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STAARSSECRETARIS Van Hoof
(foto)van Sociale Zaken wil per
1 mei van dit jaar de grenzen
openen voor werknemers uit
Polen en de andere nieuwe EU-
lidstaten. De staatssecretaris
zal dat vandaag voorstellen
aan de meest betrokken
bewindslieden. Deze of
volgende week hakt het
kabinet naar verwach-
ting de knoop door,
aldus ingewijden giste-
ren. Vorig jaar werkten
in Nederland onge-
veer 30.000 werkne-
mers uit de nieuwe
EU-lidstaten. ANP

Ajax hoopt stiekem op stuntje
Sport P/20

Weer meer gevloekt
bij Publieke Omroep

Verzorging huisdier
vaak onder de maat

Van Hoof: grenzen
open voor Polen 

Politie werkt aan
top 500 hooligans
Een databank met informatie
over de grootste vandalen
moet het voetbalvandalisme 
inperken.

In de bestrijding van voetbalvan-
dalisme werkt de politie aan een
nieuw fenomeen: een databank
met informatie over de belang-
rijkste probleemsupporters in
Nederland. Het gaat om een zoge-
noemde top 500, een zwarte lijst,
die bij het Centraal Informatie-
punt Voetbalvandalisme wordt
geregistreerd.

De kennisbank is een belangrijk
onderdeel van het nieuwe project
Hooligans in Beeld. Alle 22 regio-
korpsen met een club in het
betaalde voetbal werken hieraan
mee. Het project heeft een looptijd
van twee jaar en moet eind 2007

zijn afgerond. Minister Remkes
(Binnenlandse Zaken) heeft hier
een bedrag van bijna een half mil-
joen euro uitgetrokken.

Stadionverboden
Op basis van deze informatie be-
spreken de regiopolitie, de betref-
fende profclub, het Openbaar
Ministerie en andere gemeentelijke
organisaties mogelijke maatregelen.
Het kan gaan om stadionverboden,
meldingsplichten of hulpverle-
ningsprojecten. Een persoons- of
groepsgerichte aanpak als maat-

werk moet volgens Remkes centraal
staan.

De minister verwacht veel van
de nieuwe bestrijdingsmethode.
Hij benadrukt in een brief aan de
Kamer dat hij nog steeds niets voelt
voor invoering van een zelfstan-
digde voetbalwet. “In Nederland
bestaan veel mogelijkheden om
voetbalvandalisme te bestrijden.
Een voetbalwet zou een op zich
onjuist precedent vormen”, aldus
de bewindsman. ANP/METRO

HONDEN en konijnen leven
vaak in grote eenzaamheid. De
goudvis in de kom haalt amper
de 2-jarige leeftijd. En katten

en honden krij-
gen voedsel dat
meer aan de
wensen van de
baas dan aan
die van de die-

ren voldoet. Dat stelt onder-
wijsdirecteur F. de Jong van de
opleiding Diermanagement in
Leeuwarden. “Een hamster
waarmee gespeeld wordt, raakt
hierdoor simpelweg gestresst”,
aldus De Jong. ANP

BIJ DE publieke omroepen is in
2005 vaker gevloekt dan in pro-
gramma’s op de commerciële
zenders. BNN, VPRO en VARA
geven het slechtste voorbeeld.
Bij de commerciële omroepen
is in programma’s van Vero-
nica, op de voet gevolgd door
programma’s van Talpa, een
vloek of verwensing te horen.
Dit blijkt uit de Vloekmonitor
van De Bond Tegen Vloeken. ANP

Zoon haalt
Milosevic op

MARKO MILOSEVIC, de zoon van
de dit weekend overleden ex-pre-
sident van Servië, is vandaag in
Nederland. Hij is van plan het
stoffelijk overschot van zijn
vader in de loop van vanmiddag
in ontvangst te nemen. Dat werd
gisteren door het Openbaar
Ministerie vrijgegeven. Inmiddels
is bekend dat de voormalige pre-
sident een mix van medicijnen
heeft geslikt die hem geen goed
deed. Hiermee wilde hij waar-
schijnlijk een behandeling in
Rusland afdwingen. Deze mix
zou de ex-machthebber fataal
zijn geworden. Het Joegoslavië-
Tribunaal wilde dat gisteren ove-
rigens nog niet bevestigen. ANP

Overig wangedrag

• Bij de nieuwe aanpak let de poli-
tie niet alleen op wangedrag bij
voetbalwedstrijden. Ook pro-
bleemgedrag op andere momen-
ten en plaatsen, in de wijk of 
tijdens het uitgaan, wordt 
verzameld en vastgelegd.

EEN STOPTREIN bij de IJsselbrug bij Zwolle is gisteren ontruimd nadat brand was uitgebroken. Het voorste treinstel van de dubbeldekker die op weg was
van Utrecht naar Zwolle brandde vrijwel helemaal uit. Niemand raakte gewond. De NS zette bussen in om reizigers tussen ’t Harde en Zwolle te vervoeren. 
‘s Middags rond vier uur kon er weer over de brug gereden worden en kwam het treinverkeer langzaam op gang. HARM METER/ANP

BRAND IN TREIN BIJ IJSSELBRUG BIJ ZWOLLE VLAMMEN EN ROOKWOLKEN

Medicijnen fataal
Buitenland P/05
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ARJEN NIJDAM

productmanager IBS

Afspraken, contracten, vergaderin-
gen en declaraties; tegenwoordig
gaat in het bedrijfsleven bijna al-
les digitaal. Alleen facturen wor-
den nog steeds massaal in de rode
TPG-bus gegooid. Bedrijfssoftware-
leverancier IBS onderzocht hoe dit
komt.

◗ Vertel, hoe komt het dat de fac-
turen nog steeds gewoon worden
verstuurd?
◗ ◗ Het is een deel onkunde en
deels komt het door het feit dat
klanten van bedrijven er nog niet
mee werken.

◗ Waarom zouden bedrijven juist
wel hun facturen via internet
moeten versturen?
◗ ◗ Omdat het tijd en veel moeite
scheelt. Ook is het overzichtelijker.

◗ Beetje lullig voor alle admi-
nistratief medewekers die hun
baan kwijtraken....
◗ ◗ Nee, ik denk niet dat er men-
sen onslagen worden hierdoor. Ze
krijgen juist veel meer tijd om an-
dere dingen te doen die anders
blijven liggen. MACHTELD VEEN

EEN MINUUTJEGeen belasting,
dan geen auto
STAATSSECRETARIS WIJN (Finan-
ciën, foto) wil dat automobilisten
die stelselmatig weigeren wegen-
belasting te betalen geen auto
meer mogen bezitten. Er zijn
ruim 60.000 automobilisten die

hun wegenbe-
lasting niet beta-
len. Hierdoor liep
de fiscus afge-
lopen jaar 18 mil-
joen euro mis.

Wijn wil dat, zo
lang de schulden
niet zijn voldaan,

wanbetalers geen auto meer op
hun naam kunnen zetten. Het
gaat om mensen die vijf kwarta-
len lang hun wegenbelasting niet
hebben betaald. Deze aanpak was
volgens de wet al langer mogelijk,
maar werd tot op heden vooral
toegepast op zogenoemde katvan-
gers die soms tientallen auto’s op
hun naam hebben staan. ANP

Veel tbs-ers in kliniek
op verkeerde plaats 
De doorstroming in tbs-klinie-
ken loopt vast omdat er men-
sen vastzitten die er niet ho-
ren. Ook krijgen steeds meer
mensen tbs opgelegd.

In de klinieken voor terbeschik-
kingstelling (tbs) zitten mensen
die er niet horen of niet op de
juiste plek zitten. Zij houden
schaarse en dure behandelplaat-
sen bezet, waardoor de doorstro-
ming stagneert. Bovendien krijgen
de laatste jaren steeds meer men-
sen tbs opgelegd, al wordt tegelijk
de achterdeur steeds verder op
slot gedraaid. Zelfs verloven wor-
den niet snel meer toegekend, wat
juist weer averechtse effecten kan

opleveren.
Dat is een van de hoofdmoten

van de openbare gesprekken met
zeven deskundigen  die de tijde-
lijke commissie tbs-stelsel van de
Tweede Kamer gisteren voerde. De
Kamer heeft het onderzoek inge-
steld om te achterhalen waarom
het tbs-stelsel in Nederland onvol-
doende werkt. 

Om de doorstroming te stimule-
ren pleitte prof. dr. H. van Marle,
hoogleraar forensische psychia-
trie, ervoor beter onderscheid te
maken tussen ‘mad en bad’. Som-
mige tbs’ers zijn volgens Van Mar-
le echt slecht en als misdadigers
niet te behandelen. De onbehan-
delbaren of ongemotiveerden zou-
den naar een aparte afdeling moe-

ten, waar ze alleen wegens hun ge-
vaarlijke en impulsieve gedrag ver-
pleegd blijven worden.

Dr. M. Abbenhuis, hoofd behan-
deling van de Rooyse Wissel in
Venray, was het daar niet mee
eens. “Ze zijn bad omdat ze mad
zijn.” Volgens haar heeft iedereen
die veroordeeld wordt tot tbs, wel
enige aanknopingspunten voor
een behandeling. 

BRETHONIERE/BAKKER/ANP

BIJ EEN SCHIETPARTIJ in de Oran-
jeboomstraat in Breda is gisteren
een man dodelijk getroffen. Een
andere man raakte zwaargewond
en is in kritieke toestand naar het
ziekenhuis overgebracht. 

Het stoffelijk overschot van de
man lag op een veldje naast een
sauna annex zonnestudio. De
zwaargewonde man lag op de par-
keerplaats naast de zonnestudio.
Direct na de schietpartij liepen de
gemoederen hoog op in de straat.
De politie zette uit voorzorg hon-
dengeleiders in om de mensen in
toom te houden. De situatie was
gisteravond redelijk rustig. Over

de toedracht heeft de politie nog
niets bekendgemaakt. Ze ontkent
noch bevestigt dat het schietinci-
dent te maken heeft met een
voortslepende familievete. (zie
hierboven).       ANP

Familievete

• Het gerechtshof in Arnhem deed
gisteren vervroegd uitspraak in een
vete tussen een Utrechtse en Bredase
familie. De bloedige vete werd in
2001 aangezwengeld door de ver-
missing van een partij softdrugs,
daarna volgden vele incidenten 
tussen de familieleden.

TBS-systeem

• TBS wordt opgelegd als een delict
is gepleegd waarbij de stoornis
zich op dat moment voordeed,
waardoor de dader verminderd of
niet toerekeningsvatbaar was. 

MEDEWEKERS VAN het ministerie van Justitie keken gistermiddag naar de openingshandelingen van gerechtsgebouw de Appelaar in Arnhem. De
nieuwbouw is ingepast in het historische centrum van de stad. VINCENT JANNINK/ANP

NIEUWBOUW GERECHTSGEBOUW ARNHEM OPENAPPELAAR

Dode en gewonde bij schietpartij in Breda

Weer peiling over
toekomst Europa
HET KABINET hoopt met een
onderzoek via internet van bur-
gers te horen hoe zij over de toe-
komst van Europa denken. Staats-
secretaris Nicolaï
opende daarvoor
gisteren de websi-
te www.nederland-
ineuropa.nl.

Het onderzoek
is vergelijkbaar
met het 21-minutenonderzoek
dat vorig jaar gehouden werd.
Toen lieten ongeveer 150.000
Nederlanders op internet weten
hoe ze over het beleid van het 
kabinet dachten. ANP

Kosten studerend
kind aftrekbaar
OUDERS KUNNEN de financiële-
ondersteuning van een studerend
kind dat geen recht meer heeft op
een basisbeurs, van de belasting
aftrekken. De Hoge Raad deed de
uitspraak in een zaak over een
studente die in 2000 een universi-
taire studie volgde. In september
1999 was haar recht op een basis-
beurs vervallen, omdat zij al lan-
ger studeerde dan de vier jaar die
ervoor staan. Zij had wel een ren-
tedragende lening kunnen afslui-
ten, maar deed dat niet. Haar ou-
ders sprongen financieel bij. ANP

VIER BOETES VOOR VRIJLOPENDE DIEREN
Vier hobbydierhouders hebben daadwerkelijk de
geldboete van 100 euro moeten betalen omdat zij
hun dieren niet fatsoenlijk afgeschermd hadden. De
meesten van de 196 pluimveebezitters die tot nu toe
een dwangsom kregen, schikten zich wel naar de re-
gels van de afschermplicht. ANP

SPORTVISSERS ZAT VAN ZEEHOND BRAMMETJE
De sportvissers van visvereniging ’t Spanjooltje uit

Woensdrecht hopen zo snel mogelijk van
hun zeehond Brammetje af te zijn.

Het dier zwemt al sinds november
vorig jaar in hun visvijver rond en

eet voor 8 à 9 euro per dag aan vis. ANP
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KORTOM

• SCHIETPARTIJ De 32-jarige vrouw uit
Zoetermeer die zondag ernstig gewond
raakte door een schietparij in de lobby
van een hotel aan het Plein van de Vere-
nigde Naties in Zoetermeer, is gisteren
aan haar verwondingen overleden. ANP

• CELSTRAF Het Openbaar Ministerie
heeft gisteren voor het gerechtshof in
Den Haag een celstraf van achttien
maanden geëist, waarvan zes voor-
waardelijk, tegen de macrobiotische
therapeut A.N. Hij zou de voormalige
echtgenote van politicus Roel van Duijn
afgehouden hebben van een behande-
ling van baarmoederhalskanker in de 
reguliere gezondheidszorg. ANP

• STEEKVLAM Een inwoner van het
Drentse dorp Gasteren is gistermiddag
ernstig gewond geraakt door een steek-
vlam uit de LPG-tank van een auto. ANP
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kredietsom mnd termijn zonder effect. rente nominale theoretische
belasting voordeel per jaar maandrente looptijd

10.000,00 22,00 2,7 0,222 aflosvrij

25.000,00 56,00 2,7 0,222 aflosvrij

50.000,00 112,00 2,7 0,222 aflosvrij

€ 25.000,00 lenen
€ 56,00 per maand betalen

: 
!!*

Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. Deze kredietaanbieding betreft een doorlopend krediet onder hypothecaire zekerheid.

• Huurwoningkrediet: Allergoedkoopste lening voor huurders
• Uw lopende leningen echt goedkoper maken: Gratis oversluitservice

• Nieuwe Auto, Boot, Caravan, Keuken, Badkamer: Unieke productfinanciering

* Informeer naar de voorwaarden bij onze adviseurs.

U leent 
nergens

goedkoper !

bel 0229 20 30 00
of kijk op www.krediethuis.nl

Als één van de weinige Intermediairs zijn wij geen onderdeel van de Postbank,

de ABN AMRO, de DSB groep of andere financiële instellingen. Juist omdat wij 

volledig onafhankelijk zijn kunnen wij u ook echt van dienst zijn met het zoeken

naar de voor u meest gunstige voorwaarden tegen de laagst mogelijke rente. 

Voor een onafhankelijk leenadvies bent u dus aan het juiste adres bij:

Ontapbare provider beboet
Internetaanbieders krijgen de
kosten van het aftapbaar maken
van internet niet terug. Zeven-
tien aanbieders worden beboet
omdat hun netwerk nog niet te
tappen is.

Voor zeventien Nederlandse inter-
netaanbieders dreigt een boete
omdat hun diensten niet zijn af te
tappen. Een woordvoerder van het
Agentschap Telecom heeft dat gis-
teren laten weten.

Nederland telt ruim 1700 inter-
netaanbieders. Ze zijn volgens de
Telecomwet verplicht om maatre-

gelen te nemen zodat justitie en
de geheime dienst hun netwerk
kunnen aftappen. Het Agentschap
Telecom controleert dat.

Anderhalf jaar geleden legde de
inspectie voor het eerst een boete
van 10.000 euro op. Sindsdien wer-
den 27 bedrijven gevonden die
niet aan de verplichting voldoen.

Na de eerste waarschuwing voer-
den tien providers aanpassingen
door. Als blijkt dat de rest nog
steeds in overtreding is worden ze
beboet.

Vergoeding
Gisteren bleek in een bodemproce-
dure van internetprovider XS4All
tegen de overheid dat er geen sub-
sidie gegeven mag worden om de
kosten voor het aftapbaar maken
van netwerken te vergoeden. Inter-
netaanbieders draaien dus hele-
maal op voor de kosten die ze
moeten maken. Een vergoeding
blijkt in strijd met de Telecommu-
nicatiewet. MARK WIJDEVEN/ANP

Internettap

• Justitie en politie gebruiken de in-
ternettap om het surf- en mailge-
drag van verdachten volgen. Hoe
vaak opsporingseenheden van het
middel gebruikmaken is een steng
bewaard staatsgeheim.

IN SPANJE presenteerde Ayaan Hirsi Ali gisteren haar nieuwe boek ‘Ik
beschuldig’, waarin ze advies geeft aan moslimvrouwen die willen vluchten
van hun strenge moslimhuishoudens. DIEGO GOMEZ/EPA

NIEUW BOEK HIRSI ALIMOSLIMVROUW

Nederlander rookt minder
NEDERLANDERS ROKEN sinds 1995
een kwart minder sigaretten en
een derde minder shag. Vergele-
ken met 2004 daalde de consump-
tie van tabak vorig jaar met bijna
9 procent. Dat blijkt uit cijfers van
het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).

De laatste jaren is het
aantal rokers flink afge-
nomen. Van 2001 tot
en met 2004 daalde
hun aantal met meer
dan 400.000 tot vier
miljoen. Ondanks de
daling rookten Neder-
landers vorig jaar nog
steeds bijna 25 miljard sigaret-
ten en shagjes. 
“De gestage daling van de con-
sumptie van sigaretten en shag

gaat samen met een
aanzienlijke verscher-
ping van de Tabaks-
wet. Door de nieuwe
wet mag bijvoorbeeld
geen reclame voor ta-
baksproducten ge-

maakt worden”, stelt
het CBS.
Mensen roken ook minder

doordat de prijs van sigaretten
en shag stijgt, onder andere door
de hogere accijns. ANP 

Steeds meer vreemde
dieren en planten 
IN NEDERLAND LEVEN steeds
meer planten en dieren die hier
van oorsprong niet thuis horen.
Sinds 1900 is het aantal vreemde
soorten meer dan verdubbeld, zo
meldt het Centraal Bureau voor
de Statistiek. “Ruim 10 procent
van veel dier- en plantengroepen
is hier niet op eigen kracht geko-
men”, aldus de onderzoekers.
Voorbeelden van de zogenoemde
exoten zijn de Japanse oester (zelf
ingevoerd), de muskusrat en de
waternavel. Ook ziekten als
mond- en klauwzeer en het griep-
virus behoren tot de indringers. 

ANP

• ASBEST Harderwijk vreest dat het op-
ruimen van de voormalige asbestfabriek
Asbestona en door asbest vervuilde ge-
bieden en wegen voor de gemeente on-
betaalbaar wordt. Uit dossiers van de
gemeente bleek gisteren dat de opruim-
kosten op 50 miljoen euro geschat wor-
den. ANP

• TONEEL Het Nationale Toneel komt
met de voorstelling ‘Volkert en Moham-
med.’ Ger Beukenkamp schreef een
theatertekst over een fictieve ontmoe-
ting tussen Volkert van der G. en Mo-
hammed B. De voorstelling zal gespeeld
worden in het Nationale toneeltheater-
tje in de Scheveningse Haven. ANP

KORTOM

Pakje sigaretten

• In 2005 kostte een pakje van 25 
sigaretten in de meest populaire
prijsklasse 4,60 euro, ruim 75 pro-
cent meer dan in 1995.

AUGURK VOOR ZWANGERE VROUW MYTHE
Dat zwangere vrouwen een sterke drang naar
augurken hebben, blijkt een mythe. Slechts
8 procent zegt meer augurken te eten dan
voor de zwangerschap. Bijna 40 procent geeft
aan juist meer gezonde dingen als zuivel en fruit
te eten, 11 procent kiest voor zoetigheid.         ANP

LEVENSVERZEKERING VOOR HIV-POSITIEVEN
Mensen met het hiv-virus hebben vorig jaar voor
eerst een levensverzekering kunnen afsluiten. Vol-
gens het Verbond van Verzekeraars vroegen 65 men-
sen met het virus, dat kan leiden tot aids, de nieuwe
polis aan. Uiteindelijk hebben twintig patiënten ook
daadwerkelijk een levensverzekering afgesloten. ANP

CONTROLE OP AFVAL ROND SPOOR 
ProRail gaat vaker en strenger controleren op
het rondslingeren van afval op plekken langs
het spoor waar bouwprojecten hebben plaats-
gevonden. Volgens onderzoek liggen op ver-
schillende locaties planken, tegels en riool-
buizen voor het oprapen. ANP
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Slobodan Milosevic slikte 
medicijnen voor ziektes waar
hij niet aan leed. De Groning-
se arts die zijn bloed onder-
zocht vermoedt dat hij ze met
opzet slikte. 

Bloedonderzoek heeft uitgewezen
dat de zaterdag aan een hartaan-
val overleden voormalige sterke
man van Servië, Slobodan Milose-
vic, een mix van medicijnen in
zijn lichaam had die hem geen
goed deed. Die moet ervoor ge-
zorgd hebben dat de medicijnen
die hij voor de behandeling van
zijn kwalen kreeg, geen effect sor-
teerden. Het is tot op heden ondui-
delijk waarom en van wie de 64-ja-
rige Milosevic de verkeerde
medicijnencombinatie kreeg. Dit
is gisteren bevestigd door de Gro-
ningse toxicoloog D.R.A.Uges, die
het bloed van de zaterdag overle-
den Milosevic eerder heeft onder-
zocht.

Rusland
Milosevic stuurde de woensdag
voor zijn dood een brief aan Lav-
rov, waarin hij stelde dat zijn art-
sen hem opzettelijk de verkeerde
medicijnen gaven. Vorige maand
nog wezen Milosevic’ rechters een
verzoek van hem af om in Rusland
te worden behandeld. Rusland,
waar onder anderen de echtgeno-
te, zoon en broer van Milosevic
wonen, gaf daarvoor garanties aan
het tribunaal. Maar die legden de
rechters naast zich neer. Ze von-
den dat Milosevic ook in Neder-
land kon worden behandeld. Milo-
sevic noemde de weigering erg
onrechtvaardig en zei daartegen
in beroep te willen. 

Een goede gezondheidstoestand
leek voor Milosevic in dit duel met

het tribunaal over verpleging in
Moskou ongunstig. Vermoedt
wordt dat Milosevic de rifampici-
ne doelbewust slikte om zichzelf
extra ziek te maken en te kunnen
zeggen dat de Nederlandse artsen
zijn hoge bloeddruk niet konden
behandelen.  

Wantrouwen
Gisteren verklaarde de Russische
minister van Buitenlandse Zaken
dat Rusland zich het recht be-

houdt om de lijkschouwing die in
Nederland is verricht op het 
lichaam van de Servische ex-presi-
dent te wantrouwen. Moskou
stuurt zelf artsen naar Den Haag,
zij willen in Nederland in elk ge-
val ‘kennis nemen van de bevin-
dingen’ van de autopsie. Het
Openbaar Ministerie heeft het 
lichaam gistermiddag vrijgegeven. 

Zeer waarschijnlijk is inmiddels
dat Milosevic in Belgrado wordt
begraven. Een staatsbegrafenis is
volgens de Servische president Ta-
dic uitgesloten. Ook andere plech-
tigheden met eerbetoon, pracht
en praal lijken onwaarschijnlijk.

De gemeente Belgrado en de strijd-
krachten hebben alvast uitdrukke-
lijk laten weten dat ze daar geen
enkele medewerking aan verle-

nen. Milosevic komt zo niet in de
Avenue van de Helden te rusten,
maar moet naar een bescheidener
plek op de Belgradose begraaf-

Wil jij wel of geen donor zijn?
Leg het vast met het donorformulier!
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EEN AANHANGER van Slobodan Milosevic rouwt bij de foto’s van de voormalig president die zijn opgehangen in het hoofdkwartier van de pro-Milosevic groe-
pering ‘Vrijheid’ in Belgrado. DARKO VOJINOVIC/AP

Rechters werkloos

• De rechters in het Milosevic-proces
kunnen niet aan een nieuw proces
beginnen. Terwijl nog 44 verdachten
op het begin van hun proces wach-
ten is geen enkele zaak zover voor-
bereid dat gestart kan worden.

Weinig rouw

• Veel rouwbeklag is in Servië niet
te zien. Milosevic was er de sterke
man van 1989 tot zijn val in 2000
en die periode betekende ramp-
spoed voor de Serviërs. Het begon
met hyperinflatie en mondde snel
uit in oorlogen en internationaal
isolement. 

Google vindt
nu ook Mars
DE EXPANSIEDRIFT van internetgi-
gant Google lijkt inmiddels te
groot voor deze wereld. Vorig jaar
bracht de zoekmachine de aarde
al in beeld met verzamelde, drie-
dimensionale satellietbeelden,
gisteren introduceerde het bedrijf
een vergelijkbare dienst voor de
planeet Mars.

Twee onderzoekers van NASA heb-
ben samen met het team van Goo-
gle Earth naar hun zeggen enkele
van de meest gedetailleerde en
vakkundige landkaarten samen-
gesteld die ooit van Mars zijn ge-
maakt. ANP

Mars in beeld

• Google Mars brengt de rode pla-
neet op drie manieren in beeld: 

• Een gewoon satellietbeeld

• Een hoogtekaart

• Een mozaïek van infraroodbeelden
met details die normaal verborgen
blijven.

NOORSE TAPT GRATIS BIER UIT DE KRAAN
Voor een Noorse vrouw werd het afgelopen weekeinde
een droom werkelijkheid. Uit alle kranen in haar ap-
partement vloeide bier in plaats van water, in de kroeg
twee verdiepingen lager kwam alleen water uit de tap.

Helaas voor de bewoonster kwam de barvrouw er-
achter dat de tap verkeerd was aangesloten. ANP

CIJFER

350gram truffels was het
resultaat van de oogst van
de eerste truffelplantage in

België. Het had meer kunnen zijn, maar
het varken wat de truffels moest opsporen
at een deel zelf op. ANP



05DINSDAG 14 MAART 2006 BUITENLAND
metro

Direct voordeel
bij T-Mobile.

www.t-mobile.nl

Vraag naar de voorwaarden 
of kijk op www.t-mobile.nl.

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

Sony Ericsson W800i 
€ 0,-

Nu met 100 belminuten van € 17,50

voor € 12,50 per maand.

Nokia 6230i
€ 0,-

Nu met 100 belminuten van € 17,50

voor € 12,50 per maand.

Samsung E530
€ 0,-

Nu met 100 belminuten van € 17,50

voor € 12,50 per maand.

DEZE UITGEBRANDE AUTO is stille getuige van verschillende bomexplosies in Bagdad zondagavond. Vlak voordat
de zon onderging werden twee markten opgeblazen door autobommen. Daarbij werden minstens 44 mensen
gedood en vielen ongeveer tweehonderd gewonden. KHALID MOHAMMED/AP

44 DODEN BIJ BOMAANSLAGEN IRAKBOM Geen aanval Iran
DE BRITSE minister van Buiten-
landse Zaken Jack Straw heeft gi-
steren gezegd dat militaire actie
tegen Iran niet op de agenda van
de Verenigde Staten staat. Was-
hington gaf aan het liefst zo snel
mogelijk maatregelen te nemen.

Straw zei dat militair optreden
naar aanleiding van Irans verdach-
te nucleaire werkzaamheden on-
denkbaar is. De VN-Veiligheids-
raad buigt zich deze week over de
nucleaire activiteiten in Iran. De
Veiligheidsraad kan sancties aan
Iran opleggen. De Amerikaanse

minister van Buitenlandse Zaken,
Condoleezza Rice (fo-
to), noemde vorige
week Iran wellicht de
grootste uitdaging op
dit moment voor de
VS en de centrale ban-
kier van het terroris-
me. ANNEMARIE KAS/ANP

VS hebben geen plannen voor militaire acties

Engelse politiechef nam
stiekem gesprekken op
DE LONDENSE politiechef Ian Blair
(foto) heeft in het geheim opna-
men gemaakt van een telefoonge-
sprek dat hij voerde met procu-

reur-generaal Lord
Peter Goldsmith.
De procureur-ge-
neraal wist ner-
gens van en zei dat
hij teleurgesteld
was door de han-
delwijze.
Scotland Yard liet

weten dat Blair tevens enkele ge-
sprekken met leden van de onaf-
hankelijke klachtencommissie
voor politiezaken (IPCC) vastlegde.
Blair ligt al geruime tijd onder
vuur door de dood van de Brazili-
aan Jean Charles de Menezes. Poli-

tieagenten schoten hem in juli
dood, kort na de dodelijke terreur-
aaanval op het Londense open-
baar vervoer. Hooggeplaatste agen-
ten zeiden vorige week dat ze al
na enkele uren vreesden dat een
onschuldige persoon was doodge-
schoten. Blair benadrukte herhaal-
delijk dat hij pas 24 uur na de do-
delijke schietpartij wist dat het
geen terroristische zelfmoorde-
naar betrof. ANP

• SADDAM Het proces tegen Saddam
Hussein is gisteren in Bagdad hervat.
Saddam moet met zeven medewerkers
terecht staan voor de moord op 148 in-
woners van Dujail. Twee weken geleden
gaf hij toe dat het een wraakactie was
waarvoor hij de verantwoordelijkheid
neemt. ANP

• VLAAMS BELANG Het cordon sanitaire
rond de partij Vlaams Belang van Filip

Dewinter (foto) staat op sprin-
gen. In Schoten wil de christen-
democratische burgemeester na
de verkiezingen  eventueel met

het Vlaams Belang de 
gemeente besturen. ANP

KORTOM

Opnemen toegestaan

• Volgens de Britse wet is het toege-
staan gesprekken op te nemen,
maar het is verboden om de in-
houd zonder toestemming van de
betrokkenen kenbaar te maken.

Taliban executeert
vier buitenlanders
DE TALIBAN in Afghanistan heeft
vier buitenlanders die eerder zijn
ontvoerd laten executeren. Dat
heeft een woordvoerder van de
voormalige machthebbers in Af-
ghanistan gisteren gezegd. Eerder
werd al bekend dat talibanleider
Mullah Omar de executie heeft
’bevolen’. Het zou gaan om drie
Albanezen en een Duitser die za-
terdag in Zuid-Afghanistan waren
gekidnapt. In het verleden heb-
ben de Taliban vaker mensen ont-
voerd. ANP

Liberia vraagt om 
uitlevering Taylor 
DE REGERING VAN Liberia heeft
Nigeria gevraagd om de uitleve-
ring van de voormalige Liberiaan-
se president Charles Taylor. Taylor
wordt in Sierra Leone door een
tribunaal beschuldigd van  oor-
logsmisdaden. Hij kreeg daar poli-
tiek asiel als onderdeel van een
vredesovereenkomst dat een ein-
de maakte aan veertien jaar bur-
geroorlog. Hij zou onder meer re-
bellen in Sierra Leone van wapens
hebben voorzien in ruil voor dia-
manten. ANP

ONDERZOEK NAAR REANIMATIE TEGEN WIL
In een ziekenhuis in het Britse Exeter is een on-
derzoek begonnen naar de reanimatie van een
94-jarige vrouw. De Britse kreeg een pacemaker,
hoewel ze van te voren had aangegeven geen re-
animatie te willen. De hoogbejaarde vrouw is
deels blind, doof en zit in een rolstoel. ANP

CIJFER

1,7miljard euro hebben
Britse bedrijven in totaal
verdiend in Irak sinds de

Amerikaans-Britse coalitie Saddam
Hussein uit het centrum van de macht
verdreef. ANP

BRANDWEER BESTRIJDT GROTE BOSBRAND
Ongeveer 250 brandweerlieden proberen al sinds
vrijdag met onder meer blusvliegtuigen een grote
bosbrand in Valencia onder controle te krijgen. De
kranten El País en El Mundo meldden gistermorgen
op basis van gegevens van de brandweer dat tot
dusver bijna 2000 hectare in de as is gelegd. ANP

Overleg

• Iran en Rusland hervatten op korte
termijn het overleg over het kern-
programma. 
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Amsterdam bruist. De aantrekkingskracht van onze hoofd stad 
is enorm. Toch gebeuren er ook zaken die het daglicht niet ver -
dragen. Zelfs op klaarlichte dag. En dat maakt dat veel mensen 
zich niet veilig voelen. Om die situatie te ver be te ren, kunnen we 
je hulp goed gebruiken. Politie korps Amsterdam-Amstelland is 
actief in Amster dam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-
 Amstel en Diemen, een ge bied met 875.000 inwoners. We willen 
het korps ver sterken met collega’s van 18 jaar of ouder die 

stevig in hun schoenen staan en belang stelling hebben voor 
af wisselend, verantwoordelijk werk. Met een vmbo-diploma 
(vanaf niveau 2) kun je aan de slag als opera tio neel assistent: 
je houdt je bezig met arrestantenzorg, baliewerkzaam heden en 
toezicht op straat. Met een havo- of mbo-diploma (niveau 4) kun 
je denken aan de functie van allround politiemedewerker, een 
ge ne ralist die het totale po litie werk beheerst. Is je gedrag onbe -
sproken en beheers je het Nederlands? En heb je interesse in 
prima arbeids  voorwaar den? Laat zo snel mogelijk van je horen.

D U S  J I J  Z O R G T  D A T  J E  

I N  A M S T E R D A M  V E I L I G  

O V E R  S T R A A T  K U N T.

P O L I T I E  A M S T E R D A M - A M S T E L L A N D
Z O E K T  C O L L E G A ’ S  M / V

B E L  0 2 0 - 5 5 9 5 0 0 5 ,  O F  S T U U R  D E  B O N  O P .

Naam & voorl.: _________________________________________________________________________           m/v Geboortedatum: _______________

Adres: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Postc./ Woonpl.: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefoon: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opleiding:   ______________________________________________________________________________________________________________  diploma: ja/nee

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Politie Amsterdam-Amstelland, ter attentie van 

Instroom, Antwoordnummer 2864, 1000 PA Amsterdam

J A !  I K  W I L  M E E R  W E T E N  O V E R  W E R K E N  B I J  P O L I T I E  A M S T E R D A M - A M S T E L L A N D

China verbiedt
orgaanhandel 
Volgens de Chinese regering
is orgaantransplantatie strikt
gereguleerd. Toch gaat ze
handel in menselijke organen
verbieden.

Het Chinese parlement is bezig
met een wet die de handel in
menselijke organen verbiedt. Dat
heeft Volksgezondheidminister
Gao Qiang tegen de krant China
Daily gezegd. Volgens de krant zijn
er parlementsleden die al sinds
1986 naar zo’n verbod streven.

De wet moet er komen na be-
richten over mensen in Japan en
Maleisië die zijn overleden na
complicaties bij orgaantransplan-
taties in China. De regering heeft
steeds gesteld dat orgaantrans-

plantatie al strikt is gereguleerd.
Donoren, ontvangers en artsen
zijn daaraan gebonden, benadruk-
te het ministerie van Buitenlandse
Zaken nog begin maart.

In Nederland waarschuwt de
vereniging van nierpatiënten haar
eigen achterban sinds januari te-
gen het kopen van een nier in Chi-
na. Er zijn in dat land nieren van
geëxecuteerden verkrijgbaar en de
verdenking bestaat dat mensen op
bestelling ter dood worden ge-
bracht.  WENDY KIND/ANP

Orgaanhandel

• Orgaanhandel bloeit in China, om-
dat maar 1 procent van de patiën-
ten die nieuwe organen nodig
hebben, ze daadwerkelijk krijgen. 

DEZE THAISE olifanten genieten van een lopend buffet in het Mae Sa olifan-
ten kamp in de provincie Chiang Mai. De dieren krijgen jaarlijks dit buffet
voorgeschoteld, als promotie van het toerisme in de regio. WICHAI TAPRIEU/AP

LOPEND BUFFETOLIFANT Duizend vliegeraars 
opgepakt om doden te
voorkomen op festival
DE PAKISTAANSE politie heeft
meer dan duizend vliegeraars ge-
arresteerd om te voorkomen dat
er doden en gewonden zouden
vallen bij een jaarlijks vliegerfesti-
val. Tijdens eer-
dere edities
vielen
duizen-
den slachtoffers
doordat vliegeraars
glas en metaal aan hun
vliegertouw bonden, om die
van concurrenten te kunnen
doorsnijden. Dit jaar viel er één
dode en raakten vijfhonderd men-
sen lichtgewond. ANP

EEN WEEK VOOR de presidentsver-
kiezingen in Wit-Rusland heeft de
politie in de hoofdstad Minsk tien-
tallen aanhangers van de belang-
rijkste oppositiekandidaat Alek-
sandr Milinkevitsj gearresteerd.
Twintig   mensen werden zondag
opgepakt tijdens een bijeenkomst
waarvoor de autoriteiten geen toe-

stemming hadden gegeven. De po-
litie zou later nog vijf-
tien leden van een 
studentenbeweging
hebben opgepakt.  Hij
is een van de drie
tegenstanders van 
president Aleksandr
Loekasjenko (foto). ANP

Aanhangers oppositie opgepakt 

• VACCINS Antivirale vaccins kunnen
een op de tien gevallen van kanker in
Groot-Brittannië voorkomen, en tot 25
procent in ontwikkelingslanden. Dat

blijkt uit een studie van het Britse kan-
keronderzoekscentrum. Er zijn bepaalde
vormen van kanker die ook door een vi-
rus kunnen ontstaan. ANP

KORTOM

Colombia vraagt om
vredesoverleg FARC

DE COLOMBIAANSE president Uri-
be heeft guerrillabeweging FARC
opgeroepen om snel en serieus
over vrede te onderhandelen. Uri-
be deed zijn oproep nadat de
stemlokalen voor de parlements-
verkiezingen waren gesloten. Uri-
be wees de FARC op het bemoedi-
gende begin van het vredes-
overleg tussen de regering en een
andere guerrillabeweging. ANP

H5N1 BIJ KIPPEN IN BIRMA
Bij kippen in Birma is het vogelgriepvirus
H5N1 ontdekt. Het gaat voor zover be-
kend om de eerste gevallen van vogelgriep
in Myanmar. Het virus werd ontdekt in de
regio Mandalay, waar ruim honderd kip-
pen eerder deze maand bezweken.              ANP

OBSERVATORIUM MISSCHIEN OPGEDOEKT
Het Bosscha Observatorium, met vijf telescopen
het enige astronomisch observatiecentrum in In-
donesië, loopt gevaar te worden opgeheven. Het
waarnemingscentrum van Nederlandse makelij
heeft geen geldig landcertificaat, daarom kan de
grond door particulieren worden opgeëist.    ANP

ABORIGINALS EISEN ERKENNING ELIZABETH
Een groep Aboriginals dreigt koningin Elizabeth
II (foto) aan te klagen wegens volkenmoord, als ze
niet erkent dat de bevolkingsgroep onrecht is
aangedaan. Elizabeth is in Melbourne en zo’n

honderd demonstranten hebben vlakbij het ver-
blijf van de vorstin hun kamp opgeslagen. ANP
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• LENING Shell verwacht een lening van
6 miljard tot 7 miljard dollar te kunnen
afsluiten voor investeringen op het Rus-
sische schiereiland Sachalin. De Neder-
lands-Britse oliemaatschappij is daar-
over in onderhandeling met een aantal
financiële instellingen. ANP

• UITSTEL Advocaten hebben gisteren
voor de rechtbank in Rotterdam uitstel
gevraagd van het proces tegen twee ex-
directeuren van het failliete Air Holland
en drie medeverdachten. De raadslie-
den willen meer getuigen aan de tand
moeten kunnen voelen. ANP

KORTOM

DE NS TESTTE gisteren de nieuwe stoelen van de nieuwe Sprinter die in 2008 op het spoor gaat rijden. Reizigers
konden hun mening over vijf types stoelen geven. Gelet werd op zitcomfort, ruimte en materiaal. DAVID VAN DAM/ANP

STEEK JE MENING NIET ONDER STOELEN OF BANKENZITTEN

Eigen zaak succes na uitkering
Het starten van een eigen be-
drijf blijkt een succesvol mid-
del in de strijd tegen de WW
of de bijstand.

Mensen met een uitkering die een
eigen bedrijf beginnen, lopen min-
der risico terug te vallen op een
uitkering dan mensen die vanuit
de WW of bijstand in loondienst

gaan werken. 
“Van de mensen

die in 1998 vanuit
de WW in loon-
dienst gingen wer-
ken, was een jaar la-
ter 40 procent weer

teruggevallen in de uitkering.
Voor degenen die een eigen bedrijf
beginnen, was dat ruim 10 pro-
cent”, aldus minister De Geus van

Sociale Zaken (foto).
Het beginnen van een eigen be-

drijf zou volgens De Geus even
vanzelfsprekend moeten zijn als
het werken in loondienst. Dan
moeten organisaties als uitke-
ringsinstantie UWV en het CWI
daar goed op inspelen.

De bewindsman laat onderzoe-
ken hoe bevorderd kan worden
dat mensen met een uitkering als
zelfstandig ondernemer aan de
slag gaan. JOKE LICHER/ANP

Behoud uitkering

• Vanaf 1 juli wordt het voor werk-
lozen makkelijker met behoud van
uitkering voor zichzelf te begin-
nen. Zij kunnen zes maanden wer-
ken aan hun nieuwe bedrijf met
behoud van uitkering.

Aluminium te koop
HET BRITS-NEDERLANDSE staal-
concern Corus maakt volgens de
Britse krant The Observer deze
week bekend op zoek te zijn naar
kopers voor zijn aluminiumdivi-
sie. De divisie zou circa 580 mil-
joen euro kunnen opleveren. Co-
rus komt donderdag met buiten
met zijn jaarresultaten. ANP

SNS Reaal
naar Damrak
DE BANK- en verzekeringsgroep
SNS Reaal wil een sprong naar de
beurs wagen. De onderneming
meldde gisteren te streven naar
een notering op de beurs in Am-
sterdam in de eerste helft van dit
jaar. Een derde van de aandelen
zal dan verhandelbaar zijn.

SNS Reaal maakte de plannen be-
kend bij de presentatie van de
jaarcijfers. Al enkele maanden
gingen geruchten dat het bedrijf
naar de beurs wil. Zakenbanken
Lehman Brothers en ABN Amro
Rothschild zijn nu aan het werk
gezet als financieel adviseurs. ANP

GRATIS TOMTOM ONE 
Consumenten in Spanje die een Ford Fiësta ko-
pen, krijgen het navigatiesysteem TomTom
One er gratis bij. De autofabrikant heeft daar-
toe een overeenkomst gesloten met de produ-
cent van gps-systemen. Financiële details
maakten de twee niet bekend. ANP

Wij behoorden al tot de
grote jongens. Daar geven we
nu verder vorm aan.”

SJOERD VAN KEULEN,  
bestuursvoorzitter  Reaal

Wie verdient wat waar?

• Kapper

• Nederland 2260,- euro bruto p/m

• België 2180,- euro bruto p/m

tel: 0900 - 999 88 77  ★  fax: 084 - 22 08 236  ★  antwoordnummer 40147  3040 VB Rotterdam

NU INCLUSIEF GRATIS VERZEKERING VOOR UW TELEFOON

aanbiedingen geldig 
tot en met 26 maart 2006

BESTEL DIRECT: 0900 – 999 88 77
OF SMS UW BESTELLING NAAR 4004 (€ 0,25 POB, MAX. 1 BER.)

naam:

adres:

postcode:                  plaats:

tel.nr. overdag:

e-mail:

s.v.p. volledig invullen en opsturen naar: Antwoordnummer 40147, 3040 VB Rotterdam of fax naar 084-22 08 236.
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Motorola E398
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+ game

Telfort Sim Only
300 + 150 belminuten 
per maand

nu voor

€ 9,95
per maand

Debitel Vodafone 1 jaar
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GRATIS Hitzone CD + DVD
*   actieprijs E398 en T630 geldt voor de eerste 5 maanden; 
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nu voor

€ 7,50
per maand*

GRATIS 

Samsung D800
+ headset
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GRATIS
 3 DVD-pakket

GRATIS 
Sony Ericsson T630  
+ GRATIS multimedia computer
● AMD-processor
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● 80 GB harde schijf
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Niemand wil
R. E. Verboon
als zaaddonor 
J. CABRAL
• Rotterdam

Dhr. Verboon (ik neem aan
dat u een man bent) kraamt
weer onzin uit in Metro van
10 maart. Eerder beschul-
digde hij Metro ervan te im-
pliceren dat Brad Pitt zwan-
ger was. Die stelling heeft
hij inmiddels achter zich
gelaten en nu komt hij met
een geheel nieuw stand-
punt op de proppen. Name-
lijk dat Carice van Houten
een überfeministische idea-
liste is: ‘ze wil massaal sper-

ma invriezen en
de

mannen uitroeien.’
Dit heeft Verboon kunnen
opmaken uit het interview
met Van Houten, waarin ze
verkondigt over een jaartje
op zoek te zullen gaan naar
een zaaddonor. Dat ‘wicht’
streeft naar een volmaakte
wereld zonder mannen.

Ik begin me zo langza-
merhand af te vragen of er
een steekje los zit bij R. E.
Verboon. Ik moet toegeven,
hilarisch zijn zijn brieven
wel. Maar intelligentie zul
je er niet zo snel in terug-
vinden. In het slot deelt hij
nog mee, dat ‘trieste geval-
letjes’ als Carice geen drup-
pel sperma waard zijn.

Nou, Verboon, ik kan u
dit zeggen: niemand wil u
als zaaddonor!

We hebben recht
op tweeduizend
jaar aan sperma
S. V. D. HOEK
• Den Haag

Carice van Houten zegt in
een interview dat zij wel
kinderen wil en grapt dat ze
maar eens op zoek moet
naar een leuke zaaddonor.
Meneer(?) Verboon ziet daar
de humor niet van in. En
terecht! Het is immers pijn-
lijk om letterlijk en figuur-
lijk op je piep getrapt te
worden. 

Verboon schrijft: ‘Haar
ideaal is vermoedelijk:
vrouwen wereldwijd aan
de macht, massaal sper-
ma invriezen, genoeg
voor duizend jaar, vervol-
gens alle mannen uitroei-
en en foetussen van
jongetjes aborteren...
En voila! De volmaakte
wereld!’

Goed zo meneer Ver-
boon, heel verstandig dat
u zich hier tegen roert! Het
schijnt verschrikkelijk te
zijn om als object gezien
en gebruikt te worden door
een macht die daartoe
geweld gebruikt.

Maar denkt u dat dui-
zend jaar voldoende is?
Historisch gezien hebben
we toch zeker recht op
tweeduizend jaar.

Ik houd me
aanbevolen als
zaaddonor 
CHRISTIAAN KLEIN LEBBINK
• Halle

Het spijt me, maar bij het
lezen van het interview met
Carice van Houten in Metro
van 9 maart, krijg ik niet

het beeld dat ze een ‘troel’
is die de mensheid het liefst
in stand zou willen houden
met behulp van gewapende
vrouwenmilities en diepge-
vroren sperma. 

Integendeel. Ik krijg eer-
der het beeld van een
zachtaardig, intelligent,
zelfbewust, maar ook een
beetje gesloten persoon met
opspelende hormoontjes.

Zonder al te veel op de
man te willen spelen, heb ik
een beetje het idee dat de
heer Verboon middels zijn
ingezonden brief van 10
maart laat blijken dat hij ge-
zegend is met een rijke fan-
tasie, en zich graag onmis-
baar voelt, ondanks dat hij
zijn tijd graag verdoet met
het bekijken en beschou-
wen van voetbal, of het nut-
tigen van drankjes in een
rokerige ruimte met veel la-
waai en danseressen in biki-
ni (die hoogstwaarschijnlijk
zijn sperma WEL waardig
zijn, al is het maar voor een
nacht). Geconfronteerd wor-
den met iemand die daar
niet de voorkeur aan geeft,
is dan toch al gauw bedrei-
gend. Zijn bewering dat da-
mes als Carice ‘ons’ sperma
niet waardig zijn, kan ik
dan ook niet delen. Ik kan
zelfs niet wachten tot een
nieuwe generatie talentvol-
le dames zich aandient.

Mocht Carice in de toe-
komst haar zoektocht naar
een zaaddonor door willen
zetten, dan houd ik me aan-
bevolen.

Zoek een legitieme
reden om Carice
te kleineren
MICHIEL JOOSSE
• Utrecht

R. E. Verboon uit Gouda: dat
je zo nu en dan je eerlijke
mening wil spuien, begrijp
ik. Wat ik echter niet be-
grijp is dat dat dan  ten
koste moet gaan van
Neerlands talent.

Want laten we eerlijk zijn.
Een actrice als Carice van
Houten weet telkens weer te
overtuigen, zowel in film als
op het toneel. Naar mijn

bescheiden mening is zij
een van de meest getalen-
teerde actrices die Neder-
land rijk is en daarnaast
vind ik haar - da’s dan weer
persoonlijk - een van de
mooiste vrouwen uit de
binnenlandse cinema. 

Zo iemand kleineren is
eenvoudig zat, maar zoek
dan tenminste een legitie-
me reden. Wat ik zeggen
wil, zou het kunen zijn
dat Carice een grapje maak-
te over een mogelijke zaad-
donor?

Enfin, denk hier eens over
na en beheers die agressie
die van uw brief afdruipt.

Ik daag Harry
Jansen uit 
JELMER STAAL
• Leeuwarden

De brief van Harry Jansen
(Metro, vrijdag 10 maart) is
op drie manieren te inter-
preteren. a) kiest de kiezer
op kennissen, b) waarom
kiest de kiezer voor tieners,
c) combinatie.

Vraag c sla ik voor de
overzichtelijkheid over.
Vraag a is interessant. In
hoeverre kiezen mensen
dan uit beleefdheid? In hoe-
verre om iets gedaan te krij-
gen? In hoeverre omdat de
overbuurman wél luistert?

Vraag b) echter, is schan-
delijk. Een groot probleem
bij de Nederlandse democra-
tie is het aantal niet-stem-
mers. Met name jongeren
laten steeds vaker verstek
gaan. Ik daag de heer Jansen
uit de oorzaak daarvan te
bedenken.

MENINGEN LAURA HOFMAN (19)
• Student Nederlands Recht

»Ik denk niet dat een
eerste plaats er dit jaar
in zit met Treble!«

REBECCA RIJNDERS (36)
• Event manager

»Het nummer is niet zo
bijzonder, dus dan moe-
ten ze er wel een mooie
show van maken en er
extra spetterend uitzien.«

CÜNEYT KOÇAK (27)
• Student Commerciële Economie

»Nee, Nederland mag
blij zijn als ze door
de voorrondes heen-
komen.«

DRIE MENINGEN: Treble gaat in mei eindelijk weer eens het Eurovisie Songfestival voorNederland winnen! Toch?

Dat de PvdA dé grote winnaar was van de gemeente-
raadsverkiezingen, weten we nou wel. (De SP won

overigens ruim twee keer zoveel). Maar laat Wouter Bos
niet te vroeg juichen.

Geen partij heb ik in de loop der jaren soms zo vervloekt
als de PvdA. In de jaren ‘80 schalde het genoegzame

eigen gelijk bij ‘In de rode haan’ van de Vara, met gejoel bij
peilingen die keer op keer 55 tot 60 kamerzetels voorspelden
– aantallen die nooit gehaald zijn. Niet politiek-correcte
standpunten werden weggehoond. Je kon niet eens een vraag
stellen over kernenergie, integratie of criminaliteit zonder
van fascistoïde sympathieën verdacht te worden. Die PvdA
koesterde ook de slachtofferrol en afhankelijkheid van de
vele achterbannen, waaronder allochtonen, vrouwen,
gehandicapten, jongeren, ouderen, arbeiders, werklozen,
Groningers, Limburgers enzovoort, enzovoort.

De paarse jaren ‘90 lieten weer een heel andere partij zien.
Wim Kok schudde de ideologische veren af en de PvdA

werd een zakelijke bestuurderspartij
die het succesvolle Nederlandse pol-
dermodel propageerde. Keerzijde was
de regenteske mentaliteit, het verzwij-
gen van de pijnpunten, de bestuurlijk-
correcte meel in de mond, de arro-
gantie en de achterkamertjes. Maar
bovenal: het bevlogen verhaal ont-
brak. 

Toch heeft de sociaal-democratie
Nederland veel goeds gebracht.

Voor de oorlog werkte SDAP-Wethou-
der Wibaut concreet aan betere
woningen voor Amsterdammers.
Raadslid, onderwijzer en schrijver
Theo Thijssen getuigde van zijn liefde
voor kinderen in die fascinerende
stad. Het was een tijd waarin enorme
vooruitgang werd bereikt voor  ‘de
gewone man’. Na de oorlog bewees de
PvdA ook verantwoord te kunnen regeren, sober en
sociaal. Dat Drees een voorbeeld is voor Wouter Bos, is een
hoopvol teken.

Vorige week heb ik PvdA gestemd omdat zij ‘Havana aan
de Waal’ goed heeft bestuurd: bescheiden, luisterend,

toegankelijk en aanwezig. En de cijfers laten zien dat links-
Nijmegen rechts-Rotterdam op punten verslaat. Maar voor de
Kamerverkiezingen moet de PvdA mijn stem nog veroveren,
en dat zal voor meer kiezers gelden.

Ik twijfel namelijk nog over Wouter Bos. Hij lijkt zoekende
naar de juiste toon en lijn. Hij oogt nog iets te veel als een

conservatief die vernieuwing van de economie afremt om
oude verworvenheden te behouden. Een sympathieke en
charmante leider die kool en de geit wil sparen, geen keuzes
durft te maken, uit de wind wil blijven en pijnlijke beslissin-
gen vooruitschuift.

Ik hoop dat Wouter in de komende 14 maanden kleur bekent.
Een gedurfde visie op ons land ontwikkelt, waaruit liefde

voor Nederland en de Nederlanders blijkt. Hij zou een toekom-
stbeeld kunnen schetsen van een mooi en natuurrijk land,
verdraagzaam en veelkleurig, sociaal en solidair. Een duurzaam
en innovatief land waar zorg en onderwijs centraal staan. Een
land dat dankzij wetenschap en technologie slagvaardig
opereert in Europa en op de wereldmarkt en creatief inspeelt
op veranderingen. En ik hoop dat de PvdA, ook als
regeringspartij, een lerende partij wordt met lef. Die zelfkri-
tisch én trots tegenover haar traditie staat. Met een praktische,
nuchtere kijk op idealen, waarbij de effectiviteit van beleid telt
en niet de politieke correctheid. Met vertrouwen in mensen in
plaats van in regels. Een partij die bescheiden blijft luisteren,
zelfs na een klinkende overwinning…

PvdA koesterde
de slachtofferrol
van allochtonen,
vrouwen,
gehandicapten,
Groningers en
Limburgers.

KOR GOUTBEEK
Bioloog/
Natuurjournalist

WERK AAN DE WINKEL
VOOR WOUTER

COLUMN

MAIL NAAR: BRIEVEN@METRONIEUWS.NL

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

• In Metro van vrijdag 10 maart
staat boven een foto op pagina
3 het woord ‘pedellen’. De juiste
spelling van deze bezigheid is
echter ‘peddelen’.

• In Metro van gisteren staat bo-
venaan pagina 6 ‘Milosevic 1941-
2005’. Dat had natuurlijk 2006

moeten zijn. 

• In Metro van gisteren staat op
pagina 12 één keer Teble ver-
meld in plaats van Treble. 

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

SCRIBBLY Jean Paul Arends
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Uit het leven geen succes

De ex-prostituees uit het pro-
gramma ‘Uit het leven’ moe-
ten op zoek naar een andere
andere job. 

Eetcafé ‘Uit het leven’ sluit haar
deuren, het gelijknamige Talpa-
programma stopt er over twee afle-
veringen mee. In het reality-pro-
gramma gooien vijf ex-prostituees
het roer om door uit hun leventje
als hoer te stappen. Ze krijgen de
kans om binnen drie maanden
een eetcafé te runnen en winstge-
vend te maken. 

Het café en het programma wer-
den in januari met een hoop tam-
tam gelanceerd en zelfs burge-
meester Cohen kreeg de eer om de
eetgelegenheid te openen. Alle-
maal zonder succes. De dames Rei-
na, Erna, Lucy, Sabrina en Sandra
hebben er geen winstgevende eet-
gelegenheid van weten te maken.

Afspraak
Uit het leven, dat wekelijks op
woensdag wordt uitgezonden
heeft het volgens woordvoerder
Maarten van Rooijen van Talpa
precies acht afleveringen volge-

houden. Zoals van te voren de af-
spraak met de dames was. “En het
programma wordt dus niet vroeg-
tijdig van de buis gehaald, zoals
sommige media beweren. De sa-
menwerking van de dames verliep
niet vloeiend en heeft er uiteinde-
lijk toe geleid dat ze er zelf mee
wilden stoppen.”

Van Rooijen weet dat geen van
de vrouwen weer als prostituee
aan de slag gaat. Reina wil werken
in een nachtclub, maar dan als be-
drijfsleider. De overige dames heb-
ben aangegeven alleen in de hore-
ca actief te willen blijven. METRO

Groningen krijgt de
première Brood-film

DE HERMAN Brood-film Wild Ro-
mance gaat zaterdag 4 november
niet in Amsterdam, maar in Gro-
ningen in première. Dat heeft pro-
ducent Bob Hubar gisteren gemeld.
De wereldpremière valt samen met
de opening van een tentoonstelling
in het Groninger Museum over
werk en leven van Brood.

Beide gebeurtenissen zijn in het
eerste weekeinde van november ge-
pland, omdat Brood op 5 november
zestig jaar zou zijn geworden.
Brood pleegde vijf jaar geleden zelf-
moord door van het dak van het
Hilton in Amsterdam te springen.

Fenomeen
Voor de tentoonstelling, die ‘Het
fenomeen Brood’ is gedoopt, wordt
het hele atelier van de kunstenaar
overgebracht naar het Groninger
Museum. In de gereconstrueerde
werkruimte wordt onder meer mu-
ziek gedraaid van Rock’roll-junkie,
zijn films te zien waarin hij speelde
en hangen foto’s die Anton Corbijn
in de loop der jaren van Brood
maakte. De tentoonstelling wordt
ingericht door Vincent de Pater, die

ook de aankleding van de film Wild
Romance voor zijn rekening nam.

De film Wild Romance concen-
treert zich ook op die periode, toen
de zanger/kunstenaar bevriend
raakte met zijn latere manager
Koos van Dijk.

“Brood heeft onmiskenbaar in-
vloed gehad op de jongerencultuur
in Nederland”, stelt Groninger Mu-
seum-directeur Kees van Twist.
“Maar de meningen verschillen
over zijn rol als kunstenaar en of hij
al dan niet in een museum thuis-
hoort. We hopen Brood de plek in
de kunstgeschiedenis te geven die
hij verdient. Hij heeft zoveel meer
gemaakt dan de snelle schilderijen
met een spuitbus.” ANP

Heldenonthaal voor de 
makers van film Tsotsi
DE MAKERS van de Oscarwinnen-
de film Tsotsi hebben bij terugkeer
vanuit Hollywood in Zuid-Afrika
een helden- onthaal ge-
had. Regisseur Gavin
Hood, acteur Presley
Chweneyagae (foto) en
de rest van het team
werden in een dakloze
bus door het township
Alexandra gereden.
Langs de route stonden
heel veel fans. 

Tsotsi won de Oscar voor beste
buitenlandstalige film. Tsotsi
(straattaal voor ‘gangster’) vertelt

het verhaal van een jonge, gehar-
de gangster uit een township bij
Johannesburg. Hij steelt een auto,

schiet de eigenaar
neer en ontdekt een
baby op de achter-
bank. De baby brengt
een zorgzame kant in
de agressieve jongen
naar boven.

De Zuid-Afrikaanse
filmindustrie verwacht
een nieuwe impuls

door de Oscarwinst. Ook president
Mbeki toonde zich eerder deze
week verheugd. ANP

TUMOR BIJ SEAN CONNERY VERWIJDERD
Bij de voormalige James Bond-vertolker Sean
Connery is een tumor uit de nier verwijderd. Dat
heeft een woordvoerder van de 75-jarige acteur
gezegd. De zegsman zei dat Connery de operatie
enkele weken geleden in New York onderging en
dat de acteur volledig is hersteld. ANP

REAL-LIFE SOAP MET ANDRÉ RIEU
André Rieu krijgt een eigen real-life soap. De
TROS is naar eigen zeggen voor 95 procent
rond met de artiest over de registratie van de
voorbereidingen op en uitvoering van zijn
grote concert in Wenen en een Amerikaanse
tournee. ANP

DE DAMES van ‘Uit het leven’ moeten een andere betrekking zoeken, omdat hun project is gestrand.
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Vera

• Behalve in het Groninger Museum
worden begin november ook op
andere plaatsen in de stad Gronin-
gen bijzondere activiteiten rond-
om Herman Brood georganiseerd.
Eén van de centrale locaties wordt
poptempel Vera, waar Brood eind
jaren zeventig regelmatig optrad. 
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ontmoet leuke vrijgezellen!

relatieplanet.nl
surf naar www.relatieplanet.nl

GOLDEN GLOBE en Emmy winnares Sarah Jessica Parker zwaait naar haar fans tijdens een persconferentie om haar
laatste film ‘ Failure to Launch’ te promoten. EMILIO NARANJO/EPA

GOLDEN GLOBE ÈN EMMYSARAH

GREGORY SIERADZAN
productmanager 
Universal Music

De release van het nieuwste al-
bum van Prince, 3121 genaamd,
wordt volgens uitgeverij Universal
Music wel erg bijzonder: fans kun-
nen namelijk een ‘Purple Ticket’
winnen.

◗ Wat is een Purple Ticket?
◗ ◗ Een Purple Ticket geeft toe-
gang tot de ultieme prijs: een 
privèconcert bij Prince.
◗ Waarom nodigt Prince zijn fans
thuis uit?
◗ ◗ Hij heeft een hechte band met
zijn fans. Op zijn nieuwste cd staat
een nummer waarop hij beschrijft
hoe het is om bij hem langs te ko-
men. Hij nodigt zijn fans nu uit
om dat ook echt te gaan doen. En
dat kan dus door deze prijs!
◗ Hoe groot is je kans om de ‘Pur-
ple Ticket’ in Nederland te win-
nen?
◗ ◗ Die kans is 1 op de 15.000. Op
de eerste 15.000 albums zit een
unieke code waarmee je dus een
bezoek aan Prince kunt winnen.
◗ Dat is wel erg weinig...
◗ ◗ Ja, maar Nederland is het eni-
ge land buiten Amerika dat kans
maakt op deze prijs. Statistisch 
gezien heb je een veel grotere kans
op het winnen van een ticket in
Nederland dan in Amerika.
◗ Kunnen we nog een optreden in
Nederland van Prince verwach-
ten?
◗ ◗ Dat durf ik niet te zeggen. Bij
Prince weet je het nooit. Het kan
zo maar zijn dat hij morgen drie
keer Ahoy’ heeft geboekt.

ELIZA BERGMAN

Treble gokt op succes Treble-taal

Het muzikale trio Treble gaat
vol vertrouwen naar Athene
waar het Eurovisie Songfesti-
val zal plaatsvinden. Het 
brabbeltaaltje van de band 
is namelijk universeel.

Amambanda, oftewel ‘zet ’em op’.
Met dat liedje hopen de meiden
van Treble, zondagavond de win-
naar van het Nationaal Songfesti-
val, hoge ogen te gooien tijdens
het Eurovisie Songfestival in mei
in Athene. Hun eigen fantasietaal
is naar eigen zeggen hun belang-

rijkste troef op het internationale
podium. “Onze Treble-taal is uni-
verseel”, verklaarden de Limburg-
se artiesten na afloop van het lied-
jesevenement. Hun eigen brabbel-
taaltje kent wel enkele codes. Zo is
er dus een vertaling voor  Aman-
banda. “Maar onze taal moet je
toch vooral voelen”, legde zange-
res Caroline Hoffman (30) uit.
“Het winnende lied gaat over je
ongelofelijk goed voelen, over je
gevoel achterna gaan. Die energie
proberen we althans uit te stra-
len.”

Naast Hoffman wordt het trio
gecompleteerd door de zusjes 

Nina (20) en Djem van Dijk (18). 
Samen maken ze al tien jaar mu-
ziek, maar in 2004 braken ze door
met de nummer 1-hit ‘Ramagana-
na’. Treble noteerde een afgete-
kende overwinning op de andere
twee kandidaten aan het liedjes-
festijn. De vroegere Idols-deel-
neemster Maud kreeg 13 procent
van de stemmen, terwijl de Am-
sterdamse rockband Behave 10
procent binnensleepte. De Treble-
meiden dreven even op een roze
wolk. “Voor ons is het een droom
om met ons ding naar buiten te
gaan.”
En naar buiten gaan dat zullen ze

zeker doen. Voorafgaand aan 18
(voorronde) en 20 (finale) mei zul-
len ze zoveel mogelijk landen be-
zoeken om zich daar zo geliefd
mogelijk te maken en zoveel mo-
gelijk stemmen voor zich te win-
nen. Maar de support in eigen
land vergeten ze niet. “De steun
van onze fans was hartverwar-
mend.”

NOS-directeur G. Dielessen ver-
klaarde na de laatste tonen dat
Treble altijd al zijn persoonlijke fa-
voriet was. “De overwinning van
deze band is het levende bewijs
van de nieuwe aanpak van het
Songfestival.” Enkele dagen gele-
den maakte hij bekend dat vol-
gend jaar de NOS het festival wel-
licht niet meer verzorgt. Dit
omdat een dergelijk evenement
niet meer tot de kerntaken van de
NOS behoort.

Talpa
Staatssecretaris Van der Laan 
(Media) was ook aanwezig in de
Amsterdamse Music Hall en 
maakte zich niet veel zorgen over
de toekomst van de liedjes-
wedstrijd. Presentator Paul de
Leeuw stelde in de uitzending tel-
kens dat het evenement waar-
schijnlijk wel naar Talpa zal gaan.
“Dat zal in ieder geval niet gebeu-
ren”, schetste de D66-politica. “Het
Songfestival moet namelijk door
een publieke omroep worden ge-
maakt.”

MARTIJN KAMANS/ANP

HET EIGEN brabbeltaaltje van Treble kent verschillende codes.  Zo betekent ‘Amambanda’: ‘Zet ‘em op’.
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• SCHOONHEID De Arubaanse Zizi Lee,
tweede op de Miss Worldverkiezing in
2001, verruilt Amsterdam voor een
dorpje in Vlaanderen. De 24-jarige
schoonheid verloofde zich zaterdag met
autohandelaar Stijn Elshout (23) uit het
Vlaamse Wezeren. Ze gaat zich in het
dorpje vestigen om in Europa door te
breken als kledingontwerpster. Zizi Lee,
voormalig Miss Aruba, is een beroemd-
heid op de Antillen. Ze figureerde in
veel reclames, waaronder Panthene
shampoo. ANP

• ELIZA Celine Purcell, die een contract
had getekend om in de Rembrandt-musi-
cal van Henk van der Meydens Stardust
Theatre B.V. de rol van Hendrickje Stoffels
te gaan spelen, gaat echter Eliza Doolittle
doen in My Fair Lady van Stage Entertain-
ment van Joop van den Ende. “Het is
waar dat wij Celine Purcell al gecontrac-
teerd hadden voor één van de drie vrou-
wenrollen in Rembrandt De Musical. Sta-
ge Entertainment bood haar daarna de
rol aan van Eliza in My Fair Lady.’’ ANP

15,- 
PrePay-
tegoed
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49,99

Nokia 1600
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en 15,- PrePay-tegoed
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Snel je rijbewijs in 5, 10 of 30 dagen!

All-in-Solo.nl    0900 - 400 50 50 10
 c

pm
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EEN MINUUTJE

DE NEDERLANDSE film Lepel heeft
op het Reel 2 Real festival in Cana-
da de Youth Jury Award gewon-
nen voor beste film voor 9 jaar en
ouder. Lepel is geregisseerd door
de vorig jaar overleden Willem
van de Sande Bakhuysen. De prijs
werd toegekend door een jeugdju-
ry. 

Lepel won al eerder verscheide-
ne prijzen; in Nederland het Gou-
den Kalf voor beste productie-
ontwerp en verder in onder meer
Noorwegen, Duitsland en Groot-
Brittannië. Lepel is een familie-
film over de 9-jarige Lepel (Joep
Truijen) die ontsnapt aan zijn ge-
mene oma (gespeeld doorLoes Lu-
ca). Hij verstopt zich, gaat op zoek
naar nieuwe ouders en beleeft tij-
dens die zoektocht de gekste
avonturen.  ANP

Film Lepel wint
in Canada prijs
categorie jeugd 

ANAHIi, Mayte, and Maria, de drie
leden van de in Mexico razend-
popualire meidengroep RBD traden
gisteren op in Panama City.

TITO HERRERA/AP

SPETTEREND
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Wyclef de veelzijdige
Producer, Fugee, acteur, 
activist en bevriend met wilde
dieren - Wyclef Jean is en
heeft het allemaal.

“Het punt met Wyclef”, zegt Cuba
Gooding junior die met hem in
Dirty speelde “is dat mensen zich
niet realiseren hoe grappig hij is.”
Gooding herinnert zich in het bij-
zonder een incident met een py-
thon. “Als je dieren op de set hebt,
zijn er ook altijd ongeveer vijftien
trainers aanwezig”, legt hij uit.
“En Wyclef zegt: ‘Geef me het dier
maar, dan zal ik je laten zien hoe
we dat in Haïti doen’. Hij doet een
salto achterover met de slang om
zich heen geslagen. En wij staan
allemaal “Ah...!”

Omdat Gooding me ook zegt
dat ik naar het ‘leeuwenverhaal’
moet vragen, is dat de eerste vraag
die ik stel tijdens het interview in
zijn hotelkamer. 

Liefde voor leeuwen
“Oh, het verhaal met de leeuw”,
lacht Wyclef. “In 1998 stond ik op
het toneel met een leeuw, die op
een nacht ontsnapte. Maar over
twee weken ga ik naar Haïti en
breng hem mee naar het carnaval,
daar ga ik hem mínstens drie keer
loslaten.” Zijn vrouw Marie Clau-
dette, ook in de kamer, lacht.
“Daar ga ik niet bij in de buurt
staan.” Wyclef benadrukt zo nog
maar eens zijn liefde voor leeu-
wen. “Totdat ze je arm afbijten
ja..”, lacht zijn vrouw. 

Wyclef draagt een spijkerbroek en
t-shirt met ‘Yele Haïti’, de naam
van zijn stichting. De zanger ver-
huisde van Haïti naar Brooklyn
toen hij tien was, en ging een paar

weken geleden terug naar zijn
moederland om te stemmen. “Dat
was een hele trip, want het vlieg-
veld was gesloten”, legt hij uit. “Ik
moest een grote show doen met
de Fugees en ben via Miami en de
Dominicaanse Republiek naar 
Haïti gereisd. Het was een lange
dag...”

Haïti
De stichting richt zich op kinde-
ren. “Toen ik Haïti verliet ging het
allemaal om de Amerikaanse
droom. Nu breng ik de droom te-
rug naar Haïti en laat ik de kinde-
ren hun eigen Haïtiaanse dromen
hebben.” 
Nu zijn band de Fugees zo’n suc-
ces heeft, dromen de kinderen er
juist van om de volgende Wyclef,

Pras of Lauryn Hill te zijn. Zonder
de drama dan. “Dit is rock ‘n rol”,
zegt Wyclef. “Als je het over rock
‘n roll hebt, praat je over de Fu-
gees. Zonder de drugs dan.” 

Dave Chappelle
Na de preview van de nieuwe
nummers op een pre-Grammy
concert en het verschijnen in de
documentaire ‘Dave Chappelle’s
Block Party’, zijn de Fugees bezig

met het uitbrengen van een nieuw
album. “Ik denk dat er teveel ta-
lent in de groep zit, iedereen geeft
zijn eigen ideëen. Ik denk dat het
merk ‘Fugees’ veel waard is, dus
waarom zouden we die waarde la-
ten dalen door troep uit te bren-
gen?”

Coach
Ook wat betreft acteren wil Wyclef
duidelijk maken dat hij zijn stre-
pen verdiend heeft. “Ik heb eerder
off-broadway stukken gedaan.
Toen ik op de set kwam zei Cuba:
“Heb je een coach nodig?” Toen
antwoorde ik: “Ik ben opgegroeid
in een derdewereldland, ik heb ge-
noeg gezien.”  AMY BENFER/ METRO

WYCLEF IS opgegroeid in een derdewereldland en vind dat hij al genoeg heeft gezien.

De drie gezichten van Wyclef

• Wyclef over zijn drie levens.

• Fugee: “We werken aan een
nieuw album dat in het najaar uit-
komt, tot die tijd kunnen fans on-
ze muziek van het internet halen.”

• Solo artiest: “Ik heb net Shakira’s
single ‘Hips don't lie’ geprodu-
ceerd, en ik ben net begonnen
met deel 2 ‘Carnival’.”

• Activist: “Ik zeg tegen mensen die
vijf dollar hebben dat ze een heel
gezin kunnen voeden. Maar waar
hebben we het over als het niet
over geld gaat, maar over trots.
Ik wil dat Haïti opbloeit.” 

Als je het over rock ‘n
roll hebt, praat je over de
Fugees. Zonder de drugs dan.”

WYCLEF JEAN

Klaar voor de lente? Primafoon in 

ieder geval wel. Want zoals je ziet 

maakt een kleine rekensom al snel 

duidelijk dat je dit voorjaar kunt pro-

fiteren van heel veel extra voordeel. 

Wat je ook zoekt. Kom vandaag nog 

langs en tel uit je winst!

De pluspunten 
van het voorjaar Nokia 3120

I.c.m. een 2-jarig KPN 
Mobiel 20 abonnement

Nokia carkit 
professioneel 
ingebouwd 
vanaf 59,-*

* Vraag naar de voorwaarden

0,-

Samsung S410i

I.c.m. een 2-jarig KPN 
Mobiel 20 abonnement

GRATIS 
Bluetooth carkit 

professioneel 
ingebouwd 

voor je deur*
* Vraag naar de voorwaarden

0,-

www.uip.nl
VANAF DONDERDAG IN DE BIOSCOOP

Het Grote Sms-Boek

Geen tijd voor 
een telefoon-
gesprek? Een 
sms verstuurt 
u in 1 minuut!

Kijk voor meer sms-tips 
op www.kpn.com 
trefwoord ‘sms zakelijk’

tip 1:



De korting geldt niet voor food- en horecabestedingen, boeken, beeld en geluid, ElectricCity, reizen, Diddl, meubelen en gordijnen, arbeids- en maakloon, reparatiekosten inclusief materiaalkosten, facilitaire
kosten, bonnen of plaatskaarten, aankopen bij concessionairs zoals Villeroy & Boch, Hunkemöller, Orange Shop, Dixons, Esprit etc. en artikelen waar wettelijk geen korting op gegeven mag worden. Geen
korting wordt verstrekt over artikelen die (gedeeltelijk) met Air Miles worden gekocht. Korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties. Deze actie is geldig t/m 24 maart 2006.

Winkel nu met extra 
voordeel bij V&D
Besteed minimaal:
30.- en ontvang 10% korting
50.- en ontvang 15% korting
100.- en ontvang 20% korting
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Het Grote Sms-Boek

Is uw collega 
in vergadering 
en niet be-
reikbaar? 
Stuur een sms!

Kijk voor meer sms-tips 
op www.kpn.com 
trefwoord ‘sms zakelijk’

tip2:

Redactie: Hans Peijs (auto@metronieuws.nl)

AUTOHet wordt tijd voor 
doorbraken, zoals rekeningrijden, 
zweeftreinen in de Randstad en 
gratis openbaar vervoer.”

MARNIX VAN RIJ, ERNST & YOUNG,  
over de oplossing van het fileprobleem.

CIJFER

12,9 procent van de
auto’s eind 2005
was uitgerust met

een automaat. In 2000 was dit 10,7
procent. De automaat rukt dus
langzaam maar zeker op.  HP

Renault Twingo is een grote hit
Renault heeft met de Twingo
een enorme hit in huis. Na
dertien jaar heeft Renault on-
langs de mijlpaal van twee
miljoen Twingo’s bereikt.

Dit jaar brengt Renault nog de
nieuwe versie van de Twingo uit,
maar de huidige is eigenlijk nog
prima.

Wat maakt de Twingo tot een zo
geliefde auto? Natuurlijk is er de
aantrekkelijke prijs, maar daar-
mee alleen red je het tegenwoor-
dig niet meer. En ook de aangena-
me kleine maten (3,543 meter om
precies te zijn) alleen zijn niet vol-
doende voor dit megasucces.
Waarschijnlijker is het de goede
mix van innerlijk en uiterlijk.

Mini-mini-mpv
In feite is de Twingo een mini-
mini-mpv, met opvallend veel
ruimte voor zo’n ukkepuk. De
Twingo was één van de eerste 
auto’s waar de achterbank op
rails kon worden verschoven,
waardoor je zowel voor- als achter-
in best lekker zit. Natuurlijk is dit
geen gezinsauto voor ‘the long
run’ maar als de afstand niet te
groot is, is het doorgaans goed uit
te houden. Doorgaans, want lange
mensen moeten onderuit zakken
om niet met de kruin het dak te
raken. De Twingo is overigens een
pure vierzitter. Achterin kun je

geen drie personen kwijt en dat
mag ook niet, omdat een derde
gordel ontbreekt. 

Het interieur is aangenaam. Alle
belangrijke metertjes zijn onder
een soort afdakje in het midden

van het dashboard geplaatst.
Meest opvallend is de naar verhou-
ding enorme digitale snelheids-

meter. Er zijn veel opbergplekjes.
De stoelen voorin zitten puik, zo-
als je van een Franse autobouwer
mag verwachten. 

Halfautomaat
De Twingo is leverbaar met een
halfautomaat, die Quickshift 5
wordt genoemd. De versnellings-

pook ziet er niet anders uit dan bij
een gewone Twingo, maar doet
wel heel andere dingen. In de
Quickshift-uitvoering (1500 euro
extra) kan de auto alleen gestart
worden met het voet op het gaspe-
daal. Daarna geef je gas en de
pook een zetje waardoor de wagen
in beweging komt. De Quickshift 5
is comfortabel, maar absoluut
geen aanrader voor mensen die
van opschieten houden. Dat quick
slaat in elk geval niet op de snel-
heid van handelen. 

Aardig is dat Renault het Twin-
go-feestje viert met leuke aanbie-
dingen. Alle versies van de Twingo
zijn tijdelijk voorzien van airco of
een open dak. Een welgemeende
tip: neem die airco.

HANS PEIJS

DE TWINGO was één van de eerste auto’s waar de achterbank op rails kon worden verschoven.

Renault

• Twingo 1.2 75 Quickshift 5 Initiale.

• Instapmodel: 9.345 euro.

• Goed gelukt: vooral het interieur.

• Minder geslaagd: het gebrek aan
hoofdruimte.

Managers verwachten
meer én langere files
UIT DE Bedrijfsbarometer van
Ernst&Young blijkt dat dat twee-
derde van de Nederlandse ma-
nagers verwachten dat files eerder
langer dan korter worden in de
toekomst. Nog geen tien procent
verwacht betere tijden. 

Van de boodschap van de lei-
dinggevenden zal niemand vrolijk

worden. Bijna zeventig procent
van de managers verwacht dat 
files eerder langer dan korter zul-
len worden. Het openbaar vervoer
zal volgens hen ook weinig soelaas
bieden. Sterker, ook op dit front
wordt eerder een verslechtering
dan een verbetering van de situ-
atie verwacht. Gek genoeg ver-
wachten de bazen niet dat het ei-
gen bedrijf slechter bereikt kan
worden. Iets meer dan de helft (54
procent) meent dat de onderne-
ming net zo goed of slecht kan
worden bereikt als nu, terwijl 28
procent rekent op betere tijden. 

HANS PEIJS

‘Gemeenten kijken te
veel naar zichzelf ’
SECRETARIS Olaf Mudde van de
Commissie Stedelijke Distributie
vindt dat gemeenten veel minder
dan nu alleen naar de eigen situ-
atie moeten kijken bij de oplos-
sing van het stadsverkeer. Volgens
hem dreigt er een ‘enorme lap-
pendeken van gemeentelijke voer-
tuigeisen’, nu steeds meer ge-
meenten regels bepalen onder
welke vervuilende auto’s nog in
het centrum worden toegelaten.
Volgens Mudde dreigen kleine ge-
meenten de dupe te worden van
de wirwar aan regels. HANS PEIJS
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KRAS SterVakanties

heeft o
p Curaçao:

• de allerlaagste prijsgarantie

• gratis Dolphin Encounter

t.w.v. $ 69

• gratis toegang tot Sea

Aquarium

• gratis 1 week de Telegraaf 

• eigen bussen voor tra
nsfers

• schitte
rende excursies

• eigen reisleiding ter plaatse

Dus waarom ergens anders boeken??

Op en top reisvoordeel! ®
2-/3-/4-daagse autoreis
Vrijwel iedere vrijdag van 24/3 t/m 28/10
verblijf in Hilton Brussels City****• uitgebreid ontbijtbuffet
• in hartje centrum • GRATIS gebruik healthcenter met sauna & fitness
Reisnummer AUTO 17.637, zie www.kras.nl/auto17637

Hilton BRUSSEL****

69!v.
a.

BELGIË... met KRAS natuurlijk!

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

3-/4-daagse autoreis
Vrijwel iedere vrijdag van 24/3t/m 27/10
verblijf in 4-sterren Crowne Plaza Antwerp**** • ontbijtbuffet
• GRATIS gebruik van o.a. fitnesscentrum met sauna, binnenzwembad
Reisnr. HW 56.528 en AUTO 17.666, zie www.kras.nl/auto17666

Crowne Plaza ANTWERPEN****

75!v.
a.

3-/4-/5-daagse autoreis
Vrijwel iedere ma., di., wo. en vr. van 27/3 t/m 30/10
verblijf in Scandic Hotel  Brugge**** • ontbijtbuffet • GRATIS parkeer-
gelegenheid• tips: de Grote Markt, prachtige gildenhuizen, de Meir
Reisnummer HW 56.591, zie www.kras.nl/hw56591

Bourgondisch BRUGGE****

89!v.
a.

3-/4-/5-daagse autoreis
Vrijwel iedere vrijdag en maandag van 24/3 t/m 30/10
verblijf in AC hotel Arlux Ardennes • ontbijt en diner • gebruik 
parkeergelegenheid • prachtige bosrijke en heuvelachtige omgeving
Reisnrs. HW 56.634 en AUTO 17.701, zie www.kras.nl/hw56634

De ARDENNEN

89!v.
a.

2-/3-/4-/5-daagse autoreis
Vrijwel dagelijks van 18/3 t/m 31/10
verblijf in super-de-luxe Hilton Antwerpen****+ in hartje centrum •
ontbijtbuffet • o.a. restaurants • tips: Rubenshuis en de Grote Markt
Reisnummer AUTO 17.651, zie www.kras.nl/auto17651

Hilton ANTWERPEN****+

89!v.
a.

3-/6-daagse autoreis
Diverse data van 2/4 t/m 24/10
verblijf in Best Western Hotel Imperial • ontbijtbuffet • VIP gasten-
kaart voor speelzaal van casino • in centrum met strand op 50 m
Reisnummer AUTO 17.603, zie www.kras.nl/auto17603

OOSTENDE aan zee

99!v.
a.

W W W.K R AS .N L   •   W W W.K R AS .N L   •   W W W.K R AS .N L   •   W W W.K R AS .N L 1
1

.2

Tropisch CURAÇAO****
9-/12-/13/16-/23-daagse strandvakantie

AVILA HOTEL****
• uniek verblijf in voormalig gouveneurswoning
• direct aan een prachtig privé-strand 
• op loopafstand van het centrum van Willemstad
• bar, Grand Terrace, panoramarestaurant ‘Blues’ op

de pier met regelmatig live-muziek
• buitenbar, gratis kluisjes, ligstoelen en tennisbaan
• regelmatig entertainment, zoals live-jazzmuziek en

een Antiliaanse avond
• Relax au Paradis Spa met o.a. massage
• keuze uit standaard-, Deluxe of Blues Wing kamer
• gratis shuttlebusservice naar Willemstad

INCLUSIEF:
• vliegreis Amsterdam–Curaçao v.v. 
• transfer luchthaven–

accommodatie v.v.
• verblijf in accommodatie 

naar keuze
• reisleiding ter 

plaatse

Vrijwel iedere ma., wo. en vr. van 22/3 t/m 30/10
9 dgn 16 dgn 9 dgn 16 dgn

Mrt. v.a. € 584 € 804 Juli v.a. € 899 € 1095
Apr. v.a. € 649 € 839 Aug. v.a. € 629 € 809
Mei v.a. € 615 € 789 Sept. v.a. € 649 € 839
Juni v.a. € 569 € 749 Okt. v.a. € 629 € 839

Toeslagen:luchthaven-/toeristenbelasting, brand-
stoftoeslag en reserveringskosten € 147 (t/m mrt 
€ 146)

Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Reisnummers CW 57.252 en CZ 19003, zie
www.kras.nl/cw57252 of www.kras.nl/cz19003

539!v.
a.

CHOGOGO RESORT****
• bungalows gebouwd in Caribische stijl 
• tegenover het strand van de Jan Thiel Baai
• 2 x per dag shuttleservice naar Willemstad
• resort bestaat uitsluitend uit laagbouw 
• bar en restaurant met uitgebreide kaart 
• sfeervolle barbecue- en muziek avonden 
• Caribische tuin met (kinder)zwembad 
• GRATIS mountainbikeclinic bij verblijf tussen 15/5

en 19/6: unieke kans om te mountainbiken met
Joop Zoetemelk, Gerrit Solleveld, Rob Harmeling of
Erwin Nijboer!!

Vrijwel iedere ma., wo. en vr. van 5/4 t/m 30/10
9 dgn 16 dgn 9 dgn 16 dgn

Apr. v.a. € 619 € 779 Aug. v.a. € 625 € 799
Mei v.a. € 579 € 729 Sept. v.a. € 639 € 835
Juni v.a. € 539 € 689 Okt. v.a. € 629 € 835
Juli v.a. € 909 € 1139

Toeslagen:luchthaven-/toeristenbelasting, brand-
stoftoeslag en reserveringskosten € 147 (t/m mrt 
€ 146)

Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Reisnr. CZ 19.002, zie www.kras.nl/cz19002 

Redactie: Angela Severs  (gezondheid@metronieuws.nl)

GEZONDHEID

Last van slechte adem?
In Groningen wordt een speci-
aal spreekuur gehouden voor
mensen met halitose. Met
wat? 

Heb je een collega met een slechte
adem? Of deinst iedereen spon-
taan achteruit zodra je op minder
dan twee meter afstand komt? In
Groningen kun jij (of je collega) te-
recht op een speciaal spreekuur. 

Geaccepteerde vormen
Iedereen stinkt wel eens uit zijn
mond, bijvoorbeeld na het eten
van knoflook, door stevig roken of
na een avondje doorzakken. En ‘s
ochtends is je adem meestal ook
niet te harden, door de lage speek-
selproductie tijdens je slaap en de
afbraak van zwavelhoudende ei-
witten in de mond. Voor deze inci-
dentele geaccepteerde vormen van
halitose hoef je niet naar Gronin-
gen af te reizen. Anders ligt het als
je altijd uit je mond ruikt en men-
sen je daarom zelfs mijden. 

Bacterieën
Bij meer dan negentig procent van
de patiënten met een slechte

adem ligt de oorzaak in de mond.
Dit ontstaat door bacteriële tand-
plak bij tandvleesontsteking of
bacteriële plak op de tong. In de
mond zitten altijd wat bacteriën

die sterk ruikende gassen produce-
ren zoals zwavelwaterstof (rotte ei-
erengeur). Als er heel veel van die
bacteriën in de mond zijn, worden
veel van die gassen geproduceerd

en ga je stinken. 
Tijdens het spreekuur bij de Po-

likliniek Tandheelkunde en Mond-
zorgkunde van het Universitair
Medisch Centrum Groningen kan
de diagnose worden gesteld door
mondonderzoek, analyse van

ademgassen en eventueel bacterio-
logisch onderzoek van de tong. 

Gelukkig is halitose het goed te
behandelen. De behandeling be-
staat -afhankelijk van de oorzaak-
uit een goede mondhygiëne en
professionele gebitsreiniging en/of
een combinatie van het gebruik
van een tongschraper en een gor-
gelmiddel. ANGELA SEVERS

Halitose

• Ongeveer 15% van de bevolking
heeft chronisch last van een slech-
te adem. 

• Het is een serieuze aandoening,
waar nog een groot taboe op rust.
Je zegt immers niet snel tegen ie-
mand dat hij of zij uit de mond
ruikt. 

• Patiënten met halitose raken vaak
in een sociaal isolement. 

WORD JE gemeden omdat je uit je mond stinkt? Reis dan af naar Groningen. 

A
N

P

ALLEMAAL AAN DE BORST 
In het kader van de campagne ‘Borstvoe-
ding verdient tijd’ wil het Voedingscen-
trum een recordaantal baby’s die  moe-
dermelk krijgen samen brengen op de
Negen Maanden Beurs.  Opgeven kan op
www.voedingscentrum.nl. SCRIPTUM

CIJFER

6 Van de Europese scholieren in de
leeftijd van 13 tot 15 jaar rookt een
op de zes. Dit blijkt uit een groot

internationaal onderzoek onder ruim
750.000 leerlingen van bijna 10.000
scholen in 131 landen. SCRIPTUM

Infectieziektes
tegen allergie
“KINDEREN MET de infectieziekte
TBC hebben minder allergieën”,
concludeert Charlie Obihara, kin-
derarts in het UMC Utrecht op ba-
sis van onderzoek in Zuid-Afrika.
Dit ondersteunt de zogenoemde
hygiënehypothese, die stelt dat
allergie een uiting is van een ver-
veeld immuunsysteem. 

Kinderen in het schone Westen
maken tegenwoordig amper infec-
tieziektes door, waardoor het im-
munsysteem op jonge leeftijd te
weinig wordt gestimuleerd. Het
immunsysteem gaat zich daar-
door richten op onschuldige prik-
kels zoals pinda-eiwit en pollen,
met allergieën zoals astma en
hooikoorts tot gevolg. Deze nog
niet bewezen hypothese zou ook
de dramatische toename van
allergie in de Westerse wereld ver-
klaren.  SCRIPTUM

KORTOM

• GRIEPPRIK Onderzoek van de Univer-
sity of Birmingham wijst uit dat de
griepprik bij jonge vrouwen beter werkt
na een geestelijke of lichamelijke in-
spanning. Bij jonge mannen trad dit ef-
fect niet op. De onderzoekers denken
dat stress misschien het afweersysteem
stimuleert. SCRIPTUM



GEZONDHEID

laten we welzijn

Zorg dat je écht 
iets betekent in 
je werk. 
Kom werken in 
de zorg!

Meer informatie: 
www.mediinterim.nl 

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 dg. UAI
v.a.€ 349.-

ANTALYA: TITANIC RESORT 5* UAI ( LANDZICHT )
1/3 - 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 shop-
pers 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 3/3 t/m 31/3 v.a. 249.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het Grote Sms-Boek

Een collega 
succes wensen 
of feliciteren? 
Een sms’je is 
altijd attent!

Kijk voor meer sms-tips 
op www.kpn.com 
trefwoord ‘sms zakelijk’

tip3:

Care4Care is dringend op zoek naar,

EEN ACCOUNTMANAGER,
gediplomeerde

VERPLEEGKUNDIGEN (niveau 4/5, Dialyse,
KA, OK, IC, Anesthesie en leidinggevend) 

en

VERZORGENDEN IG (niveau 3)

voor de regio's Noord-Holland,Zuid-Holland en Utrecht.
Vaste aanstelling, goede arbeidsvoorwaarden en 

afwisselend werk. 
Neem contact op met met Louisa Marinussen 010-4778140

www.Care4Care.nl

KNIELEND BEVALLEN
Knielend bevallen is minder pijnlijk
dan zittend bevallen, zo blijkt uit
Zweeds onderzoek onder 271 zwan-
gere vrouwen, gepubliceerd in het

International Journal of Obstetrics
and Gynecology. SCRIPTUM

Sportblessures brengen hoge kosten
met zich mee voor behandeling en arbeids-
verzuim, maar de in geld uitgedrukte
gezondheidswinst door sportbeoefening is
vele malen groter” ERICA TERPSTRA  

voorzitter van NOC*NSF

HET WNF IS een campagne gestart
om op te roepen tot het consume-
ren van verantwoord gevangen
vis. Overbevissing en bijvangsten
bedreigen namelijk het voortbe-
staan van heel veel vissoorten, zo-
als zwaardvis, tong en paling.
Daarom heeft het WNF de VISwij-
zer ontwikkeld, waarin staat wel-
ke vissoorten wel en niet verant-
woord gevangen zijn. 

De VISwijzer is te downloaden
op www.wnf.nl. Vis bevat visvetzu-
ren, die gunstig zijn voor het hart-
ritme en beschermen tegen hart-
en vaatziekten. De Gezondheids-
raad heeft voor deze visvetzuren
een aanbevolen dagelijkse hoe-
veelheid opgesteld. Als je één tot
twee keer per week vis eet, krijg je
genoeg visvetzuren binnen. Vette
vis bevat veel supergezonde vetzu-
ren. SCRIPTUM

‘Verantwoord
vis eten moet’

Geen loerende blikken
bij nieuwe fitness-rage
Overgewaaid uit Amerika en
helemaal hot. Het women on-
ly fitnessconcept Curves heeft
wereldwijd vier miljoen vrou-
wen overtuigd. Maar is het
ook wat voor de Nederlandse
vrouw? 

Bekende actrices als Kirstie Alley
en Ellen DeGeneres hebben het in
Amerika al ontdekt: Curves. Ont-
zettend veel afvallen en tegelijker-
tijd werken aan je bloeddruk. 

Geen gestaar
Curves biedt vrouwen over de hele
wereld een complete workout in
een half uurtje. En daarbij geen
blikken van mannen die naar je
kijken terwijl je de bilspieren aan-
spant. Maar volgens Alex Lanz,
manager van Curves Holland, is
de combinatie van kracht- en con-
ditietraining in één concept voor-
al het unieke. “Wat we doen is de
vrouwen in een cirkel binnen een
half uur de acht toestellen af la-
ten gaan.” 

Een zoveelste veelbelovende ra-
ge op het gebied van fitness? “We
bestaan al zestien jaar op de fit-
nessmarkt, vrouwen vinden dit

Curves

• Curves is een fitnessconcept met
10.000 vestigingen in 31 landen.
Naast Amerika, Spanje en Brazilië
wordt Nederland nu officieel voor-
gesteld aan deze formule. Duur?
Een maandje Curves kost je 39 eu-
ro. 

wereldwijd dus meer dan een ra-
ge,” zegt Lanz.

Componenten
De hydraulische toestellen zijn het
geheim. Veel en snellere bewegin-
gen maken en geen gewichten ver-
stellen, dat duurt te lang. Via de
vijf basiscomponenten wordt de
workout compleet. Warming-up,
cardio training, krachttraining,
cooling down en stretching, dan
ben je pas echt gezond bezig, zegt
Gary Heavin, oprichter van Cur-
ves. “Na je bodycheck houden we
bij hoe het staat met zowel je ge-
wicht als bloeddruk en conditie.” 

Heavin houdt van vrouwen, ge-
zonde vrouwen. “Wereldwijd wil
ik vrouwen gezonder maken. Veel
vrouwen hebben geen motivatie,

omdat ze er tegenop zien of om-
dat het teveel tijd kost. Dit kost je
drie keer een half uurtje per week,
that’s all. ” 

Women only
Curves is er niet alleen voor vrou-
wen, het wordt ook beheerd door
vrouwen. In Nieuwegein draait er
al een club, onder leiding van
Margreet Verheij. Naast de admini-
stratie en bar doet ze zelf ook
mee. “Ik voel me er op mijn ge-
mak. En dat sporthok met overal
spiegels en kijkende mannen, dat
mis ik al helemaal niet.” 

ARAN BADE
Metro-verslaggever

HEB JE OOK genoeg van die starende blikken tijdens het sporten?
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08.40 Goedemorgen Neder-
land. 09.00 NOS-Journaal.
09.15 Nederland in beweg-
ing. 09.30 That’s the ques-
tion. 10.00 MAX & Catherine.
10.55 Vreemde kostgangers.
11.30 De rijdende rechter.
12.00 NOS-Journaal. 12.10
Man bijt hond. 12.40 Lingo.
13.00 NOS-Journaal. 13.10
NOS-Sportjournaal. 13.20
Radar. 13.48 CDA. 13.55 De
wereld draait door. 14.40 De
Wandeling. 15.10 NCRV
Dokument: Een familie van
vaders. 16.00 NOS-Journaal.
16.05 Bedreigde paradijzen.
17.00 NOS-Journaal. 17.10
Soeterbeeck. 17.35 MAX &
Catherine. 
18.30 That’s the question.
18.55 Man bijt hond.
19.30 De Eilanders.
20.00 NOS-Journaal.
20.30 Netwerk.
21.05 Hoe?Zo!
22.00 Het elfde uur.
22.45 Ik mis je.
23.15 Geloof, seks &

(wan)hoop.
23.45 NOS-Journaal.
00.05 Nederland helpt. 00.35
Man bijt hond. 01.00 Nacht-
tv: Netwerk herhaling. 

07.00 NOS-Journaal. 14.00
NOS Het Vragenuurtje. 15.00
NOS-Journaal. 17.00 NOS-
Journaal. 17.17 Trekkingblok
Lingo. 17.25 ONM. 17.50 On-
afhankelijke Senaatsfractie.
17.59 Twee Vandaag. 18.00
NOS-Journaal. 18.20 Actua-
liteiten. 
18.50 NOS-Sportjournaal.
19.00 Opsporing ver-

zocht.
19.30 ONM.
20.00 NOS UEFA Cham-

pions League: voorbe-
schouwing: Interna-
zionale - Ajax.

20.40 NOS UEFA Cham-
pions League: Inter-
nazionale - Ajax.

22.40 NOS-Journaal.
22.45 NOS UEFA Cham-

pions League: nabe-
schouwing: Interna-
zionale - Ajax.

23.05 NOS-Sportjour-
naal.

23.35 The Practice.
00.25 NOS-Journaal 20.00
herhaling. 00.55 Twee Van-
daag. 01.25 NOS-Journaal en
NOS-Sportjournaal. 

14.04 Z@ppelin. 14.05 Peppi
en Kokki. 14.20 Teletubbies.
14.45 Tweenies. 15.05 De
wereld is mooi. 15.44 Z@pp.
15.45 Scooter: Secret agent.
16.15 NOS-Jeugdjournaal.NL.
16.20 Hier is Ian. 16.43
BlinQ. 17.09 Z@ppelin. 17.10
KRO’s Kindertijd. 17.11 So-
phie schminkt haar vader.
17.14 Brum. 17.24 Mijn
mooiste prentenboek. 17.29
De wilde paarden van Sardi-
nië. 17.35 Sesamstraat. 17.54
Z@pp. 17.55 Villa Achter-
werk. 17.56 Buiten gebruik.
17.59 Mijn huis. 18.10 Top-
stars. 18.25 Het Klokhuis. 
18.45 NOS-Jeugdjournaal.
19.00 De wereld draait

door.
19.50 Clubvan100.nl.
20.25 Het uur van de

wolf: De keuze van
Robert Hughes.

21.25 Met het mes op tafel.
22.00 NOS-Journaal.
22.20 Nova/Den Haag

vandaag.
23.00 Shouf shouf de serie.
23.30 Werken bij de top-

kok.
00.00 Vergezicht: De Japanse
levensles. 

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

slechte tijden.
20.30 TV Makelaar.
21.30 In Holland staat

een huis.
22.30 4 in het land.
23.00 Een plek onder de

zon.
23.30 RTL Nieuws.
23.45 RTL Weer.
23.50 Oprah Winfrey

show.
00.39 Teleshop 4. 00.40 Cupi-
do. 03.00 Hanna and Mike’s
dating tv. 05.30 Shop 4 nop. 

09.00 Tel sell. 10.00 Best of
homeshopping. 13.00 Tel
sell. 14.00 Best of shopping.
14.30 Telegames. 15.30 Tele-
shop 5: Best of shopping.
16.00 Days of our lives. 16.45
Dr. Phil. 17.40 Jensen! 18.25
The king of Queens. 
18.55 The nanny.
19.25 Het zonnetje in

huis.
19.55 Flodder.
20.30 CSI: Miami.
21.30 Gordon Ramsay:

Oorlog in de keuken!
waarin de Britse kok
Gordon Ramsay op de
voet wordt gevolgd.
Hij neemt een kijkje in
verschillende keukens
en ontdekt nieuw ta-
lent.

22.30 Jensen!
23.15 RTL Boulevard.
00.05 The king of Queens.
00.29 Teleshop 5. 00.30 Shop
4 nop. 00.45 Poolparty. 02.00
Babenight. 05.30 Het Elei
journaal.

15.30 Good morning, Miami.
15.55 Disney feest: Aladdin.
16.25 The mummy. 16.55 Ro-
seanne. 17.20 ER. 18.15
McLeod’s daughters. 
19.10 Charmed.
20.00 Friends.
20.30 Desperate house-

wives.
21.25 Evelien. Een vrouw

van nu. Ze leidt op het
oog een benijdens-
waardig leven. Maar is
Evelien gelukkig? Ze
weet het niet. Ze heeft
het idee dat er iets mist,
maar ze weet niet wat.
Hierdoor komt ze in
herkenbare, komische
maar ook schrijnende
situaties terecht. Man of
minnaar, werk zoeken
of shoppen, voor haar
gezin of voor zichzelf
kiezen zijn een paar van
de vragen waarmee
Evelien worstelt.

22.00 Grey’s anatomy.
22.55 Law & order: Cri-

minal intent.
23.50 Friends.
00.20 Arkansas Children Hos-
pital. 

06.15 Zorro. 06.35 The Way-
ans Bros. 07.00 Tele 6: Tel
Sell. 08.00 Lois & Clark: The
new adventures of Super-
man. 08.55 Tele 6: Tel Sell.
09.55 Shownieuws. 10.55 Te-
le 6: Tel Sell. 12.00 Sally Jesse
Raphael. 12.50 Fruitshake.
13.55 Adoption stories. 14.25
Cybill. 14.55 Gammo update.
15.00 Dress up. 16.35 The fly-
ing doctors. 17.30 According
to Jim. 18.00 Lachen om ho-
me video’s. 
19.00 Actienieuws.
19.25 Shownieuws.
20.30 K-19: The widow-

maker.
22.30 Hart van Neder-

land.
22.45 Piets weerbericht.
22.50 K-19: The widow-

maker. Vervolg van
20.30 uur.

23.20 Shownieuws.
23.45 Moordzaken.
00.15 Xplosief. 01.10 Nacht-
programmering: 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 Joling & Gordon

over de vloer.
21.30 Out of practice.
22.05 Enkele reis naar de

hel. over de activitei-
ten van de Special Re-
moval Unit. Deze ge-
heime Amerikaans
eenheid ontvoert
wereldwijd terreurver-
dachten en smokkelt
ze door naar landen
waar ze door lokale
autoriteiten gemar-
teld worden. De ver-
kregen informatie
gaat linea recta naar
de Amerikaanse rege-
ring.

23.05 Barend & Van
Dorp.

00.10 NSE Nieuws. 00.30 Lot-
te. 00.55 NSE Nieuws. 

09.00 Symfollies. 09.05 Koala
broertjes. 09.15 Bob de Bou-
wer. 09.25 Tractor Tom. 09.40
Bobo. 09.50 Pecola. 10.10
Koala broertjes. 10.20 Bob de
Bouwer. 10.30 Ernst, Bobbie
& de rest. 10.40 Tractor Tom.
10.55 Tuttels. 11.00 Symfol-
lies. 11.05 Hamtaro. 11.25
Drieling. 11.45 Gadget & the
Gadgetini’s. 12.05 Jacob Dub-
bel. 12.35 De Tofu’s. 12.55
What’s with Andy. 13.20 Ro-
boroach. 13.35 Shin Chan.
13.45 Pokémon. 14.05
A.T.O.M. 14.50 Kids from
room 402. 15.15 Gadget &
the Gadgetini’s. 15.40 B-Da-
man. 16.00 Totally spies.
16.25 Jacob Dubbel. 16.50
Bende van vijf. 17.00 De Tofu-
’s. 17.25 Totally spies. 17.50
Bende van vijf. 18.00 Gammo
recap. 18.05 The Fresh Prince
of Bel-Air. 
18.30 Next!
19.00 Star Trek: Voyager.
20.00 Scare tactics.
20.30 Galaxy Quest.
22.30 The cable guy.
00.05 Gammo update. 00.10
RHD LA: Robbery Homocide
Division Los Angeles. 01.10
Nachtprogrammering: X-
Nights. 04.50 Hart van
Nederland. 

12.00 Storm stories: Albu-
querque balloon crash. 12.30
Storm stories: Plainfield III
tornado. 13.00 Fairy pen-
guins. 14.00 Mutants. 15.00
Inside 9/11: Osama rising.
16.00 Inside 9/11: Count-
down to terror. 17.00 Going
to extremes: Sand. 18.00
Storm stories: Albuquerque
balloon crash. 
18.30 Storm stories:

Plainfield III tornado.
19.00 Dogs with jobs:

Annie, Casey and Sai-
lor.

19.30 Totally wild.
20.00 Fairy penguins.
21.00 Egypt’s Napoleon.
22.00 Inside 9/11: Zero

hour.
23.00 Inside 9/11: End

game.
00.00 Reign of terror: Al Qae-
da calling. 01.00 Inside 9/11:
Zero hour. 02.00 Inside 9/11:
End game. 03.00 Fairy pen-
guins. 04.00 Reign of terror:
Al Qaeda calling. 05.00 Dogs
with jobs: Annie, Casey and
Sailor. 05.30 Totally wild. 

09.30 Rex Hunt fishing ad-
ventures: Sydney harbour -
Yellowtail scad. 10.00 Ameri-
can casino. 11.00 Extreme
engineering: Venice flood
gates. 12.00 Crowded skies:
The blame game. 13.00 Pri-
vate jets revealed. 14.00
American hotrod: Rat rod
build-off. 15.00 Junkyard me-
ga-wars: Cliff hangers. 16.00
Super structures: Sea wolf.
17.00 John Wilson’s fishing
safari: Florida. 17.30 Rex
Hunt fishing adventures:
Queensland - Black fish. 18.00
Scrapheap challenge: Tanks. 
19.00 The caravan show.
19.30 A plane is born.
20.00 Mythbusters: Killer

tissue box.
21.00 Mega-builders:

Quake-proofing an
icon - San Francisco.

22.00 Building the Win-
ter Games.

23.00 Ray Mears’ bush-
craft: African camp.

00.00 Forensic detectives: In-
visible death. 01.00 Great
SAS missions: Hunting Hitle-
r’s terror weapons. 01.30
Greatest escapes of history:
Escape from Golditz. 

09.00 RTL Z Nieuws. 16.20
Boarding now. 16.40 RTL Z
Nieuws. 17.50 Cops. 18.20
Married with children. 
18.50 MASH.
19.20 O moeder wat is

het heet.
19.55 De Pfaff’s.
20.30 Eerlijk is eerlijk.

waarin met een ver-
borgen camera nor-
men en waarden van
Nederlanders op een
luchtige manier wor-
den geïnventariseerd
en getest. Er blijkt een
groot verschil te zijn
in wat mensen zeg-
gen en wat ze uitein-
delijk doen. De kijker
kan via verborgen ca-
mera’s genieten van
grappige situaties
waar iedereen in zou
kunnen belanden.

21.30 Je gelooft je ogen
niet!

22.30 Medicopter 117.
23.30 Gek op wielen.
00.00 Married with children.
00.29 Teleshop 7. 00.30 Na-
sluytingstijd. 03.00 Hot spots.
05.30 Shop 4 nop. 

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 Battle-
grounds: King of the air.
16.30 Punk’d. 17.00 Dismis-
sed. 17.30 Room raiders.
18.00 WildBoyz. 
18.30 Viva La Bam. met

Bam Margera, nog
steeds niet volwassen
maar wel hilarisch.

19.00 True life. over op-
merkelijke jonge men-
sen en hun merk-
waardige levensstijl.

20.00 Brand new.
21.00 Made.
22.00 Meet the Barkers.

rond Travis Barker, de
drummer van Blink
182 en voormalig
Miss USA Shanna Mo-
akler.

22.30 Meet the Barkers.
rond Travis Barker, de
drummer van Blink
182 en voormalig
Miss USA Shanna Mo-
akler.

23.00 The fabulous life.
00.00 Insomnia. 

06.00 Wakker worden op
TMF. 10.00 Hoofdklasse.
12.00 De videotheek. 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 Cowboy Bebop.
22.00 TMF rockt. Even tot

op het bot met stevi-
ge rock!

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

00.00 Nachtdienst. 

kijktips
RAM 1/–1/
Je bent een beetje
overmoedig vandaag.
Pas op dat je geen on-
nodige en te grote risi-
co’s neemt.

STIER /–/
Je voelt je niet geluk-
kig, maar je hebt ook
geen zin de oorzaak
van je ontevredenheid
op te sporen. Dat kun
je niet eeuwig voor je
uitschuiven. 

TWEELINGEN 1/–/
Jij wilt wel een bepaal-
de beslissing nemen,
omdat die goed zal uit-
pakken voor jezelf. 

KREEFT 1/–/
Pak zelf de telefoon en
ga niet zitten wachten
tot die ander eindelijk
belt. Ga er van uit dat
de ander toch niet belt.
Overwin je trots.

LEEUW /–/
Jij moet vandaag maar
eens bedenken hoe
je het contact gaat
herstellen met die ene
vriend of vriendin, waar
je altijd zo dik mee was.

MAAGD /–/
Toon vandaag dat je
verder kijkt dan de
korte termijn. Laat zien
dat je weet waar je
heen wilt. 

WEEGSCHAAL /–/1
Jouw gevoel zegt je dat
je gelijk hebt, maar alle
schijn is tegen. Je zult
begrip moeten opbren-
gen voor die mensen
die je gevoel niet kun-
nen delen.

SCHORPIOEN /1–1/11
Jij hebt sinds lange tijd
weer het gevoel dat je
alle problemen de baas
bent.  

BOOGSCHUTTER
/11–1/1
Iedereen heeft het druk
met zijn eigen leven,
maar wellicht kun je
vandaag een beetje tijd
vrijmaken voor deze
ene persoon...

STEENBOK /1–1/1
Vandaag kun jij iets
moois tegenkomen dat
wonderbaarlijk goed
in je toekomstplannen
past. 

WATERMAN /1–1/
Begin vandaag nog met
het nastreven van jouw
idealen. Er alleen maar
over dromen, brengt je
werkelijk nergens.

VISSEN /–/
Jij hebt het gevoel dat
alles verkeerd loopt van-
daag. Je hebt je   wel-
licht zelf in de nesten
gewerkt.

www.astro-online.nl
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het weer

GORDON RAMSAY: 21.30 UUR, RTL5
Het origineel is en blijft ‘ t leukste. Niet het slappe aftreksel
met een  corpulente Rotterdamse kok, maar de dictator on-
der de culinaire grootheden: dat is pas het echte werk. De
Brit Ramsay keurt restaurants en kombuizen met ijzeren
vuist en wij mogen meesmullen.

GALAXY QUEST: 20.30 UUR, VERONICA
Mensen die niets hebben met ruimteschepen, sterrenrid-
ders met puntoortjes en onontdekte planeten, moeten de
satirische sf-film Galaxy Quest toch eens kans geven. In dit
avontuur wordt de over het paard getilde cast van een der-
derangs Star Trek ingeschakeld door buitenaards volk.

MEDICOPTER 117: 22.30 UUR, RTL7
Wij zijn dol op heldhaftige Duitsers die weerloze slachtof-
fers van afschuwelijke ongelukken en misdaden uit benarde
situaties bevrijden met hun vliegmachine. Toch missen we
die stijve Horst Tappert in het legendarische Derrick, Dat was
pas echt een stoere Duitser! BART REMMERS

TOPKOK GORDON Ramsay heeft zijn messen weer geslepen.
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NIEUWSQUIZ

De Dutch Diva’s deden
een spetterende gooi naar
het Eurovisie Songfestival
voor hoogbejaarden. Wel
viel het gebit van
Marga uit haar mond.

De trommelmeisjes van
Treble wonnen
zondagavond het
Nationale Songfestival.
Ze versloegen Maud
en Behave.

De reünie van Pussycat
was een eclatant succes.
De dames op leeftijd
scoorden vooral met een
remix van hun grote
hit ‘Mississippi’.U

1

V W

Minister Verdonk had een
weekje vrijaf en ging fijn
een stukje fietsen met
vriendinnen.

Minister Verdonk ging
fietsen in de duinen van
Den Haag in het kader
van de Internationale
Vrouwendag.

Minister Verdonk pakt
tegenwoordig de fiets in
plaats van de auto om
naar haar werk in Den
Haag te gaan.

K

2

L M

Acteur Jack Nicholson
maakt tijdens de
uitreiking van de Oscars
bekend dat ‘Crash’ de
beste film van het
jaar is.

Jack Nicholson geeft met
zijn armen aan hoeveel
hij van Marijke Helwegen
houdt. Veel dus...

Jack Nicholson begrijpt
niet waarom ‘Big Momma
2’, ‘Get Rich or Die Tryin’’
en ‘De Gulle Minnaar’
geen Oscars hebben
gewonnen. Wij wel.A

3
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Voetballer Tiago: “Geef
mij één reden waarom
Johan Derksen niet door
mij geïnterviewd wil
worden!”

Voetballer Tiago is erg
blij wanneer hij hoort dat
Treble naar Athene mag
voor het Eurovisie
Songfestival.

Tiago was één van de
Olympique Lyon-
voetballers die
donderdag scoorden
tegen een spartelend
PSV.C
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D A

Kroaten treuren om de
dood van hun oud-leider
Slobodan Milosevic.

Serviërs treuren om de
dood van hun oud-leider
Slobodan Milosevic.

Bosniërs treuren om de
dood van hun oud-leider
Slobodan Milosevic.

M

5
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Wouter Bos viert de grote
zege van ‘zijn’ PvdA
tijdens de
gemeenteraads-
verkiezingen.

Wouter Bos viert dat
Geert Wilders eindelijk
besloten heeft om zijn
‘Coupe Mozart’ te
kortwieken.

Wouter Bos is erg blij
met de winst van Treble
op het Nationaal
Songfestival. “Een
nieuwe Frizzle Sizzle
is daar!”, aldus Bos.D

6

É F

Een PvdA’er deelt flyers uit
aan ganzen.

Een GG&GD-medewerker
deelt flyers over de
vogelgriep uit aan
bezorgde ganzen.

Een fan van Maud vertelt
ganzen vooral niet te
stemmen op Treble voor
het Songfestival. De
ganzen zijn niet dom
en negeren de fan.E

7

F G

Politie-agenten houden
woeste Maud-fans tegen. Ze
waren niet echt blij met de
winst van Treble op het
Nationaal Songfestival.

Er ontstonden rellen na
een 7-0 verlies van FC
Ootmarsum tegen hun
vijand FC Grootegast. 45
Ootmarsummers werden
afgevoerd.

Politie in Hamburg oefende
vorige week hoe te
handelen tijdens rellen op
het WK voetbal in
Duitsland, deze zomer.

P
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Jantje Smit en Jan Keizer
lachen ha(r)telijk om de
autobiografie van de
Volendamse diva Annie
Schilder.

Jantje Smit en Jan Keizer
krijgen een exemplaar van
het boek ‘Palingsound’ in
hun dorp Volendam
uitgereikt.

Jantje Smit en Jan Keizer
genieten van het boek met
daarin alle grote hits van
Dries Roelvink beschreven.
Eén seconde later was
het boek alweer uit.D

9

E F

Mark Rutte is de
voornaamste kandidaat
om de afgetreden VVD-
voorman Jozias van
Aartsen op te volgen.

Mark Rutte stuurt nog
snel een sms-je om te
stemmen op Treble voor
het Nationaal
Songfestival.

Mark Rutte holt naar
huis. Zijn vrouw heeft
zuurkool met spekjes
gemaakt, en daar is de
politicus toevallig
erg dol op.N

10

O P

BEN JIJ GOED op de hoogte van het nieuws van

de afgelopen week? Metro test het iedere week!

Vul de letter voor het juiste fotobijschrift in en

sms metro plus het woord dat je met de tien ge-

vonden letters hebt gevormd naar 4222 om kans

te maken op een prachtige prijs.
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Twingo nog steeds een grote hit
Auto P/13



LEZERSREIS

WALT DISNEY STUDIOS® PARK
Welkom in de schitterende wereld van film, televisie en
animatie. In het Walt Disney Studios® Park staat u in het
midden van de actie! Zie van heel dichtbij hoe films wor-
den gemaakt en kijk vol verbazing hoe getalenteerde
artiesten de beroemdste tekenfilmfiguren tot leven bren-
gen. Ontdek met eigen ogen hoe het eraan toegaat in een
televisiestudio en leer alles over de trucs die gebruikt wor-
den. Bent u op zoek naar supercool entertainment, dan
bent u hier op de juiste plaats! Hier staan de spotlights op
u gericht. Ontdek snel de vier opwindende productiezones
met non-stop actie, coole attracties en spectaculaire optre-
dens! Lights! Camera! Magic!

PARIJS
Geniet vooral van de geweldige wereldstad Parijs. Wat
dacht u van een bezoek aan de wereldberoemde
Eiffeltoren, de Champs Elysées, Montmartre, Arc de
Triomphe en de Notre Dame. Ook biedt deze stad vele,
indrukwekkende musea, zoals het Louvre, Picassomuseum
en Centre Pompidou. Daarnaast kunt u heerlijk flaneren
door de straten van de Champs Elysées, winkelen in chique
boetiekjes en grote warenhuizen, wandelen langs de
beroemde Seine of een romantisch boottocht maken. 

Ontdek nu spotgoedkoop
één van de mooiste steden
van Europa: Parijs! Want
voor de lezers van Metro
heeft KRAS SterVakanties
een spetterende aanbie-
ding geselecteerd naar
deze altijd bruisende
stad. En… zoals u van ons gewend
bent tegen een absolute bodemprijs! Een 3-daags ver-
blijf inclusief dagelijks ontbijt boekt u namelijk al voor de superprijs
vanaf slechts € 75! Vanuit Campanile Hotel Porte de Bagnolet is het cen-
trum van Parijs perfect per metro (ca. 8 haltes) te bereiken. Maar ook
Disneyland® Resort Paris is heel eenvoudig per auto of per openbaar vervoer
bereikbaar. Dit is hét attractiepark waar u echt geweest moet zijn. Al uw dro-
men komen uit in Disneyland® Park of ontdek de Glamourwereld van film
en televisie in Walt Disney Studios® Park. In de stad Parijs kunt u flaneren
over de Champs-Elysées en vele bezienswaardigheden bezoeken zoals de
Eiffeltoren, Sacré Coeur, Arc de Triomphe en de Notre Dame. Maar wees er
snel bij, want we verwachten een enorme stormloop voor deze voordeelac-
tie, en VOL = VOL! Parijs zal u betoveren...

HOTEL CAMPANILE PORTE
DE BAGNOLET
Dit hotel is gelegen aan de Boulevard Périphérique, is per-
fect per auto te bereiken. Het hotel beschikt over een groot
restaurant, een lounge en een parkeergarage (tegen betaling)
waar uw auto veilig kunt achterlaten. Het centrum van Parijs
is enkele metro-haltes verwijderd van het hotel.

DISNEYLAND® PARK
Is het echt waar? Bestaat die betoverende wereld echt?
Jawel, het Disneyland® Park brengt uw kinderdromen tot
leven in vijf wonderlijke landen... U ontmoet er misschien
wel uw favoriete Disney vrienden. Dus doe een wens en
laat al uw dromen uitkomen. Geniet van meer dan 50
attracties, shows en parades, een dag vol Magie!

Informatie en boekingen
Uitsluitend via KRAS SterVakanties (dus niet via Metro!)

24 uur per dag, 7 dagen per week 
via www.kras.nl
of bel met 073 – 5 99 99 99 
o.v.v. reis AUTO 17.703

v.
a.

Aankomstdata AUTO 17.703
3 dagen/2 nachten
April 14–21–28 € 85 
Mei 5–12–19–26 € 85
Juni 2–9–16–23–30 € 85
Juli 7–14–21–28 € 79
Augustus 4–11 € 79
Augustus 18–25 € 75
September 1–8–15–22–29 € 85
Oktober 6–13–20–27 € 85

4 dagen/3 nachten
April 14–21–28 € 109
Mei 5–12–19–26 € 109
Juni 2–9–16–23–30 € 109
Juli 7–14–21–28 € 99
Augustus 4–11–18–25 € 99
September 1–8–15–22–29 € 109
Oktober 6–13–20 € 109
Oktober 27 € 99

Kinderprijzen: 0 t/m 4 jaar gratis,
5 t/m 15 jaar betaalt alleen ontbijt € 7 per nacht.

Toeslagen: 1-persoonskamer € 48 (3 dgn), € 72 
(4 dgn), reserveringskosten € 15 per boeking. 

Entreekaart Disneyland® Resort Paris:
Volwassenen € 42/kinderen 3 t/m 11 jaar € 35.

Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld. 
Inclusief: verblijf in Campanile Hotel Porte de
Bagnolet, verblijf in 2-persoonskamer,  dagelijks
ontbijt. Exclusief: vervoer, reserveringskosten, reis-
en annuleringsverzekering. 

Exclusief voor lezers van Metro
(advertentie)

PARIJS en Disneyland® Resort Paris
3-/4-daagse autoreis tegen bodemprijzen!

Boek meteen uw

entreebewijs voor

Disneyland®
Resort Paris bij! 75!

ENTREEKAARTJE
Boek direct uw toegangskaartje voor dit attractiepark en
bespaar u zelf lange wachttijden. Dit entreekaartje geeft 1
dag toegang tot Disneyland® Park of Walt Disney
Studios® Park. De keuze welk park u wilt gaan bezoeken
kunt u ter plekke maken. 

KINDEREN betalen 

slechts € 7 per nacht! © Disney

© Disney
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Spreek jij je talen?

Meer weten of meteen solliciteren?
Kijk voor uitgebreide informatie bij de vacatures op anwb.nl! 
Of bel 070 314 74 44.

Je sollicitatie inclusief motivatie en uitgebreid CV kun je mailen 
naar hvws@anwb.nl.

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

Als je gaat werken bij de ANWB, kom je terecht bij de groot-
ste vereniging van Nederland. In ons werk staan de leden 
centraal. Elke dag weer. En op alle mogelijke manieren. 
Als medewerker kun je daar een grote bijdrage aan leveren. 
Bij de Alarmcentrale, bijvoorbeeld!

De steunpunten van de ANWB in Athene, Barcelona, Lyon en 
München en de Alarmcentrale in Den Haag organiseren en 
coördineren de hulp aan mensen die in het buitenland in de 
problemen zijn geraakt.
Je bent het telefonische aanspreekpunt voor de gestrande 
vakantieganger. Samen met je collega’s zorg je voor een juiste 
afhandeling of oplossing.

Wij vragen
•  Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau en 

bij voorkeur telefonische werkervaring;
•  voor Den Haag: goede beheersing van de Nederlandse taal, daar-

naast spreek je naast Engels minimaal nog een vreemde taal;
•  wil je in het buitenland werken, beheers je de lokale taal goed 

en daarnaast natuurlijk goed Nederlands;
•  communiceren en werken met een PC gaat je makkelijk af.

Wij bieden
•  Een grote club van jonge, gezellige en hardwerkende collega’s 

in een dynamische en hectische werkomgeving;
•  een salaris van maximaal € 1550,- plus onregelmatigheids-

toeslag (verschilt per afdeling).

Voor de periode april t/m september (diverse startdata lopen door 
t/m juni) zoeken wij voor de steunpunten en Den Haag:

Hulpverleners (m/v • fulltime)•Het Grote Sms-Boek

Sms uw leukste 
sms-tekst naar 
7001 en win 
een Samsung 
Z320i!

Actie geldt voor KPN-klanten met 
een zakelijk mobiel nummer.
Kijk op www.kpn.com 
trefwoord ‘sms zakelijk’

tip4:

METROSPORT@METRONIEUWS.NL

REDACTIE: LUC WIERTS
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De strijd gaat verder
Tegenpolen Chad Hedrick en
Shani Davis zijn op het WK
opnieuw de belangrijkste fa-
vorieten voor goud en zilver.

Zeer waarschijnlijk staat de wereld-
titelstrijd allround van het komend
weekeinde in Calgary in het teken
van de strijd tussen de schaatsers
Chad Hedrick en Shani Davis. Dat is
een verandering vergeleken met de
twee voorgaande edities. Toen was
er sprake van het duel tussen de
Amerikanen en de Nederlanders. 

In Hamar 2004 was er sprake van
een sensatie. Hedrick, de voormalig
inlineskater, werd wereldkam-
pioen. Shani Davis, een nog onbe-
kende grootheid, werd tweede. In
2005 Moskou waren beide Amerika-
nen, zij het in omgekeerde volgor-
de, weer één en twee. In de Russi-
sche hoofdstad was geen sprake
meer van een verrassing. Er was
sprake van ontzetting, met name in
het Nederlandse kamp. De verhou-
dingen waren kennelijk definitief
gewijzigd.

Derde
In beide jaargangen werd de beste
rijder van Oranje derde. In 2004
Carl Verheijen, aanvankelijk gezien
als groot kanshebber voor de titel,
in 2005 het aanstormende talent
Sven Kramer. 

Meer dan voorheen mogen Hed-
rick en Davis zich in hun ‘battle’
verheugen op belangstelling uit
eigen land. Sinds hun goldrush
van Turijn zijn ze tot op zekere
hoogte bekende sporters. “Ik werd
waarachtig op straat herkend”, zei
Hedrick, nadat hij tussen Turijn
(Spelen) en Heerenveen (wereldbe-
ker) een bliksembezoek aan Los
Angeles bracht. 

De bekendheid geldt met name
Hedrick. Hij sleepte zich van de
ene show naar de andere en arri-
veerde pas enkele uren voor het

begin van de wereldbekerfinales
terug in Europa. Voor Davis hoeft
de poespas niet. “Ik zoek de men-
sen op die me al jaren volgen. Op
types die afkomen op mijn succes
zit ik niet te wachten.” Ze presen-
teerden zich eens te meer als te-
genpolen. De één blij met de be-
langstelling, de ander niet. Davis:
“Geef mij maar Holland. Hier
word ik gewaardeerd om wie ik
ben. Ook in tijden van tegenspoed
staan de mensen achter me.”

Boerenkool
Waar Hedrick na Turijn probeerde
in de smaak van Hollywood te val-
len, zat Davis in Heerenveen boe-
renkool te eten. Het smaakte hem.
“Kijk niet vreemd op als ik er ooit
eens kom wonen”, verklaarde hij.
“Gewoon in alle rust kleine kinde-
ren leren schaatsen. Dat is wat ik
mooi vind.”

Hedrick is olympisch kampioen
op de 5000 meter, Davis op de kilo-
meter. Hedrick is de patriot, de
held, Davis werd bijkans afgeschil-
derd als landverrader. Om sportief
logische redenen zag hij in Turijn
af van de ploegachtervolging.

Davis praat er niet graag meer
over. Toch lijkt zich aan de voor-
avond van de hernieuwde botsing

op Canadees grondgebied een
kentering af te schilderen. “Davis
verdient een groot excuus”, kopte
de Chicago Tribune, de krant uit de
woonplaats van de schaatser. 

Andy Gabel, voorzitter van de
Amerikaanse schaatsbond: “Dat
moet voorbij zijn. Het leidt de
aandacht af van het enige belang-
rijke: de fantastische prestaties
van Davis en Hedrick bij de Win-
terspelen.”

GERT LAMMERINK/ANP

CHAD HEDRICK en Shani Davis schaatsen tegen elkaar op de 1500 meter.

Nederlanders 

• Sven Kramer, Mark Tuitert starten
zeker voor Nederland in Calgary.
Bob de Jong is nog onzeker. 

• Gianni Romme was in 2003 de
laatste Nederlandse wereldkam-
pioen allround.

• Van 1995 tot 2003 werd steeds een
Nederlander wereldkampioen.

Grote judodelegatie op
Dutch Open in Rotterdam
BONDSCOACH Maarten Arens
heeft 26 judoka’s uitgenodigd
voor deelneming aan de Dutch
Open, komend weekeinde in Rot-
terdam. Meer
dan 160 judoka’s
uit twintig lan-
den nemen deel.
Dat deelde de Ju-
do Bond Neder-
land gisteren
mee.

Grote troeven in het Nederland-
se kamp zijn onder anderen we-
reldkampioen Guillaume Elmont
(foto) in de gewichtsklasse tot 81
kilo en drievoudig olympisch me-

daillewinnaar en titelhouder van
het evenement Mark Huizinga (-90
kilogram).

In de lichtste klasse, tot 60 kilo,
strijden de jonge Jeroen Mooren
en Ruben Houkes om een startbe-
wijs voor het Europees kampioen-
schap in mei. Het is niet denkbeel-
dig dat het tweetal elkaar moet
bestrijden in Rotterdam.

Na de Dutch Open komen de
mannen met kans op deelneming
aan het Europees kampioenschap
niet meer in actie. De selectie voor
het EK volgt niet na het toernooi
in Rotterdam, maar pas eind
maart of begin april. ANP

AGASSI AAST OP TENNISTROFEEËN BORG
Andre Agassi probeert een groep samen te
stellen die de vijf Wimbledon-trofeeën en
twee tennisrackets van Bjorn Borg koopt. Na
aankoop op een veiling in Londen op 21 juni
zouden de parafernalia naar een museum
moeten verhuizen. ANP
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16keer op rij heeft Olympiakos
Piraeus al gewonnnen in de
Griekse competitie. De koploper

vestigde daarmee een record in Grieken-
land en heeft twaalf punten voorsprong
op AEK Athene en Panathinaikos. METRO
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Komen&Gaan
met NS onderweg

Dankzij de Utrechtboog kunnen treinreizi-

gers ieder half uur rechtstreeks per inter-

city van Utrecht Centraal naar Amsterdam 

Zuid-WTC en Schiphol reizen. De nieuwe 

reistijd vanuit Utrecht bedraagt 29 minu-

ten. 

Op doordeweekse dagen tot 20.00 uur 

hebben ook reizigers uit Eindhoven en 

’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. Op zaterdag en zondag blijft de 

overstap in Duivendrecht voor reizigers uit 

het zuiden gehandhaafd.

Amsterdam Bijlmer
De intercity’s tussen Maastricht/Heerlen 

en Haarlem stoppen sinds deze week op 

Utrechtboog open

Rechtstreeks en sneller 
naar Schiphol

doordeweekse dagen op Amsterdam Bijlmer 

in plaats van Duivendrecht. In het week-

end blijven deze intercity’s wél op  station 

Duivendrecht stoppen.  

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

Schiphol is sinds deze week 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’. 

Nieuwe dienstregeling 2007, hoe staat het er mee?

De nieuwe dienstregeling is het resultaat 

van twee jaar intensief overleg met regio-

nale overheden en belangenorganisaties. 

Aan hun wensen is dan ook zoveel mogelijk 

tegemoet gekomen. In sommige regio’s is 

nog overleg over de laatste knelpunten. 

NS bekijkt op dit moment ook nog de advie-

zen van de consumentenorganisaties.

 

Volgens de spelregels van ProRail, die de 

capaciteit op het spoorwegnet verdeelt, 

moeten medio maart alle vervoerders 

die van de rails in Nederland gebruik-

maken hun ‘capaciteitsaanvraag’ voor 

2007 indienen. Dit is de basis van alle 

aankomst- en vertrektijden’. Deze strakke 

planning is nodig om te zorgen dat alle 

vervoerbedrijven vóór 10 december 2006 

hun dienstregelingen goed kunnen voor-

bereiden.

De Utrechtboog bestaat uit twee losse bogen in betonnen bakken en bevat in totaal 88 duizend kuub 
beton, honderd kilometer funderingspalen, 29 duizend dwarsliggers en 25 kilometer spoorstaaf. De 
bouw heeft 100 miljoen euro gekost. Foto’s: De Jong Luchtfotografie
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Ajax hoopt stiekem op stuntje
Ajax-coach Danny Blind ziet
de deur naar de kwartfinales
nog op een kiertje staan. 

Gesterkt door een reeks bevredi-
gende optredens in de nationale
competitie begint Ajax vanavond
met veel hoop en een beetje ver-
trouwen aan de return tegen
Internazionale in de tweede ronde
van de Champions League. Ook na
het gelijke spel uit de eerste ont-
moeting (2-2) zien de Amsterdam-
mers nog kansen op een kwartfi-
nale tegen Villarreal.

“Het is heel simpel”, verwoordt
Ajax-trainer Blind de stemming bij
de Amsterdammers. “Niemand
kijkt raar op wanneer we hier wor-
den uitgeschakeld. Maar de deur
staat nog op een kier. Dus gaan we
er maar voor.”

De ploeg die nog geen twee
maanden geleden afstevende op het
slechtste seizoen uit de clubgeschie-
denis koestert weer hoop en zelfs

een beetje vertrouwen. Realistisch
als ze zijn, beseffen de spelers van
Ajax stuk voor stuk dat Internazio-
nale met de weer fitte Veron veruit
de meeste kansen op een vervolg in
de Champions League heeft. 

Strijdbaar
Ajax is wel weer strijdbaar. Spelers
lopen niet met het hoofd in de nek
en de kin op de borst. Niemand in
Italië rept echter over Ajax. Bij de

Amsterdamse club hebben ze ande-
re problemen dan de mogelijke
komst van weer een topspits, zoals
bij de tegenstander. Blind, die als
speler van Ajax meestal van Italiaan-
se clubs won, is tevreden met Hun-
telaar en Rosenberg. Hij had wel
graag een beroep op Grygera, Sneij-
der, Galasek en Heitinga gedaan.

De oefenmeester van Ajax staat
door de afwezigheid van het gebles-
seerde kwartet voor een dilemma.

Hij zou het liefst nog een mandek-
ker in het centrum van de defensie
posteren. Het ligt voor de hand dat
Vermaelen samen met Maduro de
bewaking over het spitsenkoppel
van Internazionale krijgt. 

Voorzitter Jaakke vindt het alle-
maal best. Na een half jaar kommer
en kwel ziet hij plotseling weer kan-
sen. “Ik zie ons hier wel met 1-0
winnen. En dan krijgen we ook nog
de play-offs.” JOCHEM LIPPMANN/ANP

Zweed leidt duel
Inter tegen Ajax
HET DUEL IN DE Champions Lea-
gue tussen Internazionale en Ajax
staat vanavond onder leiding van
Peter Fröjdfeldt. De 42-jarige
Zweed wordt bijgestaan door zijn
landgenoten Stefan Wittberg en
Kenneth Petersson.

Fröjdfeldt floot een keer eerder
een wedstrijd van een Nederland-
se club in de Champions League.
Dat was op 7 november 2004 toen
PSV met 4-1 verloor bij Panathi-
naikos. In datzelfde jaar leidde hij
ook het WK-kwalificatieduel tus-
sen Macedonië en Nederland (2-2).
In de Europese historie verloor
Ajax nog nooit onder een Zweed-
se scheidsrechter. ANP

BRAZILIAAN TRAINT MEE BIJ PSV
De 20-jarige Braziliaan Halisson traint een
korte periode mee met PSV. Hij is afkomstig
van de club Santos. Van een officiële stage-
periode is geen sprake. “PSV staat altijd
open voor goede spelers”, liet trainer Guus
Hiddink weten op de website van PSV. ANP

CELTIC-LEGENDE OVERLEDEN
Voormalig Celtic-voetballer Jimmy Johnstone
(foto) is na een langdurig ziekbed op 61-jarige
leeftijd overleden. Johnstone maakte als rechts-
buiten deel uit van het elftal dat geldt als het
beste dat Celtic ooit op de been bracht. Hij won
met dat team in 1967 de Europa Cup 1. ANP

Het is een man met een gebruiks-
aanwijzing. Dat is soms lastig, maar met 
makkelijke types word je geen wereldkam-
pioen.” THEO ZWANZIGER

voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB over 
bondscoach Jürgen Klinsmann (foto).

DE SPELERSGROEP
van Ajax loopt zich
warm in het ijskou-
de Giuseppe Meaz-
za-stadion van Inter-
nazionale in Milaan. 

KORTOM

• VOETBAL Kevin Hofland is
de nieuwe aanvoerder van VfL
Wolfsburg. De Nederlandse
verdediger droeg de aanvoer-
dersband al tijdens de afwe-
zigheid van Thiam, die met Guinee uit-
kwam op de Afrika Cup. ANP

• VOETBAL AGOVV Apeldoorn heeft de
Brit Ben Collett gecontracteerd. De 21-
jarige speler is afkomstig uit de jeugd-
opleiding van Manchester United. Col-
lett kan zowel op het middenveld als in
de verdediging uit de voeten. Hij speelde
voor de New Zealand Knights, een club uit
de Australische voetbalcompetitie. ANP

Moeilijke keuze

• Trainer Danny Blind moet nog 
bepalen of hij met Urby Emanuel-
son of Nourdin Boukhari links op
het middenveld begint.
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WWW.TELECOM.NUTel: 023 - 510 19 09 Haarlem Schoterweg 38  

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

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

t.w.v.
  €499,-

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

effect 

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

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

 €549,-

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

   €499,-

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

   €499,-

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

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

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

10.00 tot 17.00 uur 
onder nummer 023-5101909

• Internet: www.telecom.nu

Nokia 6030

Nokia 6060
Grundig 70cm 100Hz TV

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

20 watts music output

t.w.v.
   €499,-

OF

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

t.w.v.
   €499,-

€0,-

www.laser-company.n l

CHANGE 
YOUR LOOK!

CHANGE 
YOUR LOOK!

O199,-

PERMANENT 
ONTHAREN >

STRALEND
WITTE
TANDEN >

UNIEK!
VOOR ALLE

HAARKLEUREN
EN HUID-

TYPEN

BEL GRATIS: 0800 - 55 777 55
Bel ons of kom langs voor een kennismaking/ gratis vooronderzoek:

> OOGLASERCORRECTIE
> PERMANENT ONTHAREN
> ANTI-AGING
> DENTAL BRIGHT

Kijk voor de voorwaarden op www.laser-company.nl

MAAK EEN 
AFSPRAAK VOOR EEN 

GRATIS VOORONDERZOEK,
LAAT UW OGEN LASEREN 

EN MAAK KANS OP 
EEN AUTO!

OGEN LASEREN
NU VANAF

GRATIS 
VOORONDERZOEK

LAAT UW OGEN LASEREN EN 
MAAK KANS OP DEZE AUTO!

950,-O

www.laser-company.n l

Voorlichtingsdag NHL

Zaterdag 18 maart (11.00 - 15.00 uur)

Surf naar www.nhl.nl

KATRINE PEDERSEN van Denemarken (rechts) springt naar de bal in het duel met de Chinese Ying Zhang tijdens de
wedstrijd op de Algarve Cup in Portugal. China versloeg Denemarken met 6-0. STEVEN GOVERNO/AP

DENEMARKEN GEKRAAKT DOOR CHINEZENKOPDUEL 

Excelsior ligt op titelkoers
Excelsior redt een punt in Apel-
doorn en koerst af op de titel.

Door een doelpunt in de 88e mi-
nuut heeft koploper Excelsior een
ruime marge behouden op de
naaste concurrenten in de eerste
divisie. De ploeg uit Rotterdam
stevende lang op een nederlaag af
op bezoek bij AGOVV Apeldoorn.

In Apeldoorn zette Ter Heide de
thuisploeg op voorsprong. Hol-
man redde echter in de slotfase
een punt voor de koploper, die
daarmee niets van haar voor-
sprong hoefde in te leveren. 

Nummer twee, FC Volendam
greep de kans om in te lopen op

Excelsior niet. De uitwedstrijd bij
het noodlijdende Cambuur Leeuw-
arden ging met 2-1 verloren. 

Ook de andere titelkandidaat, FC
Emmen, kon niet profiteren van de
misstap van de Rotterdammers. De
ploeg kwam thuis dankzij Mghizrat
nog wel op voorsprong tegen De
Graafschap, maar incasseerde in
het laatste half uur twee tegendoel-
punten door Robbemond en een ei-

gen doelpunt van Karreman. El
Khalifi redde alsnog een punt (2-2).  

VVV Venlo leek de grote win-
naar te worden van de 34e speel-
ronde. De ploeg uit Venlo, die
door tegenvallende resultaten van
de afgelopen weken naar de vierde
plaats was gezakt, gaf in de slotfa-
se echter de winst uit handen en
blijft na de 1-1 op zes punten ach-
terstand van Excelsior staan. Al-
leen Helmond Sport profiteerde
van het puntverlies van de titel-
kandidaten. De thuiswedstrijd te-
gen MVV werd met 2-0 gewonnen
en zo maken de Brabnders bij mis-
stappen van Excelsior nog een
heel kleine kans op de titel. METRO

Van den Bergh mag onder
voorwaarden naar de VS
FC UTRECHT LAAT aanvaller Dave
van den Bergh niet zomaar naar
de Verenigde Staten vertrekken.
De club is alleen akkoord met een
overgang als de transferrechten
van de linksbenige speler bij FC
Utrecht blijven. Van den Bergh wil
na dit seizoen met zijn Ameri-
kaanse echtgenote emigreren
naar de Verenigde Staten en gaan
voetballen bij een Amerikaanse
club. 

Van den Bergh staat echter na
dit seizoen nog een jaar onder
contract bij FC Utrecht. Hij hoopt
dat zijn werkgever zijn wens om
het contract te  ontbinden wil ho-
noreren. 

De club uit de Domstad wil ech-
ter voorkomen dat de speler bij een
eventuele transfer, of als de voetbal-
ler voor medio 2007 zou terugkeren
naar Nederland, niets meer ople-
vert. Over de transferrechten van
Van den Bergh moet FC Utrecht nu

een akkoord zien te bereiken met
de Amerikaanse bond. Hebben bei-
de partijen een akkoord, dan staat
niets het vertrek van de voetballer
meer in de weg. ANP/METRO

Verkerk breekt
met coach Carr 
TENNISSER Martin Verkerk heeft
gebroken met zijn coach Nick Carr.
Dat heeft de Alphenaar de Nieuw-

Zeelandse coach niet
persoonlijk laten we-
ten, maar Carr 
beschouwt de samen-
werking als beëindigd.
“Ik heb al sinds 5 de-

cember niets meer van hem ge-
hoord, dat lijkt me niet normaal in
de relatie tussen coach en pupil.”

Carr en Verkerk werkten ruim
vier jaar samen, in die tijd vierde
Verkerk zijn grootste succes in Pa-
rijs, waar hij in 2003 doordrong tot
de finale van Roland Garros. Carr
heeft geprobeerd Verkerk te berei-
ken, maar is daar nog niet in ge-
slaagd. “Ik weet dat hij een ander
nummer heeft genomen, ik heb
hem de laatste maanden niet meer
te pakken kunnen krijgen.” ANP

KORTOM

• VOETBAL Abubakari Yakubu komt voor-
lopig niet in actie. De middenvelder van
Vitesse viel zondag in het duel met RBC

uit met een dijbeenblessure.
Onderzoek wees uit dat er
sprake is van een scheurtje in
het linkerbovenbeen. Voor het
herstel staat drie weken. ANP

• VOETBAL Vitesse wil voor komend sei-
zoen een ‘type Co Adriaanse’ aanstellen
als nieuwe trainer. “De spelersgroep
heeft de voorkeur uitgesproken voor
een oudere, ervaren trainer die boven
de groep staat”, maakte de club uit Arn-
hem gisteren bekend. ANP

• VOETBAL De blessure van Nico Jan
Hoogma valt mee. De aanvoerder van
Heracles raakte tegen NEC geblesseerd
aan zijn hamstring. METRO

Stand eerste divisie
Excelsior 33 18 8 7 62 60-22
FC Volendam 33 16 9 8 57 46-33
FC Emmen 34 17 6 11 57 61-43
Helmond Sport 34 17 6 11 57 54-49
VVV Venlo 33 16 8 9 56 42-28

DAVE VAN DEN BERGH in duel met 
Ajacied Mauro Rosales. 
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‘Ik wil laten zien wat ik

eigenlijk waard ben’
Thomas Dekker is
ontegenzeggelijk het ras-
paardje van Rabobank. Het
talent werd voorzichtig ge-
bracht en is de hoop voor
de toekomst van de
bankiersploeg. Dekker
weet goed wat hij wil en
brengt daar offers voor. Hij
verhuisde naar Italië om
daar te trainen en tekende
pas een nieuw contract bij 
Rabobank toen al zijn
eisen waren ingewilligd.
Metro legde de 21-jarige
wielrenner tien stellingen
voor.

1 Thomas Dekker had meer
willen winnen in 2005.
“Op zich ben ik wel tevreden met
mijn zeges in het afgelopen jaar.
Ik heb vier overwinningen gepakt.
Je kan altijd meer winnen, maar
ik heb op alle vlakken gewonnen,
een tijdrit, een eendaagse koers en
ik heb goeie klassementen gere-
den. Met wielrennen is  nou een-
maal zo dat je meer verliest, dan
wint. Maar ik ben dik tevreden
met hoe mijn eerste profseizoen is
verlopen.” 

 2006 wordt voor Thomas Dek-
ker een succesvoller jaar dan 2005.
“Dat is wel de bedoeling, ja. Ik
hoop wel een stapje vooruit te
kunnen maken en meer overwin-
ningen te kunnen boeken.” 

Was voor jou 2005 een jaar om

het allemaal mee te maken? 
“Je maakt het inderdaad allemaal
opnieuw voor het eerst mee als je
bij de profs komt. Ik heb mijn eer-
ste grote ronde gereden en mijn
eerste klassieker. Het is toch even
afwachten hoe je je aanpast. Maar
ik denk dat het wel goed is ge-
gaan. En vanaf nu kunnen we ons

meer gaan richten op bepaalde
doelen.”

 Thomas Dekker wordt een van
de Rabo-kopmannen gedurende
het seizoen 2006.
“Nou, ik hoop wel dat ik af en toe
voor de overwinning kan gaan.
Maar voor de grote koersen moeten
we dat nog maar allemaal afwach-
ten. Rabobank heeft Michael Boo-
gerd, Oscar  Freire en Erik Dekker,
en in de Tour de France zul je ook
nog Denis Menchov en Michael Ras-
mussen erbij hebben. Maar ik hoop
dat ik ook af en toe voor mijn eigen
kans kan gaan en dan hoef ik nog
niet eens speciaal de kopman te
zijn. Gewoon kunnen laten zien
wat ik eigenlijk waard ben.”

 Thomas Dekker gaat niet
knechten in 2006.
“Ik zal zeker af en toe moeten
knechten, maar ik hoop grote 
gedeelten ook niet. Er zijn altijd
bepaalde wedstrijden waarin je je-
zelf minder voelt, of dat er een
ploeggenoot boven je staat in het
klassement, dat je daarvoor moet
rijden, maar dat is logisch. Dat zal
ik dan ook met plezier doen. Het
hoort er ook bij.”

 Thomas Dekker rijdt zich in
zijn Tourdebuut in 2006 bij de
eerste tien.
“Dat zou heel mooi zijn, maar dat
denk ik toch niet. Je kunt altijd
hoog inzetten. Maar de Tour is
zoiets speciaals. Je ziet de laatste
jaren ook dat de mensen die top
tien rijden, echt renners zijn die
zich een heel jaar op de Tour rich-
ten. Ik denk dat het niet goed is
om je op 21-jarige leeftijd op één
koers te richten. Eerst gewoon
eens de kat uit de boom kijken.

Vervolgens voor een ritzege gaan
of een mooie dag uitzoeken en
dan zien we wel verder.” 

Het is wel de bedoeling dat je de
Tour gaat rijden?
“Ik hoop het wel ja.” 

 Thomas Dekker wordt de Tom
Boonen van Nederland.
“Tom en ik zijn natuurlijk heel ver-
schillende renners. Tom is meer
een klassiek coureur en een sprin-
ter en ik ben meer een klassements-
en tijdrijder. We zullen elkaar zeker
af en toe tegenkomen Ik hoop in de
toekomst ook een keer de Ronde
van Vlaanderen te kunnen rijden,
maar dat is gewoon afwachten. Het
zou mooi zijn als ik op die leeftijd
(Tom Boonen is 25, red.) ook met de
wereldtop kan meedoen.”

En de druk? Boonen kan in België
niet meer normaal over straat.
Valt dat nog mee voor jou?
“Ja, zeker. Natuurlijk heb ik wel
vaker dat als ik bij mij in de buurt
langsloop, ze even over je praten
en dat er veel aandacht is. Maar
dat vind ik niet erg.”

 Thomas Dekker wint liever de
Amstel Gold Race dan een etappe
in de Ronde van Frankrijk.
“Nou, die twee koersen zijn alle
twee toch wel heel speciaal. Daar-
om vind ik dat  moeilijk te zeggen.
Ik win ze het liefst toch alle twee.” 

 Thomas Dekker is misschien te
vroeg gebracht.
“Kijk, toen ik van de amateurs over-
kwam naar de profs, was er voor
mij geen mogelijkheid meer om
nog een jaar langer amateur te blij-
ven, omdat ik daar alles al gewon-
nen had wat ik wilde winnen.
Zoiets houd je niet tegen. Er is aan-
dacht van de media en dan word je
opeens op een voetstuk gezet en zit
je in die rol. Maar ik denk niet dat
ik daar hinder van ondervind.”

 Thomas Dekker baalt dat hij
niet meer een grote ronde met
Lance Armstrong kan rijden.
“Nee, maakt me op zich niet zo
heel veel uit. Armstrong is abso-
luut een superrenner geweest. En
als hij er nog bij was, heb je zeker
geen kans om te winnen.” 

1 Thomas Dekker heeft ontzag
voor Erik Dekker en Michael 
Boogerd.
“Ontzag? Dat klopt zeker. Die ren-
ners hebben het Nederlandse wiel-
rennen tien jaar lang gedragen en
doen dat nog steeds. Ik ben zo blij
dat ik nog twee jaar met Erik, en ik
denk ook wel twee jaar met Michael
kan koersen.” 

Dat verschil merk je op de weg?
“Ik heb daar veel van opgestoken.” 

THOMAS DEKKER: “Ik ben op een voetstuk gezet, maar ik geloof niet dat ik daar hinder van ondervind.” 

THOMAS DEKKER gaat aan de leiding in de Tirreno door een sterke tijdrit.

Paspoort

• Thomas Dekker is geboren op 6
september 1984 in Amsterdam. 

• Dekker maakte in 2004 zijn prof-
debuut bij Rabobank en won nog
diezelfde week een etappe in de
Ronde van Rheinland Pfalz.

• Vorig seizoen won hij een etappe
in het Critérium International en
eindigde overall als tweede. Hij
won de Grote Prijs van Zottegem,
een etappe in de Ronde van Polen
en werd Nederlands kampioen
tijdrijden.

LUC WIERTS
Metro-verslaggever
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Dekker houdt leiding
Raborenner Thorwald Veneberg breekt sleutelbeen

DE LASTIGE ZESDE etappe van Tir-
reno-Adriatico is gisteren gewon-
nen door de Italiaan Leonardo Ber-
tagnolli. In dezelfde eerste groep
kwam Thomas Dekker als vijftien-
de over de streep. In de leiderstrui,
die hij nog één dag moet verdedi-
gen.

Mario Cipollini kwam hoogst-
persoonlijk achter het podium
Thomas Dekker feliciteren. De
oud-renner, een afgod in Italië,
had een kekke jas aan en een tren-
dy zonnebril op. Het was zwaarbe-
wolkt en koud in Torricella Sicura.
Dekker zag de humor er wel van
in. “Il Re Leone”, imiteerde hij
diens zware stem. Bij de start van
de zesde rit had hij nog wat be-

zorgd naar de hemel gestaard,
maar de opluchting over de goede
afloop van de gevreesde rit deed
de Noord-Hollander goed. “Ik heb
nog niet gewonnen, maar het ziet
er wel goed uit.”

Helpen
Toch handig, als je in Italië woont
en vrijwel dagelijks traint met Ales-
sandro Petacchi. De sprinter van

Milram heeft nog geen rit gewon-
nen en zal daarom vandaag met
zijn ploeg graag het peloton bij el-
kaar houden. Ze spraken elkaar 
gisteren al even voor de koers. “Ik
denk dat zij ons gaan helpen”, wist
Dekker die in de plaatselijke omlo-
pen met vijf klimmetjes naar Torri-
cella Sicura geen moment uit de
kop van de eerste groep was ge-
weest. Het was een provisorische
aankomst, de oorspronkelijke fi-
nishplaats San Giacomo lag te
hoog: Het zou er gaan sneeuwen.”

Pas in de slotkilometer dreigde er
nog even iets mis te gaan. “Bij een
renner van Naturino liep de ketting
eraf. Hij week opeens uit naar links,
ik moest het gras in. Voor hetzelfde
geld zie je op die manier deze ron-
de nog de mist in gaan.”

Teamgenoten
Dekker roemde zijn teamgenoten.
“In de finale had ik een drievoudig
wereldkampioen (Freire), Boogerd
en Flecha voor me werken. Dat is
nogal wat. De ploeg rijdt gewoon
geweldig. Ik hoop zaterdag in Mi-
laan-Sanremo wat terug te kunnen
doen voor Oscar.” Boogerd had op
weg naar de ploegbus zijn waarde-
ring uitgesproken voor zijn jonge
ploeggenoot, die op 21-jarige leef-
tijd zo maar de Tirreno kan gaan
winnen. “Ik heb het dertien jaar ge-
probeerd en zo’n strontknaapje
lukt het de eerste keer”, lachte
Boogerd. PETER VAN LEEUWEN/ANP

Commotie rond Verstappen
kost A1-directeur zijn baan

JOS VERSTAPPEN ZAL niet met veel
plezier terugkijken op de A1 GP in
de Verenigde Staten gisternacht. De
Nederlander gaf er de brui aan na
zeventien ronden, nadat hij twee
tijdstraffen had gekregen.  Voor de
race-director van de A1-series liep
de rel rond Verstappen nog slechter
af. Sheikh Maktoum Hasher Mak-
toum Al Maktoum ontsloeg de di-
recteur op staande voet, na diens
foutieve toewijzing van een drive
trough penalty aan Verstappen. 

De race in het Amerikaanse Lagu-
na Seca eindigde in een dubbele
overwinning voor de Mexicaan Sal-
vador Duran. Nicolas Lapierre ein-
digde namens Frankrijk in de sprin-
trace als tweede en vergaarde,
ondanks zijn veertiende positie in
de hoofdrace, voldoende punten
om zich tot de eerste winnaar van
het eindklassement van de A1-sei-
zoen te mogen uitroepen. 
Voor Verstappen, die vijfde in het al-

gemeen klassement staat, eindigde
het weekend in mineur. De Limbur-
ger kreeg onterecht een drive trough
penalty wegens het vermeend inha-
len van een auto tijdens een gele
vlag situatie. Tijdens zijn gang door
de pitstraat reed Verstappen te
hard, wat hem op een nieuwe tijd-
straf kwam te staan. Dat was voor
de coureur de druppel. 

“Ik was zo kwaad dat het voor
mezelf en iedereen beter was om
uit te stappen”, reageerde Verstap-
pen. “Natuurlijk betwist ik die
tweede straf niet, te hard is te hard.
Maar dat was niet gebeurd als de
raceleiding fatsoenlijk zijn werk had
gedaan en dat is opletten.” METRO

‘HARDERE ACTIE TEGEN RACISME’
Het Europees parlement in Straatsburg eist hardere maat-
regelen van de Europese voetbalunie (UEFA) tegen racisme.
Clubs waarvan spelers en/of fans zich schuldig maken aan
racisme dienen nationaal en internationaal uit de compe-
titie te worden genomen. Meer dan 400 leden van het par-
lement hebben een verklaring hierover ondertekend. ANP

LEONARDO BERTAGNOLLI verrast de sprinters in de Tireno Adriatico.
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• WIELRENNEN Jan Ullrich be-
gint zijn wielerseizoen op 4
april net als vorig jaar met het
Circuit de la Sarthe. De Duitser
fietst geen voorjaarsklassiekers. ANP 

• AUTOSPORT Alain Dassas wordt de
nieuwe directeur van het formule 1-team
van Renault. Hij is de opvolger van Patrick

Faure die opstapt. Dassas was financieel
directeur bij Renault. Het team gaf geen
reden voor het vertrek van Faure. ANP

• HOCKEY Recordinternational Jacques
Brinkman fungeert ook volgend seizoen
als hoofdcoach van het mannenteam van
hockeyclub SCHC. De oud-middenvelder
heeft tot medio 2007 bijgetekend. ANP

KORTOM

Sleutelbeen

• Thorwald Veneberg heeft gisteren
bij een val zijn sleutelbeen gebro-
ken. De 28-jarige renner van Rabo-
bank liep eveneens een breuk in
het zitbeentje op en is opgenomen
in het ziekenhuis van Terramo.

De Fransman Nicolas Lapierre is alvast de eindwinnaar van de A1 geworden. 

Excuses

• Sheikh Maktoum Hasher Mak-
toum Al Maktoum kwam persoon-
lijk zijn excuses aanbieden bij Jos
Verstappen en het team. 
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ROBIN VAN PERSIE MAAKT RENTREE 
Robin van Persie maakt vandaag in een vriend-
schappelijke wedstrijd zijn rentree voor Arsenal.
De aanvaller was bijna zes weken uit de roulatie

met een gebroken teen. Ook verdediger Sol
Campbell is weer fit. Hij had een enkelblessure.
Beide liepen 1 februari hun kwetsuur op. ANP

MOURINHO WIL BALLACK
Chelsea-coach José Mourinho heeft zijn
zinnen gezet op de Duitser Michael Bal-
lack. “Ik wil hem”, zei Mourinho. De
middenvelder van Bayern München
had al bij zijn club aangegeven dat hij
zijn contract niet gaat verlengen. METRO




