-off.
00.00 Forensic detectives: For
the love of money. 01.00 Mur-
der re-opened: Campus killer. 

09.00 RTL Z Nieuws. 13.20
Boarding now. 13.40 RTL Z
Nieuws. 17.45 Cops. 18.15
Married with children. 
18.45 MASH.
19.15 O moeder wat is

het heet.
19.50 De Pfaff’s.
20.30 Leslie Nielsen: Fa-

mily plan.
22.20 Tobey Maguire: Ri-

de with the devil.

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 Run’s
house. 16.00 MTV News spe-
cial. 16.30 Boiling points.
17.00 Dismissed. 17.30 Room
raiders. 18.00 My own. 
18.30 MTV Cribs.
19.00 The rise & rise.
19.30 The rise & rise.
20.00 Brand new. met

om 20.00 Top 5 most
wanted.

21.00 The fabulous life.
21.30 Score. waarin twee

wannabe-muzikanten
een origineel liedje
voor hun date schrij-
ven.

22.00 Making the movie.
23.00 MTV Asian Screen:

Natural city.
01.00 Insomnia. 

06.00 Wakker worden. 10.00
Hoofdklasse. 12.00 TMF Mo-
bile chart. 13.00 De video-
theek. 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 TMF Pure. Het

beste van Hip Hop,
R&B en Soul.

22.00 TMF Party. met VJ
Miljuschka naar de
vetste party’s in
Nederland.

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

00.00 Nachtdienst. 

kijktips
RAM 1/–1/
Jouw humeur is niet 
bijzonder zonnig van-
daag. Gebruik al je
energie om tegen je
slechte humeur te vech-
ten.

STIER /–/
Probeer je eisen om-
trent een mogelijke
nieuwe partner iets
terug te brengen.
Daardoor sta je veel
opener voor anderen.

TWEELINGEN 1/–/
Laat je kopzorgen niet
leiden tot koppijnen. Je
zult met je problemen
naar voren moeten 
treden.

KREEFT 1/–/
Het is beter als je je
niet met andermans 
zaken bemoeit. Laat 
anderen hun eigen pro-
blemen liever op hun
eigen manier oplossen. 

LEEUW /–/
Blijf goed letten op de
gevoelens van anderen.
Het is jammer als jij wel
je eigen gevoelens een
rol laat spelen.

MAAGD /–/
Een gebeurtenis zal je
toekomstbeeld in één
klap veranderen. Je
durft de toekomst weer
zonnig tegemoet te
zien. 

WEEGSCHAAL /–/1
Ga door met die 
dingen waar je mee 
bezig bent. De richting
die jij hebt gekozen is
de juiste en dat zal 
uiteindelijk ook blijken.

SCHORPIOEN /1–1/11
Ben jij opzoek naar de
grote liefde in je leven?
Dan moet je de komen-
de tijd je ogen en oren
goed de kost geven. 

BOOGSCHUTTER
/11–1/1
Problemen zijn er om
opgelost te worden,
zeg je altijd. Nu kun je
je vrienden tonen hoe
jij dat doet. 

STEENBOK /1–1/1
Jij kunt vandaag in je
bezigheden wel wat
creativiteit gebruiken.
Vertrouw op jezelf, de
sterren staan gunstig. 

WATERMAN /1–1/
Als je wilt dat alles
loopt zoals jij dat wilt,
komt het er op aan al-
les precies te plannen. 

VISSEN /–/
Je kunt rustig voor je
mening uitkomen, jouw
mening is niet beter of
slechter dan die van ie-
der ander. Dus als jouw
mening wordt ge-
vraagd, kom daar dan
eerlijk mee naar buiten.

www.astro-online.nl

horoscoop
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het weer

IDOLS, THE DAY BEFORE: 20.30 UUR, RTL4
In Day Before Sterrenparty laten alle dertien oorspronkelijke 
finalisten van Idols nog èèn keer hun talent zien en brengen
hun favoriete nummers ten gehore. 

WIE IS...DE MOL?: 20.30 UUR, NED2
Een nieuwe reeks Wie is de Mol? afleveringen start vandaag.
Dit keer wordt het spel gespeeld in Argentinië. Het team be-
staat uit zes acteurs, drie kandidaten met journalistieke
achtergrond en één cabaretier. Eén van de kandidaten is de
mol, die probeert alle opdrachten te saboteren. 

LESLIE NIELSEN: FAMILY PLAN: 20.30 UUR, RTL7
Cliff Haber runt samen met zijn vader een tehuis voor kin-
deren. Ze zijn van plan een zomerkamp te organiseren in
Camp Sedona, dat eigendom is van de stervende Saul. Vlak
voor zijn dood zoekt Harry Saul op en vraagt toestemming
om het kamp op zijn terrein te organiseren. Saul overlijdt 
echter voor hij een antwoord heeft kunnen geven.

METRO

ALLE FINALISTEN van Idols nog èèn keer samen op het podium.

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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METRO BANEN

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 

GEZOCHT GEZONDE MANNEN
Voor onderzoek naar een middel ter behandeling van Diabetes Type II zoekt Pharma Bio-Research 
gezonde mannen tussen de 18 en 55 jaar die:

 bereid zijn om gedurende 3 perioden 8 dagen (7 nachten) in ons onderzoekscentrum te 
verblijven;
 niet roken en gedurende de laatste 3 maanden geen nicotine bevattende producten 
gebruikt hebben;
gezond zijn (geen Diabetes Mellitus hebben);
 bereid zijn om voorafgaand aan het onderzoek een uitgebreide medische keuring te ondergaan.

DATA ONDERZOEK
Groep 2: 26 februari – 05 maart, 12 – 19 maart, 26 maart – 02 april 2006
Groep 3: 19 – 26 maart, 02 – 09 april, 16 – 23 april 2006

VERGOEDING
DEELNEMERS ONTVANGEN EEN VERGOEDING VAN € 2.317,-. Daarnaast krijgen zij een 

reiskostenvergoeding van € 0,18 netto per km, met een minimum van € 12,- en een maximum 
van 840 kilometer (€ 151,-) voor een retour, ongeacht de wijze van vervoer.

MEEDOEN OF MEER WETEN?
Bel gratis met Pharma Bio-Research op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur: 0800-PHARMAB 
of 0800-7427622 vanuit Nederland en 0800-73014 vanuit België. Verwijs hierbij naar de  vermelde 
studiecode (PBR-056971). U kunt tevens een e-mail sturen naar vrijwilliger@pbr.nl of surfen 
naar www.pbr.nl.

Wij zijn altijd op zoek naar mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers van achttien tot tachtig jaar. 
Bent u om een of andere reden niet beschikbaar voor dit onderzoek, informeer dan naar 
de vele andere geneesmiddelenstudies van Pharma Bio-Research, een  onafhankelijk 
 wetenschappelijk instituut in Nederland dat geneesmiddelenonderzoek verricht voor  bekende 
 internationale farmaceutische bedrijven. Soms gebeurt dit in samenwerking met  universiteiten. 
Jaarlijks doen ongeveer tweeduizend gezonde vrijwilligers en patiënten mee aan deze 
 studies. Zonder vrijwilligers kan geen onderzoek worden gedaan. Zonder onderzoek komen 
geen nieuwe medicijnen beschikbaar. Meldt u daarom ook aan als vrijwilliger.

•

•

•
•

•

jij zoekt een
leuke baan

wij bieden
jou de keuze

kijk voor meer banen op www.randstad.nl

customer care representative m/v Je bent verantwoor-
delijk voor de correcte en zelfstandige uitvoering van de
ondersteuning (telefonisch, per e-mail en trouble ticketing
systeem) aan de (eind-)gebruikers van de ISP. Tevens ben je
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van
zogenaamde content die aan klanten van de netwerkleve-
rancier wordt geleverd. Heb jij een gedegen ISP of DSL
ervaring en wil je dat graag inzetten op een supportdesk van
één van de grootste netwerkleveranciers? Reageer dan snel!
rogier.burghout@nl.randstad.com

ICT

Rogier Burghout
(023) 567 29 50
Kruisweg 971
Hoofddorp

De Nationale Jeugdraad is dé landelijke koepelorganisatie 
van, voor en door jongeren in Nederland. Wij vinden dat jon-
geren moeten kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen 
over alles wat jongeren zelf belangrijk vinden.

Voor de Future Awards en Pimp my Block zoekt de 
Nationale Jeugdraad vrijwilligers. 

Jonge coaches voor scholieren 

Kun jij enthousiast omgaan met jongeren en heb je 
affi niteit met coaching? Heb je enige ervaring met 
projectwerk en vind je het leuk om één keer per 
maand scholieren daarover te adviseren? Word dan 
snel een van onze coaches! Check www.jeugdraad.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

Altijd het laatste nieuws!
Blijf 24/7 op de hoogte via clubmetro.nl



Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij 
het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, 
leren, wonen en werken. De circa 1.100 medewerkers 
op de verschillende locaties in het noorden, oosten, 
noordwesten en zuidwesten van het land zetten zich 
in om dit in de praktijk waar te maken. De klant 
inspireert ons om vakbekwaam, creatief en flexibel te 
werken. Om dit te kunnen doen, werken wij voort-
durend aan ontwikkeling van kennis en vernieuwing 
van zorg, revalidatie en onderwijs. Samenwerking met 
andere partijen, zowel nationaal als internationaal, is 
daarbij vanzelfsprekend. 

De medewerkers van Facilitaire Zaken leveren uit-
eenlopende technische, huishoudelijke, secretariële 
en administratieve diensten, en zorgen voor inkoop 
en vervoer. Contractbeheer van (on)roerende 
 goederen en groot en klein onderhoud zijn overige 
taken. Daarnaast is de sector aanspreekpunt voor 
bedrijfshulpverlening, milieuzorg en arbozaken.

Visio Noordwest-Nederland zoekt voor de sector 
Facilitaire Zaken, standplaats Amsterdam, een 

applicatiebeheerder (m/v)
voor 36 uur per week

De kerntaken:
U coördineert en beheert de registratie van cliënt-
gegevens in de geautomatiseerde systemen van Visio. 
Tevens biedt u ondersteuning aan collega’s bij het 
gebruik van de applicaties. U signaleert en rappor-
teert knelpunten en wensen van gebruikers en indien 
mogelijk biedt u hiervoor zelf een oplossing, dit laatste 
eventueel in overleg met Systeembeheer. U test en 
implementeert nieuwe versies en brengt zo nodig 
tussentijdse aanpassingen aan om het gebruikers-
gemak te vergroten.

Wij vragen:
Een vindingrijke collega met minimaal een MBO-
opleiding. Uiteraard heeft u actuele kennis van 
MS Windows en MS Office-applicaties. U kunt zowel 
goed zelfstandig als in teamverband werken en weet 
goed prioriteiten te stellen. Vanwege het adviserende 
karakter van de functie is het essentieel dat u beschikt 
over communicatieve vaardigheden, tact en overtui-
gingskracht. U durft initiatieven te nemen en bezit de 
kwaliteit problemen zelfstandig en in korte tijd op te 
lossen. Integriteit en betrouwbaarheid zijn onmisbaar 
omdat u beschikt over vertrouwelijke informatie.

Wij bieden:
Een uitdagende en afwisselende spilfunctie in een 
 plezierige werkomgeving. De arbeidsvoorwaarden 
zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het bruto 
maandsalaris bedraagt maximaal € 2.122,- op basis 
van 36 uur (FWG 35).

Voor informatie over deze functie kunt u contact 
opnemen met een van onze systeembeheerders, 
 telefoon (020) 565 97 63. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

Sollicitaties kunt u 
voor 13 maart 2006 
richten aan:

Visio 
Noordwest-Nederland
t.a.v. de heer 
S.J. van der Schans
Paasheuvelweg 17
1105 BE 
Amsterdam-Zuidoost

www.visioweb.nl

Mechanical Services Benelux BV is een technisch detach-
eringsbureau met vestigingen in Dordrecht en Huissen.
Voor diverse projecten zijn wij dringend op zoek naar
vakmensen voor onderstaande funkties;

- Pijpfitters (prefab en montage)
- Gecertificeerde lassers

(smaw/gtaw/fcaw)
- IJzerwerkers (scheepsbouw en 

constructie)
- Flensmonteurs met geldig certificaat
- Elektromonteurs voor utiliteit, 

scheepsbouw en industrie

Wij bieden een goed salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Een bedrijfsauto behoort tot de
mogelijkheden. Bent u de vakman die wij zoeken neem
dan contact op met:

Mechanical Services Benelux BV
Kamerlingh Onnesweg 14
3316 GL  Dordrecht
Tel: 078-6176775
Fax:078-6549041
Vraag naar Jan Gaal, Frans Luijk of Armand Tegelaar.

Mechanical Services Benelux BV
Bredestraat 42a
6851 JS  Huissen
Tel: 026-3612027
Fax:026-3622706
Vraag naar Emiel Martens

Universitaire Masterstudie 

Info (ook voorlichtingsdagen) www.amc.nl/masterebp

Evidence Based Practice

van Hogerop?
Voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten,
logopedisten en verpleegkundigen.

Meld je nu aan voor 
aanvang nieuwe studiejaar 
in september 2006.

METRO BANEN

H O R E N , Z I E N  E N  H E L P E N

Knutsel jij op woendag- of zaterdag-
middag met Mark (8) die verstandelijk 

gehandicapt is, zodat z’n moeder 
eens met de andere kinderen naar de 

bios kan?

Kijk op www.handjehelpen.nl
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ontmoet leuke vrijgezellen!

relatieplanet.nl
surf naar www.relatieplanet.nl

VLIEG MET AIR BERLIN
-prijzen incl. belastingen, toeslagen en boordservice -

Enkele reis v.a. €

De op één na grootste Duitse luchtvaartmaatschappij vliegt met een moderne
vloot naar tientallen zonnige en city-bestemmingen.

AANBIEDINGEN V.A. AMSTERDAM EN/OF DÜSSELDORF/MÜNSTER  

29
49
49

59
99

Londen, Milaan, Rome, Barcelona, Wenen,
Zürich, Parijs, Helsinki, Kopenhagen 

Ibiza, Alicante, Malaga

Glasgow

Bilbao, Lissabon, Madrid,
Porto, Valencia, Sevilla

Fuerteventura

Informatie/boekingen via uw reisburo en 

0900-737 8000 (€ 0,20 p/m)  Fly Euro Shuttle!

dagelijks Amsterdam - Berlijn 29
dagelijks Amsterdam - Mallorca 49

Nieuw:
Kopenhagen
vanaf 2 mei

METROSPORT@METRONIEUWS.NL

REDACTIE: JEROEN HAVERKORT

SPORT

Reserve Ritsma trekt zich terug
Rintje Ritsma heeft weer eens
mot met de KNSB. Hij is het
niet eens met de selectie-
methoden voor het WK.

Rintje Ritsma heeft gisteren be-
dankt voor de rol van reserve bij
het wereldkampioenschap al-
lround, volgende week in Calgary.
De Fries protesteert daarmee te-
gen de selectiemethode voor het
WK en de beperkte mogelijkheden
om reclame te maken voor zijn
geldschieter Sitel.nl.

Volgens afspraak zouden op het
NK allround de twee overgebleven
WK-tickets (Sven Kramer was reeds
geplaatst) worden verdeeld. Toen
Carl Verheijen echter besloot zich
af te melden voor die titelstrijd,
draaide de topsportcommissie dat
besluit om. Tot grote woede van
Ritsma en zijn coach Jillert Anema
werd alleen de Nederlands kam-
pioen (Mark Tuitert) aangewezen.

Frustrerend
“Na het EK moesten we in de me-
dia lezen dat TVM dat kampioen-
schap slechts als voorbereiding op
de Spelen zag. Nou, dat is frustre-
rend. Stuur dan een allrounder als
Rintje naar het EK”, foeterde Ane-
ma. “Die neemt dat toernooi wel
serieus. Vervolgens eindigt Rintje
als tweede op het NK maar wordt
hij niet aangewezen, omdat Verhe-
ijen dat toernooi laat schieten. Na
de Spelen wordt plots diezelfde
Verheijen aangewezen voor het
WK allround. Waarom wacht je de
resultaten van de World Cup-fina-

le niet af? Het hele seizoen wordt
Carl Verheijen al de hand boven
het hoofd gehouden.”

Niet op de knieën
Toen de TVM-schaatser deze week
ziek werd (zie bericht rechtsbo-
ven), vroeg KNSB-topsportcoördi-
nator Ab Krook of Ritsma wellicht
toch als reserve naar Calgary wilde
vliegen. “Nou, wij gaan niet op on-
ze knieën naar dat WK toe”, sprak
een boze Anema. “We laten niet
over ons heen lopen. Het is een

schande hoe wij behandeld zijn.”
Daarnaast klaagt de formatie in

een persbericht over het verbod
een eigen coach op het ijs te heb-
ben. Maar dat klopt niet, zegt
KNSB-topsportcoördinator Ab
Krook. Volgens de Loosdrechter
mag Ritsma op een EK of WK wel
een trainer op het ijs hebben. “Dat
staat nergens beschreven”, houdt
Anema vol. “In de regels staat al-
leen dat de topsportcommissie be-
paalt welke begeleiders meegaan.
Leuk dat Krook zegt dat ik in Cal-

gary op het ijs mag staan. Maar
dat staat nergens.” TIM SENDEN/ANP

Geert Kuiper
terug naar TVM
GEERT KUIPER keert terug in de
technische staf van de TVM
schaatsploeg.
Hij is de ko-
mende twee
seizoenen as-
sistent van
hoofdcoach
Gerard Kem-
kers. De ren-
tree van Kuiper is opmerkelijk. Hij
moest vorig jaar weg bij TVM om-
dat onder anderen de schaatsers
Gerard van Velde en Beorn Nijen-
huis een andere begeleiding wil-
den in de aanloop naar de Spelen
van Turijn. Het afgelopen seizoen
was Kuiper werkzaam in het ma-
rathonschaatsen. ANP

Verheijen niet
actief op WK
CARL VERHEIJEN neemt niet deel
aan de wereldtitelstrijd allround,
die volgend
weekeinde in
Calgary
plaatsvindt.
De schaatser
van TVM
voelt zich
niet fit ge-
noeg. Verhe-
ijen is nog
herstellende
van griep,
die hem na de Winterspelen over-
viel. De Leusdenaar heeft een aan-
tal dagen met flinke griep op bed
gelegen.  ANP

CIJFER

0 duels zal het vrouwenteam van VC Sneek
nog in de eredivisie spelen. VC Sneek heeft
zich namelijk per direct teruggetrokken uit

de eredivisie. De volleybalclub beschikt over te
weinig financiële middelen om volgend seizoen
in de hoogste divisie uit te komen. ANP

SCHRÖDER RUITER VAN HET JAAR
Gerco Schröder is uitgeroepen tot ruiter van
het jaar 2005. Het is de eerste keer dat de
Twentse ruiter deze eer te beurt valt. Schrö-
der won afgelopen jaar de Grote Prijzen van
Gelderland, Barcelona en Hannover en de
wereldbekerwedstrijd in Oslo. ANP

TOM BOONEN (LINKS) wint de vierde etappe die liep van Saint-Etienne
naar Rasteau. Paolo Bettini won in Italië de tweede etappe in de Tirreno-
Adriatico. De Italiaanse sprinter was het snelst na 171 kilometer tussen
Tivoli en Frascati. OLIVER WEIKEN/EPA

BOONEN FLIKT HET WEERPARIJS-NICE

• BLESSURE Hans van de Haar
heeft een scheurtje in een
middenvoetsbeentje opgelo-
pen. De voetballer van RKC
Waalwijk moet voorlopig in het gips. De
club verwacht dat de spits in elk geval
een aantal weken is uitgeschakeld. ANP

• SPRINT Asafa Powell heeft zijn eerste
serieuze sprintoptreden in zeven maan-
den winnend afgesloten. De Jamaicaan-
se atleet won bij wedstrijden in de aan-
loop naar de Gemenebest Spelen de 100
meter in Melbourne. De wereldrecord-
houder liep 10,29 seconden. ANP/AFP

KORTOM

Shizuka Arakawa doet
niet mee aan WK
DE OLYMPISCH kampioene kun-
strijden Shizuka Arakawa doet la-
ter deze maand
niet meer aan
de wereldkam-
pioenschappen
in Calgary.
Door haar gou-
den succes in
Turijn heeft
Arakawa nauwelijks meer kunnen
trainen. De wereldkampioene van
2004 heeft daarom besloten af te
zien van de wereldtitelstrijd. Haar
plaats wordt ingenomen door Yos-
hie Onda. De wereldkampioen-
schappen zijn van 20 tot en 26
maart.  ANP/AFP

Audina als enige
door in China
MIA AUDINA heeft zich gisteren
geplaatst voor de kwartfinales van
de China Masters
in Chengdu. De
badmintonster
versloeg de Chi-
nese Chen Li met
twee keer 21-17.
Audina had in de eerste ronde
een bye. Yao Jie strandde in de
tweede ronde. Ze ging met 12-21
16-21 onderuit tegen Wang Lin uit
China. Ook Jie hoefde in de eerste
ronde niet in actie te komen. Dic-
ky Palyama was in zijn tweede 
duel niet opgewassen tegen de
Chinees Lin Dan 17-21, 10-21. ANP

HET KAMP Ritsma vindt dat Carl Verheijen al het hele seizoen de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Onacceptabel

• Ritsma komt uit voor de eenmans-
formatie Sitel.nl. Deze kleine
ploeg heeft - in tegenstelling tot
grootmachten als TVM of Postcode
Loterij - geen reclameruimte op
het been. 

• “Ook dat is onacceptabel”, aldus
Jillert Anema.
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INCLUSIEF:
vliegreis Amsterdam–Denpasar
v.v. • transfer luchthaven–hotel v.v.
• verblijf in Risata Bali Resort &

Spa*** • ontbijtbuffet •
Nederlandsspr. reisleiding

BALI
10-/17-/24-daagse strandvakantie

RISATA BALI RESORT & SPA***
• populair resort nabij de bruisende bad-

plaats Kuta met vele terrasjes en winkels
• op ca. 200 m van het prachtige strand
• het resort  beschikt over o.a.: zwembad,

poolbar, fitness, restaurant, Spa centrum 
• GRATIS massage bij verblijf van 2/4–14/7

10 dgn 17 dgn 10 dgn 17 dgn
Apr. v.a. € 775 € 879 Aug. v.a. € 909 € 1019
Mei v.a. € 749 € 849 Sept. v.a. € 909 € 1015
Juni v.a. € 699 € 829 Okt. v.a. € 985 € 1095
Juli v.a. € 1119 € 1219
Prijzen zijn p.p., tenzij anders vermeld. Toeslagen:
luchthavenbel. € 130, visum € 49, excursiepakket 3
excursies € 65,excursiepakket 5 excursies € 105 (fac.).
Reisnr. SUNZ 19.336, zie www.kras.nl/sunz19336

SPOTGOEDKOOP
naar exotisch 

eiland! 

699!v.
a.

Da’s pas KRAS!®

®

INCLUSIEF:
• vliegreis Amsterdam–Rhodos v.v. 
• transfer luchthaven–hotel v.v.
• verblijf in Seven Palms

Appartments
• Nederlandssprekende 

reisleiding  

RHODOS
8-/15-/22-daagse strandvakantie

SEVEN PALMS APPARTMENTS
• slechts 400 m van het zandstrand
• met o.a. restaurant, bar en zwembad
• ca. 1 km van Rhodos Stad, met ommuur-

de binnenstad, haven, Acropolis en talloze
winkels, restaurants, bars en discotheken.

8 dgn 15 dgn
April 20–27 v.a. € 349 € 515 
Aug. 3–10–17–24–31 v.a. € 409 € 485
Mei 4–11–18–25 v.a. € 395 € 455
Sept. 7–14–21–28 v.a. € 398 € 455
Juni 1–8–15-22-29 v.a. € 369 € 435
Okt. 5–12–18 v.a. € 398 € 455
Juli 6–13–20–27 v.a. € 389 € 475
Toeslagen: luchthavenbel. en res.kosten € 51.
Prijzen zijn p.p., tenzij anders vermeld.
Reisnr. SUNZ 19.361, www.kras.nl/sunz19361

SUPERVOORDELIG...

wees er snel bij, 
vol = vol!

349!v.
a.

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

RHODOS
één van de groenste Griekse eilanden 
• UNESCO werelderfgoed • rijk verleden 
• heerlijk klimaat • prachtige stranden 
• authentieke tavernes

3-/4-daagse autoreis
Vrijwel elke maandag, woensdag en vrijdag van 20/3 t/m 25/8
verblijf in NH Maastricht**** • ontbijtbuffet • o.a. sfeervol res- 
taurant, knusse bar • tips:St. Servaaskerk, gezellige restaurants

Reisnrs. HW 56.533/AUTO 17.647, zie www.kras.nl/hw56533 

MAASTRICHT****

89!v.
a.

Voor een habbekra(t)s naar...

3-/4-/5-/8-daagse autoreis
vrijwel iedere maandag en vrijdag van 31/3  t/m 27/10
verblijf in Mercure Bielefeld City • dagelijks ontbijtbuffet, lunch, diner
inclusief drankjes • tips: vele wandel-en fietsmogelijkheden, Lemgo
en Hamelen Reisnr. AUTO 17.671, zie www.kras.nl/auto17671

TEUTOBURGERWALD ALL INCLUSIVE

99!v.
a.

4-/5-daagse autoreis
Vrijwel iedere maandag en vrijdag van 17/3 t/m 27/10
verblijf in NH Leeuwenhorst**** in Noordwijkerhout • ontbijtbuffet
• o.a. zwembad, sauna, tennis, bowling • tips: Haarlem, Den Haag

Reisnrs. HW 56.780/ AUTO 17.638, zie www.kras.nl/hw56780

ZUID-HOLLANDSE KUST****

109!v.
a.

3-/4-/5-daagse autoreis Duitsland
vrijwel elke ma. en vr. van 10/3 t/m 27/10
verblijf in het Park Inn Hotel**** in Keulen • dagelijks ontbijtbuffet •
tips: de Dom, het Stadtmuseum, Romaanse Hanhnentor

Zie www.kras.nl/hw56740 en www.kras.nl/auto17620 

KEULEN****

79!v.
a.

8-/15-daagse autoreis 
Vrijwel iedere zaterdag van 22/4 t/m 7/10
verblijf in Hotel Confort Patagonia in Arinsal • all inclusive: ontbijt,
lunchpakket, diner en drankjes tijdens diner • tips: Ordino, Canillo en
Barcelona Reisnr. AUTO 17.550, zie www.kras.nl/auto17550

ANDORRA all inclusive  

195!v.
a.

4-/5-/8-daagse autoreis Duitsland
vrijwel iedere maandag en vrijdag van 17/3 t/m 27/10
verblijf in Haus Keuthen • dagelijks ontbijtbuffet, lunch, diner inclusief
drankjes • tips: ski-/langlauf- en wandelmogelijkheden, Olsberg, gezel-
lig Winterberg Reisnrs. HW 59.191, zie www.kras.nl/hw59191 

SAUERLAND all inclusive

129!v.
a.

ONTDEK BALI! v.a. € 65!
Naar o.a. • het bergdorpje Kintamini • de
Tanah Lot tempel • het grootste tempel-
complex van Bali: de Besakih tempel • het
Bdugul Mountain Resort • het tempel-
complex Pura Taman Ayunm in Mengwi
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De roemloze uitschakeling van
PSV in de achtste finale van
de Champions League is voor
de club hoogstwaarschijnlijk
het startsignaal voor een on-
zekere toekomst.

Na de forse, maar terechte neder-
laag tegen Olympique Lyon (4-0)
borrelde meteen de vraag op hoe
het verder moet met PSV. Blijft 
coach Guus Hiddink? Tekent aan-
voerder Phillip Cocu nog een jaar
bij? De komende periode zal blij-
ken in hoeverre de antwoorden op
die vragen bepalend zijn voor het
volgende seizoen en de periode
daarna. Want het succes van de
Brabanders in de afgelopen twee
seizoenen (halve finale Champions
League en een plaats bij de laatste
zestien) draagt vooral de handteke-
ning van dat duo.

Verval
De club moet derhalve vrezen voor

verval. Hiddink lonkt immers naar
een baan als bondscoach. De afge-

lopen weken werd openlijk gespe-
culeerd over een overgang naar
Rusland. Tot nu toe heeft Hiddink
nog niets van zijn toekomstplan-
nen prijs gegeven. Hij wil eerst
intern overleggen bij PSV: over de
toekomst en de financiële moge-
lijkheden in Eindhoven. Hiddink
wil niet ieder seizoen een nieuw
elftal opbouwen.

Ook Phillip Cocu weet nog niet
of hij blijft. In eerdere instantie
liet hij weten dat het aanblijven
van Hiddink bij de Eindhovenaren
een belangrijk aspect is in die be-
slissing. Wanneer hij zelf besluit
of hij al niet een jaar doorgaat wil-
de Cocu niet zeggen. “Ik wil dat

openhouden. Kijk; ik voetbal na-
tuurlijk niet alleen voor PSV. In
eerste instantie speel ik voor me-
zelf. Dat is het belangrijkste. Als ik
mezelf goed voel, ga ik verder. PSV
moet echter nu al vast bezig zijn
voor volgend jaar en niet wachten
tot na het WK. Je moet die periode
als club voor zijn.”

Veel werk
De wedstrijd tegen Lyon toonde
volgens de PSV-preses Rob Wester-
hof aan dat de club nog veel werk
te verzetten heeft. De prioriteit
ligt bij coach Guus Hiddink. Blijft
hij of kiest de oefenmeester voor
een nieuw avontuur?

“Die zaak moet voor het einde van
de maand afgerond zijn. Tot op 
heden heb ik echter niets gehoord
van de Russische bond, die 
Hiddink als coach zou willen. Ook
studeert hij in het vliegtuig nog
geen Russisch. Ik ga er vanuit dat
we eind maart weten waar we aan
toe zijn.”

Volgens Westerhof moet er de
komende maanden veel meer
werk verzet worden dan het be-
houd van trainer Hiddink. De
kansloze uitschakeling tegen
Olympique Lyon maakte hem dui-
delijk dat PSV nog niet tot de Eu-
ropese top behoort: “We moeten
een nog bredere selectie krijgen
om op dit niveau mee te kunnen.
Vorig seizoen hebben we het geluk
gehad dat we bijna geen blessures
hadden. Nu was dat wel zo en dan
is het verschil met Lyon groot. Zij
kunnen bij blessures of schorsin-
gen gelijkwaardige spelers inbren-
gen. Wij komen vooral kwantita-
tief tekort. Bij het bepalen van het
beleid kun je nooit plannen om
vast bij de top acht van Europa te
horen. Dat zie je ook aan de clubs
die samen met ons zijn uitgescha-
keld. Bayern München, Chelsea en
Real Madrid zijn toch niet de min-
ste namen. Maar ons speerpunt in
de komende maanden is vooral
om het verschil tussen ons en een
club als Lyon kleiner te maken.
Het verschil is gewoon te groot.”

De naam Hiddink
Of Guus Hiddink blijft, zal belang-
rijk zijn in die poging goede spe-
lers aan te trekken. De naam van

Hiddink werkt immers als een
magneet. Hiddink heeft inmiddels
een aantal scenario’s bij Westerhof
neergelegd met daarin de moge-
lijkheden die hij ziet om aan PSV
verbonden te blijven. Westerhof:
“Welke spelers gaan weg en welke
blijven? In overleg met Hiddink
moeten we daarin nu snel beslis-

singen nemen. We moeten nu al
gaan bouwen aan het team voor
volgend seizoen.’’

Naast de onzekerheid over het
aanblijven van Hiddink weet PSV
ook nog altijd niet of aanvoerder
Phillip Cocu bij de club blijft. “We
praten continue met elkaar. Cocu
heeft een voorbehoud gemaakt
dat vooral gaat over zijn fysieke ge-
steldheid. De afgelopen weken,
met daarin een groot aantal top-
wedstrijden, zal daarin een beslis-
sende rol spelen.”

ANTAL CRIELAARD/ANP

PSV wacht een onzekere toekomst

IN LYON liep het helemaal fout voor PSV. Hier krijgt Cocu rood.

ROB Westerhof.

GUUS Hiddink.
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Schuld

• Phillip Cocu vond dat hij zijn ploeg
door zijn rode kaart in de 43e mi-
nuut in de steek had gelaten. “Ik
heb het team benadeeld.”
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Honkballers
verliezen
eerste duel

Op het WK verraste Neder-
land nog, maar het World 
Baseball Classic is toch een
ander verhaal. Hier doen de
beste spelers ter wereld aan
mee. Nederland kwam erach-
ter tegen Puerto Rico.

De Nederlandse honkballers heb-
ben hun eerste wedstrijd bij de
World Baseball Classic verloren. In
het Hiram Bithron Stadion in San
Juan ging de ploeg van bonds-
coach Robert Eenhoorn in poule C
met 8-3 onderuit tegen Puerto Ri-
co. Oranje moet het in het tweede
duel opnemen tegen Cuba.

Nederland probeerde er tegen
Puerto Rico een wedstrijd van te
maken. Oranje wist de ploeg vorig

jaar bij het WK in eigen land,
waar Nederland een historische
vierde plaats behaalde, nog te
kloppen, maar in dit toernooi met
de beste spelers van de wereld
heeft Puerto Rico de beschikking
over de sterkste formatie met ne-
gen honkballers uit de Major
League. Met drie homeruns zetten
de Puertoricanen de wedstrijd uit-
eindelijk naar hun hand.

Van het veld gestuurd
Bondscoach Eenhoorn werd in de
zevende inning van het veld 
gestuurd na aanmerkingen op de
leiding. Daarna ontstond er ook
nog een opstootje met Dave Draij-
er in de hoofdrol. Het kostte beide
teams een officiële waarschuwing.
“Dat die jongens uit de hoofdklas-
se kunnen honkballen, wisten we
allang”, analyseerde Eenhoorn na
afloop. “Vierde worden op het WK
doe je namelijk niet zomaar even.
In de vijfde inning hadden we 
Puerto Rico nog waar we het heb-
ben wilden, op 3-3. De twee pun-
ten die toen binnen liepen waren
het breekpunt van de wedstrijd.”

CILYA VAN DER KOOY/ANP

CIJFER

300.000 euro eist Grit Breuer van de
internationale atletiekunie
IAAF wegens gederfde

inkomsten. De voormalig Europees kampioene op de 400
meter verdiende tussen 1993 en 1995 geen geld omdat ze
was geschorst, wegens misbruik van medicamenten. ANP/DPA

JOHAN CRUIJFF was gisteren in Groningen om de officiële start van het
Johan Cruiff College Groningen te verrichten. Hij tekende ook meteen een
leerlingovereenkomst met drie talentvolle topsporters en eerste lerrlingen
van het JCC Groningen. DENNIS BEEK/ANP

AFTRAP COLLEGEJAARDE LEERMEESTER

OOK IVANON Coffie kon de nederlaag niet verhinderen.

VS valt tegen

• In groep B zorgde Canada voor
een verrassing door de Verenigde
Staten met 8-6 te verslaan. Na de
nipte zege in het eerste duel op
Mexico dreigt een voortijdige uit-
schakeling voor de Amerikanen.
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Komen&Gaan
met NS onderweg

Met de ingebruikname van de Utrechtboog 
kunnen treinreizigers ieder half uur recht-
streeks per Intercity van Utrecht Centraal 
naar Amsterdam Zuid-WTC en Schiphol 
reizen. De nieuwe reistijd vanuit Utrecht 
bedraagt 29 minuten. 

Op doordeweekse dagen tot 20.00 uur 
hebben ook reizigers uit Eindhoven en 

Utrechtboog vanaf komend weekend open

Rechtstreeks en sneller 
naar Schiphol

‘s-Hertogenbosch een snelle, overstapvrije 
verbinding met de luchthaven. De eerste 
rechtstreekse intercity vertrekt om 5.57 
uur uit Eindhoven, een half uur vroeger dan 
voorheen. De nieuwe reistijd is een uur en 
22 minuten. 

Amsterdam Bijlmer
De intercity’s tussen Maastricht/Heerlen 

‘Niets kan mij mijn vlucht 
beletten, zelfs niet de 
zwaartekracht’ Freek de Jonge

 Kies uw favoriete Sprinterstoel 
Eind 2008 gaan de eerste nieuwe 
Sprinters rijden, dé nieuwe trein 
voor de korte afstanden. NS werkt de 
komende maanden aan het definitieve 
ontwerp van het interieur. Ook u kunt 
uw mening geven! Op 13 en 14 maart 
kunt u op Utrecht Centraal vijf verschil-
lende typen stoelen uitproberen. Uw 
voorkeur is bepalend voor de uiteinde-
lijke keuze. Daarom zijn ook diverse 
reizigers uitgenodigd om in een profes-
sionele testomgeving hun oordeel over 
de stoelen te geven. 

Schiphol is vanaf 13 maart nóg makkelijker en sneller te bereiken met de trein. Treinreizigers 
vanuit Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Utrecht kunnen voortaan zonder overstap én 7 tot 
10 minuten sneller naar Schiphol reizen dankzij de nieuwe spoorverbinding ‘Utrechtboog’. 

KIJK OOK OP TELETEKSTPAGINA 754 OF WWW.NS.NL

Gewijzigd treinverkeer

en Haarlem stoppen vanaf 
komend weekend op doorde-
weekse dagen op Amsterdam 
Bijlmer in plaats van 
Duivendrecht. In het week-
end blijven deze intercity’s 
wél op station Duivendrecht 

stoppen. Voor reizigers uit het zuiden 
met bestemming Schiphol blijft de over-
stap op Duivendrecht op zaterdag en zon-
dag gehandhaafd. 
 
Gratis upgrade
Om de opening van de nieuwe verbin-
ding te vieren, deelt NS op de stations 
Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Utrecht 
Centraal folders uit met gratis overgangs-
bewijzen van tweede naar eerste klas. De 
overgangsbewijzen zijn ook online aan te 
vragen via www.ns.nl.

Uw favoriete stoel kiezen? Kom dan op 13 
of 14 maart naar de speciale stand in de hal 
van Utrecht Centraal, bij de trappen naar de 
 sporen 18 en 19.

• Schiphol–Leiden C 12 mrt 
• Doetinchem–Winterswijk 16 mrt Syntus
• Amsterdam C–Hannover Hbf–Berlin Zoo
 11 en 12 mrt Internationaal
• Amsterdam C–Hoek van Holland–
 Harwich–London Liverpool Street 
 Station  11 en 12 mrt Internationaal
• Amsterdam C–Antwerpen C–
 Brussel-Zuid/Midi
 11 en 12 mrt Internationaal
• Amsterdam C–Brussel Zuid/Midi–
 Paris Nord 12 mrt Internationaal

• Arnhem–Tiel 10 mrt Syntus
• Almelo–Hengelo–Enschede
 10 op 11, 11 en 12 mrt 
• Schiphol 11 op 12, 12 op 13 mrt Nachtnet
• Beverwijk–Haarlem 11 mrt 
• Zaandam–Hoorn
 Schiphol–Hoorn
 11 en 12 mrt 
• Utrecht C–’s-Hertogenbosch
 Geldermalsen–Tiel
 11 en 12 mrt 
• Leiden C–Utrecht C 11 en 12 mrt 
• Hengelo–Oldenzaal 11 en 12 mrt Syntus

De baansport in Nederland leidt
al jaren een zieltogend bestaan.
Toch lijken er betere tijden op
komst. Naast sprinter Theo Bos,
timmert ook het koppel Robert 

Een flitsende competitiestart
(na 4 wedstrijden stond de
puntenteller al op 10) heeft
niet kunnen verhinderen dat
Heracles (27 uit 27) zwaar aan
de bak moet om nacompetitie
te ontlopen. Heracles-trainer
Peter Bosz roept al een sei-
zoen lang dat zijn ploeg 35
punten nodig heeft om zich
rechtstreeks te handhaven.
Een missie die haalbaar lijkt.

1 Heracles moet nog aantreden
tegen NEC, Willem II, FC Utrecht,
Sparta, RKC, NAC en Roda JC. Die
acht nog ontbrekende punten lij-
ken haalbaar. Toch?
“We zullen er hard voor moeten
werken, maar ik ben optimistisch.
In het begin van het seizoen heb-
ben we boven gemiddeld een punt
gezeten. De laatste weken is ons
gemiddelde behoorlijk gekelderd.
Gezien de wedstrijden die ons
wachten, denken we voldoende bij
te kunnen stellen.”

 Had je verlanglijstje voor de
laatste zeven wedstrijden er ooit

mooier uit kunnen zien?
“Papier is bedrieglijk. Het moet
toch echt op het veld gebeuren. 
Tegen ADO Den Haag hadden we
moeten winnen. Vlak voor tijd 
gaven we dat duel uit handen.”

 Heracles kende een bliksem-
start. Ging het daarna mis? Of
was het vervolg gewoon logisch? 
“De eerlijkheid gebiedt me te zeg-
gen dat we met onze start boven
onze stand leefden. Net zo goed
dat we met twee punten uit de
laatste zeven wedstrijden onder
onze stand leven.”  

 Zit je ploeg in een dip?
“Bij de laatste zeven wedstrijden 
zaten zware tegenstanders als AZ,
Feyenoord, Ajax, PSV, Groningen en
Heerenveen. Neemt niet weg dat er
te weinig punten zijn gehaald. Een
dip wil ik het niet noemen, maar
we hebben inderdaad betere fases
gekend. We hebben momenteel
veel moeite om blessures en schor-
singen op te vangen. De smalle 
selectie maakt ons kwetsbaar.”

 Eind vorig seizoen vocht 
Heracles zich de eredivisie 
binnen. Nu is er de spanning om
in de eredivisie te blijven. Een
andere stress?
“Raakvlakken zijn er zeker. In bei-
de gevallen moet de spelersgroep
immers onder enorme druk
presteren. Als trainer is het mijn
taak om de druk zoveel mogelijk
bij mijn spelers weg te nemen. Ze
moeten zich volledig kunnen 
focussen op het voetbal.”

 Heb je ergens onderweg fouten
gemaakt. Of zit meer er gewoon
niet in?
“Er zijn altijd momenten waarop
je als coach dingen anders of 
beter had kunnen doen. Met zo’n
smalle selectie en met slechts
twee spelers met eredivisie-erva-
ring (Nico-Jan Hoogma en Rob
Maas, red.) staan we met zeven 

wedstrijden te spelen nog steeds
boven de streep. De jongens ver-
dienen hiervoor een groot com-
pliment.” 

 Je wordt technisch manager bij
Feyenoord. Ook vorig seizoen
kende je bij Heracles een turbu-
lent competitieslot. Maakt dat je
beslissing om het trainingspak in

te ruilen voor een maatkostuum
makkelijker?
“De baan van technisch manager
bij Feyenoord zie ik als een enor-
me kans. Met meer of minder
spanning heeft het niets te ma-
ken. Met meer of minder geld al
evenmin.”

 Ruil je de spotlights in voor de
luwte?
“Integendeel. Juist bij een club als
Feyenoord is druk standaard. 
Natuurlijk fungeert de trainer als
eerste blikvanger. Als aan- of ver-
kopen of andere zaken niet naar
wens verlopen, zal er echter ook
naar mij worden gewezen.”

 Wouter Bos kwam als grote
winnaar van de gemeenteraads-
verkiezingen uit de bus. Op 
welke positie in je elftal zou je
hem stallen?
“Op de bank.”

1 Moet Jürgen Klinsmann 
aanblijven?
“Ik vind het vreemd dat de bonds-
coach van Duitsland domicilie
houdt in Amerika en slechts af en
toe naar Duitsland komt. Daarmee
geef je aan de job van bondscoach
niet serieus te nemen.”

11 Wat wordt de WK finale?
“Italië-Brazilië.”

1 Wie wint Idols: Rafaëlla of
Floortje?
“Wíe, zeg je? Nooit van gehoord.” 

TON BROEKHUISEN

Acht puntjes verwijderd van kostuum
INTERVIEW

De12 
van Ton

“WE ZULLEN hard moeten werken, maar ik ben optimistisch.”
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Van heel actief tot lekker luieren, de nieuwe 
Er-op-Uit! 2006 staat weer vol inspirerende 
ideeën voor een dagje uit. Nieuw is de thema-
tische indeling met per thema de Uitkalender 
en een Citytrip. Maar ook de vertrouwde onder-
delen, zoals Wandelen en Fietsen, bieden leuke
en nieuwe tips. Dus ga naar de winkel en koop 
dé inspiratiegids voor een dagje uit!

Kosmos-Z&K Uitgevers, ISBN: 90 215 8024 1

Prijs € 5,-. Nu overal te koop! 

O.a. bij boekhandel, ANWB en VVV.

De vernieuwde 
Er-op-Uit! 2006 is uit!

Goed nieuws voor iedereen die van
M&M’s en Maltesers houdt: ze zijn er 
nu ook in handige portie packs. Negen
zakjes M&M’s pinda en twaalf zakjes

Maltesers per pack. Zo kan voortaan
iedereen overal en altijd genieten van
z’n eigen zakje M&M’s of Maltesers.

Thuis, op school, op het
werk of onderweg. De
portie packs van M&M’s
en Maltesers: net zo lek-
ker als altijd, maar nu ook
makkelijk mee te nemen
en uit te delen. Je vindt 
ze in je supermarkt. 
Probeer ‘t maar.

Nieuw: magere cervelaat
en salami van Stegeman
Stegeman heeft zijn assortiment uitgebreid met 
een magere cervelaat en salami. Ze bevatten 50% 

minder vet dan de gewone cervelaat en salami en 
zijn verrassend lekker. 

Dankzij Stegeman kun je met de magere cervelaat 
en magere salami onbezorgd genieten van worst! 

De magere worsten zijn verkrijgbaar bij
o.a. Albert Heijn, C1000, Edah, Konmar, 
Super de Boer en Dirk van den Broek. 

Stegeman. Neem het ervan!

Lekker genieten!

De Melitta 
Koffie Doseerbus: 
helemaal jouw smaak!
Altijd genieten van een kopje koffie naar je
eigen smaak? Geen punt met de Melitta Koffie
Doseerbus. Want dankzij deze, speciaal door
Melitta ontwikkelde, koffiebus doseer je altijd
de juiste hoeveelheid koffie. Snel, handig en
zonder morsen. En zonder maatschepje.
Dankzij het slimme doseermechanisme bepaal
je zelf of je sterke koffie wilt of juist milde. Dus
altijd zoals jij het lekker vindt. 

Meer weten? Kijk op: www.melitta.nl

Net zo lekker, nu nog handiger

De Jong rood,
HSV verliest

Zonder Nederlandse clubs
werden gisteren de duels in
de vierde ronde van de UEFA
Cup afgewerkt. De returns zijn
op 15 en 16 maart.

Rapid Boekarest-HSV

Hamburger SV heeft gisteren de
eerste wedstrijd in de vierde ronde
van de strijd om de UEFA Cup uit
tegen Rapid Boekarest met 2-0 ver-
loren. De Duitse voetbalclub ver-
loor ook Nigel de Jong. De ex-
Ajacied kreeg in de 67e minuut
zijn tweede gele kaart en kon ver-
trekken. Daniel Niculae opende de
score voor Rapid op slag van rust.
Mugurel Buga verdubbelde de sco-
re in de 88e minuut. Ook de Roe-
menen zagen een speler met rood
vertrekken. Drie minuten in bles-
suretijd moest aanvoerder Vasile
Maftei er met twee keer geel af.

Lille-Sevilla

Lille won met 1-0 van Sevilla. In de
zestiende minuut wist Geoffrey

Dernis uit een
indraaiende
corner goalie
Notario te ver-
rassen, nadat
iets eerder
Sevilla-spits
Kanouté net
naast het doel

van Lille schoot. In de tweede
helft miste de spits nog een paar
kansen en kreeg ook ploeggenoot
Saviola een uitstekende mogelijk-
heid om de gelijkmaker te maken.

FC Basel-RC Strasbourg

Ex-Tukker Daniel Majstorovic
heeft met FC Basel zicht op de
kwartfinales. FC Basel won zijn
thuiswedstrijd met 2-0. Al na acht
minuten kwamen de Zwitsers op
voorsprong door een doelpunt van
Delgado en lange tijd leek het 
erop dat de thuisploeg met het
kleinst mogelijke verschil van de
Fransen zouden winnen. Maar in
de laatste minuut was het 
Kuzmanovic die als een duveltje
uit een doosje de marge alsnog
verdubbelde.

Palermo-Schalke 04

Ook die andere Duitse ploeg wist
niet te winnen. Palermo deed goe-

de zaken door
in het eigen
Renzo Barbera
Schalke 04 met
1-0 te verslaan.
Na een kwartier
spelen kwam de
thuisploeg al

voorsprong nadat middenvelder
Franco Brienza op aangeven van
Paul Codrea van dichtbij doelman
Frank Rost versloeg.

Ol. Marseille-Zenit St. P’burg

l’OM beweees zichzelf een zeer
slechte dienst. De thuisploeg ver-
loor in het eigen Stade Velodrome
van de Russische ploeg Zenit Sint
Petersburg met 1-0. Voor Zenit
scoorde Arshavin net na rust.
Marseille verloor ook nog Ribery
die na twee keer geel van het veld
af moest.

Udinese-Levski Sofia

Het lukte Udinese niet om in ei-
gen huis de Bulgaren van Levski
Sofia van zich af te schudden. Het
bleef in Udine 0-0, waardoor Levs-
ki de klus volgende week in Sofia
kan afmaken.

Steaua B’rest-Betis Sevilla

Steaua Boekarest en Real Betis
kwamen in Boekarest niet verder

dan een 0-0 
gelijkspel. Het
publiek in het
Stadio Lia
Manoliu zag
een saaie eerste
helft waar beide
ploegen welge-

teld één kans kregen. De tweede
was iets beter. De thuisploeg kreeg
daarin de beste kansen.

Middlesbrough-AS Roma 

Al na twaalf minuten was het 
Yakubu die de thuisploeg door
een strafschop op voorsprong
bracht. Middlesbrough probeerde
de score nog op te voeren, maar
slaagde hierin niet.  ANP/METRO

VERTWIJFELING BIJ Rafael van der Vaart (l) en Khalid Bouhlarouz (r).

Hij moet nog veel bijleren. Vooral in
de Champions League zie je dat, op het aller-
hoogste niveau komt ervaring vaak om de
hoek kijken. Bij Frank ligt dat anders.”

JOHAN CRUIJFF 
over Chelsea-coach José Mourinho.
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