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Steeds meer kiezers
gaan voor Wilders
Voor het laatst Maar: politicoloog Krouwel twijfelt of hij ooit premier wordt
wordt. “Veel mensen die in peilinDe Partij voor de Vrijheid (PVV)
de spotlights
gen zeggen dat ze op Wilders
spreekt steeds meer mensen aan. “Zelfs áls de PVV de grootste wordt, zijn er andere
stemmen, blijven op de dag van de
er nu verkiezingen zouden
grote
partijen
nodig
voor
een
coalitie.
Die
doen
dat
op Jade Goody Als
verkiezingen thuis. Daarom kun je
zijn, haalt de partij van Geert
Big Brother sterft in de
schijnwerpers
pagina 02

Spijt voor
stiekeme
spaarder

Wilders volgens de wekelijkse
peiling van Maurice de Hond 29
zetels in de Tweede Kamer.
Dat is een evenaring van het
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Ilse is onze
beste artiest
Edisons naar Ilse, Alain,
Bløf, Krezip en .... pagina 13

nooit, na het trauma met de LPF.” André Krouwel

record van eind november 2004,
twee maanden nadat Wilders uit
de VVD-fractie was gestapt.

Toch betwijfelt politicoloog
André Krouwel of Geert Wilders
ooit premier van Nederland

van het zetelaantal in de peilingen
zo een derde aftrekken”, zegt
Krouwel, die onderzoek deed naar
nieuwe, rechts-populistische partijen in Europa.
PAGINA 04

Afscheid van
Swimmer
IJsbeertje Swimmer dat zaterdag overleed in
Ouwehands Dierenpark in Rhenen, is gisterochtend
uit het buitenverblijf weggehaald. Moeder Huggies
heeft uitgebreid afscheid genomen van haar overleden kind.
Huggies en Walker mochten nadat Swimmer was
weggehaald weer naar buiten. Dat is belangrijk
voor Walker, zodat het dier zich verder goed kan
ontwikkelen.
Nu de dode ijsbeerbaby Swimmer uit het verblijf
is gehaald, roepen moeder Huggies en broer Walker tevergeefs om de overledene. “Ze brullen als
het ware als een leeuw: ‘Waar ben je?”, aldus een
woordvoerder.
PAGINA 05

Poll
stem op www.metronieuws.nl
Lance Armstrong gaat ouderwets
goed presteren.

Nee, onmogelijk 66%
Zeker weten 34%
Stelling van vandaag:
Mediacircus rond leven en sterven van Jade Goody overdreven.
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Handel in menselijke schedels
In Nederland wordt er gehandeld in menselijke schedels. Undercoverjournalist Alberto Stegeman liet gisteren in het tv-programma Undercover in Nederland zien
hoe dat in zijn werk gaat. Tot nu toe is de handel in stoffelijke overschotten van mensen overigens toegestaan. Alleen het illegaal openen van een graf is strafbaar.

Sanquin ontkracht bloedmythes

Nieuws

Een kwart van de Nederlanders denkt dat kunstbloed bestaat als alternatief voor echt bloed bij
bloedtransfusies. Dat is een van de uitkomsten van een representatief onderzoek onder 1189
Nederlanders dat bloedvoorzieningsorganisatie Sanquin vandaag heeft laten uitvoeren.
Sanquin zegt veel onbegrip te constateren onder Nederlanders over het geven van bloed. Zo
dacht een derde van de respondenten dat er niet voldoende bloed beschikbaar is bij een ramp.
Ten onrechte, zegt de bloedbank. ANP
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Goody gaf 22
februari nog haar
jawoord aan Jack
Tweed. De bruidegom had toestemming gekregen de
gevangenis, waar hij
zit voor mishandeling, tijdelijk te verlaten. Hij wist dat
een enorme bruiloft
was wat zij altijd
had gewild.

FOTO’S: GETTY IMAGES

Nog net
getrouwd

De Dalai Lama.

Zuid-Afrika weert
de dalai lama
De dalai lama kan niet
meedoen aan een vredesconferentie in Johannesburg omdat
Zuid-Afrika hem de toegang tot
het land heeft ontzegd. Hij krijgt
geen visum. De autoriteiten hebben dat onder druk van China
gedaan, meldden Zuid-Afrikaanse
media gisteren. De geestelijk leider van de Tibetanen was uitgenodigd voor de bijeenkomst vrijdag, net als andere Nobelprijswinnaars als Desmond Tutu en
Frederik Willem de Klerk. De
Zuid-Afrikaanse aartbisschop en
oud-president zouden hebben
gedreigd weg te blijven als de
dalai lama er niet bij is.
ANP

VISUM.

Goody bleef haar status van realityster tot het laatste moment gebruiken. Publiciteitsagent Clifford liet weten dat ze er blij mee was dat ze nog werd gefotografeerd.

Jade voor het laatst
in de schijnwerpers
De Britse realityster Jade Goody
is in de nacht van zaterdag op
zondag overleden. Haar laatste
uren bracht ze thuis, in het Britse
Essex, door. Daar is ze in het bijzijn van familie en vrienden in
haar slaap overleden. “Jade is
een hele dappere vrouw
geweest”, zegt Goody’s
woordvoerder Max Clifford.
“Mijn mooie meisje heeft nu
rust”, reageerde haar moeder.

Wie was Jade Goody?
De 27-jarige Goody werd bekend door haar beruchte optreden in
de Britse Big Brother-serie. Tijdens de show deelde ze het bed
met een mannelijke huisgenoot en stripte ze voor het oog van de
camera. Na haar optreden in de serie, nam de populariteit van
Goody toe en dit resulteerde in een aantal realitysoaps en de
deelname in een speciale Celebrity Big Brother. Gedurende deze show kwam ze
in het nieuws, omdat ze haar Indiase huisgenoot Shilpa Shetty discrimineerde.

de ze dat er uitzaaiingen in haar
lever en lies werden aangetroffen
en wist ze dat ze nog maar weinig
tijd had. Goody kwam vervolgens

vooral in het nieuws omdat ze de
toekomst van haar twee zoontjes
veilig wilde stellen. Zo had ze de
tv- en fotorechten van haar brui-

loft voor veel geld verkocht om
Bobby Jack (5) en Freddie (4) een
onbezorgde toekomst te geven.
Tijdens haar laatste dagen vestigde ze veel aandacht op haar ziekte en heeft ze ervoor gezorgd dat
meer vrouwen zichzelf lieten
screenen op baarmoederhalskanker. Clifford: “Ik denk dat Jade
herinnerd wordt als een jonge
vrouw, die dankzij haar strijd
heel veel levens heeft gered.”

Handel in tweedehands
spullen bloeit flink op
CRISIS. De handel in tweedehandsspullen groeit door de economische crisis. Op websites waar
tweedehandsartikelen worden
aangeboden, zoals marktplaats.nl, wordt vooral meer
gehandeld in kleding en meubels. Ook de vlooienmarkten
doen het goed, zo meldt RTL Teletekst. Volgens de organisatie van
de Utrechtse vlooienmarkt staan
er de laatste maanden meer mensen dan ooit op de wachtlijst voor
een plekje op de markt. Eerder
werd al bekend dat mensen meer
reparaties laten uitvoeren. Zo
doen schoenmakers en fietsenmakers het op dit moment heel
goed.
ANP

Automobilist doet
een dutje op weg

Waarom is Goody zo populair
geworden?

Sterven in Big Brother zou
verboden moeten worden

Zijn Nederlanders te nuchter
voor mensen als Goody?

Hummie van der
Tonnekreek – Eerste
hoofdredacteur van
Big Brother (1999)

“Zij heeft een sterke persoonlijkheid
en heeft letterlijk van zich laten
horen. Ook schuwt zij niet om de
waarheid te vertellen en dan ben je
snel populair bij de kijker.”

“Daar kan ik zo geen antwoord op
geven. Het is een grote verantwoordelijkheid. Om zo’n vraag te beantwoorden zou je eerst een studie van
een halfjaar moeten doen.”

“Als je Big Brother hebt gevolgd, weet
je dat ook in Nederland de mensen
die meer van zich lieten horen, populair waren. Wie veel praat, komt veel
in beeld.”

Een 53-jarige man
uit Drachtstercompagnie
parkeerde zaterdagnacht zijn
auto op de provinciale weg in het
dorp Terschuur bij Barneveld en
viel vervolgens in slaap. Een
agent ontdekte de auto midden
op de rijbaan toen hij na zijn
dienst naar huis reed. Dat maakte de politie gisteren bekend. De
man lag voorover in zijn stoel
een dutje te doen. Hij schrok pas
wakker toen de agent zijn stem
verhief. Uit een blaastest bleek
dat de man te veel had
gedronken.
ANP

Ruud Benard –
Werd tweede bij
eerste editie Big
Brother (1999)

“Zij was een echte recht-toe-rechtaan-meid die alles zei wat op haar
hart lag. Als dan ook blijkt dat zo iemand kanker heeft, gaan mensen met
haar meeleven. Zoiets scoort enorm.”

“Ja, dat vind ik wel. Sommige dingen
zijn echt privé en dit vind ik wel heel
intiem. Doodgaan of begraven worden op televisie is voor mij echt een
brug te ver.”

“Ik denk dat Nederlanders inderdaad
te nuchter zijn om mensen als Goody
volledig te steunen. Hier heerst natuurlijk ook een andere cultuur dan in
Engeland.”

Foutje gezien? Mail naar
foutje@metronieuws.nl
Geen.

Jade Goody is overleden aan baarmoederhalskanker. Onlangs hoor-

ERIK WELLEWEERD
erik.welleweerd@metronieuws.nl

Expertpanel Wat vinden zij van Jade Goody
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Agente krijgt emmer urine over zich heen
Een agente kreeg in de nacht van zaterdag op zondag in Borne een emmer urine over zich heen, toen een man die uit zijn dakraam leeggoot. De politievrouw
was bezig met de aangifte van een 46-jarige vrouw die zou worden bedreigd door de 54-jarige man. Hij zou de vrouw met een mes achterna hebben gezeten. ANP

Het CDA wil dat jongeren na
afronding van hun middelbare
school één maand gratis door
Europa kunnen reizen. Dat zegt
Michiel Dijkman, hij is de jongerenkandidaat van het CDA voor
het Europees Parlement.
Zaterdag bekrachtigde het CDAcongres zijn positie op nummer
12. Dijkman is 24 jaar oud. “Wanneer je wilt dat Europa gaat leven
bij jongeren dan moeten ze het
ook kennen. Een maand gratis
reizen door Europa kan daar bij
helpen.”
Het CDA is de eerste partij die
met de Europese verkiezingen in
het verschiet direct jongeren aanspreekt. Dijkman richt zich daarom op onderwerpen die bij jongeren leven zoals GSM-tarieven.
“Het is natuurlijk belachelijk dat
wanneer je in het buitenland

Michiel Dijkman.

bent, bellen met je mobiel zo ontzettend duur is. Je mag wel met je
auto de grens over, maar blijkbaar niet met je mobieltje” Dijkman wil dat bellen binnen de

Bosch Couture Modeshow
BERT JANSEN/ANP

CDA: gratis reizen
Europa voor jeugd

nieuws 03

Europese Unie overal even duur
wordt. Ook wil hij dat het voor
jongeren makkelijker wordt om
stage te lopen in Europese lidstaten.
Premier Jan Peter Balkenende
pleitte tijdens het congres voor
een nieuwe Balkenende-norm.
“Het gaat erom de verantwoordelijkheid te nemen voor de taak
die je hebt gekregen, en niet weg
te lopen als het moeilijk wordt.
De helden van Nederland werken
niet voor zichzelf, maar voor de
toekomst van Nederland.” Balkenende wil dat bestuurders van
banken en bedrijven meer hun
morele
verantwoordelijkheid
nemen.

Modellen liepen gisteren een modeshow over een catwalk op de vernieuwde
markt in Den Bosch. Het evenement, Bosch Couture, werd afgesloten met een
show van de Bossche couturier Addy van den Krommenacker.
ANP

BAS PATERNOTTE
redactie@metronieuws.nl

Derde arrestatie mishandeling NS’ers
ALMERE. De politie heeft gisterochtend in alle vroegte een derde verdachte aangehouden wegens de
mishandeling van twee NS-medewerkers donderdag op station
Almere Centrum.
Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) liet weten dat het

Schutters

Vader geeft zoon
schietles in de duinen
WAPEN. Een 41-jarige man uit
Zandvoort gaf zijn minderjarige
zoon in de nacht van zaterdag op
zondag schietles in de duinen in
de badplaats. Mensen die de schoten hoorden, belden de politie.
De schutters waren er inmiddels
per auto vandoor gegaan. Agenten konden de auto in de Vondelstraat in Zandvoort aanhouden.
Het doorgeladen vuurwapen lag
onder de passagiersstoel. Het is
in beslag genomen, liet een
woordvoerster van de politie gisteren weten.
ANP

gaat om een 21-jarige man uit
Almere. Hij wordt verdacht van
betrokkenheid bij de mishandeling. Kort na het incident werden
al twee andere personen aangehouden. Die worden vandaag
voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie denkt nu alle

hoofdverdachten te hebben ingerekend. Eerder was sprake van zes
verdachten, maar daar is de politie op teruggekomen. Een van de
twee mishandelde NS-medewerkers raakte zo gewond dat hij in
het ziekenhuis werd opgenomen.
ANP

DOELGERICHT EN
BELASTINGVRIJ
SPAREN
FISCAAL SPAREN VAN ABN AMRO
KIJK OP ABNAMRO.NL /FISCAALSPAREN

Balletjes

Jongen aangehouden
wegens Hyves-foto
VUURWAPEN. Een 14-jarige jongen
uit Tiel is zaterdagavond
aangehouden omdat hij een foto
van zichzelf met een vuurwapen
op zijn Hyves-profiel had gezet.
Dat meldde de politie gisteren.
De politie is met de foto naar de
jongen gestapt. Hij gaf aan te zijn
vergeten waar het wapen was. Na
verhoor bleek het wapen in een
vuilnisbak te zijn verstopt. De
jongen had zichzelf echter gefotografeerd met een balletjespistool wat op de foto niet van echt
is te onderscheiden.
ANP

Kortom
GOED DOEL. Ongeveer 50.000 vrijwilli-

gers hebben vrijdag en zaterdag de
handen uit de mouwen gestoken voor
het goede doel. Volgens een
woordvoerster van Make a Difference
Day (MADD) was de actie een groot
succes. Het initiatief van onder meer
het Oranje Fonds vond dit jaar voor de
vijfde keer plaats.
ANP

KIJK 4 SECONDEN naar deze foto EN SLA DE pagina OM
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Vrouw overlijdt door verkeerde deur
Een 66-jarige vrouw is zaterdag overleden toen zij in een winkel in Borne van een keldertrap viel. De vrouw wilde naar het toilet, maar nam
de verkeerde deur. Ze viel van de zeer steile trap op de grond van de kelder. Dat liet een woordvoerster van de politie gisteren weten. ANP

VALERIE KUYPERS/ANP

Steekpartijen

Verontrust Lelystad
maakt site seriesteker
ZORGEN. Bewoners van Lelystad
maken zich zorgen over de serie
willekeurige steekpartijen de
afgelopen vier maanden in de
stad. Reden voor Michel Baan en
Berry Suurling om de website
www.jackdeprikker.nl te lanceren. Op
de site komt informatie over het
onderwerp, een discussieforum
en ook kunnen bezoekers het signalement van de vermoedelijke
dader bekijken. Volgens Baan
gaan bewoners van Lelystad er
vanuit dat het een seriesteker
betreft en dat maakt ze ongerust.
“Via de site kan men elkaar informatie verstrekken en misschien
rolt er nog een tip voor de politie
uit.”
ANP

Protest
BIANCA SPELT/ANP

emonstranten staan tegenover ME-ers
zaterdag tijdens de actie.

Aanhoudingen bij
protest legerbasis
De politie heeft zaterdag 35
demonstranten aangehouden die
actie voerden bij het terrein van
de luchtmacht in Nieuw Milligen
op de Veluwe. Het motto van
actiegroep Ontwapen! was ‘60
jaar Navo is meer dan genoeg’.
Aan de actie deden tientallen
mensen mee. Demonstranten
probeerden van verscheidene
kanten over de hekken te klimmen waarmee het uitgestrekte
terrein wordt afgeschermd. De
politie, ME en marechaussee probeerden dat te voorkomen waardoor een kat en muisspel rond de
basis ontstond. Enkele actievoerders slaagden erin over de
hekken te klimmen. De politie
en marechaussee waren op de
actie voorbereid. Op 13 februari
klommen vier actievoerders van
Ontwapen! al in een
defensiemast bij Nieuw Milligen.
Zij ontvouwden toen een
spandoek waarop de actie van
zaterdag werd aangekondigd. ANP

ACTIE.

Kunst

Tefaf: minder bezoek,
maar goede verkoop
VERKOOP. De Tefaf kunst- en
antiekbeurs trok dit jaar bijna 8
procent minder bezoekers dan
vorig jaar. Toch viel de kunstverkoop niet tegen. Dat zei een
woordvoerster van de Tefaf
gisteravond bij de afsluiting van
de beurs. Noemenswaardig was
de verkoop van een schilderij van
El Greco met een vraagprijs van
4,7 miljoen euro. De koper was
een Europese kunstverzamelaar.
Aan het begin van de beurs kocht
een particulier voor een kleine 5
miljoen euro een schilderij van
Rubens. Behalve particulieren
doen ook musea uit de hele
wereld kunstaankopen op de
Maastrichtse kunstbeurs. De
organisatie telde dit jaar 222 vertegenwoordigde musea.
ANP

Een minuutje ...
... Jan Dirk van Ginneke, pitbull-liefhebber

Pitbulls mogen weer. Hoog tijd voor
eerherstel, vinden fokkers en baasjes. Zij organiseren daarom begin
april de Eerste Pitbullshow, waar
keurmeesters honderden pitbulls,
bendogs en andere breedkaakbeesten zullen beoordelen op ‘functionaliteit.’ Jan Dirk van Ginneke, handelaar in hondenkluiven, is één van
organisatoren.
André Krouwel: “De PVV-Kamerleden van nu zijn toch derderangs politici. Mensen die echt iets kunnen, zullen nooit
onderdanig zijn aan Wilders.”

Dat wordt oppassen, met al die honden.

Natuurlijk. Als je weet wat je aan
de lijn hebt, neem je daarvoor je
verantwoordelijkheid en hou je
afstand tot andere honden.

‘Geert Wilders
nooit premier’
Geert Wilders als premier? Uitgesloten. Zijn Partij Voor de Vrijheid
zal ook nooit de grootste partij
worden, het succes in de
peilingen ten spijt.
Die voorspelling doet politicoloog
André Krouwel, die onderzoek
deed naar nieuwe, rechts-populistische partijen in Europa. Daaruit
blijkt dat de aanhang van zulke
partijen grotendeels bestaat uit traditionele niet-stemmers. “Veel
mensen die in peilingen zeggen
dat ze op de Wilders stemmen, blij-

ven op verkiezingsdag thuis. Daarom kun je van het zetelaantal in de
peilingen zo een derde aftrekken.”
In de wekelijkse peiling van
Maurice de Hond kwam de PVV gisteren uit op 29 zetels. Daarmee zou
de PVV de grootste partij zijn.
Behalve dat met de peiling zelf
van alles mis is, zegt ze volgens
Krouwel niks over opkomst. “Wilders zal alleen succesvol zijn als hij
kiezers ervan overtuigt dat hun
proteststem nut heeft. Dat probeert hij door te zeggen dat hij premier wil worden. Dat gaat nooit

Maria Hohmann.
“Wilders premier? Ik
hoop het niet. Het
gaat ook nooit werken. Een ministerpresident is er voor
het landsbelang en
niet voor het belang van één groep.”

Misdadig eigenlijk, zulke fokkers.

Dat is het ook. Maar nog misdadiger was die Regeling Agressieve
Dieren, die voor veertien jaar verdriet, pijn en machteloosheid
heeft gezorgd. Duizenden
honden zijn afgemaakt, alleen
vanwege hun uiterlijk.
Tijd voor schadeclaims?

Alsjeblieft niet. Wie iets verliest
waarvan hij houdt, is niet te paaien met geld.
Wat is eigenlijk een functionele pitbull?

Een hond die kan jagen, rennen
en alles kan waarvoor hij is
bedoeld. Geen hond die alleen
maar mooi is en door oneindig
doorfokken een karikatuur van
zichzelf is geworden. NIELS RIGTER

NIELS RIGTER
niels.rigter@metronieuws.nl

Politie pakt eigenaar
van een wiettaxi op
Jorn Everaarts.
“Wilders doet het
goed. Hij weet wat
mensen willen
horen. Toch denk ik
dat de andere partijen het nooit laten
gebeuren dat hij gaat regeren.”

De politie heeft zaterdagmiddag in Haarlem een 42-jarige
man aangehouden die verschillende soorten softdrugs bij zich
had. De Haarlemmer begon een
aantal weken geleden de Wiettaxi. Hij leverde daarmee softdrugs
aan huis.
ANP
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gebeuren. Zelfs áls de PVV de
grootste wordt, zijn er andere grote partijen nodig voor een coalitie.
Die doen dat nooit, na het trauma
met de LPF.” Wilders heeft volgens
Krouwel nog een probleem: het
vinden van ministeriabele mensen. “De PVV-Kamerleden van nu
zijn toch derderangs politici. Mensen die echt iets kunnen, zullen
nooit onderdanig zijn aan Wilders.
Dan ontploft de partij.”

Drie meningen Wilders premier?
Joshua Griﬃth.
“Natuurlijk wordt
Wilders nooit
premier. Ik voel heus
wat hij bedoelt,
maar om premier te
worden, moet hij
zich eerst geliefder maken in het land.”

Pitbulls zijn dus toch gevaarlijk.
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Ook warmtezuil op stations Nijmegen en Amersfoort
Wachtende treinreizigers zijn blij met de warmtezuilen op de stations van Leiden en Amsterdam Amstel. Spoorbeheerder ProRail maakte zaterdag
dan ook bekend dat de voorziening op meer locaties komt. Ook de stations in Amersfoort en Nijmegen worden voorzien van zo’n zuil. ANP
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IJsbeermama roept
om dode Swimmer
Een hartverscheurend dierentafereel is te zien in Oudehands Dierenpark in Rhenen. Nu de dode
ijsbeerbaby Swimmer uit het verblijf is gehaald, roepen moeder
Huggies en broer Walker
tevergeefs om de overledene.

Swimmer en Walker werden in
december
geboren.
Dinsdag
mochten de twee samen met hun
moeder voor het eerst naar het
buitenverblijf. Hoewel Swimmer
met 4 kilo aanzienlijk lichter
woog dan de 10 kilo zware Walker, leek het prima te gaan met
de kleine. In het begin struikelde
hij veel, maar Swimmer liep
steeds beter rond. Tot zaterdag.
Toen bleek Swimmer levenloos
op de grond te liggen. “Wij weten
nog niet waarom. De faculteit
diergeneeskunde in Utrecht gaat
de doodsoorzaak onderzoeken”,
zegt woordvoerder Dirk-Jan van
der Kolk. Hij verwacht hierover
vandaag op zijn vroegst aan het

Swimmer met zijn moeder.

Mensenhandel
VALERIE KUYPERS/ANP

Justitie onderzoekt
kliniek Schoemacher
KOEN SUYK/ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt
de financiële administratie van het
Medisch Centrum Scheveningen,
een kliniek voor plastische chirurgie. Directeur Robert Schoemacher maakte dat zaterdag bekend
naar aanleiding van een publicatie
in De Telegraaf. In dat artikel
wordt Schoemacher beschuldigd
van een ‘megafraude’ waarmee 1,5
miljoen euro is gemoeid.
Volgens Schoemacher is justitie
in juli 2007 met het onderzoek
begonnen. Van een megafraude is
volgens hem geen sprake, en ook
het bedrag van 1,5 miljoen euro is
onjuist, stelt hij in een schriftelijke verklaring. Hij was zaterdag onbereikbaar voor een toelichting.
“Het Medisch Centrum SchevePLASTISCHE CHIRURGIE.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak.

Albayrak tegen tijdelijke
status alle slachtoffers
Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) is niet van
plan om alle vrouwen die in Nederland mogelijk het slachtoffer
zijn geworden van mensenhandel een tijdelijke verblijfsvergunning te geven. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
(ACVZ) had dat onlangs geadviseerd. Maar dat gaat Albayrak te
ver. Volgens de staatssecretaris
zal zo’n maatregel een sterk aanzuigende werking hebben, als dit
bekend wordt in de landen waar
de vrouwen vandaan komen. ANP

MAATREGEL.
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aanhoudingen zijn
dit weekend verricht
in nachttreinen. De
inspectie was bedoeld om de veiligheid te vergroten.

‘Zwart’ opereren
De fraude zou hebben bestaan uit
‘zwart’ opereren. Daardoor zou
onder meer de belastingdienst zijn
benadeeld.

Kassa!
De ijsberen zijn een goudmijntje voor het dierenpark. Volgens Van der Kolk is
het aantal bezoekers de afgelopen tijd met 25 tot 30 procent gestegen dankzij
de dieren.

eind van de middag meer duidelijkheid. De dode Swimmer kon
pas gisterochtend uit het verblijf
worden gehaald, nadat moeder
Huggies via een doorloopsluis
was weggelokt. Oudehands heeft
er bewust voor gekozen het
publiek niet weg te houden van
het verblijf. “Je moet toch door.
Bovendien hebben enkele dierverzorgers duidelijk uitleg gege-

Voor duizenden Nederlanders was het mooie weer van
de afgelopen dagen aanleiding
om een bezoek te brengen aan de
Keukenhof. Een woordvoerster
van het bloemenpark schatte gisteren het aantal bezoekers sinds
de opening donderdag op 15.000.
De woordvoerster sprak van een
“prachtige start” van de Keukenhof. Toch is het bloemenpark nog
niet op zijn kleurigst omdat de
lente dit jaar laat op gang kwam.
De krokussen bloeien en het gras
is groen. Maar het kan nog wel
een aantal weken duren voor het
park in volle bloei staat, zei de
voorlichtster.
ANP

JEROEN VAN WIERINGEN
jeroen.van.wieringen@metronieuws.nl

ER IS AL EEN
VORM VAN
FISCAAL SPAREN
VANAF EUR 20,FISCAAL SPAREN VAN ABN AMRO
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ningen heeft volledige medewerking verleend en bespreekt thans
de mogelijkheden deze zaak te
schikken”, aldus de verklaring.
Het OM wilde geen commentaar
geven op de zaak.
ANP

HOEVEEL KLM-TOESTELLEN ZAG JE?
A

twee

b

drie

C

Prachtige start voor
bloeiende Keukenhof
BLOEMEN.

ven aan de mensen. Wij hebben
hier ook geen negatieve reacties
op gehad”, aldus Van der Kolk. Hij
verwacht dat Huggies en Walker
nog wel ‘enkele dagen’ om Swimmer blijven ‘roepen’. “Ze brullen
als het ware als een leeuw: ‘Waar
ben je?”

Had je ’m goed zonder terug te kijken? Dan heb je alvast de scherpte
van een luchtverkeersleider. Maar er komt meer bij kijken. Heb en houd je altijd
het overzicht, kun je razendsnel beslissen en ben je toe aan het hoogste niveau?
Maak dan kennis met onze opleiding en ons werk op luchtverkeersleider.nl

IK ZAG EEN
KERKTOREN

Wij verkopen monturen van

Ltede, Fendi, Kam Dhillon,
B.Lang, Calvin Klein, Michael Kors en Diesel
De genoemde prijs (€ 29,50) geldt een selectie uit het Ltede assortiment.

100%

TEVREDENHEIDS
GARANTIE
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Ietsje minder omzet Boekenweek
De 74e Boekenweek is prima verlopen. De boekhandels hadden zaterdagavond vrijwel alle 968.000 Boekenweekgeschenken uitgedeeld. De
klanten besteden dit jaar 1 tot 2 procent minder dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Stichting CPNB. ANP

EVERT ELZINGA/ANP

‘Stimuleer crisiswonen’
• Campuscontract voor student in koophuis • ‘Leegstandwet beter gebruiken’
Het moet voor huiseigenaren
makkelijker zijn hun huis tijdelijk
te verhuren aan studenten. Het
‘campuscontract’ moet waarborgen dat studenten niet tot sintjuttemis in het huis blijven zitten.
Dat voorstel doen de Jonge Socialisten (JS, de PvdA-jongeren) naar
aanleiding van berichtgeving in
Metro. Hieruit bleek dat huiseigenaren onder invloed van de crisis
steeds vaker kamers verhuren aan
studenten om zo hun hoge of dubbele hypotheeklasten te compenseren. Op zichzelf is dat een goede
ontwikkeling, vinden studenten-

organisaties. In de grote steden is
er immers nog altijd een tekort
aan kamers. Toch schromen veel
huiseigenaren te verhuren aan
studenten, zegt Micha Lubbers
van JS. “Als een huis is verhuurd,
wordt het minder waard. Bovendien bouwen huurders rechten
op, wat voor de eigenaar het
gevaar oplevert dat de huurders
niet vertrekken als zich een koper
aandient.”
Daarom zouden eigenaren wat
Lubbers betreft zogeheten ‘campuscontracten’ mogen gebruiken:
huurcontracten voor de duur van
één tot vier jaar. De huurovereen-

Lente Volop genieten van de zon

“Iedereen is hierbij
gebaat.” Micha Lubbers,
Jonge Socialisten
komst loopt af als de studie klaar
is. Voor de verhuurder geldt dan
echter vaak de verplichting dat hij
de woning opnieuw aan een student moet aanbieden. “Die bepaling vergt aanpassing”, zegt Lubbers, “anders hebben huiseigenaren er nog niks aan.” Ook niet-studenten zouden via een campuscontract aan een tijdelijke huurwoning moeten kunnen komen.

KOEN VAN WEEL/ANP

MIVD: baas
beschuldigd
van afluisteren
Twee medewerkers van
de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD beschuldigen
hun baas, generaal-majoor Pieter
Cobelens, ervan dat hij zijn bevoegdheden heeft overtreden. Hij
zou ze tegen de regels in hebben
laten afluisteren, op het moment
dat zij bezig waren met een geheime operatie. Het tweetal heeft bij
de Koninklijke Marechaussee in
Arnhem aangifte gedaan van een
ambtsmisdrijf. Een woordvoerder
van Defensie bevestigde zaterdag
de aangifte tegen Cobelens, waarvan De Telegraaf melding maakte.
Defensie wacht het onderzoek
“zeer ontspannen” af, stelt hij. Het
afluisteren zou zich hebben afgespeeld tijdens een intern
onderzoek naar mogelijke corruptie.
ANP
COBELENS.

De Vereniging Eigen Huis vindt
het campuscontract een optie, al
ziet ze meer heil in gebruik van de
Leegstandwet (zie kader). Ook die
maakt het mogelijk koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. “Van de minister mag het, alleen gemeenten liggen dwars”, zegt woordvoerder
Hans André de la Porte. Volgens
hem zijn er “duizenden” huiseigenaren die hun woning tijdelijk
willen verhuren als de gemeente
het ze toestaat.
NIELS RIGTER
niels.rigter@metronieuws.nl

De Leegstandwet, ook gebruikt om
krakers te weren.

Leegstandwet is
geen wonderwet
Of de Leegstandwet nu hét middel is
om huiseigenaren te helpen met tijdelijke verhuur, Pim de Ruiter van de
Amsterdamse Dienst Wonen betwijfelt
het. “In Amsterdam gebruiken we de
wet al sinds de jaren zeventig, en niet
alleen voor corporaties, maar ook voor
particulieren.” Die kunnen hun woning
verhuren voor maximaal een jaar, zonder dat een huurder rechten opbouwt.
Maar er wordt nog steeds weinig
gebruik van gemaakt.
METRO
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Eerste 6 maanden
van 19,95 voor

Peuter in kritieke
toestand na val

Boete van 143.192
euro voor bromfietser

WATER. Een tweejarige peuter uit
het Overijsselse Dedemsvaart ligt
in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat ze zaterdag in het
water was gevallen. De politie
meldde eerder op de dag dat het
meisje was overleden. Vlak nadat
het bericht van overlijden naar
buiten was gebracht, bleek er
toch nog een hartslag waarneembaar te zijn, zo liet de politie
later weten. Het meisje viel zaterdagmiddag in het water vlakbij
haar ouderlijk huis in Dedemsvaart. Haar vader haalde haar uit
het water.
ANP

TEAM. De politie in Breda heeft
zaterdag een bromfietser van de
weg gehaald die nog een boete
van 143.192 euro had
openstaan. Ook hing de man,
die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, een celstraf van
1095 dagen boven het hoofd.
Een speciaal undercoverteam
van de politie moest eraan te
pas komen om de 40-jarige
man op het spoor te komen.
Een groep agenten wist hem
klem te rijden toen hij op zijn
brommer door de stad reed.
ANP

14,

95

Een jongetje loopt zaterdag met zijn schepnetje over het strand van Egmond
aan Zee met op de achtergrond de vuurtoren van Speijck. Er werd op de eerste
lentedag volop genoten van het mooie weer.
METRO

Internet

4 Mb

Minimumduur contract 12 maanden. Kijk voor de voorwaarden op telfort.nl/voordeel.

0800-1707
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Turkije: Rasmussen ongeschikt als topman Navo
Turkije dreigt met een veto als de Deense premier Anders Fogh Rasmussen wordt voorgedragen om deze zomer Jaap de Hoop Scheffer op te volgen als secretaris-generaal van de Navo. Het moslimland vindt hem ongeschikt vanwege zijn rol in de affaire rond de Mohammed-cartoons in Deense kranten. METRO

Buitenland Barack Obama weigert eventueel ontslag minister van Financiën
ANP

Copycat schokt België
Man steekt vanuit het niets om zich heen in restaurant in Luik
In het Belgische Seraing, in de
buurt van Luik, heeft een 26-jarige man zaterdag in het wilde
weg vier mensen neergestoken
in een café-restaurant. Er vielen
geen doden De dader claimt
geïnspireerd te zijn door het
bloedbad in het Duitse Winnenden.
België reageerde verbijsterd. In
januari werden bij een kinderverblijf in Dendermonde al twee
baby’s en een kinderleidster neergestoken. Zaterdagmiddag stak de
26-jarige Giovanni Argento vanuit
het niets ‘als een wildeman’ om
zich heen toen hij met zijn moeder
en haar vriend ging dineren in

Nóg een imitator
Vorige week werd in het Belgische Schriek een 24-jarige man gearresteerd
omdat hij in een e-mail aan een ziekenfonds had gedreigd baby’s te doden. Hij
verwees naar het bloedbad van januari in een crèche in Dendermonde. Volgens
de politie was de man op zoek naar hulpverlening voor psychische en financiële
problemen. Hij zou niet de bedoeling hebben gehad echt te moorden.

café-restaurant L’Orée Du Bois in
Seraing. Hij stak zijn moeders
vriend en drie vaste klanten van de
zaak in de borstkas. “Enkele minuten eerder vroeg hij buiten nog een
vuurtje aan de schoonzoon van de
uitbater”, zei een getuige tegen de
Vlaamse omroep VRT.
Een politiewoordvoerder verklaarde dat de man na zijn arresta-

Mis Miljoen op de been voor Paus

tie maar bleef doorpraten over Tim
Kretschmer, die vorige week op
zijn school in het Duitse Winnenden negen scholieren en drie
docenten doodschoot. Ook zei hij
beroemd te willen zijn en dat stemmen in zijn hoofd hem tot zijn
daad hadden aangezet. Zijn moeder verklaarde dat haar zoon
onlangs was gestopt met medicatie

hiertegen. Argento bleek al eerder
met justitie in aanraking te zijn
geweest, wegens diefstal en brandstichting. Vorig jaar was hij nog tot
drie jaar cel veroordeeld voor het
gooien van een molotovcocktail
naar de woning van een vriend.
Onduidelijk is of hij vervroegd is
vrijgekomen. Bij een huiszoeking
trof de politie boeken, cd’s en dvd’s
aan over seriemoordenaars. Omdat
Argento tijdens zijn verhoor aangaf dat hij zo veel mogelijk mensen in het restaurant wilde doden,
werd hij aangeklaagd voor viervoudige poging tot moord.
RUBEN EG
ruben.eg@metronieuws.nl

EPA

Tibetaanse monniken
gearresteerd in China
Na rellen in de Chinese
provincie Qinghai zijn bijna honderd Tibetaanse monniken aangehouden. Volgens het Chinese
staatspersbureau Xinhua vielen
zaterdag honderden mensen,
onder wie veel monniken, een
politiebureau in het dorp Rabgya
aan. Daarop arresteerde de politie
zes personen, terwijl 89 anderen
zichzelf aangaven. Op twee na zijn
alle arrestanten monniken. Het
staatspersbureau meldt dat de
demonstranten waren opgehitst
na de verdwijning van een aangehouden monnik. Zhaxi Sangwu

ONLUSTEN.

Macht
De Chinezen hebben sinds 1950 de
macht in handen in Tibet.

was eerder opgepakt omdat hij
voorstander is van meer autonomie voor Tibet. Volgens de politie
is hij ontsnapt en onvindbaar,
maar de menigte geloofde dat niet,
waarna de onlusten uitbraken. De
rust is inmiddels teruggekeerd,
liet Xinhua weten. Volgens een
Tibetaanse website heeft de monnik zelfmoord gepleegd.
ANP

President Barack Obama en Timothy
Geithner.

Obama staat vierkant
achter ‘zijn’ Geithner
ONTSLAG. Barack Obama wil per
se dat Timothy Geithner zijn
minister van Financiën blijft. Als
de bekritiseerde bewindsman
zijn ontslag indient zal de Amerikaanse president dat niet accepteren. “Ik heb met Timothy op
geen enkel moment over een
mogelijk ontslag gesproken”,
zegt de president. “Als hij dan
toch zijn ontslag zou indienen,
zou ik moeten zeggen: ‘Sorry
maat, je hebt nog een klus te klaren’.”
ANP

35

honderd euro is uitgeloofd voor de
gouden tip die leidt
tot de arrestatie van
een ‘toiletpyromaan’. De afgelopen
maanden werden ruim twintig
mobiele toiletten bij bouwplaatsen in
lichterlaaie gezet in de stad San Francisco.

Kortom
HAMERS. Genoeg van televisie kijken?

In Polen zijn dit weekeinde wereldkampioenschappen ‘hamers naar televisietoestellen werpen’ gehouden. Dat
meldde de Poolse radio, want televisiejournalisten waren niet welkom. ANP
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Naar schatting hebben zeker een miljoen Angolezen gisteren in de hoofdstad
Luanda een openluchtmis van paus Benedictus XVI bijgewoond. Ondanks de
enorme opkomst, deden er zich geen problemen voor. In Parijs onstonden
ondertussen wel enkele opstootjes na de eerdere uitspraken van de paus over
condooms en aids.
METRO

Geen vervolging
Grace Mugabe

Motorbende slaat man
dood op vliegveld

PERS. De vrouw van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe
zal in Hongkong niet vervolgd
worden voor de aanval op een
Britse journalist. Ze geniet diplomatieke immuniteit. De 43-jarige
Grace Mugabe viel in februari
met bewakers journalisten van
de Sunday Times aan, omdat ze
foto’s maakten toen ze vertrok
uit een luxueus hotel. Ze maakten een reportage over het luxe
leven van de Mugabes in Azië.

GEVECHT.

ANP

Leden van een motorbende hebben gisteren op het
vliegveld in het Australische Sydney een man doodgeslagen met
ijzeren paaltjes. Het zou gaan om
een ruzie tussen de Hell’s Angels
en de Comancheros. Zeker vijftig
mensen waren getuigen van het
bloedige gevecht. Volgens de politie arriveerde de groep met het
vliegtuig op de luchthaven en
kwamen ze toevallig een rivaliserende bende tegen, waarvan het
slachtoffer deel uitmaakte.
ANP
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Prachtig KROATIË
Normaal € 499 o.b.v. 4 personen nú...
Vliegvakantie naar Kroatië in juli en aug. met verblijf
in het Punta Verudela Resort in Pula o.b.v. logies!

8 dgn
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Inclusief: vlucht, verblijf, transfers, belastingen en reserveringskosten.
Gebruik voor de speciale korting de actiecode: MO43007
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Ga naar www.kras.nl/LR31132
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Spaarders melden geheim geld
Belastingdienst ziet forse toename meldingen van buitenlandse bankrekeningen
Ruim 23 miljoen euro heeft de
Belastingdienst de afgelopen zes
weken geïncasseerd dankzij
naheffingen aan 121 mensen die
hun buitenlandse bankrekening
alsnog hebben opgegeven. De
reden: “Mensen willen geen
strafblad.”
Diverse
‘belastingparadijzen’,
waaronder Zwitserland en Andorra, hebben de laatste tijd aangegeven hun bankgeheimen minder
strikt te willen handhaven. Mede

Vakbeweging

daardoor wordt het voor de Belastingdienst en de FIOD-ECD makkelijker om bankgegevens van
Nederlanders te achterhalen. Zij
moeten over al hun geld belasting
betalen, maar tot op de dag van
vandaag weigeren “enkele duizenden” hun bankrekening op te
geven. Toch denkt de fiscus dat
mensen nu eieren voor hun geld
kiezen. “Die 23 miljoen euro is al
net zoveel als het hele vorige jaar
is opgehaald”, zegt Homan.
Voor de spijtoptanten is in 2001

“We krijgen steeds meer informatie beschikbaar over mensen die hun geld via een
buitenlandse rekening buiten het zicht van
de fiscus proberen te houden.”
Staatssecretaris De Jager van Financiën
een zogenoemde inkeerregeling
in het leven geroepen. Als zij hun
geld alsnog opgeven, hoeft alleen
een naheffing te worden betaald.
Gebeurt dit niet, dan kan de boete
oplopen tot 100 procent en straf-

rechterlijke vervolging. In totaal
heeft de Belastingdienst dankzij
de inkeerregeling 181 miljoen
euro extra bijgeschreven zien
worden. Hoewel Homans niet kan
zeggen hoeveel belasting er nog

AHMED YUSNI/EPA

VALERIE KUYPERS/ANP

FNV laakt Donner om
bevriezing van lonen
FNV-voorzitter Jongerius verwijt minister Donner op
ramkoers te liggen in het overleg
met de vakbeweging. De bewindsman heeft haar gevraagd mee te
werken aan bevriezing van de
lonen voor drie jaar. Ook zou hij
de AOW-leeftijd al per 1 januari
2011 van 65 naar 67 willen verhogen. Dat stelt de FNV-voorzitter in
een interview met de Telegraaf.
Volgens Jongerius zitten door de
opstelling van Donner de onderhandelingen over een sociaal
akkoord met werkgevers en de
vakbeweging muurvast.
ANP
RAMKOERS.

De wereldeconomie zal
dit jaar een tot twee procent
krimpen. Die verwachting sprak
Wereldbankpresident Robert
Zoellick zaterdag uit in Brussel.
Hij zei dat zo’n grote krimp sinds
de jaren dertig van de vorige
eeuw niet meer is voorgekomen.
Zoelick refereerde aan de
voorspelling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Die
organisatie liet eerder weten dat
de economische krimp op een
procent zou uitkomen. Zoellick
zei dat de Wereldbank binnenkort met een eigen schatting
komt, en die ligt tussen de een en
twee procent.
ANP
PROCENT.

Politieke partij

Bustour langs huizen
van topmensen AIG
BONUS. Een lokale politieke partij
in de Amerikaanse staat Connecticut heeft zaterdag een bustour
georganiseerd langs enkele huizen van AIG-topmedewerkers. In
Connecticut staat het hoofdkwartier van de verzekeraar, die miljoenen aan bonusgeld uitkeerde
aan topmedewerkers. In de VS
heerst grote verontwaardiging
over de uitgekeerde bonussen,
omdat het concern met staatssteun overeind wordt gehouden.
Ruim 400 mensen kregen gezamenlijk 218 miljoen dollar (ongeveer 160,5 miljoen euro).
ANP

jeroen.van.wieringen@metronieuws.nl

Premier Balkenende
wil bouwprojecten versnellen
door de invoer van een speciale
crisis- en herstelwet. Die moet het
mogelijk maken dat de overheid
tijdrovende procedures rond bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur opzij zet. Sneller bouwen kan de economie aanjagen, is
het idee. De wet moet “regelvrije
gebieden” aanwijzen waar bijvoorbeeld slepende bezwaarprocedures van de milieubeweging
flink kunnen worden beperkt. De
PvdA waarschuwt dat het aanwijzen van regelvrije zones niet mag
leiden tot overschrijding van de
(milieu)normen.
ANP
REGELVRIJ.

2000
Een Maleisisch kind speelt met water in een park in Kuala Lumpur. De Wereld Water Dag op 22 maart was opgericht
METRO
door de Verenigde Naties in 1992 met als doel meer bewustzijn te creëren over waterverbruik.

Schatting

Wereldbank rekent op
forse krimp economie

JEROEN VAN WIERINGEN

Balkenende wil wet
voor herstel economie

Kuala Lumpur Spetteren op Wereld Water Dag

Minister Piet-Hein Donner.

wordt ontdoken, gaat het volgens
hem niet om kleine bedragen.
“Als je maar een paar duizend
euro hebt, ga je die natuurlijk
niet op een buitenlandse rekening zetten.”
De inkeerregeling loopt voor
onbepaalde tijd. Homan verwacht
dat de komenden tijd nog meer
mensen hun bankrekening gaan
opgeven.

dollar (1473 euro) kost de goedkoopste
auto ter wereld, de Nano. De verkoop
gaat vandaag van start. Producent Tata
Motors hoopt dat de prijs een auto voor
miljoenen mensen in opkomende
landen toegankelijk maakt.

Kortom
FOUTEN. De Autoriteit Financiële

Markten (AFM) doet onderzoek naar
fouten bij leningen die zijn verstrekt
door DSB Bank. Een woordvoerder van
de financiële waakhond bevestigde
zaterdag berichtgeving daarover in De

Telegraaf. Volgens de AFM zijn er “relatief veel signalen en klachten” over
producten en adviezen van het bankconcern binnengekomen. Zo zou er
veel mis zijn met de hypotheekleningen.
ANP
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Onze adviseurs zoeken voor u
naar de laagste maandlasten!
VOORBEELD
Krediet- Te betalen Effectieve
Looptijd
Totale prijs
limiet per maand
rente
in
120 maanden
per jaar v.a. maanden (incl. aflossing)
10.000,- 46,5,55% 120 mnd.
15.400,20.000,- 92,5,55% 120 mnd.
30.800,50.000,- 230,5,55% 120 mnd.
77.000,-

Laatste
termijn en
aflossing
10.046,20.092,50.230,-

*Nominale rente op jaarbasis 5.4%. Dit betreft een aflossingsvrije hypotheek, niet zijnde doorlopend krediet, met een
rentevast periode van 10 jaar. Bij overlijden dient eveneens kredietsom te worden afgelost in laatste maandtermijn.
Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie BKR te Tiel.

Voor een vrijblijvend krediet-advies
belt u 0229 203 000 of kijkt u op
WWW.KREDIETHUIS.NL
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10 meningen
De
Slangenkuil

Mutts

Patrick McDonnell

Ton Broekhuisen
Columnist

O

ok zo’n medelijden met de inmiddels 65jarige Bensaïd Nakach. Ben blijkt vanaf
1994 onterecht in een tbs-kliniek (Pompekliniek in Nijmegen) te hebben gezeten.
Dat hij destijds een bijl op de schedel van
zijn vrouw liet landen, wás helemaal niet te wijten aan
een persoonlijkheidsstoornis. Nieuw onderzoek wees
uit dat er nooit enig steekje aan Ben heeft los gezeten.
Ben is hoogstens dyslectisch. Zijn advocaat: “Ben heeft
zich die fatale dag slechts laten leiden door wat de keukenkalender van zijn vrouw voorschreef. ‘Woensdag
gehaktdag’ heeft hij abusievelijk gelezen als: ‘woensdag
bijltjesdag’. Een pijnlijk misverstand. Met name voor
zijn vrouw, ja.”

Scribbly

Jean Paul Arends

W

aarom Ben wél en Wouter Bos, minister van Financiën, níet al 15 jaar in de
Pompekliniek heeft doorgebracht, is
onduidelijk. Waar Ben slechts één
zwak moment toonde, kleunt Wouter
doorlópend mis. Tevens kan Wouter een puntje zuigen
aan het gedecideerde optreden van Ben. Toegegeven:
Ben had zijn vrouw op een chiquere manier kunnen
verwittigen van zijn gramschap. Maar hij trád in ieder
geval op. Wouter Bos wacht maar af. De weifelkont
komt pas met een reddingplan voor de zieltogende economie in ons land, nadat een Russische oliebaron met
een Arabisch accent het failliete Nederland heeft opgekocht voor twee dronken kamelen. Als FC Holland nemen we dan deel aan de Premier League. Onder leiding
natuurlijk van Guus Hiddink, die ’s nachts af en toe nog
een gaatje heeft. Tegen weinig vergoeding. Guus is vooral patriot.

Kabinet moet eens
daadkracht tonen

Na geldinjecties en vrome beloftes
gunnen sommige banken
hun topmanagers nog
steeds vette bonussen, die
soms in de miljoenen lopen. Onbegrijpelijk!! Onze
Tweede Kamerleden reageren alleen maar geschokt
op deze witteboordencriminaliteit. Het ene Kamerelfs een kuiken met een IQ van 0.5 had kunnen
lid zegt ernstig geschokt te
bedenken dat het verstrekken van staatssteun
zijn, de ander reageert bijaan banken gepaard had móeten gaan met het
zonder geschokt en weer
keihard uitsluiten van bonussen. Wie bewerkeen ander uitermate gestelligt dat bankiers met andermans geld worschokt. Enige nuanceverschil is deze Kamerleden
den gehonoreerd voor hun wanprestaties, is knetterniet vreemd. Het Kamerlid
gek. En geeft een desastreus signaal af. De ANWB heeft
dat hierop een uitzondedat al opgepikt. Terwijl de werkvloer de toegezegde
ring vormde en verkondigloonsverhoging van 3.3 procent kwijtraakt aan het
de onthutst te zijn werd
eigen pensioenfonds, kent de top van de ANWB zichzelf
vriendelijk verzocht zijn
een bonus toe. Slecht voorbeeld doet onveranderd
functie als Kamerlid neer
te leggen en elders een
slecht volgen. Slechts de nieuwbouwmalaise vaart er
mooie carrière op te bouwenigszins wel bij. Er zijn nú al zóveel opkloppers (banen. Wanneer toont dit kabikiers, ANWB-toppers, Wouter Bos, Twan de Stuntman)
net nou eens ferme daadvoor het vrijgekomen plekje van Ben in de
kracht door resoluut in te
Pompekliniek, dat nieuwbouw nodig is. Een naam voor
grijpen? Dit slappe
de nieuwe vleugel heb ik ook al: De Slangenkuil.
gedogen wekt alleen
Vier
maar wrevel en woede
Meningen:
op bij de bevolking.
Morgen in Metro: column van Hadjar Benmiloud
De wiettaxi Enige tijd geleden
moet gewoon werd door onze volksvertegenwoordiging
kunnen
ook geschokt gerijden.
reageerd betreffende het
geval Herfkens, dat heeft
men uiteindelijk maar op
z'n beloop gelaten na een
vage toezegging van haar
kant.
ONBEGRIJPELIJK.
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Maya smits, 43, Sales
Binnendienst Medewerker:
“Tja, een gewaarschuwd
mens telt voor twee. Het
mag niet punt uit! Regels zijn
nou eenmaal regels.”

J.W. NIEUWPOORT, ALKMAAR

Frans Heemskerk, 43:
“Nee, De man is al gewaarschuwd dat het wettelijk niet
is toegestaan. Vanaf welk
punt begrijpt ie dat niet?”

Arrow Jazz FM
kom snel terug!
Al bijna twee weken
is mijn radio dood en nog
steeds rouw ik. Ja, Arrow
Jazz FM is nog steeds online te ontvangen, maar het
is toch anders.

ROUW.

Anton Timmerman, 29,
Machinist: “Het is beter dat
hij het nuchter rond brengt
dan dat z’n klanten stoned
naar huis rijden… Niets
gebruiken is nog beter! ”

Miranka v/d Ploeg, 23, Communicatiemedewerker:
“Nee! De wet is de wet en
daar moet iedereen zich aan
houden. Ook de
wiettaxichauffeur!”
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Onze overheid is niet akkoord gegaan met een redelijk betalingsvoorstel, lees
ik op de Arrow site. Allerlei
vage natuur- en mensenrechtenclubjes
hoeven
maar een kik te geven en
de miljoenen stromen hun
kant op. Snel verdient,
groot feest! Maar kwaliteitsradiostations als Arrow Jazz
FM en Arrow Classic Rock,
hoeven niet te rekenen op
steun. Dit terwijl zenders
als deze werkelijk iets doen
aan de leefbaarheid van
planeet Aarde, in tegenstelling tot genoemde clubs en
kabaal brakende stations
als 3FM, 538, Veronica en
noem maar op. Meer slap
gelul dan gevarieerde en
originele muziek. Twintig
keer dezelfde nummers op
één dag en voor de rest gekkenpraat bieden ze je.
Arrow bedankt voor
2004-2009 en kom snel
terug! ROLAND VERBOON, GOUDA

Bonussen bij ING
van mijn geld
Zoals vele tevreden klanten van de
Postbank ben ik noodgedwongen gebruik gaan maken van de diensten van de
ING bank. Ik heb daar echter nu al genoeg van.... De
bank heeft van de overheid
(lees: ook van mijn geld)
ettelijke miljoenen steun
gekregen. Vervolgens betaalt die bank dat bedrag
(ook van mijn geld) weer
uit aan medewerkers die
om de één of andere duistere redenen een premie zouden hebben verdiend.
Ik krijg één keer in de
vijf jaar een fiets van de
baas (kan natuurlijk slechter). Dat is mijn premie!
Ik wil wel zeggen dat ik op
zoek ben naar een andere

GEDWONGEN.

“Dit slappe gedogen wekt
alleen maar wrevel en
woede op bij de bevolking.”
J.W. Nieuwpoort, Alkmaar
bank. Elke bank geeft
tegenwoordig een gratis
overstapservice. Ik roep
elke vroegere Postbankklant op het zelfde te doen.
Als wij allemaal weggaan
naar die twee goede
banken die er nog zijn in
Nederland (o.a. werken
zonder overheidssteun),
dan kán ING geen premies
meer betalen en hebben
we het verrijken gestopt...
Of ben ik hiermee té optimistisch?
AREND VAN WINGAARDEN, ALMERE

Maar het is zo
ontzettend leuk!
Uit onderzoek blijkt
dat werknemers die voor
vijf uur het kantoorpand
verlaten steevast kunnen
rekenen op rare blikken en
opmerkingen van collega’s.
Dit klopt helemaal en om
een kleine greep uit die
opmerkingen te doen: “Zo,
middagje vrij genomen?”
of met een snelle blik op
het horloge “Ja, zo heb je
nog wat aan de avond hè !”
Al dan niet aangevuld met
“Maar wel direct naar huis
hè!”
Het onderzoek rept echter niet over de hoon die
werknemers (zoals ik) die
na negen uur het kantoorpand betreden ten deel
valt. “Goedemiddag, wij
zijn alvast begonnen!”, is
momenteel erg populair.
Pijnlijk is ook als de collega’s jouw welgemeende

RAAR.

goedemorgen met een ijzige blik op de klok beantwoorden. En zo’n leeg
koffieblad op je bureau,
stemt nou ook niet echt
vrolijk na al die reisbeslommeringen.
Echt killing wordt het
echter pas als je je welverdiende ouwe lullendag
steevast op vrijdagmiddag
klokke twaalf uur opneemt. “Lekker hoor,
straks zeker weer een portje in de tuin drinken!” of
“Je zou straks maar iets helemaal voor jezelf kunnen
gaan doen zeg” etc. etc.
Sorry Jelle, ik zal me voortaan proberen te beheersen..... Maar ik beloof niets,
want het blijft voor de gefrustreerde achterblijvers
gek genoeg zo ontzettend
leuk! Misschien kan men
naar dat hoe en waarom
ook nog een wetenschappelijk onderzoek doen.
BAS OVERMARS, AMSTERDAM

Ook in Metro?
Stuur je brief van maximaal 130
woorden per e-mail naar
brieven@metronieuws.nl
Geef je volledige naam en
adres op. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven in
te korten. Het copyright van
brieven vervalt aan Metro.
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Afghanen vieren nieuwjaar in Leiden
Het Leidse Museum Volkenkunde stond gisteren in het teken van Nawrooz, een van oorsprong Perzisch nieuwjaars- en lentefeest. Nawrooz,
Perzisch voor Nieuwe Dag, wordt ieder jaar rond 21 maart gevierd. Het feest is afkomstig uit de Aziatische regio in en rond Iran en Afghanistan. ANP
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Leontien van Moorsel en Dolf Jansen hopen zoveel mogelijk mensen van hun eigen geslacht achter zich te krijgen in de ‘hardloopstrijd der seksen’.

Hardlopen tot je erbij neervalt
Metro interview Leontien van Moorsel en Dolf Jansen boegbeeld bij strijd tussen man en vrouw
Als onderdeel van een wereldwijde strijd tussen man en vrouw,
heeft Nike in Nederland Dolf Jansen en Leontien van Moorsel gestrikt als boegbeeld. Beiden
moeten zoveel mogelijk mensen
achter zich krijgen die zoveel
mogelijk kilometers (hard)lopen.
Uiteindelijk kan er maar één
geslacht de beste zijn...
Dat wordt een eitje voor marathonloper Dolf.
Dolf: Ja, ik verzamel wat mannen

achter me en...
Leontien: Ik heb heel veel vrou-

wen achter me! (zingt) “Hij gaat
eraan, hij gaat eraan!”
Dolf: ‘Dat gaan we even doen’,
denken vrouwen. Het zal alleen
niet voldoende zijn. De mannen
winnen, want dat is hoe de schepping ooit is bedoeld.
Dolf loopt in een rustige week 130
kilometer.
Dolf: Nee, dat is een zware week,

hoor. Deze ‘challenge’ is een echte uitdaging, maar de basis is dat
lopen echt leuk is.
Leontien: Ik hoop dat mensen
besmet raken met het loopvirus.
Want je wordt er heel erg blij van.
Je wordt er toch juist chagrijnig
van?
Dolf: Dat is een verkeerde instel-

ling van je!
Leontien: Dat voldane gevoel...
Dolf: Douchen na afloop, heerlijk!

Maar hier gaat het er om dat wij
mannen toch net even iets beter
zijn.

Leontien: Oké, het is bewezen dat
een man sterker is, maar een
vrouw heeft veel meer karakter.
Dolf: Absoluut. Vrouwen zijn mentaal sterker, omdat ze al eeuwenlang proberen de man eronder te
krijgen. Mannen moeten daar
tegen strijden. Die gaan hardlopen om even niet thuis te hoeven
zijn.

“Ik heb voor onze fotoshoot al een
broodje knoflook gegeten en heb
toen lekker in zijn gezicht
geblazen.” Van Moorsel schuwt ‘vuil
spel’ niet in de strijd met Jansen

Leontien, dat ben je met hem eens?
Je bent zo stil.
Leontien: Ik zit na te denken....

Dolf: (glimlacht) Nee, ik heb deze

vrouwen zijn toch veel sterker,
want als mannen kinderen moesten krijgen, zouden er geen kinderen zijn. Een vent heeft een
veel lagere pijngrens.
Dolf: Dat is waar, maar...
Leontien: Zie je wel! Hij zegt dat
het waar is!
Dolf: Aan de andere kant: de
marathon lopen wordt vergeleken met het baren van een kind.
Dat betekent dat ik minimaal vijftien keer een kind heb gebaard
en twee keer tot halverwege ben
gekomen.
Leontien: Nee. Ik heb nu één kind
en ik kan je zeggen: het is niét
vergelijkbaar!
Dolf: Maar een marathon zonder
pijn bestaat niet, dus wij mannen
kunnen ook wel wat hebben.
Leontien: Ach, vrouwen hebben
veel meer discipline.
Dolf: Ja, tot de nieuwe Linda uitkomt. Dan gaan ze die op de bank
zitten lezen.
Stop even met kibbelen! Kenden jullie elkaar al voor deze challenge?

vrouw nooit eerder gezien.
Leontien: Oh! Echt wel. Toen ik
hem de eerste keer zag, dacht ik:
‘Goh, wat ziet hij eruit, die jongen is ziek’. Toen ik hoorde dat
hij marathons liep, snapte ik het.
Dolf: We hebben ooit – ik geloof
in 1936 – samen een olympisch
ontbijt genuttigd met de bekende
schnabbelaar Jack van Gelder.
Jullie willen wel van elkaar winnen?
Dolf: Ik heb beduidend minder

gewonnen in mijn leven dan
Leontien, dus het wordt tijd dat ik
eens een keer wat win.
Leontien: Nou, ik gun hem heel
veel, maar dat niet, haha!
Wat gaan jullie doen om zoveel
mogelijk steun te krijgen?
Leontien: Ik ga in mijn blote kont

over de Herengracht rennen. Oh
nee, dan lopen er mannen mee.
Maar een vrouw wil altijd winnen.
Dolf: Je hoort het zelf: een vrouw
wíl winnen, een man wint. Maar
in het – puur – hypothetische
geval dat ik verlies, zeg ik: respect.

Leontien krijgt alleen respect van
je?
Dolf: Meer dan dat: een bos bloe-

men in een fles wijn.
Leontien: Hij krijgt een etentje, want dan is hij zo ingeteerd door alle kilometers dat
hij dat wel nodig heeft.
Dolf: Je hoort het: een keiharde
challenge.
Leontien: Ach joh, vanochtend om
kwart over vijf stond ik al op de
loopband, terwijl jij nog in je nest
lag.
Dolf: Op de loopband?! (cynisch:)
Dat is ook goed, telt ook.
Iemand wil het laatste woord hebben...
Dolf: Ja.
Leontien: Mooie vingers heb je

trouwens, Dolf.
Dolf: Ik heb lange vingers. En je
weet wat ze zeggen van mannen
met lange vingers, hè?
Leontien: Ja, die hebben kleine
pikkies...
JEROEN VAN WIERINGEN
jeroen.van.wieringen@metronieuws.nl

Hoe kun je Leontien
of Dolf steunen?
Hardlopers kunnen via
www.nikeplus.com een profiel
aanmaken. Ook dienen zij Nike
hardloopschoenen te hebben omdat daar de benodigde chip inpast.
De chip zorgt er voor dat alle hardloopgegevens kunnen worden geregistreerd op de iPod nano van de
loper. Als die aan de computer is gekoppeld, worden de hardloopprestaties naar het persoonlijke Nikeprofiel van de loper gesluisd. Op de
website kun je aangeven dat je
meedoet aan deze challenge. Mannen kunnen zich aansluiten bij Dolf
Jansen; vrouwen bij Leontien van
Moorsel. De strijd tussen man en
vrouw duurt tot 20 april. Wie uiteindelijk de meeste kilometers loopt,
wint.
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12 planeet

Klaas’ Groene tip

Spektakel in zee
VAN HET WEB. Een

onderzeese vulkaan voor de kusten van Tonga, een eilandengroep in de Stille Zuidzee, spuwt gassen,
stoom en as de lucht in. Volgens de plaatselijke autoriteiten
lopen de bewoners van de eilanden geen gevaar, omdat de
wind gunstig staat. Tonga maakt deel uit van de vuurring,
een zone waarin veel vulkanische activiteit voorkomt. METRO

LENTE. We hebben het de afgelopen dagen

gemerkt: de lente is begonnen! Dat betekent vaker mooi weer. Een goede
gelegenheid om je was buiten te
drogen en die energieverslindende
wasdroger te laten voor wat ie is.

Klaas Boomsma brengt
je elke week op de hoogte van het laatste nieuws
over milieu en klimaat.

Mijn Planeet Iedere maandag in Metro
WAKKER DIER

Jacht
RICK NEDERSTIGT/ANP

Dierenliefhebbers namen op 12 maart
voor de Candadese ambassade in Den
Haag deel aan een wake tegen de zeehondenjacht in Canada.

SCHONER. Nederland is in werkelijk-

heid schoner dan menig Nederlander
denkt. Uit onderzoek dat vorig jaar is
gedaan op ruim duizend locaties komt
een gemiddelde score van 7,5 uit de
bus. Desondanks vindt 55 procent van
de mensen Nederland niet of helemaal
niet schoon.
ANP

Waar zijn jullie mee bezig?

Het feest kan beginnen voor de koeien van boer Den Hartog uit Abcoude.

Vrij en blij in de wei
WAKKER DIER

Kortom

Afgelopen weekeinde was het
feest voor de koeien van boer
Den Hartog uit Abcoude. Met de
komst van de lente gingen de
staldeuren open en mochten de
dieren voor het eerst weer de
wei in.
Aan het enthousiasme van de
koeien is te zien hoe met hoeveel
plezier ze naar buiten gaan. Biologische boeren zijn verplicht hun
vee een deel van het jaar in de
wei te laten lopen. “Deze verplichting geldt niet voor niet-biologische bedrijven, waardoor de
weidegang in de afgelopen jaren
sterk is teruggelopen. Het CBS
becijferde vorig jaar dat al
300.000 van de anderhalf miljoen
koeien het hele jaar op stal worden gehouden”, meldt Wakker

“Het CBS becijferde vorig
jaar dat al 300.000 van
de anderhalf miljoen
koeien het hele jaar op
stal worden gehouden.”
Wakker Dier
Dier. “Weidekoeien hebben ook
minder last van uierontsteking,
pootgebreken en klauwontstekingen en een betere vruchtbaarheid.”

Volgens Sjoerd van de Wouw van
Wakker Dier hebben consumenten best een paar cent extra over
voor melk van koeien die een
paar maanden per jaar een frisse
neus kunnen halen. “Landbouworganisatie LTO gaf in een nota
zelfs aan dat bij ongewijzigd
beleid in de toekomst 60-80 procent van de koeien de buitenlucht
niet meer zal zien. Een boer
bespaart hiermee maximaal een
halve eurocent per liter melk.
Vrijwel alle consumenten zullen
dit bedrag toch wel over hebben
voor het behoud van het traditionele Hollandse landschap.”

KLAAS BOOMSMA
klaas.boomsma@metronieuws.nl
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Jort, Joost en Joep Schuringa

Jort, Joost en Joep Schuringa, drie
broers uit Groningen vertrekken volgende week naar het Appalachengebergte in Noord-Amerika. Ze gaan
een wandeltocht maken van 3500
kilometer. Met deze fikse wandeling
willen ze geld ophalen voor de
bescherming van de zwarte beer die
in de Appalachen leeft.

Canada staat doden
meer zeehonden toe
BONT. Dierenrechtenorganisaties
hebben felle kritiek geuit op het
nieuwe quotum voor de zeehondenjacht in Canada. Dit jaar
mogen aan de Atlantische kust
van het land 280.000 zeehonden
worden gedood. Dat zijn er
vijfduizend meer dan vorig jaar
en tienduizend meer dan in 2007.
Volgens de belangenorganisaties is het onzinnig om zoveel
zeehonden om het leven te brengen. Het voortbestaan van de dieren komt in gevaar, terwijl de
vraag naar bont naar verwachting zal afnemen. Zo is het goed
mogelijk dat er een totaalverbod
op het gebruik van bont komt in
de Europese Unie. Het Europees
Parlement stemt daar volgende
maand over.
ANP
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Goedkope VoordeelBundel

Kijk op tele2.nl/voorwaarden voor de actievoorwaarden.
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Twee jaar geleden hebben we het
plan opgevat om over de Appalachen te gaan hiken. We zijn een
half jaar weg van huis en haard
en willen meer doen dan alleen
hiken. We zijn daarom anderhalf
jaar geleden begonnen met geld
inzamelen voor WSPA, de dierenbeschermingsorganisatie die ook
opkomt voor de zwarte beer.
Waarom de zwarte beer?

Omdat we op een half jaar te gast
zijn in zijn leefgebied. Dat wordt
ernstig bedreigd door de jacht en
door het toerisme. Mocht je ons
willen steunen dan kun je op
onze site www.bergobergaf.nl
zien hoe dat kan.
Is die beer niet gevaarlijk?

Niet zo agressief als de
grizzlybeer. Je moet rekening
met beren houden door bijvoorbeeld je eten in de boom te hangen en misschien nemen we nog
een spuitbusje ‘bear mase’ (soort
peperspray, red.) mee.
KLAAS BOOMSMA
Ook een tip voor een minuutje? Mail naar
minuutje@metronieuws.nl
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‘Badkamer delen met huurbaas’
Ger Hu
Hukker (55) is voorzitter van de
Neder
Nederlandse Vereniging van Makelaars
(NVM Hij vertelt over de huizen in
(NVM).
zijn leven en schetst een beeld van
de w
woningmarkt.
“W
“We verhuizen wat af in ons leven. Zelf ben
ik ooit begonnen in een klein flatje in Amste
stelveen. Samenwonen met mijn vriendin.
De badkamer moesten we delen met de
huu
huurbaas. Van daaruit gingen we naar onze
eerste zelfstandige huurwoning. En vervolko
gens kochten
we in 1980 in Uithoorn ons eerste
huis. Vo
Voor 210.000 gulden. We verkochten het
zes jaar llater voor 175.000 gulden. Een tegenvalw het gevolg van de dalende prijzen op
ler. Het was
woning
de woningmarkt.
185
Maar voor 185.000
gulden kochten we in Nieuwkoop
een mooie twee-onder-een-kap.
tw
Daar hebben we
m veel plezier gewoond. Honkvast dat
25 jaar met
zeker, maar ik ben een jaar of drie geleden toch
verle om naar een nieuw gebouwd herenverleid
huis te verkassen. Ook in Nieuwkoop.
Na verleiding zijn er natuurlijk nog veel
Naast
m redenen om een huis te kopen. Zemeer
kker nu, in de huidige economie. Er liggen
volop kansen op de woningmarkt, een
markt die vorig jaar is gekanteld van
een verkopersmarkt in een kopersmarkt. Als NVM zijn we natuurlijk
niet voor niets begonnen met de
reclamecampagne ‘7 redenen om
nú een huis te kopen’.
Vooral starters en het middensegment kunnen profiteren van

relatief lage hypotheekrentes, de licht gedaalde huizenprijzen
en die huidige zogeheten ‘kopersmarkt’. Verder blijft een eigen
huis door de krapte op de woningmarkt op lange termijn
eigenlijk een hele goede investering. Het aantal verkopen ligt
wel duidelijk onder niveau maar er wordt gelukkig nog steeds
verkocht. In de Randstad is de vraag relatief hoger dan in het
oosten of zuiden van het land. In Limburg en Groningen is het
dan ook lastiger om je huis te verkopen. Los van de kredietcrisis zie je in die regio’s namelijk al dat de bevolking krimpt.
Kopers hebben daar dus extra keus en de prijzen zijn daar laag.

’Verhuizen is
soms rouwen’
Zelf heb ik nooit spijt gehad van mijn jongste verhuizing.
Al moest ik in het begin wennen aan het idee. Kon moeilijk
afscheid nemen van mijn oude huis, zat echt in een rouwproces.
Wat dan helpt, is weer eens gaan kijken naar je vorige huis. Dan
zie je dat de nieuwe eigenaren terecht heel andere ideeën hebben
met “ jouw” huis. De zelfgemaakte keuken was eruit gesloopt
en de badkamer vernieuwd. Dan voel je direct dat het jouw huis
niet meer is. En is dat onbestemde gevoel in één klap weg.” •

COLOFON

In de Polanenstraat, gelegen in de Spaarndammerbuurt, renoveert De Key – De Principaal op het ogenblik 28 appartementen.
De Spaarndammerbuurt in het stadsdeel Westerpark staat bekend als bakermat van de architectuurstroming ‘Amsterdamse School’.

De 28 appartementen die nu gerenoveerd worden gaan april / mei in de
verkoop.

Indien u geïnteresseerd bent in dit
project, stuur dan een mail met uw
gegevens naar verkoop@dekey.nl
U wordt dan op de hoogte gehouden
over de (start) verkoop.
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......Van huizenjacht
tot de sleutel
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......Hypotheken
voor dummies

10

...Huizenkopers
aan het woord

13

...’Het is een
vak apart’

14

...Woningmarkt
in cijfers

Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave
kunt u contact opnemen met David Beentjes, 020-5114073 of via david.beentjes@metronieuws.nl.

Op zoek naar je eerste koopwoning in Amsterdam?

De oppervlakte varieert van ca. 30m2
tot 74m2 (gebruiksoppervlak).
De verkoopprijzen dienen nog
vastgesteld te worden.

......De starters
zitten goed

Projectmanager Jurgen Kasim, jurgen.kasim@metronieuws.nl, 020-5114018
Productmanager Mariëlle Besselink
Redactie en vormgeving RedactiePartners, Amsterdam. www.redactiepartners.nl
Beeld Nationale Beeldbank

Polanenstraat 54 - 60
Het gaat om 1,- 2, -en 3 kamerappartementen, waarvan de benedenwoningen beschikken over een ruime tuin.
Alle appartementen zijn voorzien van
een nette gerenoveerde badkamer met
douche, toilet en wastafel. Kozijnen
worden vervangen, nieuwe plafonds,
keukens en c.v. installaties worden
aangebracht en alle wanden worden
geschilderd.
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’Eenmaal, andermaal, gekocht!’ is een uitgave
van Metro Custom Publishing in samenwerking met NVM

Binnenkort in de verkoop

Deze buurt ligt strategisch ten opzichte
van de uitvalswegen en dichtbij de
binnenstad en de Jordaan. Buurtbewoners en overige Amsterdammers
recreëren graag in het prachtige en
hippe cultuurpark Westerpark met de
Westergasfabriek op loopafstand.
Winkelstraat de Spaarndammerstraat
is het hart van de buurt. Het is een
buurt in ontwikkeling, Stadsdeel
Westerpark en Woonstichting De Key
investeren veel in de woningen en de
woonomgeving. Woningen worden
opgeknapt, winkels en bedrijvigheid
krijgen weer een kans. Door al deze
investeringen ontstaat een gezellige
woonwijk, waar het prettig wonen en
leven is.

INHOUD

Advertorial

Gemeente verbetert woonklimaat, onder andere met balie voor VvE’s

Huizenkopers
ontdekken Den Haag
De zee, de boulevard, het Binnenhof, de ministeries, parken en cultuur: steeds meer
mensen ontdekken de aantrekkelijke kanten van Den Haag als woonstad. In vergelijking
met andere grote steden zijn hier vooral veel appartementen te vinden. Ze zijn betaalbaar en vaak vlakbij het centrum. De gemeente adviseert bezitters van appartementen
bovendien bij het onderhouden van hun pand. Doel: Den Haag nóg aantrekkelijker
maken om te wonen.

Een uniek voordeel van Den Haag is natuurlijk dat het de enige
Nederlandse stad aan zee is. Dat waardeert ook de Haagse
PvdA-wethouder van Bouwen en Wonen, Marnix Norder: “Je
kunt hier heerlijk na het werk met vrienden of familie afspreken
aan het strand. Biertje erbij, zon, zee, wind, het ruisen van de
zee: fantastisch. En de volgende dag gewoon weer ’s ochtends
vroeg naar je werk. Ben je een feestbeest? Geen probleem: er
zijn in Den Haag, ook aan het strand, uitgaansgelegenheden
genoeg. Het vakantiegevoel ligt hier om de hoek.”

Veel voor weinig
Den Haag biedt volgens Norder relatief veel voor weinig.
Oftewel, naast de centrale ligging en de unieke strandboulevard heeft de stad veel cultuur, evenementen en groen, tegen
redelijke huizenprijzen. “In Den Haag vind je relatief veel koopwoningen onder de 150 duizend euro”, vertelt Norder. “Dat zijn
vaak heel leuke woningen, vlakbij het centrum. In Amsterdam
en Utrecht zijn zulke appartementen onbetaalbaar, maar hier
zijn er genoeg te krijgen.”

Vanwege het grote aantal appartementen, is Den Haag ook
de stad met het grootste aantal Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s). Daarin regelen de bewoners onderling het onderhoud
van het pand waarin hun appartementen zich bevinden. In Den
Haag zijn ongeveer 20.000 VvE’s; meer dan waar ook in Nederland binnen één gemeente.
“Het punt met al die VvE’s is”, zegt Norder, “dat nogal wat appartementseigenaren er te weinig tijd en geld in investeren. Te
veel VvE’s in Den Haag ‘slapen’, wat wil zeggen dat eigenaren
onderling geen afspraken maken over het onderhoud van hun
pand. “Om hoeveel van de 20.000 VvE’s in Den Haag het gaat,
is niet exact bekend, maar volgens Norder is een kwart van alle
VvE’s niet voldoende actief. “Je hoeft geen deskundige te zijn
om aan de buitenkant te zien of de VvE van een pand slaapt”,
zegt hij. “Afgebladderde verf, gescheurde voegen en gaten in
de kozijnen zijn duidelijke tekenen dat de eigenaren het onderhoud laten versloffen.”

Actief met VvE
De reden daarvoor is meestal niet eens geldgebrek, maar vaker
simpelweg onwetendheid. Daarom heeft de gemeente Den
Haag sinds april 2008 een informatiebalie geopend speciaal
voor VvE’s. De adviseurs van deze balie helpen de VvE’s actief
te worden, ze geven gratis advies, ze verstrekken subsidies
aan VvE-besturen, ze helpen met het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en met de controle op uitvoering van groot
onderhoud en opleveringskeuring. “Ongeveer vijfhonderd VvE’s
zijn al langs geweest”, vertelt Norder. “Honderd daarvan hebben we geactiveerd en bestuurlijk op weg geholpen.”
Het succes van de balie heeft de gemeente geïnspireerd tot
meer. “Ook VvE’s die zelf niet naar de balie komen, willen we
bereiken”, vertelt Norder. “Daarom rijdt sinds januari 2009 een
voorlichtingsbus door Den Haag. Alle appartementsbewoners
in de wijk die de bus aandoet, krijgen een uitnodiging om
langs te komen. De doelgroep is heel breed: jonge Marokkaanse vrouwen met hoofddoek, blanke gepensioneerde
mannen, en alles daar tussenin. Wie de bus in gaat, vult eerst
de VvE Oké test in. Die checkt met tien simpele vragen hoe
de VvE ervoor staat. De adviseurs in de bus kunnen vervolgens direct advies geven.”
Vragen die zij beantwoorden zijn bijvoorbeeld: hoe regel je
juridisch een VvE? Wie beheert het geld? Regelt de VvE ook
het schilderen van voordeuren? En de glazenwasser? Hoe beoordeel je offertes? En wat zijn goede schilders? De VvE-balie
helpt bovendien met het opzetten van een onderhoudsschema.
Norder: “Onderhoud gaat om prioriteiten stellen: eerst het dak
repareren bijvoorbeeld, daarna de voegen, dan pas het schilderwerk. In het schema kun je verwerken wanneer je het onderhoud gaat opstarten en afronden en hoeveel het ongeveer
zal kosten. Zo kunnen VvE’s de geschatte onderhoudskosten
omrekenen naar een maandelijks bedrag dat alle betrokken
eigenaren in de gezamenlijke kas storten.”
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De balie
de voorlichtingsbus
bedoeld
huiseigenaren
te wijzen op hun onderhoudsplicht. Want dat is het: appartementseigenaren moeten van de wet hun pand onderhouden. VvE’s mogen ofﬁcieel dan ook niet ‘slapen’. “Als VvE’s
weigeren hun pand te onderhouden, dan kunnen ze een brief
krijgen met de volgende waarschuwing: als jullie niets doen,
dan gaat de gemeente het onderhoud uitvoeren, op kosten
van de huiseigenaren”, vertelt Norder. “Er gaat bovendien een
wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om weigerachtige leden
van een VvE via de rechter te kunnen dwingen om hun bijdrage
aan het onderhoud te leveren.”
Wethouder Norder benadrukt het belang van goed werkende
VvE’s voor Den Haag. “Hoe meer VvE’s actief worden, hoe
beter de stad eruit komt te zien. Een goed onderhouden pand
kan bovendien de buren inspireren om ook het onderhoud aan
te pakken en hun VvE nieuw leven in te blazen”, zegt hij. Daarmee wil hij voortborduren op een trend die al langer zichtbaar
is in Den Haag: Dankzij grootschalig onderhoud aan panden
is de stad de laatste vijf jaar al ﬂink verbeterd als woonstad.
“Vergeleken met de rest van Nederland zijn de vastgoedprijzen
hier dan ook harder gestegen in de laatste jaren.”

Prettig woonklimaat
Dat stemt tot tevredenheid bij de gemeente, die er alles
aan doet om Den Haag aantrekkelijk te maken voor nieuwe
bewoners. “De VvE-balie is een concrete maatregel om het
woonklimaat in Den Haag te verbeteren, maar we doen nog
meer”, zegt Norder. “We stimuleren bijvoorbeeld een breder
uitgaans- en cultuuraanbod. Meer en betere winkels. Meer
ruimte voor jonge kunstenaars en startende bedrijven, zoals in
de voormalige sigarettenfabriek van Caballero. Het karakteristieke pand aan de Binckhorsthaven biedt ruimte aan bedrijfjes
op het gebied van reclame, graﬁsch ontwerpen, architectuur en
kunst, maar ook aan horeca en evenementen. Tot slot komen
er ook meer woningen voor studenten.”
Kopen in Den Haag is volgens Norder dan ook een goed
idee. Zelfs nu, tijdens de recessie. “In Den Haag is juist veel
economie die niet zo gevoelig is voor de recessie”, zegt Norder.
“Denk maar aan de ministeries, het Internationale Strafhof en
allerlei non-gouvernementele organisaties.” Toch waarschuwt
hij ook: “Als je koopt, ga dan niet alleen op het plaatje af.
Informeer jezelf goed over de buurt. Praat met buurtgenoten.
Controleer de VvE, houd rekening met onderhoud. Alleen een
woning met een goed functionerende VvE is een rendabele
investering. Dan is het volgens mij geen bezwaar om te kopen.
De huizenprijzen zijn nu juist gunstig. Ik zou nu kopen.”

Voor meer informatie kijk op

www.onderhoudmetjeburen.nl
Op www.denhaagwoonstad.nl lees je
meer over woonsferen in Den Haag.

€

SOLD

!
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Starters in een zetel
Voor de eerste keer in achttien jaar zakken de prijzen van de
Nederlandse woningen. Een vervelende situatie voor
huizenbezitters, maar starters kunnen een goede slag slaan.

Wie zijn anno 2009 de starters
op de woningmarkt? Opvallend
is dat de gemiddelde leeftijd van
deze groep de laatste decennia
steeds verder toenam. Eind jaren
zeventig kochten starters hun
eerste huis op een leeftijd tussen
de 23 en 26 jaar. Vandaag de dag
ligt dit gemiddelde boven de 30
jaar. Dat heeft deels te maken
met een cultuurverandering.
Stellen gaan bijvoorbeeld pas op
latere leeftijd samenwonen en
vrouwen die kinderen krijgen,
zijn ook steeds ouder geworden.
De toegenomen leeftijd van starters heeft echter ook te maken
met de woningmarkt zelf. De
positie van starters is namelijk
steeds moeilijker geworden.
Tussen 1991 en 2008 stegen
de Nederlandse huizenprijzen
onophoudelijk. Daardoor werd
het voor starters – minder kapitaalkrachtig dan oudere kopers
– een steeds grotere stap om een
woning te kopen. Tot vorig jaar
liep de nood voor hen zelfs zo
hoog op dat velen de financiële
steun van ouders en overheid
(starterssubsidie) nodig hadden
om een huis te kunnen kopen.
Experts spraken voortdurend
van een ‘overspannen markt’.
Huizenverkopers hadden vaak
juist een riante uitgangspositie.

Andere tijden
Die tijden lijken voorbij, nu de
gevolgen van de kredietcrisis ook
in Nederland steeds zichtbaarder
worden. Het vertrouwen in de
toekomst onder consumenten
neemt af. En veel potentiële

huizenkopers stellen de aanschaf
van een nieuwe woning uit. Opvallend is de snelheid waarmee
deze omslag tot nu toe gepaard
ging, vooral in het tweede
halfjaar van 2008. Het aantal
verkopen nam in rap tempo af
en de huizenprijzen bleken voor
het eerst sinds lange tijd te dalen.
Een snel einde aan deze nieuwe
trend is niet waarschijnlijk,
gezien de steeds slechtere economische voorspellingen. Makelaarsvereniging NVM voorspelde
in december een prijsdaling op
de woningmarkt van vijf procent.
“Maar het prijsniveau kan verder
omlaag als de overheid niet de
juiste maatregelen neemt”, stelde
voorzitter Ger Hukker.

voor iedereen nadelig uitpakken. Vooral de starters en het
middensegment profiteren
namelijk volop van de huidige
‘kopersmarkt’.

Kansen

Want hoe vervelend de stagnerende huizenverkopen ook
mogen zijn voor huizenbezitters, juist de starters kunnen
nu opgelucht ademhalen. De
woningmarkt leek voor hen de
laatste jaren op een onneembare vesting, terwijl verkopers
rustig achterover konden leunen.
Nu zijn de rollen omgedraaid,
constateert ook de NVM. Om
dit te benadrukken voert de
makelaarsvereniging sinds januari de grootschalige campagne
‘7 redenen om nú een huis te
De NVM drong bij minister
Eberhard van der Laan (Wonen, kopen’ (zie pagina 11). “Natuurlijk preek ik ook voor eigen
Wijken en Integratie) dan ook
parochie met dit soort reclame”,
aan op snelle maatregelen om
erkende Hukker. “Maar het zou
de prijsdalingen te stabiliseren.
Bijvoorbeeld door de Nationale raar zijn om de consument niet
Hypotheek Garantie te verhogen te vertellen dat er veel huizen
te koop staan, waarvan de prijs
van € 265.000 naar € 350.000.
ook nog eens aan het dalen is.”
En te zorgen dat banken de
En dat terwijl de hypotheekrente
markt niet onnodig afremmen
nog steeds op een historisch laag
door te strenge voorwaarden
aan leningen te stellen. Ondanks niveau staat. Voor wie slim en
weloverwogen handelt, zijn het
de druk die ook vanuit de
Tweede Kamer werd opgevoerd kansrijke tijden. Johan Conijn,
hoogleraar woningmarkt aan
om in te grijpen, wacht Van
de Universiteit van Amsterdam,
der Laan voorlopig af. Hij wil
sloot zich daar in het AD bij aan.
alleen maatregelen nemen als
“Die overspannenheid, zoals in
onderdeel van een integraal
Amsterdam jarenlang het geval
kabinetsplan om de economie
was en waar soms ongezien bote stimuleren. Dit plan wordt
ven de vraagprijs werd geboden,
deze maand gepresenteerd.
is er niet meer. De koper heeft
Ondertussen benadrukt de
onderhandelingsruimte, en die
minister dat de ontwikkelingen
moet hij benutten.” •
op de woningmarkt lang niet

Wat koop je voor twee ton?
Amsterdam • Noord-Holland

Brunssum • Limburg

Kollumerzwaag • Friesland

Enschede • Overijssel

Wat? Appartement voor € 199.000
Waar? Oudezijds Achterburgwal 173D
m²? 40

Wat? Herenhuis voor € 200.000
Waar? Dorpsstraat 133
m²? 225

Wat? Vrijstaande woning voor € 200.000
Waar? Foarwei 58
m²? 100

Wat? Tussenwoning voor € 200.000
Waar? Roombeekhofje
m²? 110

In hartje centrum vind je dit appartement op
de eerste verdieping aan de achterzijde van
het complex. Ondanks alle drukte van het
Rembrandtplein en De Dam is het er rustig
wonen. Het appartement is een rijksmonument en heeft een grote ruimte met een
balkenplafond, een luxe badkamer voorzien
van douche en toilet. Met een vlizotrap kom je
op de vliering; deze ruimte is zeer geschikt als
tweede kamer.

Dit karakteristieke woonhuis is oorspronkelijk gebouwd in 1875. Vanaf 1985 is het pand in de daarop
volgende jaren op diverse punten gerenoveerd. Het
herenhuis heeft in totaal negen kamers. Er is een
grote tuin van zo’n 400 m², met een garage en stallen. Na toestemming van de gemeente kan op het
terrein een zelfstandige woning worden gebouwd.
Deze kavel kan samen met het bestaande pand
worden aangekocht voor € 289.000. Het herenhuis
heeft wel een opknapbeurt nodig.

Deze jaren 30-woning heeft nog veel karakteristieke eigenschappen, zoals de originele
suitedeuren met glas in lood. De woonkamer
heeft een erker en een schouw. Boven vind
je drie slaapkamers, waarvan één met grote
inloopkast. De zolder kun je bereiken door een
vlizotrap. Het dak is gedeeltelijk geïsoleerd
en het huis is geheel voorzien van isolerende
beglazing, de badkamer is onlangs vernieuwd.
Het centrum van Kollumerzwaag is dichtbij.

In deze nieuwe wijk vlakbij het centrum worden
hofjes naar Oudhollands voorbeeld gerealiseerd.
Compleet met toegangspoort en een binnentuin,
waar de te bouwen woningen aan grenzen. Voor
twee ton koop je een huis dat zeven meter breed
is en tien meter lang. In dit bedrag zijn de kosten
voor onder andere grond, aansluitingen, architect en badkamer al opgenomen. De woning kan
worden opgeleverd met een inpandige garage,
berging, drie slaapkamers en dakterras.

Te koop bij?
Ouwehand Van der Meijden Makelaars
www.ovdm.nl

Te koop bij?
Van Oppen Makelaardij
www.oppen.nl

Te koop bij?
Emka Makelaardij
www.emkamakelaardij.nl

Te koop bij?
Snelder Zijlstra
www.snelderzijlstra.nl

www.hypotheekshop.nl

Tot wel € 171,- per maand voordeel op je nieuwe woning!
Omdat de overheid het ‘eigen woning bezit’ wil bevorderen, is de koopsubsidie geïntroduceerd.
Ook jij kunt hiervoor in aanmerking komen als je starter bent of de afgelopen 3 jaar geen eigen
woning hebt gehad. Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden kunnen je maandlasten tot maar
liefst € 171,- worden verlaagd! Profiteer van deze kans en maak snel een vrijblijvende afspraak
met De Hypotheekshop adviseur. Hij regelt samen met jou de subsidieaanvraag en alle zaken
er om heen. Neem dus vandaag nog contact op met een Hypotheekshop bij jou in de buurt.
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Om uit te knippen en mee te nemen

CHECKLIST
Bij het kopen van een huis
Bedenken

• Waar wil je wonen
• Soort woning
• Woonwensen
• Bedrag
• Aankoopmakelaar
Bezichtigen

• Gevoel
• Onderhoud
• Lichtinval
• Buurt
• Voordelen
• Nadelen
• Mening makelaar
Besluiten

• Bouwtechnische keuring
• Energielabel
• Bestemmingsplan
• VvE
Onderhandelen

• Strategie makelaar
• Bieden
• Ontbindende voorwaarden
• Koopovereenkomst
• Overdrachtsdatum
• Notariskeuze
Regelen

• Hypotheek
• Bouwdepot
• Energieleverancier
• TPG Post
• Verhuizen

Van huizenjacht
Als je een huis wilt kopen, breekt er een tijd aan waarin veel keuzes moeten
worden gemaakt. Van plaats tot prijs, en van makelaar tot maatwerkhypotheek.
Om vergeten te voorkomen, is er deze handige checklist.

1

Breng je wensen goed in kaart

De beslissing is genomen: je wilt een huis kopen. Voordat je écht op zoek kunt
naar jouw droomhuis, moet je voor jezelf wel een aantal zaken op een rij zetten.
Zoals:
• Waar wil je wonen? Niet alleen de plaats, maar ook de wijk is belangrijk.
• Wat voor soort woning zoek je? Een appartement, hoekwoning, tussenwoning
of – wie weet – een vrijstaande villa.
• Wat zijn je verdere wensen voor de woning? Nieuwbouw of bestaande bouw,
aantal kamers, oppervlakte woning, oppervlakte tuin.
• Welk bedrag wil en kun je betalen? (Zie hiervoor pagina 8 over hypotheken.)

2

3

Bezichtig verschillende huizen

Heb je een aantal aantrekkelijke huizen gezien bij de makelaar of op een website? Ga ze dan bezichtigen, eventueel
samen met je makelaar. Terwijl je makelaar let op zaken als
onderhoud van de woning, mogelijke gebreken en hoeveel
interesse er is voor het betreffende pand, kun jij kijken of het
huis echt voldoet aan je wensen. Kijk zelf ook naar het onderhoud van het huis, maar denk eveneens aan de lichtinval
van de woning (hoe groot zijn de ramen, hoe staat het huis
ten opzichte van de zon?) en maak eens een ommetje door
de buurt (is het druk, is er veel verkeer, is het schoon, wat
voor mensen wonen er?).

Tip: download het bezichtigingsverslag op www.nvm.nl,
handig als je meerdere huizen gaat bekijken.

Ga op huizenjacht

Wanneer je precies weet wat je wilt, kun je een aankoopmakelaar in de arm nemen. Hij of zij kan met jouw wensenlijstje op jacht naar woningen die aan jouw
eisen voldoen. Via bijvoorbeeld www.nvm.nl vind je makelaars bij jou in de
buurt. Overigens kun je ook besluiten om pas bij stap 3 een makelaar te kiezen
en dus zelf op zoek te gaan naar een woning. Via www.funda.nl of www.jaap.nl
kun je heel specifiek zoeken naar woningen.
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Wie in Amsterdam een woning wil huren,
moet zich aan de regels houden. Die regels
zorgen ervoor dat de woningen van onze
stad eerlijk worden verdeeld. Wie zich niet
aan de regels houdt, loopt het risico uit de
woning te worden gezet. Bureau Zoeklicht,
een samenwerkingsverband van de gemeente,
woningcorporaties, particuliere verhuurders
en politie, spoort onderhuur op en pakt
onderhuurders en onderverhuurders aan.
Heeft u een vermoeden van woonfraude,
neemt u dan contact met ons op. Als u dat
wilt, blijft uw melding anoniem.
Meldpunt Zoeklicht:
Bel 14020 of e-mail
wooninformatie@wonen.amsterdam.nl

Kijk voor meer informatie op

www.zoeklicht.inf0
Bureau Zoeklicht is een samenwerkingsverband
van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse
Federatie van Woningcorporaties, Vereniging
Vastgoed Belang, Makelaarsvereniging Amsterdam
en de Politie Amsterdam-Amstelland.

Voor je het weet, betaal jij de rekening!
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tot sleuteloverdracht
Waar je allemaal op moet letten bij de aanschaf van een huis

4

Laat extra onderzoek
doen naar ‘je huis’

Ben je gevallen voor een van de woningen die je hebt
bezichtigd? Loop dan niet te hard van stapel, maar zet
zorgvuldig alle plussen en minnen van de woning op
een rij. Twijfelde je makelaar bij de bezichtiging aan de
staat van het huis? Laat dan een bouwtechnische keuring
doen. En vergeet niet te checken of de woning het sinds
2008 verplichte energielabel heeft. Bekijk aan de hand
daarvan goed hoe energiezuinig het huis van je keuze
is. Maar ook andere dingen zijn extra onderzoek waard,
denk aan de bestemmingplannen van de omgeving. Wie
weet heb je nu wel vrij zicht, maar is de gemeente van
plan om flats te bouwen. Denk ook aan de Vereniging
van Eigenaren (is die er, hoe actief zijn ze, welke kosten
ben je er aan kwijt?).

5

Onderhandelen maar!

Het is eindelijk zover: het onderhandelen kan beginnen. Laat
je vooral goed door de makelaar adviseren over de strategie.
Bij het onderhandelen spelen ook de zogeheten ontbindende
voorwaarden een rol, denk aan het voorbehoud dat je de
woning gefinancierd krijgt. Als de onderhandelingen succesvol
verlopen en jouw bod wordt door de tegenpartij geaccepteerd,
dan ben jij (onder voorbehoud) koper van de woning. In zo’n
geval wordt door de makelaar een koopovereenkomst opgesteld met alles wat jullie hebben afgesproken, tot de datum
van oplevering aan toe. Het origineel van deze ondertekende
overeenkomst gaat naar de notaris, jij krijgt een kopie. Op dat
moment gaan drie dagen bedenktijd in, waarin je zou kunnen
afzien van de koop. Doe je dat niet, en vormen ook de ontbindende voorwaarden geen beletsel, dan is de koop definitief.

6

Regel een hypotheek

Voordat de overdracht kan plaatsvinden, moet voor alle partijen wel duidelijk
zijn dat je het huis kunt betalen. Een van de ontbindende voorwaarden is dan
ook vrijwel altijd die van financiering. Zoek een hypotheekverstrekker, een hypotheekvorm en een hypotheekbedrag dat bij je past. Het hypotheekbedrag zal
bestaan uit de koopsom, eventuele verbouwingskosten, vaak taxatiekosten, en
de kosten koper (kosten notaris, overdrachtsbelasting en dergelijke). Je makelaar
kan je ook bij je hypotheek adviseren.

7

Teken bij de notaris

Op de dag van transport, bezoek je met de makelaar eerst je nieuwe huis om te
bekijken of alles zich nog in de afgesproken staat bevindt. Daarna ga je richting
notaris om de akte van levering en de hypotheekakte te tekenen. Kort voor de overdrachtsdatum ontvang je deze alvast om door te lezen of alles klopt. Na het tekenen
van de aktes staat het huis op jouw naam en zal de notaris het huis gaan inschrijven
bij het Kadaster. Dit is een openbaar register waarin alle percelen staan met hun eigenschappen. Denk aan de afmetingen en de rechten die daarvoor gelden. Als jouw
perceel in het Kadaster bijgeschreven staat, betekent dat simpel gezegd dat jij bij de
overheid bekend staat als eigenaar van het stuk grond waarop je huis staat. •

Bouw zelf
in Emmelhage!
Emmeloord heeft ruimte voor mensen
die hun eerste woning willen bouwen.
In de nieuwste wijk Emmelhage is ruimte
gemaakt voor enkele CPO’s (Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap).
Bouwen in CPO betekent een besparing
op kosten en een winst in ervaring!
Een eerste CPO is in oprichting,
mensen die zich hiervoor willen
inschrijven kunnen terecht op
www.emmelhage.nl. De eerste
bouwers kunnen in 2010 al in
hun eigen huis wonen!
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Hypotheken
Het cliché ‘voor een goed plan is altijd geld’ gaat in deze tijden nog steeds wel op. Maar een
hypotheek regelen is niet meer zo gemakkelijk. Een verhelderende toer door hypotheekland.
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Beleggen is uit,
veiligheid is in
De spaarhypotheek en de bankspaarhypotheek winnen
terrein, ten koste van de beleggingshypotheek. 57 procent van de nieuw afgesloten hypotheken is een spaarhypotheek. Zo meldde in oktober 2008 het CVS. Ook is
de variabele rente minder populair. Mensen zetten de
hypotheekrente liefst voor langere tijd vast.
De garantieregeling van de overheid voor spaargeld
geldt in het geval van hypotheken overigens alleen voor
kapitaal dat je hebt opgebouwd met een bankspaarhypotheek. Bij een spaarhypotheek bouw je kapitaal op in
een verzekering. Toch is het volgens het Verbond van
Verzekeraars ook bij die hypotheekvorm zeer onwaarschijnlijk dat je je geld kwijtraakt.

Als je een hypotheek nodig hebt,
moet je je financiële situatie goed
in kaart hebben gebracht. Schrik
niet als de hypotheekadviseur
ook persoonlijk wordt. Zijn je
inkomsten stabiel, maar wissel
je graag van partner? Dan kan
hij adviseren om niet meteen
een hypotheek af te sluiten met
je nieuwe liefje. Ook kun je niet,
zoals voorheen, kiezen voor
maandlasten die eigenlijk te
hoog zijn voor je inkomen. Risicovolle producten en tophypotheken zijn passé. Je goed laten
adviseren is echt een must, maar
zorg dat je zelf ook al het nodige
weet voordat je bij de professionals aanklopt.

1. Bekijk je ﬁnanciële
mogelijkheden
Je kunt beginnen met onlinehypotheekberekeningen, maar
het is verstandiger om eerst te
bekijken hoeveel geld je wilt en
kunt besteden aan wonen. Je
inkomen en vooral je levensstijl
zijn belangrijke indicatoren.
Gemiddeld genomen kun je
ervan uitgaan dat je 4,5 keer
je brutojaarsalaris aan maximale hypotheek kunt krijgen.
Wanneer je een huis koopt met
je partner, is dat 4,5 keer jullie
gezamenlijke brutojaarsalaris.
Maar ook andere vragen zijn
belangrijk, zoals welke financiële
verplichtingen er zijn. En hoe zie
je de toekomst? Gaat je inkomen
stijgen of dalen? Op www.nibud.
nl kun je je persoonlijke situatie

U zoekt een woning of appartement in de gemeente Utrecht en u
laat een huurwoning of een kamer in de gemeente Utrecht achter?
Als de prijs € 200.000,= niet te boven gaat (k.k.-prijs bij bestaande
bouw of v.o.n.-prijs bij nieuwbouw) en de totale financierings
behoefte beneden de NHG-grens van € 265.000,= blijft, dan kan
u belang hebben bij de mogelijkheid in de gemeente Utrecht een
Starterslening aan te vragen.
Voor meer informatie zie de website van de gemeente Utrecht:
www.utrecht.nl/starterslening of bel de Infobalie Bouwen, Wonen
en Ondernemen van de gemeente Utrecht t: 030 – 2864802
of stuur een mailtje naar starterslening@utrecht.nl

helemaal in kaart brengen en
budgetadvies op maat krijgen.
Een belangrijke vraag vooraf
is of je in aanmerking komt
voor gunstige regelingen. De
Nationale Hypotheek Garantie
bijvoorbeeld. Verwacht je dat je
een financiering nodig hebt van
minder dan € 265.000? Dan kun
je hier gebruik van maken. Je
krijgt dan korting op de rente en
je loopt veel minder risico’s als
je huis in waarde daalt. Voor de
bank is het ook veilig, waardoor
de financiering vaak snel en gemakkelijk rondkomt. Wel is het
zo dat niet je hele lening onder
de NHG aflossingsvrij mag zijn.
Maximaal 50% van de waarde
van je woning mag je aflossingsvrij lenen. Een tweede optie is
de starterslening. Dit is een heel
goedkope, aanvullende hypothecaire lening die je bij een aantal
gemeenten kunt afsluiten. Ten
slotte kun je uitzoeken of je voor
koopsubsidie in aanmerking
komt. Informatie over deze drie
regelingen staat op www.nhg.nl.

2. Welke hypotheek
past bij jou?
Je wilt zo laag mogelijke
maandlasten en niets aﬂossen.

Bij een aflossingsvrije hypotheek
los je niets af, je betaalt alleen
rente over je schuld. Doordat
je van de belastingdienst die
hypotheekrente mag aftrekken
van je inkomen, krijg je daar
een flink deel van terug. Een

goedkope lening dus. In tijden
van crisis wordt de keerzijde van
deze populaire hypotheekvorm
duidelijk. Bij dalende huizenprijzen kan je hypotheekschuld
op een gegeven moment hoger
zijn dan de waarde van je huis.
Dit kan zorgen voor financiële
problemen als je geen buffer hebt
om die extra schuld af te betalen.
Je wilt kapitaal opbouwen
zonder veel risico.

Als je jouw huis gedeeltelijk wilt
afbetalen, zijn spaarhypotheken
een optie. Bij de traditionele
spaarhypotheken spaar je in een
kapitaalverzekering. De rente die
je over je spaartegoed ontvangt,
is gekoppeld aan de rente die je
moet betalen over je schuld. Je
lasten zijn daardoor stabiel. Een
nadeel is wel dat deze vorm vaak
niet erg flexibel is. Sinds 2008
kun je ook kiezen voor een bankspaarhypotheek. Je spaart dan op
een geblokkeerde spaarrekening.
Wat het voordeligst is, is afhankelijk van het precieze product
en jouw situatie. Volgens de
Consumentenbond is de bankspaarhypotheek in ieder geval
de beste keuze van de twee als je
geen overlijdensrisicoverzekering
nodig hebt. In de meeste gevallen
stelt de bank zo’n overlijdensrisicoverzekering verplicht. Een
overlijdensrisicoverzekering is
een levensverzekering, waarmee
de bank gegarandeerd zijn geld
terugkrijgt als jij zou overlijden
in de hypotheekperiode.

Je wilt kapitaal opbouwen en
kunt ook wat risico’s nemen.

De beleggingshypotheek is door
de woekerpolissen in een kwaad
daglicht komen te staan, maar
volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) koos in
2008 toch nog 40 procent voor
deze hypotheekvorm. Je bouwt
bij deze vorm kapitaal op met een
beleggingsverzekering. Je betaalt
premie en de verzekeraar belegt
die premie in fondsen. Er zijn
producten waarbij je zelf gemakkelijk kunt kiezen en wisselen van
fonds. En bijvoorbeeld kiezen
voor fondsen die meer of minder
risicovol zijn, afhankelijk van je
beleggersprofiel. Het nadeel is
dat de kosten vaak hoog zijn en
het lastig te voorspellen is of je
het gewenste rendement wel gaat
halen. Er zijn ook veel hybride
hypotheken op de markt. Hierbij
combineer je sparen en beleggen.
Je wilt je huis helemaal
afbetalen.

In ons stelsel met hypotheekrenteaftrek is het volledig afbetalen
van je huis niet populair. Er zijn
twee opties waarbij je vooraf bepaalt dat je het volledige bedrag
aflost, de lineaire hypotheek en
de annuïteitenhypotheek. Bij de
eerste los je steeds een stukje van
je schuld af. Dit betekent dat je
ook steeds minder rente hoeft
te betalen en je dus ook steeds
minder belastingvoordeel hebt.
De tweede vorm is populairder.
Daarbij betaal je eerst meer rente

Geef ons jouw mening!
Geef ons jouw mening en doe mee met de onderzoeken van het Metro Life Panel. Jij kunt ons
helpen Metro te verbeteren of ons vertellen wat jij van een bepaald onderwerp vindt.
Jouw deelname aan het Metro Life Panel wordt beloond met Metro Munten. Voor elke deelname aan
het Metro Life Panel ontvang je Metro Munten die je bij bol.com kunt inwisselen voor cd’s, dvd’s, games
en nog veel meer. Hoe vaker je mee doet aan de onderzoeken, des te sneller je spaart!
Het Metro Life Panel zet antwoorden om in Munten!
Kijk voor meer informatie op www.metrolifepanel.nl
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voor dummies
Eigen geld
Het is een fabel dat het in
alle gevallen onverstandig
is om eigen geld in de
woning in te brengen. Heb
je wat geld over? Bekijk dan
met je adviseur of het de
moeite loont dit in je nieuwe
huis te investeren.
Meer weten?
www.nibud.nl
www.eigenhuis.nl
consument.afm.nl
allesoververzekeren.nl
(Verbond van Verzekeraars)
www.nhg.nl

•
•
•
•
•

en minder aflossing en later andersom. Daardoor heb je in het
begin lagere kosten, want meer
belastingaftrek.

3. Rente: vast of variabel,
lang of kort?
Bij het kiezen van een hypotheek is de rente een belangrijke
factor. Kies je variabel of vast?
En: zet je hem kort vast of voor
langere tijd? Op dit moment
staat de rente historisch gezien
relatief laag. Een vaste rente
is, zeker voor starters, vaak de
slimste keuze. Je weet dan voor
langere tijd wat je maandlasten
zullen zijn en je kunt je begroting
daaraan aanpassen. Een variabele
rente kan aantrekkelijk zijn als
je verschillen in je maandlasten
gemakkelijk kunt opvangen. Kies
je voor variabel, neem dan een
aanbieder die goed inzicht geeft
in de manier waarop de variabele
rente tot stand komt.

4. Naar de
hypotheekadviseur
Maak een afspraak bij bijvoorbeeld de Hypotheekshop, de
Hypotheker of een andere hypotheekadviseur om je uitgebreid
te laten adviseren en om offertes
aan te vragen. Kies een adviseur
die onafhankelijk een groot
aantal aanbieders met elkaar vergelijkt. Met jouw gedegen verhaal
en realistische wensenlijst scoor
je, ook in de kredietcrisis, een
hypotheek. Op de consumentensite van financieel toezichthouder AFM vind je tips voor
zo’n gesprek. Bijvoorbeeld een
vragenlijst met punten die zeker
aan de orde moeten komen. Zie
consument.afm.nl. •

Hypotheekrenteaftrek
Er is veel te doen om de hypotheekrenteaftrek.
Een volledige afschafﬁng lijkt niet aan de orde.
Massale verkopen zouden een desastreus effect op de woningmarkt kunnen hebben. De
koopkracht van huizenbezitters zou ﬂink dalen,
waardoor de crisis zou toenemen. Maar het
maatschappelijke debat over het huidige stelsel
is nog niet afgerond. Er zou in de toekomst best
iets kunnen veranderen. Veel partijen, waaronder

de NVM, willen dat de overheid kijkt naar een
integrale aanpak van de woningmarkt. Dus, als
de hypotheekrenteaftrek ter discussie staat, dan
zou de overheid ook de mogelijkheden moeten
bekijken om de uitgaven voor de huurtoeslag
te beperken. Mogelijke wijzigingen in de hypotheekrenteaftrek zijn dus vooralsnog geen factor
die je gemakkelijk kunt meewegen bij je keuze
voor een hypotheek. Maar het is wel een extra

’De beleggingshypotheek legt
het af tegen de spaarvormen’

reden om niet voor een tophypotheek te kiezen.
Van een tophypotheek is sprake wanneer je meer
leent dan 75% van de executiewaarde van je huis,
dat is de waarde die je huis zou hebben als het
gedwongen moet worden verkocht. Hypothecaire
tussenpersonen meldden eerder deze maand al
een sterk toegenomen interesse onder starters.
Hypotheekaanvragen vanuit deze groep zouden in
januari met liefst 50% zijn gestegen.

Oproep aan banken:
verlaag de
hypotheekrente
De Consumentenbond en de NVM hebben begin dit jaar de
banken opgeroepen om de hypotheekrente te verlagen. Zij
vinden dat de verlaging van de rente van de Europese Centrale Bank ten gunste moet komen van consumenten. Op
dit moment lijken de banken nog geen gehoor te geven aan
deze oproep. Nick Jue, bestuursvoorzitter van ING, sprak
hierover met ANP en gaf aan dat zijn bank in elk geval nog
geen stappen onderneemt.
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Kijken, kijken... en een
Dat de huidige markt een echte startersmarkt is, bewijzen deze jonge kopers.
Met al hun eisen en wensen hebben ze onlangs hun eerste woning gekocht.

’Geen ﬂat of
appartement’
Wietske Rodenhuis
Leeftijd: 23 jaar
Werk: graﬁsch vormgever
Woonplaats: Wormerveer
Gekocht: begin 2009
Vraagprijs: € 145.000, gekocht voor € 135.000
Aantal m²: 80

’Ik was gelijk
verkocht’
Matthew van der Schilden
Leeftijd: 26 jaar
Werk: Ofﬁcemanager
Woonplaats: Utrecht
Huis gekocht: eind 2008
Vraagprijs: € 229.000, gekocht voor € 238.000
Aantal m²: 95

“Het zijn hysterische tijden. Begin maart heb ik namelijk de sleutel gekregen van mijn huis. Na een
verbouwing hoop ik er begin mei echt te gaan wonen. Er moet alleen nog wel een hoop gebeuren.
Ik heb mijn hypotheek verhoogd door middel van een bouwdepot. Hiermee kan ik enkele vloerbalken en onderdorpels vervangen, het plafond in de woonkamer herstellen, het zink op het dak
vernieuwen en er moet iets gebeuren met de afvoer van regenwater. De verbouwingskosten heb ik
ruim ingeschaald, omdat ik mijn huis de komende jaren steeds meer energiebesparend wil maken.
Gewoon beetje bij beetje investeren. Daarnaast is het voordeliger om een bouwdepot op te nemen
dan je spaargeld erin te pompen.

“Kopen leek me een betere optie dan huren. Dat laatste is eigenlijk geld gooien in een bodemloze
put. Maar er komt wel een hoop kijken bij het kopen van een huis. Ik was al ruim een jaar op zoek.
Na veel bezichtigingen en biedingen was ik het behoorlijk zat geworden. Totdat ik via via getipt
werd over dit huis uit de jaren 30 mét een erker en balkon. Ik was verkocht! Voordat deze bovenwoning op Funda kwam, had ik al geïnformeerd wat huizen hier in de omgeving doen. Ik had toen ook
een maximum bedrag vastgesteld dat ik wilde betalen. Maar dan word je tijdens de onderhandelingen overboden. Erg vervelend, ook omdat het huis van een kennis was en ik dacht dat ze het graag
aan mij wilde verkopen. Pas later bleek dat ze het onderste uit de kan wilde halen.

Begin vorig jaar ben ik begonnen met zoeken, samen met een aankoopmakelaar. Hij adviseerde me
niet goed. Hij attendeerde me alleen op flatjes en appartementen, omdat ik natuurlijk geen bakken
geld had te besteden. Maar ik wilde per se een huis; mijn stulpje heb ik uiteindelijk zelf gevonden op
Funda. Ik ben voor dit huis gevallen, omdat het een oud en daardoor karakteristiek huisje is. Ik heb
een kat, dus er moest een tuin zijn. Het is ook dichtbij winkels en het station. Dat het huis tegenover
dat van mijn beste vrienden staat, is een extra pluspunt.”

Kort na het tekenen merkte ik op dat er twee ramen lek waren. Inmiddels zijn dat er nog meer geworden. Ik heb hier nog flink over gesteggeld met de verkopende partij. Want, is het een verborgen
gebrek of niet? We hebben uiteindelijk gekozen voor de gulden middenweg en de reparatiekosten
door tweeën gedeeld. Ik heb hiermee geleerd dat je altijd een bouwtechnische keuring moet laten
uitvoeren, ook al is het huis een jaar oud. Inmiddels woon ik hier heerlijk. Het is een lekker ruim en
zonnig huis, in een rustige straat en toch vlakbij het centrum.”

Op zoek naar je droomhuis?
Het Kadaster kan je helpen bij het oriënteren op de woningmarkt
Alle beschikbare gegevens over jouw droomhuis vind je namelijk bij ons. Onze tip: zorg

Leuk huis gezien? Weten wat het kost? Via een sms-je kun je bij ons de koopsominformatie

dat je goed geïnformeerd de onderhandelingen ingaat. Zo krijg je bijvoorbeeld met onze

opvragen. Alle informatie over jouw ideale huis vind je op www.kadaster.nl/particulier.

informatie over ‘referentiepanden’ inzicht of de vraagprijs overeenkomt met andere
huizen in de buurt.

www.kadaster.nl

We wensen je veel succes met het kopen van jouw droomhuis.
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huis kopen
’Standaard huis
willen we niet’
Meike Smit en Luc Wey
Leeftijd: 27 en 31 jaar
Werk: Commercieel medewerker en
vestigingsmanager van twee uitzendbureaus
Woonplaats: Arnhem
Huis opgeleverd: oktober 2009
Vraagprijs: vrij op naam € 230.000,
met meerwerk € 265.000
Aantal m²: 160

“Op dit moment wonen we in een pandje uit 1906 in het Sonsbeekkwartier. Het huis heeft heel
veel charme, maar ook nadelen. Zoals de bovenburen. Slechte isolatie zorgt voor veel geluidsoverlast. Dat willen we niet meer. Ons hart ligt echt bij een jaren 30-woning, maar deze vallen buiten
ons budget. Ze zijn er wel in onze prijsklasse, maar dan moet er nog veel worden verbouwd. Onze
droom is om vanuit ons nieuwe koophuis veel overwaarde mee te nemen. Dan kunnen we ooit een
jaren 30-woning kopen en opknappen.
Momenteel wordt ons huis gebouwd in een nieuw stadsdeel van Arnhem. We hopen in oktober
de sleutel te krijgen. Het is voor ons erg belangrijk dat we niet in een standaard rijtjeshuis wonen,
daarom zijn we ook voor dit nieuwbouwproject gegaan. Het is een groot en statig huis, met zeeën
van ruimte. Ook in de tuin. En da’s echt een verschil, want achter ons huis nu ligt een postzegel. En
er zit recht op van overpad, dus de buren komen ook voorbij. Een ander voordeel van nieuwbouw
is dat je alles naar je eigen smaak kunt inrichten. De kosten koper vervallen bij nieuwbouw, dus
dat geld besteden we aan een keuken, een mooie vloer, toilet en badkamer. Met een bad, dat wilde
Meike graag.” •
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Kopen? Juist nu!
De NVM adverteert met zeven redenen om nu een huis te kopen. Dat lijkt erg
optimistisch in deze woelige tijden, maar volgens Roeland Kimman, manager
communicatie van NVM, is dat niet zo.

“Anderhalf jaar geleden was de markt echt
nog een verkopersmarkt. Als je een huis te
koop zette, had je het voor het zeggen. Nu
zijn de rollen omgedraaid en is de vraag
laag. Dus de koper heeft veel meer keuze,
kan meer onderhandelen en heeft het voordeel van een gunstige rente.”
De NVM verwacht dat in 2009 de huizenprijzen blijven dalen, met gemiddeld vijf procent.
Neem je dan niet juist een groot risico om te
investeren in een woning? Kimman: “Gemiddeld woont een huisbezitter twintig jaar in
hetzelfde huis. Met die termijn is een huis
in de afgelopen decennia altijd een goede
investering gebleken. Een huis koop je niet
voor even. Er zijn tijden geweest dat je de zes
procent overdrachtsbelasting en de kosten
al binnen twee jaar had terugverdiend. Daar
kun je nu natuurlijk niet meer van uitgaan.
Als je bijvoorbeeld samen koopt, moet je ook
echt wat langer van elkaar houden. Het voordeel in deze markt is dat zo’n huis waar je
langere tijd in kunt wonen voor veel kopers
meer binnen hun bereik is gekomen.”
Veel mensen willen wel graag kopen, maar
vrezen dubbele lasten. De NVM heeft een
oude clausule nieuw leven ingeblazen die
deze onzekerheid moet wegnemen: de No
Risk Clausule. Kimman: “Kortweg betekent
die clausule dat je afspreekt: ik koop jouw
huis, mits ik mijn eigen huis verkocht heb.
Het is slim om deze clausule met je aankoopmakelaar te bespreken. Veel verkopers
zullen in deze markt bereid zijn om de clausule op te nemen. Het huis blijft ook gewoon

op de markt, dus het is voor beide partijen
goed geregeld.”
Starters lijken nog niet genoeg te proﬁteren
van de kopersmarkt. De krapte blijft. Juist
consumenten die wonen in het segment
waar de starters op azen, blijven nu zitten
waar ze zitten. “Mede daarom vragen we ook
om verschillende maatregelen van de overheid om de woningmarkt gezond te houden.
Bijvoorbeeld de verhoging van de Nationale
Hypotheek Garantie naar € 350.000. Dit zou
echt een grote impuls kunnen geven aan de
doorstroming op de woningmarkt en starters
een kans geven in het lagere segment.”

redenen om nú
een huis te kopen

HIER BEN JE THUIS!
Compleet appartement vanaf
€136.500,- v.o.n.
in het Homeruskwartier, Almere Poort
•

•
•
•
•
*

inclusief:
- moderne keuken
- badkamer met Villeroy & Boch sanitair
- privé-parkeerplaats
uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer
op loopafstand van het strand en het Cascadepark
winkelen en sporten in de buurt
hypotheek vanaf ca. € 365,- per maand *
Vanafprijs is incl. koopsubsidie. Aan koopsubsidie zijn voorwaarden
verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de makelaar.

Liever een eengezinswoning?
Y AM HOME is een ontwikkeling van AM en Ymere

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Makelaardij Van der Linden 036 - 5330077

In Y AM HOME worden ook eengezinswoningen gerealiseerd! In deze
ruim opgezette woningen woont u al vanaf € 236.000,- v.o.n. Vraag de
makelaar voor meer informatie of kijk op de website.

DIT

Wilt u uw eigen special uitbrengen?
Metro Custom Publishing produceert op maat gesneden thema-supplementen
in het hart van Metro; marktleider in de belangrijkste communicatiedoelgroepen.
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Neem contact op met David Beentjes voor meer informatie of een afspraak.
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David Beentjes
Tel: 020-5114 073

E-mail: david.beentjes@metronieuws.nl
www.metronieuws.nl
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verkoopt

Amsterdam Zuidoost
Barbusselaan 257-1e verdieping

Amsterdam Bos en Lommer
Egidiusstraat 38-II

Amsterdam Noord
Beemsterstraat 206-2e verd

Amsterdam Zuidoost
Boris Pasternakstraat 483 - beg.gr

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

60 m2
€ 135.000 k.k.
2
1986

62 m2
€ 165.000 k.k.
4
1950

Amsterdam Oost-Watergraafsmeer Amsterdam De Baarsjes
Cabralstraat 27-II
Brinkstraat 97-begane grond
Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

52 m2
€ 152.500 k.k.
2
1925

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

54 m2
€ 165.000 k.k.
3
1924

80 m2
€ 155.000 k.k.
4
1965

Amsterdam Bos en Lommer
Hofwijckstraat 24-III

Amsterdam De Baarsjes
Hoofdweg 299-I

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

78 m2
€ 192.000 k.k.
3
1950

Amsterdam Noord
Perzikstraat 35

Amsterdam Oost-Watergraafsmeer Amsterdam Noord
Overveenstraat 36-4e verd.
Ploegstraat 185-begane grond

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

75 m2
€ 172.500 k.k.
3
1952

47 m2
€ 155.000 k.k.
2
1925/renovatie 1975

65 m2
€ 145.000 k.k.
3
1986

Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

70 m2
€ 135.000 k.k.
3
1964

58 m2
€ 170.000 k.k.
3
1925

Amsterdam Zuidoost
Toutenburgstraat 35-beg.gr./1e verd
Oppervlakte:
Prijs:
Aantal kamers:
Bouwjaar:

115 m2
€ 179.000 k.k.
5
1984

Deze woningen (of ons totaalaanbod) uitgebreid bekijken?
www.stadgenoot.nl
W stadgenoot.nl

Stadgenoot
bouwt
verhuurt
verkoopt
onderhoudt
ondersteunt

T 020 511 80 00

Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Juist voor starters is het nú aantrekkelijk om een woning te kopen. Als je koopt
bij Stadgenoot profiteer je van: een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding,
geen taxatiekosten én gratis intensieve begeleiding. Kijk, dat is nou handig als
je voor het eerst een woning koopt! Waar wacht je nog op?

DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN W ER K ING MET N VM
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Makelen is vakwerk
Gladde jongens in krijtstreeppakken die met een mooi verhaal gaan voor het snelle geld. Mede door schandalen
in de vastgoedwereld wordt er op een negatieve manier tegen makelaars aangekeken. En het imagoprobleem blijft.
We leggen de Maastrichtse makelaar Erik Bessems vijf stellingen voor.

1

Na het opstellen van de koopakte heeft
de makelaar zijn taak vervuld en zijn zakken gevuld.

Bessems: “Nee, zeker niet. Als de koopakte is getekend, kan er nog van alles gebeuren. De
financiering kan niet rondkomen, de kopers besluiten wel eens in die periode toch maar te
scheiden, of ze worden ontslagen. De bankgarantie die wij altijd eisen, moet nog binnenkomen. Of we krijgen te maken met een sterfgeval en dan heb je in het geval van een erfenis
te maken met veel verkopers. Het komt dus voor dat er achteraf nog veel werk is voor de
makelaar. Buiten de uiteindelijke oplevering om. We blijven daarom in nauw contact, met
zowel onze opdrachtgever als de koper, totdat de akte een fait accompli is.”

2

Makelaars willen alleen maar snel geld verdienen.

“Vervang de garagedeur voor een vitrine en een deur, zet er een bureau, stoel en een computer
neer. Haal wat opdrachtjes binnen, verkoop de huizen rap en je bent al bijna rijk. Dit is het
beeld van snel geld verdienen. En veel makelaars deden dit de afgelopen vijftien jaar ook op
deze manier. Maar dat is geen echt makelaarskantoor natuurlijk. Daar gaat het wel even anders.
Er is een massa aan kennis, een veelvoud aan controles, specialisten op gebied van marketing.
Soms zijn we halve advocaten, notarissen, bouwkundigen en interieurspecialisten tegelijk.
Er komt veel bij kijken om al die huizen te verkopen. Niet alleen de leuke halfvrijstaande
gezinswoningen, maar ook de nichewoningen. Daar bedoel ik een woning mee waarin slechts
enkele kopers interesse hebben. Een woning die bijzondere specificaties heeft.
Snel geld verdienen is het zeker niet. We moeten bijvoorbeeld ook bereid zijn om veertig bezichtigingen uit te voeren. De gemiddelde makelaar verdient trouwens ook niet zo veel, terwijl
dat wel wordt gedacht. Vaak adviseert een makelaar ook in het afsluiten van een hypotheek. Dat
doet hij ook goed, want de klant is inmiddels geen onbekende meer.
Als ik het televisieprogramma op Net 5 zie, ‘Verborgen gebreken’, doet me dat pijn. De afschildering van de makelaar is niet reëel, vind ik. Het is geen professional.

3

Makelaars denken alleen maar aan hun eigenbelang.

“Wat is het belang? Je huis verkopen en dan wel voor de best mogelijke prijs. Dat is
de primaire taak van de makelaar en de primaire wens van de opdrachtgever. Het is een
samenspel waarin de makelaar de regie dient te voeren.”

Makelaar van het jaar
Erik Bessems werd vorig jaar uitgeroepen tot makelaar van het jaar. Dat word je onder
andere als de jury vindt dat je het vermogen hebt om vernieuwende inzichten te ontwikkelen
en collega’s enthousiast maakt voor het vak. De Maastrichtse makelaar startte zijn werkende
leven in 1985 als restauranthouder. De eerste stappen op de woningmarkt, zette hij in 1992.
Zijn huidige NVM-kantoor, Erik Bessems makelaardij, bestaat sinds 1998.
Het mooiste van zijn vak? “Wellicht de duizenden contacten
die ik heb met mensen. Er zijn steeds weer verschillende
redenen waarom we hun huis moeten of willen verkopen,
de variaties zijn eindeloos. Soms ben je als makelaar in
staat voor mensen een huis te verkopen waarbij veel op het
spel staat. Dan bedoel ik mensen die vaak buiten hun schuld
om in situaties terechtkomen die soms erg zwaar zijn. Daar
kun je dus als makelaar echt het verschil maken. Die
blijdschap bij klanten blijft onbetaalbaar.”

’If you pay
peanuts, you
get monkeys’
Erik Bessems • Makelaar van het jaar

4

Een aankoopmakelaar is ﬂauwekul en geldverspilling.

“De aankoopmakelaar is een specialist op het gebied van het zoeken, vinden en aankopen van
een woning. De consument zal gemiddeld gezien, best in staat zijn een modale woning te kopen. Maar de makelaar is de expert. Zeker wanneer er moet worden onderhandeld over geld.
Een makelaar is niet emotioneel betrokken bij een woning en kan dus objectief blijven.
We proberen in te schatten wat je in de toekomst moet uitgeven aan onderhoud. Past het
huis wel echt goed bij de koper, is de ligging prettig? Ook in de toekomst? Vele vragen die een
goede aankoopmakelaar voor je kan beantwoorden. Ik vind dat je een onafhankelijke aankoopadviseur overal bij moet gebruiken, en dat kost geld. Maar uiteindelijk is het een besparing, op korte of lange termijn. De courtage die in Nederland wordt berekend is te laag, vind
ik. Eigenlijk verwacht men topprestaties, maar wil niet veel betalen. Een Engels spreekwoord
zegt ‘if you pay peanuts, you get monkeys’. Waar het om gaat bij de makelaar is zekerheid, een
goede prijs en een uitstekende dienstverlening. Dat kost gewoon wat. Bij een arts ga je toch
ook voor de beste, niet voor de goedkoopste?”

5

Iedereen kan makelaar worden.

“Iedereen kan een makelaar zijn à la ‘Vervang de garagedeur voor een vitrine en een deur, zet er
een bureau, stoel en een computer neer. Haal wat opdrachtjes binnen, verkoop de huizen rap en
je bent al bijna rijk.’ De meesten zijn in staat om bij de NVM-Som (Studiecentrum Opleidingen
Makelaardij, red.) een cursus makelaardij te volgen en de benodigde certificaten op hun naam te
zetten. Het waarderen van een huis is ook nog te leren. Dan kom je langzaamaan in de richting van
de makelaardij. Het daadwerkelijk ‘makelen’ is vakwerk en dat kan niet iedereen. Door jaren ervaring en het ontwikkelen van ‘fingerspitzengefühl’, word je langzaam maar zeker een echte makelaar
en dat is heel iets anders dan een huisjesverkoper’.
Ik denk dat iedere succesvolle makelaar klein is begonnen. Het klopt dat iedereen een bordje
‘makelaar’ mag ophangen. Maar het is vreemd, dat het verkopen van het duurste product dat een
consument in zijn of haar leven koopt geen gecontroleerd specialisme is. Geen vakdiploma vereist,
geen vakkennis, niets. Volgens mij zei de overheid ‘de markt regelt het vanzelf, de slechte makelaars vallen vanzelf af’. Ik vraag me dan af hoeveel consumenten van dit beleid het slachtoffer zijn
geworden voordat de markt het vanzelf regelt. Brancheorganisaties NVM, LMV en VBO hebben
intussen een certificering, dus de markt doet z’n werk.
Een licentieregeling zoals die in o.a. België, Frankrijk, Engeland en Zweden van toepassing zijn,
vind ik trouwens best een goede zaak. Een gecertificeerde makelaar in onroerende zaken op de
Nederlandse markt is een vakman of vakvrouw. De eisen die door de markt gesteld worden zijn
enorm hoog en daar komt nog eens bij dat de tarieven in Nederland de laagste zijn in Europa. Er is
geen land waar er zo professioneel wordt gewerkt, zo snel en vakkundig en voor zo weinig geld.” •
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Woningmarkt in cijfers
Makelaarskantoren
Aantal verkochte woningen

Aandeel koopwoningen op totale woningvoorraad
Aantal vestigingen van makelaarskantoren.

210.000
190.000

Landelijk

170.000

NVM

2905

150.000
130.000

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen.

110.000
90.000

VBO

1015

70.000
50.000
30.000

Het betreft de woningvoorraad van begin 2006.

1998

Bestaande bouw

2000

2002

2004

2006

2008

LMV

550

Nieuwbouw

* De cijfers voor nieuwbouw in 2008 zijn tot en met het derde kwartaal bijgewerkt.
Bron: Kadaster (cijfers bestaande bouw) en CBS (cijfers nieuwbouw).

Rotterdam
’s-Gravenhage
Utrecht

VBO Makelaar is de snelst
groeiende en tweede brancheorganisatie voor makelaars en
taxateurs in onroerend goed.

Eindhoven
Blaricum
Haarlemmermeer

*

1996

Amsterdam

De Landelijke Makelaars
Vereniging is een vereniging van
makelaars in onroerende zaken.

NB. De cijfers zijn afkomstig van de drie grootste makelaarsverenigingen van
Nederland. Zij nemen het overgrote deel van de woningverkopen voor hun rekening.

Tytsjerksteradiel
Boxmeer
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bron: WDM, bewerking NVM. Een recenter overzicht is er op dit moment niet beschikbaar.

Percentage starterswoningen
Het aandeel starterswoningen in
de bestaande bouw ten opzichte van
de totale te koop staande voorraad
per regio. Een starterswoning is
in dit geval gedeﬁnieerd als een
woning met een vraagprijs van
180 duizend euro of lager.

Heel Nederland

21%

Amsterdam

Nijmegen

13%

Den Helder - Texel (meest)

Woerden (minst)

3%

16%
58%

Wonen in het groen, naast Oostvaardersplassen
en dicht bij water, vanaf € 150.000
www.warande.nl
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Prijsniveau verkochte tussenwoningen
Het aanbod tussenwoningen per
regio, in het vierde kwartaal van 2008.

Een droomhuis in 2009
De Vereniging Eigen Huis heeft over de prijsdalingen gezegd dat de koperspsychologie tot nu toe de belangrijkste oorzaak is. Het gaat niet om niet kunnen
kopen door de crisis, maar om niet willen kopen.
De overheid zou volgens zowel de NVM als de
Vereniging Eigen Huis die psychologische rem
weg kunnen nemen. Enorme prijsdalingen,
zoals in Amerika en recent ook Engeland, zijn
hier niet aan de orde als er nu stimuleringsmaatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld het
verhogen van de Nationale Hypotheek Garantie,
het stimuleren van de bouw en ﬁscale voordelen
als je je huis duurzamer maakt of verbouwt.
Een huis kopen is een belangrijk ﬁnanciële
beslissing en waarom zou je die nemen midden in een economische crisis? De NVM heeft
de crisis, zoals je al las, uitgeroepen tot een
uitstekend moment om toe te slaan. Dat lagere
prijzen gunstig zijn, dat is een feit. Woordvoerder Roeland Kimman: ‘Het blijft een goede
investering met relatief weinig risico. De gezinsgrootte wordt steeds kleiner, dus er is straks
nog meer behoefte aan goede woningen. Zeker
nu de nieuwbouw vrijwel stil ligt.’

Prijsniveau (x1000 euro)
Minder dan 155
155 tot 186
186 tot 211
211 tot 233
Meer dan 233
Te weinig gegevens

Als je twijfelt tussen kopen of niet, dan zou de
grote crisis wel relevant, maar niet doorslaggevend moeten zijn. Met vier vragen kun je de
beslissing nemen om wel of niet toe te slaan in
deze turbulente tijden.

• Hoe is mijn ﬁnanciële positie?

Als je ervan uitgaat dat je een huis koopt
voor de langere termijn, is de turbulentie van
de komende jaren niet zo relevant als voor
mensen die nu een huis moeten verkopen. Je
verkoopt je huis immers pas weer als deze
crisis voorbij is. Hoe het er dan voorstaat
is altijd onzeker, wanneer je ook koopt. De
crisis is daarom met name relevant als je
verwacht dat deze veel invloed zal hebben op

Op de hoogte blijven?

• www.nvm.nl
• www.eigenhuis.nl
• www.consumentenbond.nl

DEN HAAG IS
OVERLEGGEN
OP HET PLEIN
EN BORRELEN
S
OP HET
IS OAM
OP DOK
STRAND.
E
L
KOM NAAR DE DEN HAAG LIVIN’
BEURS OP 28 EN 29 MAART IN DE
GROTE KERK, STAND 32. GA NAAR
WWW.DENHAAGWOONSTAD.NL
VOOR HAAGSE NIEUWBOUWWONINGEN EN DE MOOISTE
PLEKJES OM TE WONEN.

IVIN

’

jouw persoonlijke ﬁnanciële situatie. Kun je
bij werkeloosheid bijvoorbeeld je hypotheek
nog opbrengen?

• Kan ik een huis kopen

voor de lange termijn?
Zeker voor starters is deze vraag nog niet altijd
met ja te beantwoorden. Door de krapte is het
nog vaak zo dat je alleen een huis kunt kopen
dat niet helemaal voldoet aan je wensen. Maar
die krapte is voorlopig niet opgelost, dus juist
hier is het risico op prijsdalingen wat lager. Bovendien zijn er ook veel ﬁnanciële maatregelen
die je zekerheid geven, zoals de Nationale
Hypotheek Garantie. Die is er ook als buiten je
schuld, bijvoorbeeld door werkeloosheid, de
hypotheek niet meer kunt opbrengen.

•

Kan ik mijn huidige woning verkopen?
Als je al een huis hebt, dan is het slim om
goed te bekijken of je je oude woning kunt
verkopen. Ga, zodra je de verhuiskriebels
krijgt, praten met een makelaar over de beste
aanvalsstrategie. Hoe zit het nu echt in jouw
buurt met de verkoopbaarheid van woningen?
En vraag naar de No Risk Clausule.

•

Wil ik echt kopen?
Als je wilt kopen, is het jammer om je daar
door onzekerheid vanaf te laten houden. Laat
je goed adviseren en koop niet impulsief,
maar ga ook niet af op gevaren die je hoort
tijdens een feestje of op de bedrijfsborrel. Als je al maanden niet van www.funda.
nl weg te slaan bent, dan is het tijd om een
professional in te schakelen om te kijken of je
verstandig je slag kunt slaan.

Huis kopen? Op zaterdag 28 maart kunt u in het hele land zonder afspraak vele huizen
bezichtigen tijdens de NVM Open Huizen Dag. Een mooie kans om u goed te oriënteren.
Ziet u een leuk huis? Op www.nvm.nl staan 7 redenen om nú een huis te kopen.
Schakel in ieder geval altijd een NVM-aankoopmakelaar in om u verder professioneel
te laten begeleiden. Kijk voor de deelnemende huizen op www.funda.nl.

Kom naar de NVM Open Huizen Dag!

ruim
40.000
huizen!

OPEN HUIS

zaterdag 28 maart

OPEN HUIS

zaterdag 28 maart

ruim
40.000
huizen!
Kom naar de NVM Open Huizen Dag!
Huis kopen? Op zaterdag 28 maart kunt u in het hele land zonder afspraak vele huizen
bezichtigen tijdens de NVM Open Huizen Dag. Een mooie kans om u goed te oriënteren.
Ziet u een leuk huis? Op www.nvm.nl staan 7 redenen om nú een huis te kopen.
Schakel in ieder geval altijd een NVM-aankoopmakelaar in om u verder professioneel
te laten begeleiden. Kijk voor de deelnemende huizen op www.funda.nl.

metro
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Bedingﬁeld getrouwd

Duurste ﬁlm ooit

De 27-jarige Natasha Bedingfield is dit
weekend in het huwelijksbootje gestapt met
zakenman Matthew Robinson. De ceremonie
vond plaats op Malibu, waar maar liefst 150
gasten uitgenodigd waren om het pasgetrouwde koppel geluk te wensen. METRO

James Camerons nieuwe film Avatar
is de duurste film ooit gemaakt. Het budget
overstijgt de 300 miljoen dollar en pakt daarmee de eerste plaats af van Pirates Of The
Carribean: At World’s End. De film zal vanaf
17 december in de bioscoop draaien. METRO

MALIBU.

entertainment 13

AVATAR.

www.metronieuws.nl/entertainment
entertainment@metronieuws.nl

Entertainment Go Après Ski ‘Ik wil jouw zonnebril!’

Alain en Ilse pakken Edison
• BLØF beste band • Sabrina Starke beste nieuwkomer • Krezip krijgt oeurvre-prijs

BLØF ging er met de Edison voor
de beste groep vandoor en Sabrina Starke is de beste nieuwkomer.
Alex Roeka en Ronald Goedemondt wonnen een beeldje in de
categorieën komedie en klein-

Tvtop 10

kunst. Eerder werd al bekend dat
de oeuvreprijs naar Krezip zou
gaan.
is belangrijk
geweest voor de Nederlandse
popmuziek en dat maakte het
uitreiken van de prijzen voor de
jury een lastige opgave. “Nederland heeft een rijke muziekcultuur opgebouwd, van kwalitatief
hoogstaande volkse muziek tot
stevig rechtdoor rockende hitpaHET AFGELOPEN JAAR

sato twee Edisons voor de beste
song en het beste album. Voor
het eerst werd de uitreiking
gecombineerd met het Edison
Pop Festival, waar onder andere
Sabrina Starke, Marike Jager, Dio
en 3J’s een optreden gaven.

Oudste muziekprijs
De Edison is de oudste muziekprijs van Nederland. Sinds 1960 wordt deze
onderscheiding voor ‘geluidsdragers van bijzondere kwaliteit’ uitgereikt. De
prijs maakt dit jaar een doorstart als de Edison Popprijs, waardoor alleen nationale popartiesten kans maken op de prijs.

radepop. Van de kleinste zaaltjes
in het clubcircuit tot de stadions. Er is zoveel goede muziek,
alleen al in Nederland, dat ‘de
beste’ kiezen bijna een onmoge-

lijke opgave is”, aldus juryvoorzitter Leo Blokhuis.
mocht prijzen uitdelen, en gaf Marco Bor-

MAAR OOK HET PUBLIEK

Eva van de Wijdeven en
Teun Luijkx in serie

Rock Granny Rock-’n-roll Tina
ROBER VOS/ANP

1. Journaal 20.00 uur (zo 15-3, Ned 1)
2. Studio Sport Eredivisie (zo 15-3,
Ned 1)
3. Bananasplit (zo 15-3, Ned 1)
4. Voetbal: Ajax - Marseille (wo 18-3,
Ned 3)
5. Radar (ma 16-3, Ned 1)
6. Memories (ma 16-3, Ned 1)
7. TV Kantine (vr 20-3, RTL 4)
8.
Opgelicht (di 173, Ned 1)
9.Mooi Weer De
Leeuw The Day
After (zo 15-3, Ned
1)
10.Ik Hou Van Holland (za 21-3, RTL 4)
BRON: STICHTING
KIJKONDERZOEK

De Amerikaanse zangeres Tina Turner gaf zaterdag een concert in het Gelredome in Arnhem. Omdat het concert zeer
METRO
snel uitverkocht was stond zij gisteren nóg een keer in het Gelredome.

Nieuwe lichting Unsigned
zorgt voor te gekke avond
UNSIGNED. Daar sta je dan ineens,
als artiest zonder platencontract in
een volle bovenzaal van Paradiso.
Het overkwam de zes acts die dit
jaar mee mochten doen aan het
project Unsigned van Muziek
Centrum Nederland (MCN). De
lichting van dit jaar staat bekend
onder de naam Take Six, When
Pop meets Jazz en presenteerde
vrijdag de cd waarop ze ieder met
twee nummers vertegenwoordigd
zijn. Een avond die volgens Unsigned-projectleider Sarah Mable
‘echt te gek’ was.
Ruben Hein, Myriam Gaasbeek,
Thomas Azier, Lavalu, EinsteinBarbie en Electric Barbarian hebben Mable vrijdagavond allerminst teleurgesteld. Vooral de
diversiteit tussen deze zes acts
werd volgens haar nog eens op
positieve wijze benadrukt. “Het is
heel breed, voor ieder wat wils.
De een zal Lavalu echt helemaal
niks vinden en meer houden van
Myriam, omdat die toch meer de
lichtvoetige, Norah Jones-kant
opgaat. En Electric Barbarian is

ERIK WELLEWEERD
erik.welleweerd@metronieuws.nl

NIEUW. Actrice Eva van de Wijdeven en acteur Teun Luijkx spelen
de hoofdrollen in de nieuwe achtdelige dramaserie A’dam - e.v.a.
Dat heeft producent Flinck Film
gisteren bekendgemaakt.
De nieuwe serie A’dam - e.v.a.
draait om de turbulente liefdesgeschiedenis tussen de in
Amsterdam geboren Eva en haar
nieuwe Zeeuwse buurman Adam.
Elke aflevering kruisen de paden
van Adam en Eva die van andere
Amsterdammers, zodat hun
levens elkaar onomkeerbaar
beïnvloeden. In de diverse verhalen passeren alle Amsterdamse
subculturen de revue. Van de Wijdeven speelde eerder onder meer
in de series Dunya & Desie.
ANP
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Camping Adriatico

Sarah Mable.

bijvoorbeeld totaal iets anders
dan Ruben Hein. Ik denk wel dat
iedereen aan zijn trekken is gekomen. Ik kreeg er in ieder geval
heel veel energie van, ik ben echt
heel erg tevreden.”
Aanstaande zondag spelen de zes acts in de Effenaar in Eindhoven.

EDWIN VAN DALEN
edwin.van.dalen@metronieuws.nl

Wachten op doorbraak
Zoals ieder jaar is het natuurlijk hopen dat op zijn minst een van de acts die
meedoet aan het Unsigned-project door zal breken. Eerder gebeurde dat
bijvoorbeeld met Pete Philly en Sabrina Starke. “Als je kijkt naar de afgelopen
jaren zie je dat er van de zes acts altijd wel drie of vier zijn die erdoor komen,
maar dat duurt meestal zo’n drie of vier jaar”, vertelt Sarah Mable namens organisator MCN. “Want je moet er gewoon keihard voor werken, en dat vergeten
sommige bandjes wel eens.”

Boek nu een 15-daags verblijf en krijg 3 dagen gratis!
Boek nú uw Italiaanse zomervakantie bij KRAS.NL! Want wij
hebben voor u het 3-sterren Camping Adriatico in Pinarella di Cervia
geselecteerd. Een 8-daags verblijf in een mobilhome boekt u al vanaf
slechts € 97 p.p., inclusief gas, water en elektriciteit! Maar dat is
nog niet alles! Boekt u een 8-daags verblijf in de periode van 25/4 t/m
22/5 en 29/8 t/m 12/9 dan krijgt u 1 dag gratis! Boekt u zelfs een
15-daagse verblijf in deze periodes, dan krijgt u maar liefst 3 dagen
gratis! Maar wacht niet te lang, want voor deze prijzen verwachten we
een ware stormloop!

ADRIATISCHE KUST
De Adriatische kust is zeer geliefd om haar heldere, blauwe water en het
zonnige klimaat! Langs de kust liggen levendige badplaatsen met volop
bars, winkeltjes en restaurants! Bent u een cultuurliefhebber, breng dan
zeker een bezoek aan de stad Ravenna. Bezoek ook zeker Venetië!
Stap in een gondel en bekijk de stad eens van een heel andere kant! En
wat dacht u van het Dogenpaleis en het San Marcoplein? Als laatste
raden wij u een bezoek aan het ministaatje San Marino aan.

CAMPING ADRIATICO
Deze 3-sterren camping ligt in een bosrijke omgeving in het plaatsje
Pinarella di Cervia op ca. 650 m van het zandstrand. De camping
beschikt o.a. over een supermarkt, restaurant, buitenzwembad met apart
kinderbadje, kinderspeeltuin en zonneterras met ligbedden en parasols.
INCLUSIEF: verblijf op Camping Adriatico in een 5-persoons
mobilhome met gas, water, electriciteit, airconditioning en eindschoonmaak (exclusief kookhoek).
Aankomstdata: zaterdag van 25/4 t/m 5/9
7 dagen 8 dagen* 12 dagen 15 dagen*
April–mei
v.a. € 97 v.a. € 97* v.a. € 180 v.a. € 180*
Juni
–
v.a. € 139
–
v.a. € 269
Juli
–
v.a. € 166
–
v.a. € 318
Augustus
v.a. € 97 v.a. € 97* v.a. € 180 v.a. € 180*
September
v.a. € 97 v.a. € 97*
–
–
* 8=7 en 15=12 actie. Prijzen zijn p.p., o.b.v. 5 personen.
Res.kosten € 17,50 per boeking (verplicht).

Zie www.kras.nl/50079

BOEK ONLINE
of bel 0900 – 9697
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Alain Clark en Ilse DeLange
mochten gisteravond in
Rotterdam een Edison in
ontvangst nemen als beste mannelijke en beste vrouwelijke popartiest.
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Drummer Chamberlin verlaat Pumpkins
Drummer Jimmy Chamberlin, een van de originele bandleden van de Amerikaanse rockgroep Smashing Pumpkins, heeft de
band verlaten. Dat heeft de band op zijn website gezet. Waarom Chamberlin vertrekt werd niet vermeld. ANP

‘Ik wil jouw zonnebril!’
Dertiende editie Go Après Ski nog groter verkleedfestijn
“Jij staat nog redelijk stabiel hè?”,
vraagt het meisje als ze zich stevig aan een arm vastklampt. “Ik
moet even bijkomen hoor, wat
een gespring!” Het is tegen vijven
in de ochtend en Ahoy Rotterdam
stroomt langzaam leeg. Ergens in
de verte neuriet iemand nog die
ene hit van Gerard of Wolter,
maar het merendeel heeft nu
toch echt genoeg feestmuziek
achter de kiezen. Ze hebben Go
Après Ski, dat afgelopen weekend
voor de dertiende keer werd
gehouden, wederom overleefd.
Chapeau!
Enkele uren eerder. De zaal vult
zich, en met behulp van een goede drankvoorziening en de bekende deunen van de Happy Hour
Crew komt het publiek steeds
beter in de stemming. Ook dit
jaar heeft het zich weer uitgeleefd
qua kledingkeuze. Van Jack Sparrow tot Kabouter Plop en van
Sneeuwwitje tot een willekeurig
schaap: allemaal zijn ze weer van
de partij. Halverwege de zaal treffen we de 22-jarige Vincent Feenstra uit Rotterdam, die zich voor
de gelegenheid heeft uitgedost
als kapitein. “Dat heeft eigenlijk

FOTO’S: UDC

Haar hooggehakte laarsjes bewegen voorzichtig over de met plastic bekertjes en kledingstukken
bezaaide grond.

Bunny’s, verpleegsters en andere types: carnaval werd dit weekend nog een
keer over gedaan tijdens Go Après Ski in Ahoy Rotterdam.

meerdere redenen”, zo verklaart
tussen twee slokken bier door.
“Het is natuurlijk Ahoy, van
‘Schip ahoy!’. En daarnaast ben ik
ook ‘The Captain of the Piste’.
Helaas was echt wintersporten
voor mij dit jaar te duur, maar dit
is een uitstekende vervanging.”
Halverwege de avond, het
publiek lijkt even genoeg te hebben van de feestdeunen. Maar
daar is veteraan Gerard Joling.

“Rotterdam maak me gek!” Spontaan is iedereen de vermoeide
voeten vergeten en wordt er mee
gesprongen op een songfestivalmedley. “En ik zing wel gewoon
live”, sneert hij en passant. Die
andere grote publiekstrekker,
Wolter Kroes, betreedt pas veel
later op de avond het podium.
Iedereen heeft het nummer al
meerdere keren voorbij horen
komen, maar als hij zelf Viva Hol-

“Volgend jaar ga ik als
Wolter Kroes verkleed!”
Tommy (21)
landia vertolkt brult iedereen als
ware het een keel mee. Zij zijn er
allemaal weer bij, en dat is prima.
Terwijl Go Après Ski richting
zijn slotakkoord dondert, spreken
we met de drie uit Leiden afkomstige vriendinnen Marieke van
Steijn (21), Els van Klink (24) en
Ali Moesman (17), allen getooid
met duivelshoorntjes en drietand,
maar dat is blijkbaar nog niet
genoeg. “We proberen nu zoveel
mogelijk kledingstukken te ruilen, of gewoon weg te grissen. We
willen jouw zonnebril! Niet? Te
laat!”
Waarschijnlijk hebben de drie
duiveltjes ook de 21-jarige Tommy uit Eindhoven onder handen
genomen. Wanneer hij richting
uitgang loopt sleept hij zijn
gescheurde nonnenhabijt en
bevuilde pruik achter zich aan.
“Ach, ik had hem toch nog over
van carnaval. Volgend jaar ga ik
denk ik als Wolter Kroes verkleed. Een stuk simpeler!”
JELLE VAN DE KAMP
jelle.vd.kamp@metronieuws.nl

Het Heidi-pakje blijft de meest gewilde outfit.

Verkleedpartij elk
jaar weer wat erger
VERBAASD. Volgens organisator

UDC waren er gisteren ruim 12.000
mensen in Ahoy Rotterdam die de
dertiende editie van Go Après Ski
bezochten. In de afgelopen jaren is
het feest uitgegroeid tot het grootste van Europa in zijn soort. “Het zat
echt weer tjokvol”, vertelt organisator Caspar Povel. “Er hadden nog
een paar mensen bij gekund, maar
dan is het niet meer gezellig. Het
blijft apart om te merken hoeveel
mensen hier op afkomen. En wat
me ook wederom verbaasde is hoe
iedereen weer zijn best gedaan had
om zich zo goed mogelijk te verkleden. Dat lijkt elk jaar erger te
worden! Ik ben nu alweer
benieuwd naar volgend jaar.”
JELLE VAN DE KAMP
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Hotel Rixos Beldibi

Hotel Rixos Tekirova

Hotel Rixos Premium
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Liefhebbers van zon, zee, strand en luxe opgelet! U boekt
een 8-daagse zonvakantie naar een 5-sterren hotel in het
populaire Kemer o.b.v. ultra all inclusive vanaf slechts € 489!

Luxueus genieten aan de Turkse Rivièra! Boek daarom nu
een 8-daagse zonvakantie in een luxe 5-sterren hotel in
Kemer o.b.v. ultra all inclusive al vanaf slechts € 499!

Nog zo’n Turkije-topper! Vanaf slechts € 639 verblijft u nu al
8 dagen ultra all inclusive in een prachtig 5-sterren hotel in
Belek aan de zonnige zuidkust! Wacht niet langer en boek!

HOTEL RIXOS BELDIBI***** – KEMER v.a. € 489

HOTEL RIXOS TEKIROVA***** – KEMER v.a. € 499

HOTEL RIXOS PREMIUM***** – BELEK v.a. € 639

Dit luxe hotel ligt direct aan het strand, in een bosrijke omgeving
op ca. 5 minuten wandelen van het centrum van Beldibi. Het
resort is modern en stijlvol ingericht en beschikt o.a. over 6
restaurants, bars, winkeltjes, bioscoop, discotheek, groot
buitenzwembad met 3 waterglijbanen, zonneterras en entertainmentprogramma. Even relaxen doet u in het spa-center, dat
is voorzien van sauna, Turks stoombad, verwarmd binnenzwembad, fitnessruimte en massage- en beautysalon. Voor de
kinderen is er een speciaal kindermenu, minidisco, kinderbioscoop, miniclub, apart kinderbad en een speeltuintje. Qua
sportfaciliteiten is er boogschieten, biljart, tafeltennis, tennis
(2 banen) en diverse watersportfaciliteiten.

Direct aan het strand, tussen de pijnboombossen, op ca. 10
minuten wandelen van het centrum van Tekirova ligt het superde-luxe 5-sterren Hotel Rixos Tekirova. Het hotel is werkelijk van
alle faciliteiten voorzien en biedt u o.a. een bioscoop, discotheek,
winkeltjes, 6 restaurants en 7 bars. Buiten is er een groot
relaxzwembad, aquapark met 4 waterglijbanen, zonneterras en
entertainmentprogramma. Ook is er een beautycenter met 2
sauna’s, een Turks stoombad en massage- en beautysalon.
Voor de kinderen is er een kinderdisco, kinderbioscoop, apart
kinderbad, kinderbuffet, miniclub en speeltuintje. Op sportief
gebied is er bowling, 3 tennisbanen, fitnesscenter en diverse
watersportfaciliteiten.

Dit ruim opgezette, super-de-luxe 5-sterren hotel ligt direct aan
het strand, in een groene omgeving van dennenbomen en
pijnbomen. Het hotel beschikt o.a. over winkeltjes, 7 restaurants,
bars en uitgebreid spa-center met sauna’s, Turks stoombad,
solarium en binnenzwembad. In de weelderige tuin zijn diverse
zwembaden met kinderbad, zonneterras en een groot aquapark
met waterglijbanen. Voor de kinderen is er een speciaal
kinderrestaurant, miniclub, kinderbioscoop en speeltuin. Op
sportief gebied zijn er 10 tennisbanen, squash, fitness, bowling,
trampolines en diverse watersportfaciliteiten. Natuurlijk wordt
ook hier gezorgd voor entertainment. Het hotel beschikt zelfs
over een dolfinarium met diverse shows.

Vertrekdata: vrijwel dagelijks van 5/4 t/m 31/10
April
v.a. € 489
Augustus
v.a. € 734
Mei
v.a. € 564
September
v.a. € 630
Juni
v.a. € 592
Oktober
v.a. € 530
Juli
v.a. € 489
Prijzen zijn per persoon bij een bezetting van 3 personen.
Exclusief visumkosten à € 10 p.p. (ter plaatse).

Vertrekdata: vrijwel dagelijks van 5/4 t/m 31/10
April
v.a. € 499
Augustus
v.a. € 754
Mei
v.a. € 580
September
v.a. € 650
Juni
v.a. € 612
Oktober
v.a. € 544
Juli
v.a. € 735
Prijzen zijn per persoon bij een bezetting van 4 personen.
Exclusief visumkosten à € 10 p.p. (ter plaatse).

Vertrekdata: vrijwel dagelijks van 5/4 t/m 31/10
April
v.a. € 639
Augustus
v.a. € 924
Mei
v.a. € 710
September
v.a. € 790
Juni
v.a. € 738
Oktober
v.a. € 670
Juli
v.a. € 869
Prijzen zijn per persoon bij een bezetting van 4 personen.
Exclusief visumkosten à € 10 p.p. (ter plaatse).

Zie www.kras.nl/72111

Zie www.kras.nl/72110

Zie www.kras.nl/72842
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Vlieg voordelig vanaf Düsseldorf, zonder vliegbelasting!
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strips 15

Uderzo moet dochter betalen
Sylvie Uderzo, dochter van Albert Uderzo, krijgt een ontslagpremie van 270 duizend euro. De Asterix-tekenaar heeft ruzie met zijn
dochter over de verkoop van zijn strip aan uitgever Hachette. Sylvie was directeur van zijn uitgeverij Les editions Albert René. METRO

Droedels en schetsjes van Spiegelman
Tekenaar Maus brengt drie intrigerende schetsboeken uit
Striptekenaars lijken vaak niet te
beseffen hoe leuk en intrigerend
hun schetsen zijn voor hun lezers.
Zo kostte het jarenlang aandringen van zijn uitgever voordat Art
Spiegelman drie schetsboekjes
wilde publiceren.

Be a nose!
“Een niet zo snuggere hulpkelner in
een beatnikcafé wil kunstenaar worden, in de hoop op succes bij de meiden. Voordat hij diverse moorden
pleegt, probeert hij het als beeldhouwer. Wanhopig worstelt hij met een
homp klei en foetert: ‘Wordt een neus!
Wordt een neus!’. Dit moment uit
Roger Cormans B-film A Bucket Of
Blood uit 1959 is de treffendste weergave van mijn eigen creatieve proces
die ik ooit heb gezien.”

Het resultaat? Ronduit prachtig.
En dan te bedenken dat Spiegelman, beroemd om zijn twee
Maus-graphic novels, zijn uitgevers altijd voorloog geen schetsboeken bij te houden. Overigens
zat in de leugen wel een kern van
waarheid. “Het serieus bijhouden
van een schetsboek vergt een volharding die ik sinds mijn jeugd
zelden heb kunnen opbrengen”,
zo bekent de in februari zestig
jaar geworden Amerikaan in een
begeleidend schrijven. “Mijn
beste tekeningen zijn vaak
gemaakt op losse stukjes papier,
die het midden houden tussen
onbewuste ‘droedels’ en doelge-

richte tekeningen.
Ik
ben kennelijk te neurotisch
om
plichtsgetrouw
een
schetsboek bij
te
houden,
hoewel ik het
blijf proberen.
Ik vul een
bladzijde. Maar als
het resultaat me min of
meer bevalt, ben ik bang om
verder te gaan en het te verknoeien. Erger, als de tekening me niet bevalt, leg ik
het boek weg om te voorkomen
dat ik het nog verder verpruts.”
Toch overhandigde Spiegelman
zijn uitgever uiteindelijk drie
schetsboekjes, uit 1979, 1983 en
2007. Hij doopte ze Be, A en Nose,
tezamen Be A Nose. Alle drie
boekjes vormen een uniek kijkje

in het tekenproces en de gedachtegang van de zo invloedrijke
Spiegelman. Vooral de
eerste twee delen zijn
losse hersenspinsels en
schetsjes die Spiegelman
het papier toevertrouwde
terwijl hij werkte aan en
research deed voor zijn
twee Maus-boeken. Het
derde deel laat zien
hoe de tekenaar
experimenteert
met verf, kleur,
inkt en knipen-plakwerk.
Ongekend
aantrekkelijk is de
vormgeving van de drie delen, die
er uitzien alsof je de originele
schetsboekjes écht in handen
hebt. Compleet met gescheurde
bladzijdes, stickers en al.
RUBEN EG
ruben.eg@metronieuws.nl

Maus
De in Zweden
geboren Art
Spiegelman
emigreerde op
jonge leeftijd
met zijn
ouders naar
de Verenigde
Staten. In de
jaren zestig sloot Spiegelman
zich op 16-jarige leeftijd aan bij de
groeiende beweging rond
undergroundcomics. Eind jaren
zeventig begon hij aan de strip
Maus, over de concentratiekampervaringen in de Tweede Wereldoorlog van zijn ouders en de complexe
relatie met zijn vader Vladek. Maus,
waarvan twee delen verschenen, is
de enige strip die ooit bekroond
werd met de Pulitzerprijs, de
beroemde Amerikaanse journalistieke prijs voor nieuws, kunst en letteren.

Jeff Smith

Bone - De Grote
Koeienrace
Twee
maanden geleden verscheen
het eerste deel
van de ingekleurde en in
het Nederlands
vertaalde
Bone-serie. Wie
met Weg Uit Boneville instapte,
merkt op dat het verhaal in het
nu verschenen vervolg De Grote
Koeienrace aanmerkelijk vlotter
leest. Dat komt deels doordat de
combinatie van Disney-achtige
figuren en de meer realistischer
tekenstijl van auteur Jeff Smith
in het tweede deel meer naar elkaar zijn toegegroeid. Hierdoor
blijft de vaart er lekker in, ook
mede door de prettige dialogen.
Op weg nu naar deel drie: In Het
Oog Van De Storm.
RUBEN EG
VERVOLG.

Superman in Action Comics.

Eerste Superman-strip
online onder hamer

Beoordeling: 11111

Grappen

Argibald - Als Vader
Abraham Van Huis Is...
“Ik val op verkeerde mannetjes”, zegt een vrouw
tegen een vriendin. Naast haar
staat een klein
mannetje met
een gewei op
zijn hoofd, een
misvormd
gezicht en een
staart. Absurdistische
humor op zijn best, gemaakt
door Willem Bentvelzen, alias
Argibald. De in Als Vader
Abraham Van Huis Is...
gepubliceerde grappen verschenen eerder in Rails, Zone 5300 en
op 3voor12 en FOK.nl. ‘Een
toekomstige toiletklassieker’, zo
omschrijft uitgevrij XTRA de verzamelde, in zwart-wit met prettige dikken lijnen getekende Argibaldiaanse humor. Argibald
zweeft ergens tussen Gummbah,
Hein de Kort en Kamagurka en
mag ook buiten de wc gelezen
worden.
RUBEN EG
ABSURDISTISCH.

Beoordeling: 11111

317.200 dollar legde John
Dolmayan, drummer van de
rockgroep System Of A Down
onlangs neer voor een Supermanverhaal uit 1938. Het stond in het
eerste nummer van Action Comics, dat werd geveild op Comic
Connect. De website hoopte er
vierhonderdduizend dollar voor
op te strijken. In Brussel vond
zaterdag in het veilinghuis Millon eveneens een stripveiling
plaats. Daar bracht een originele
tekening van Johan en Pirrewiet
van de Belgische striptekenaar
Peyo 28.000 euro op. Twee originele tekeningen van Morris, de
overleden tekenaar van Lucky
Luke, gingen voor elk 25.000 euro onder de hamer.
METRO

VEILING.

Alleen in deelnemende restaurants. Niet geldig bij BURGER KING® Schiphol Plaza en Schiphol Lounge. Zolang de voorraad strekt. Aanbod bevat één burger,
small KING Fries en een 0,25L Softdrink. Veranderingen in het aanbod niet toegestaan. TM & © 2009 Burger King Corporation. Alle rechten voorbehouden.
© 2009 ‘Coca-Cola’ and the Dynamic Ribbon device are registered trademarks of The Coca-Cola Company

Beestjes-expositie Leven van Malcolm X
in Stripmuseum
In het Nederlands Stripmuseum in Groningen is
tot en met mei de tentoonstelling Beestjes
En Ander Gespuis’
van Schwantz te
zien. De 34-jarige
Schwantz (Hans
Klaver) is bekend
van zijn strips
Beestjes en Mr
Mack. Met name de
dagelijkse grappen van
Beestjes doen het goed. Vorig
EXPOSITIE.

jaar werden de eerste serie gags
gebundeld in Wat Hebben We
Het Weer Lekker en een vervolg is in de maak. De
beestjes van Schwantz
sukkelen met zinnige
en onzinnige problemen, van menselijke
tot dierlijke dilemma’s.
De tentoonstelling in
het Stripmuseum laat
zien hoe het werk, strips
en illustraties, van de Haarlemmer tot stand komt.
METRO

ZWART-WIT. Het leven van
Malcolm X is talloze
malen beschreven en
verfilmd.
Regisseur
Spike Lee maakte bijvoorbeeld in 1992 een
film met Denzel Washington in de hoofdrol. Scenarist Andrew
Helfer, redactiechef
bij DC Comics, maakte twee jaar geleden
met tekenaar Randy
DuBurke een graphic novel over
het leven van de in 1965 vermoorde mensenrechtenactivist. Al dan
niet toepasselijk kozen ze voor
een publicatie in zwart-wit. Wel-

licht beeld het boek
op deze manier de
rassentegenstellingen in het Amerika
van de jaren vijftig en
zestig wel het beste
uit. DuBurke hanteert
verder een realistische
tekenstijl, die bij vlagen erg grof is. Ook dit
past echter goed bij het
verhaal van Malcolm
Little, die van een kansarme jongen transformeert in het gezicht van de religieuze en politieke organisatie Nation of Islam.
RUBEN EG
Beoordeling: 11111

metro
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Ruud Lubbers verwelkomt internationale studenten
Sinds gisteren zijn in Den Haag een week lang 2500 studenten uit meer dan vijftig landen op bezoek. De jongeren gaan met elkaar debatteren over wereldwijde problemen. Voormalig Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Ruud Lubbers opende gisteravond in het World Forum Den Haag het Harvard WorldMUN 2009. ANP

Het weer

Horoscoop
Ram 21/3–19/4. Je kunt je
plannen voor vandaag wel vergeten, daar komt niets van.
Een vriend komt onverwachts langs en
daar moet je tijd voor vrijmaken.

Weegschaal 23/9–22/10. Jij
bent overtuigd van je gelijk.
Bovendien ben je vast besloten
anderen te overtuigen van je gelijk,
ten koste van...

Stier 20/4–20/5. Je bent in een
wilde bui. Je neemt het niet zo
nauw met gangbare waarden
en normen. Zorg dat je blijft letten op
grenzen van hen die je dierbaar zijn.

Schorpioen 23/10–21/11. Ben
jij de laatste tijd erg serieus geweest? Tijd om weer eens om
jezelf te kunnen lachen. Je kunt niet alleen anderen van hun voetstuk halen.

Tweelingen 21/5–20/6. Het
wordt tijd dat je bepaalde dingen of mensen loslaat. Je weet
dat zelf heel goed en al heel lang. Natuurlijk doet dat zeer.

Boogschutter 22/11–21/12. Het
is even doorzetten in jouw relatie. Probeer bij meningsverschillen niet te impulsief te reageren,
maar blijf kalm en objectief.

Kreeft 21/6–22/7. Bedenk
eerst eens goed wat je nu werkelijk wilt. Het is onverstandig
om je vast te leggen, terwijl je nog helemaal niet zeker bent van je zaak.

Steenbok 22/12–19/1. Jij kunt
opgelucht zijn, dat moeilijke
gesprek waar je zo tegen op
ziet, zal geen problemen veroorzaken.
Jij kunt je gesprekspartner overtuigen.

Leeuw 23/7–22/8. Schrijf het
woord ‘geduld’ op een briefje
en lees dat vandaag elk uur.
Misschien dat je zo kunt voorkomen
dat je overhaaste beslissingen neemt.

Waterman 20/1–19/2. Jij kunt
vandaag rustig een gokje
wagen. Als je wint zul je veel
van je toekomstige problemen al uit
de weg hebben geruimd.

Maagd 23/8–22/9. Jij hebt het
ene nog niet eens helemaal afgerond en bent al weer aan het
andere begonnen. Kijk uit dat je jezelf
niet voorbij loopt. Neem af en toe ook
eens wat tijd en rust.

Vissen 20/2–20/3. Jij merkt dat
je door iets of iemand wordt
beperkt. Het is de kunst je van
deze banden los te maken. Bepaal wat
goed en wat slecht voor je is. Alleen
dan kun je gelukkig worden.
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moeilijk

MAAK KANS OP EEN STEELCASE DVD VAN
QUANTUM OF SOLACE
James Bond Quantum of Solace
Quantum of Solace, het records
brekende nieuwe deel uit de
James Bond reeks, is nu exclusief bij
Free Record Shop te reserveren als steelcase 2 disc DVD!

Elke dag van 19.00 – 24.00 uur wordt er een groot aantal
veilingen gehouden op www.Goudkoortsveiling.nl waarbij
alle artikelen zullen worden ingezet op 1 cent(€ 0,01). Enkele
van de artikelen die geveild gaan worden, zijn o.a. 1 kilo
goud (t.w.v. € 25.000,-), i-phones, i-pod’s, notebooks, lcd
tv’s, computers en nog veel meer.
De meeste artikelen worden voor slechts 1 a 2% van de
winkelwaarde verkocht. Kijk op :

www.GoudkoortsVeiling.nl

Bestel Quantum of Solace
vandaag nog in de webwinkel
van Free Record Shop en
maak automatisch kans om
een dag racen als James Bond
op Zandvoort. Je gaat dan
onder andere racen in een
Aston Martin.
Kijk voor de actie op:
www.freerecordshop.nl/jamesbond

Mogelijk gemaakt door
Bleekemolens Race Planet
en Coca-Cola Zero.

Ga snel naar de prijsvraag op clubmetro.nl!
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873.000
Ned 1

Ned 2

mensen keken zaterdagavond naar de eerste aflevering van het televisieprogramma Fans! op SBS 6.
Hierin was te zien hoe de 20-jarige Charita, een bloedfanatieke fan van K3, de concerten van haar
idolen beleeft.

televisie 17

Ned 3

RTL 4

RTL 5

SBS 6

RTL 7

22.15 REALITY Het Familiediner.
Familieproblemen oplossen aan
tafel met Bert van Leeuwen.

19.20 INFORMATIEF Kassa, De
Verlenging. Het vervolg van de
Kassa van de zaterdagavond.

21.30 REALITY Top Gun Holland.
De ultieme jongensdroom: hoe
word je F-16 piloot?

21.25 MISDAAD Bones.
Booth en Brennan moeten in een
reizend circus inﬁltreren.

22.20 DATING The Millionaire
Matchmaker. Patti Stranger en
haar exclusieve datingbureau.

20.30 FILM The Fugitive.
Thriller met Harrison Ford, Tommy
Lee Jones en Jeroen Krabbé.

21.30 SPORT Voetbal International. Babbelen over voetbal met
Wilfred Genee en Johan Derksen.

15.10 ONM. 15.40 Pauw & Witteman.
16.35 KRO Kindertijd. 16.36 Valdemar.
16.41 Rover Krabmerug. 16.46 Kleine
prinses. 16.57 Jasper bakt poffertjes.
17.00 Sesamstraat. 17.30 Dichtbij Nederland. 17.50 SP. 17.59 EnVandaag. 18.00
NOS Journaal. 18.15 EnVandaag. 18.40
NOS Sportjournaal.

13.00 NOS Journaal. 13.10 NOS Sportjournaal. 13.15 NOS Studio Voetbal.
14.15 Twee voor twaalf. 14.55 Kassa.
15.25 Schilderen met Gary Jenkins.
16.00 NOS Journaal. 16.05 Volgende
keer beter. 16.30 Helder. 17.00 NOS
Journaal. 17.10 Schepper & co. 17.35
Tijd voor MAX. 18.25 That’s the question. 18.50 Man bijt hond.

15.05 De Smurfen. 15.34 Z@pp. 15.35
Gawayn. 15.45 Gawayn. 15.55 Gawayn.
16.10 Gawayn. 16.20 Rataplan. 16.25
NOS Jeugdjournaal.nl. 16.30 Rataplan.
16.35 Rataplan. 16.38 6tien. 17.00 6tien.
17.20 Thomas P. 17.45 Baasjes. 18.00
SpangaS. 18.23 Het Klokhuis. 18.45 NOS
Jeugdjournaal. 18.59 Nederland 3.

15.05 Oprah Winfrey show. 16.00 RTL
Nieuws. 16.05 Wie is de chef?. 16.35 RTL
Vandaag. 17.05 As the world turns.
18.00 RTL Nieuws. 18.15 Editie NL. 18.35
RTL Boulevard.

13.00 Suus TV. 14.00 Best of shopping.
15.30 Tel sell. 16.00 Car tracks. 16.15 The
king of Queens. 16.45 Dr. Phil. 17.40 The
king of Queens. 18.05 My name is Earl.
18.30 How I met your mother.

13.55 Verbouwen & verkopen. 14.50 De
grote verbouwing. 15.45 The Cosby
show. 16.20 According to Jim. 16.45 The
bold and the beautiful. 17.05 JAG. 18.00
De grote verbouwing.

13.20 PRAutotype. 13.40 RTL Z Nieuws.
15.20 Studio E & W. 15.40 RTL Z Nieuws.
18.00 The A-Team. 18.55 Knight rider.

19.00 ONM
19.22 NOS Journaal
20.20 NOS Journaal
20.25 Holland Sport
21.25 Top gun Holland
21.55 Try before you die waarin
Filemon werelden onderzoekt waarvan de deuren meestal gesloten blijven. Filemon inﬁltreert in een
surfgang op Hawaii.
22.35 NOS Sportjournaal
23.05 NOS Journaal
23.20 Spooks

19.30 RTL Nieuws
19.55 RTL Weer
20.00 Goede tijden, slechte tijden
20.30 Crime Scene Investigation
21.25 Bones Booth en Brennan
moeten in een reizend circus inﬁltreren om de dood te onderzoeken
van een siamese tweeling die als
jongleur in het circus werkte.
22.20 CSI: New York De getuige van
een moord houdt zich op in de wereld
van de Lolita’s, jonge meisjes die zich
in dienst stellen van oudere mannen.
In Central Park wordt een man gevonden met dubbele identiteit.
23.15 Standoff

19.00 Wie is de chef? ?
19.30 Take me out
20.00 PostcodeLoterij: Deal or no
deal
20.30 America’s next top model
waarin jonge vrouwen worden gevolgd die alles in huis lijken te hebben om een succesvol model te
worden. Na twee laatste opdrachten bepaalt de jury wie de winnaar
van deze vierde serie is.
21.25 Project Catwalk
22.20 The millionaire matchmaker
23.10 Take me out
23.40 How I met your mother

19.00 Hart van Nederland Vroege editie
19.20 Shownieuws - Vroege editie
20.00 Trauma centrum
20.30 The fugitive Dr. Richard Kimble wordt ten onrechte gearresteerd
voor de moord op zijn vrouw. Hij
ontsnapt tijdens zijn transport naar
de gevangenis en begint zelf een
zoektocht naar de echte dader.
23.10 Hart van Nederland - Late
editie
23.25 Piets weerbericht
23.30 Shownieuws - Late editie
23.55 Gevangen & gevaarlijk

19.55 Married with children
Peggy neemt Al en haar ouders
mee naar relatietherapie.
20.30 Ice road truckers over stoere
chauﬀeurs, die hun trucks met gevaar voor eigen leven sturen over
bevroren meren, om de mijnwerkers van de Noord-Canadese diamantmijnen van materiaal en
voorraden te voorzien.
21.30 Voetbal International
waarin Wilfred Genee de discussies
leidt over de laatste ontwikkelingen
rond Koning Voetbal.
23.00 It’s Showtime Kickboxgala
van het It’s Showtime-gala in Milaan (1).

19.00 Lingo .
19.25 Ingang Oost
20.00 NOS Journaal
20.30 Radar .
21.15 Memories naar die nooit vergeten liefde van toen. -Gerard en Rita
gaan twee jaar met elkaar om, als Gerard de relatie uitmaakt. -De Franse
Christian kijkt nog regelmatig naar
ﬁlmpjes van zijn jeugdliefde Coby.
22.15 Het familiediner
23.00 Pauw & Witteman
23.55 NOS Journaal

19.20 Kassa, de verlenging
19.50 Voor elkaar
20.25 Netwerk
20.50 Tegenlicht: Hoogvliegen in
laagland: experts over onderwijs
en excellence
21.44 ChristenUnie
22.00 NOS Journaal
22.15 Nova/Den Haag Vandaag
22.50 NCRV Dokument: Tussen de
bomen
23.40 De kunst van Margreet Dolman
23.45 Kunststof TV

Veronica

NET 5

RTL 8

NGC

Discovery

MTV

Comedy Central

21.25 KOMEDIE Gary Unmarried.
Gary laat zien dat mannen niet alleen mooie dames willen daten.

20.30 DRAMA Grey’s Anatomy.
Een oude vriendin van Meredith
wordt coassistent in het Hospital.

20.30 FILM Dr Dolittle 3.
Maya Doolittle kan net als haar
vader met dieren praten.

22.00 DOCU My Brilliant Brain.
Is het talent van een genie aangeboren of kun je het aanleren?

22.00 DOCU Storm Chasers.
Vandaag gaan we terug naar het
Amerikaanse Tornado Alley.

20.50 REALITY Pimp My Ride.
Knutselen aan auto’s met Xzibit
en de West Coast Customs.

22.30 KOMEDIE Unhappily Ever
After. Vader Malloy en Mr. Floppy
zetten het huis weer op stelten.

13.35 Lilo & Stitch. 14.00 Disney’s The
legend of Tarzan. 14.25 Recess. 14.50
Fillmore. 15.10 Kim Possible. 15.35 A
kind of magic. 16.05 Totally spies. 16.25
Recess. 16.45 Jackie Chan. 17.10 The replacements. 17.35 Phineas & Ferb. 18.00
Politieachtervolgingen. 18.10 My wife
and kids. 18.40 According to Jim.

13.05 SamenWonen. 13.40 Vrienden
van toen. 14.35 Stijlloos. 15.05 Disney
feest. 15.35 Love, Inc. 16.05 Home and
away. 16.35 Born2Cook. 17.05 Ready
steady cook. 18.05 Charmed.

17.10 De bruiloft van.... 17.40 Oprah
Winfrey show. 18.35 Dr. Phil.

14.00 Sharkville. 15.00 Inside: Super
truck rally. 16.00 Megastructures: USS
Ronald Reagan. 17.00 I didn’t know
that. 17.30 Green dream district. 18.00
Animal inspectors. 18.30 Tiger island.

13.00 How do they do it? 13.25 Brainiac.
14.20 Mission implausible. 15.15 American hotrod: ‘32 Hi-Boy roadster. 16.10
American chopper: Tool bike. 17.05
Fifth gear. 17.35 Fifth gear. 18.05 LA Ink:
Kat cleans up.

14.30 Euro top 20. 15.30 Made. 16.25
My super sweet 16. 16.50 Room raiders.
17.20 The Hills. 17.45 The Hills. 18.10
Life of Ryan. 18.40 Wanna come in?.

20.00 The Simpsons
20.25 American dad! over CIAagent Stan Smith, een Republikein
in hart en nieren.
20.50 South Park over een onconventionele vriendengroep in het
provinciestadje South Park.
21.15 Unhappily ever after
21.40 Malcolm in the middle
22.05 Scrubs waar absurditeit een
veel voorkomend ziektebeeld is.
22.30 That 70’s Show over het
jaren ‘70 bestaan van een groep
jongeren in de Amerikaanse plaats
Point Place, Wisconsin.
23.20 The Simpsons over de familie Simpson.

19.05 Will & Grace
19.35 Friends
20.00 Joey .
20.30 Two and a half men
21.25 Gary unmarried
21.50 The big bang theory
22.20 Javier Guzman presenteert:
Comedy Explosion
23.15 Seinfeld
23.45 Sneak

19.00 Ghost whisperer Melinda
en Jims vakantie wordt verstoord,
doordat Melinda de geest van een
vrouw probeert te helpen, die haar
man en jonge dochter in de steek
heeft gelaten.
20.00 Smaken verschillen
20.30 Grey’s anatomy
21.25 Verborgen gebreken
22.30 Law & Order: Special Victims Unit
23.25 Dirty sexy money

Nieuw

¤ 2,50

Retourtje Koffie
Koffie voor op je heen- én je terugreis

Actieperiode: 1 t/m 20 april 2009

Verkrijgbaar bij

Een goede reis. Het begint met Douwe Egberts

19.30 Debbie’s facelift voor je huis
20.30 Dr. Dolittle 3 Maya Dolittle
wordt door haar moeder Lisa naar
de boerderij Durango gestuurd. Als
een nabijgelegen ranch Durango
probeert over te nemen, moet
Maya toch talent aanspreken.
22.20 Rich bride poor bride over
het plannen van droomhuwelijken.
Jennifer en Greg willen een stijlvol
en winters huwelijk, maar ze kunnen geen beslissingen nemen die
binnen het budget passen.
22.50 As the world turns
23.45 Oprah Winfrey show

19.00 Animal patrol
20.00 Air crash investigation:
Cargo conspiracy In 1987 stort een
747 op weg naar Johannesburg in
zee. Waarschijnlijk werd de ramp
veroorzaakt door brand in het
vrachtruim, maar er zijn geruchten
dat er in het toestel wapens werden
gesmokkeld.
21.00 Human footprint
22.00 My brilliant brain
23.00 Superhuman: Strongman

19.00 Mythbusters
20.00 Dirty jobs: Mule logger .
21.00 Deadliest catch: Seeking the
catch
23.00 Destroyed in seconds Ron
Pitts presenteert ﬁlmbeelden van
verwoestingen bij uiteenlopende
catastrofes zoals van vliegtuigongelukken tot natuurrampen.
23.30 Shocking survival videos:
Smokey Bear balloon crash

19.05 Room raiders
19.30 Made
20.25 My super sweet 16 waarin
rijke jongeren hun zestiende verjaardag vieren.
20.50 Pimp my ride
21.20 Pimp my ride
21.45 Wanna come in?
22.10 A shot at love with Tila Tequila
23.05 Wildboyz
23.30 Jackass

ikkan:

alles wat je kan is belangrijk. kijk wat je allemaal kan
doen met je talenten op ikkan.nl/talentenvertaler

IN SALES, PROMOTIE, CUSTOMER SERVICE EN PR’S
GEEN ERVARING NODIG, ALLEEN FULLTIME, REGIO DEN HAAG, 18 JAAR EN OUDER

nnn%Ô^_kZXeZ\i%ec

HOF Promotion is op zoek naar (m/v):

Verkooptalent
voor Door2Doorverkoop in heel nederland
Gewenste kandidaat:
Je wilt graag veel geld verdienen en je maakt makkelijk
contact met mensen, verder moet je targetgericht zijn
en een teamplayer. Ervaring is gewenst maar niet
noodzakelijk.
Wij bieden:
Een vast salaris en hoge provisie, in een prettige werkomgeving met voldoende doorgroeimogelijkheden.
Meer info: tel: 040-246 64 60 / 06 51 77 93 89
e-mail: info@hofpromotion.nl www.hofpromotion.nl

Techniek en Service op Top Niveau
?
Elektrotechniek

?
Data / telefonie

?
Beveiliging

?
Onderhoud / EVK

?
Brandbeveiliging

?
Ontwerp / Advisering

Voor de vestiging in Rotterdam en Den Haag zijn wij op zoek naar:
ZELFSTANDIGE ELEKTROMONTEURS
Functie eisen:
- afgeronde EMSI diploma;
- aantal jaren werkervaring in soortgelijke functie;
- in bezit van een rijbewijs.
ZELFSTANDIGE BEVEILIGINGSMONTEURS
Functie eisen:
- afgeronde MBV of TBV;
- aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie;
- in bezit van een rijbewijs.
Wil jij deze uitdaging aangaan, neem dan contact met ons op!

Fruitweg 232
2525 KJ Den Haag
T 070 44 555 55
E steegman@steegman.nl
I www.steegman.nl
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Woeps! Verkeerd mailtje…
Iedereen kent dat schrikmoment wel: je drukt op send terwijl je het mailtje helemaal nog niet wilde versturen. Attachment vergeten, verkeerde ontvanger
ingevuld… Gelukkig denkt Gmail een beetje mee. Je krijgt bij deze webmaildienst nu een aantal seconden de tijd om je mail terug te trekken. METRO

carrière 19

Online shoppen op je werk?

Carrière

Slechts eenderde van de IT-managers is ervan op de hoogte dat 50
procent van de gebruikte bandbreedte belast wordt door recreatief internetgebruik. Dit meldt Managersonline naar aanleiding
van een onderzoek van Blue Coat Systems. Vooral YouTube, LinkedIn, Facebook en online winkels belasten het zakelijke netwerk
aanzienlijk… METRO

Metro interview Promovendus Jos Akkermans van de Universiteit Utrecht

Achter de
schermen

‘Starter vaak niet lekker in vel’

Fleur Kriegsman
Jonge ondernemer

H

et eerste seizoen van
Het Ei van Columbus zit
erop. Met mijn
optreden als jurylid in
dit programma heb ik m'n eerste ervaringen als
televisiemaakster opgedaan.
Hoe vet! Even wat getalletjes.
Voor negen afleveringen zat ik
in totaal negen uur in de makeup (bedankt Xelly Cabau van
Kasbergen!), droeg ik achttien
jurkjes, zei ik honderd zinnen
duizend keer voor het juiste
shot, versprak ik me maar een
keer of tachtig en liep ik een
keer door het beeld toen dat
juist niet moest (sorry nog daarvoor).

O

pgeteld, met al die
moeite, was ik slechts
tien minuten in beeld
en geniet ik nu een
bescheiden beroemdheid…
Kortom: Respect voor alle
BN’ers bij de televisie.
www.hipvoordeheb.nl

Fleur Kriegsman (17) is al jong begonnen met ondernemen. In haar wekelijkse column vertelt ze over het bijzondere leven van een ‘tienerondernemer’.

Dan gaat je wekker plots om 7.00
uur, heb je opeens een ‘baas’ en
moet je samenwerken met
koffieslurpende collega’s. De
overgang van gierend gek
studentenleven naar de wereld
van keurige werkende mensen is
voor een starter soms moeilijk.
Jos Akkermans (25) van de
Universiteit Utrecht doet daarom
onderzoek naar de problemen
die deze groep werknemers
ervaart.

“Ik zoek starters op
verschillende niveaus die
hun ervaringen willen
delen in groepsdiscussies.” Jos Akkermans
duceerd. Maar ook wordt een grote groep talent nu onvoldoende
benut. We moeten ervoor waken
dat ze vast blijven zitten in een
baan met de instelling: ik doe dit
van 9 tot 5 en zie mijn loonstrookje aan het einde van de
maand wel…

Wat voor problemen ondervinden
jonge werknemers precies?

Er is veel verzuim te zien onder
jonge werknemers, soms zelfs
veroorzaakt door een burn-out.
Samen met mijn collega Veerle
Brenninkmeijer onderzoek ik hoe
we dat soort problemen kunnen
voorkomen, maar ook hoe we
jongeren een steuntje in de rug
kunnen geven.

Volgens jullie benutten bedrijven
het potentieel van jonge
werknemers vaak onvoldoende.
Wat laten ze liggen?

Ik zie dat er veel wordt geïnvesteerd in high potentials, maar
tegelijkertijd wordt een grote
groep mensen van middelbaar
niveau aan hun lot over gelaten.
Mbo’ers zijn naar mijn idee een
beetje de ‘ondergeschoven kindjes’ en dat is erg zonde.

Wat is de oorzaak van die
problemen volgens jullie?

We richten ons op de groep met
mbo-niveau twee tot en met vier.
Juist die groep wordt een beetje
genegeerd. Ze zitten nog midden
in het ritme van stappen en hangen met vrienden, zijn vaak redelijk makkelijk aan hun diploma
gekomen en krijgen dan opeens
te maken met vaste werktijden,
leidinggevenden en eigen verantwoordelijkheden die ze niet
gewend zijn. Vaak is de oorzaak
van het probleem dat ze heel

“We onderzoeken waarom veel starters op mbo-niveau niet zo lekker in hun vel
zitten en hoe we dat probleem kunnen aanpakken.”

Kun je als jonge starter meewerken
aan het onderzoek?

andere verwachtingen hadden
van hun eerste baan.

verwachtingen krijgen en beter
kunnen omgaan met tegenslagen.

Jazeker. Ik zoek jonge mensen die
hun eigen ervaringen willen
delen in discussiegroepen.

En hoe willen jullie hen gaan helpen
dan?

Waarom is het belangrijk dat naar
het ‘opstartprobleem’ wordt gekeken?

Wij willen in kaart brengen waarom ze niet lekker in hun vel zitten en daarnaast een training ontwikkelen, zodat ze realistische

Voor bedrijven heeft het een
financiële reden: verzuim kost
geld, zonder dat er wordt gepro-

Heb je interesse om hieraan mee te werken? Stuur
dan een mailtje naar: T.J.Akkermans@uu.nl.

MILOU VAN DER WILL
milou.vd.will@metronieuws.nl

Het ARTI is een zelfstandig regionaal
bestralingsinstituut. Een organisatie
waar een prettige werksfeer en
betrokkenheid onder collega’s volop
aanwezig is. De ruim 110 medewerkers hebben allemaal het belang

Wie maakt dit
plaatje compleet?

van de patiënt voor ogen. Het ARTI
is gelegen in een mooi, groen en
veelzijdig stukje Nederland.

We zoeken een:

medewerk(st)er secretariaat (HBO-niveau)
De fulltime collega die we zoeken wordt het eerste aanspreekpunt binnen ons secretariaat.
Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en stelt je servicegericht en proactief op.
Bovendien wil jij je als generalist op secretarieel en administratief gebied graag blijven
ontwikkelen. Ben jij de duizendpoot die we zoeken?

Kijk op www.arnhemrti.nl onder professionals/werken bij het Arti.
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20 sport

‘Ibracadraba’ tovert

Geen titel voor Ten Cate

Koploper Internazionale ontdeed zich in de Italiaanse Serie A eenvoudig van hekkensluiter Reggina: 30. Esteban Cambiasso opende al na zes minuten de score.
Oud-Ajacied Zlatan Ibrahimovic scoorde twee keer. Inter
behoudt een voorsprong van zeven punten op Juventus,
dat zaterdag AS Roma overklaste met 4-1. AC Milan, derde op de ranglijst, bleef tegen Napoli steken op 0-0. METRO

KAMPIOEN. Olympiakos Piraeus heeft drie speelronden
voor het eind de Griekse landstitel geprolongeerd. Het
verschil met concurrent Panathinaikos, waar de
Nederlander Henk ten Cate coach is, bedraagt elf punten. Olympiakos Piraeus won dit weekend bij Panonios met 2-3, terwijl Panathinaikos niet verder kwam
dan een 1-1 gelijkspel tegen Asteras Tripolis. METRO

OPNIEUW.

www.metronieuws.nl/sport
metrosport@metronieuws.nl

Sport PSV is toe aan Adriaanse
Last
KOEN VAN WEEL/ANP

Berekenend naar titel
Feyenoord houdt knap stand bij AZ en mag blijven hopen op play offs

Michel Vorm eerder bij Oranje.

Keeper Michel Vorm
onzeker voor Oranje
KNIE. Michel Vorm lijkt zich te
moeten afmelden voor de komende interlands van het Nederlands voetbalelftal tegen Schotland (28 maart) en Macedonië (1
april). De doelman van FC
Utrecht liet zich in de uitwedstrijd tegen FC Volendam (0-0) tijdens de rust vervangen door
Wesley de Ruiter. Vorm kreeg
weer last van zijn knie. “Ik hoop
dat het meevalt, maar zoals het
er nu naar uit ziet, is de kans
klein dat ik me bij het Nederlands elftal meld. Ze hebben weinig aan me als ik maar voor tachtig procent fit ben, hoe jammer
ik dat ook zou vinden.” Naast
Vorm selecteerde bondscoach
Bert van Marwijk Ajacied
Maarten Stekelenburg en Henk
Timmer van Feyenoord. ANP/METRO

Hoewel AZ niet won, lijkt de titel
de Alkmaarders niet meer te kunnen ontgaan. “Het verschil met
twee jaar geleden en nu is dat we
vanaf december al met de bovenste plek bezig zijn”, geeft AZ-speler Maarten Martens het verschil
aan tussen nu en het seizoen
waarin AZ op dramatische wijze
de titel verspeelde. “Twee jaar
geleden overkwam het ons.” Hoezeer AZ met die bovenste plek
bezig is, blijkt wel uit de
veranderde speelwijze van de
Alkmaarders. De ploeg van Louis
van Gaal speelt compact, houdt
de boel achterin dicht en concentreert zich op die paar mogelijkheden die altijd wel komen.
“Deze wedstrijden hebben we
wel vaker gespeeld”, aldus Kees
Luijckx. “Maar Feyenoord liet
zich niet uit de tent lokken. Ze
deden het goed. We hebben twee
punten verloren, maar er is geen
man overboord. Dit soort
wedstrijden zitten er wel eens
bij.”

metrojobs
Namens onze Macedonische relatie FAM Engineering DOOEL zoeken
wij op korte termijn:

20 Lassers en
25 Bouwbankwerkers
met minimaal 3 jaar ervaring in bruggen-bouw
met kennis van:
- Montagelaswerkzaamheden
- ISO-normen en opstellen van kwaliteitsdocumenten
De gezochte kandidaten moeten in het bezit zijn van benodigde
diploma’s zoals EWE –Diploma en EWS-Diploma (EN 287).
De werkzaamheden vinden plaats in ploegendienst (met nachtdienst
en Zaterdag) Arbeidsvoorwaarden en beloning naar CAO. Beheersing
van de Macedonische en Duitse taal is een must. Het betreft alleen
tijdelijke contracten voor de duur van het project.

MARCEL ANTONISSE/ANP

AZ had de beste kansen tegen
Feyenoord, maar iedereen kon
leven met de 0-0. Behalve Louis
van Gaal: “De kansenverhouding
was vijf tegen twee. Wij waren
beter.”

AZ-speler Kew Jaliens (tweede van links) baalt na een misser.

“Feyenoord liet zich niet uit de tent lokken.
Ze deden het goed.”
Kees Luijckx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENQUÊTEURS/TELLERS GEZOCHT VOOR GROOT ONDERZOEK
IN BINNENSTAD UTRECHT EN HOOG CATHARIJNE
Marktonderzoeksbureau Strabo BV doet van maandag 30 maart t/m zondag
5 april onderzoek in de binnenstad van Utrecht en winkelcentrum Hoog
Catharijne. Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen die voor ons kunnen
werken op één of meerdere dagen. De werkzaamheden zijn het tellen en
enquêteren van passanten.
Interesse?
Bel of mail voor meer informatie:
020-6260817 (ma. t/m vr. tussen 09.30 en 16.30 uur, vragen naar Tom Bul) of
mailen naar veldwerk@strabo.nl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwight Tiendalli
snapt Vlemmings niet
Het kan raar lopen. Feyenoord maakt
een rampseizoen door, maar heeft nu
echt de weg omhoog ingeslagen. Sterker nog, als de Rotterdammers hadden
gewonnen dan was Feyenoord over de
laatste vijf duels de best presterende
ploeg geweest in de eredivisie. Dwight
Tiendalli mocht weer eens in de basis
starten. Na Ajax-Feyenoord (2-0 verlies
en rode kaart, red.) op 15 februari
speelde Tiendalli geen minuut meer.
Tot gisteren. Of hij niet verbaasd was
dat hij mocht beginnen? “Ik was juist
verbaasd dat ik zomaar uit het niets op
de bank terechtkwam. Natuurlijk heb
ik gevraagd waarom. De trainer vond
dat ik me meer op het verdedigen
moest focussen. Nee, ik kon me niet
echt vinden in zijn uitleg. Ik vond dat ik
tot dan lekker speelde. Maar goed, de
coach beslist.” Of hij volgend jaar ook
voor Feyenoord speelt, ondanks het
feit dat zijn contract nog met een jaar
doorloopt, weet hij niet: “Ik heb de
nieuwe trainer nog niet gesproken.
Tsja, ik hoor ook de namen van eventuele nieuwe backs. Ik kan daar niks
mee, kan alleen naar mezelf kijken.”

JEROEN HAVERKORT
jeroen.haverkort@metronieuws.nl

300 - 600 p/w in Sales & Marketing
Geen ervaring, geen probleem!
Bel Kim op 020- 531 3888
Of SMS je naam naar 06-1565 2788 Alleen Full Time
Verdien

Fantastisch werk op een CAMPING
+ officieel recreatieDIPLOMA
Info en aanmelden:
www.goedesfeer.nl
Tel: 0118642100 of e-mail: info@goedesfeer.nl

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u binnen 10 dagen sturen aan:
ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen B.V. – Postbus 709 4200 AS
Gorinchem o.v.v. FAM Engineering DOOEL
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Is jouw werk saai?
En wil je wat anders?
Meer

info?

Chdeescitke

Vacansoleil verhuurt al 40 jaar luxe stacaravans en bungalowtenten op ruim 320 topcampings in 15 Europese landen en
zoekt voor de periode juli t/m augustus 2009 (of langer)
gemotiveerde campingmedewerkers.

Spreek jij Frans of Italiaans?

Receptionisten
Animatoren / Sport & Spelleiders
Teamleiders animatieteam
(Junior) Beheerders
Horeca-medewerkers

Interesse? Voor solliciteren, meer informatie & functie-eisen;

www.vacansoleil.com

Voor diverse vestigingen in Nederland zijn wij op zoek naar:
VERKOOPMEDEWERKERS (fulltime) voor balie-verkoop. Je werkt
in een enthousiast team (max. 4) met een goed startsalaris (min.
loon +40/50%) en doorgroeimogelijkheden. Ervaring is niet nodig,
wel een afgeronde MAVO / VMBO(t) opleiding.
Voor info: www.warmteservice.nl/vk

1 00 MENSE
E N G E ZOCHT
Sales & Promotie bureau in Rotterdam heeft vanwege
gigantische uitbreiding per direct 100 openingen.

En ben je op zoek naar een leuke seizoens- of zomerbaan in
het buitenland? Wij zoeken:
•
•
•
•
•

WARMTESERVICE is een succesvolle en toonaangevende
groothandelsketen met meer dan 44 vestigingen in Nederland.
Warmteservice verkoopt verwarming, sanitair, dakbedekking en
installatiemateriaal.

Opening van twee nieuwe vestigingen
300 - 600,- per week + bonussen
Internationale reizen naar London & New York

Twee maanden leren, intensieve begeleiding, diploma en direct een baan!

nuwatanders.nl

Ben jij sociaal ingesteld, communicatief sterk & leergierig?
Dan zorgen wij voor jouw training.
Alleen full time mogelijkheden. Ervaring is niet vereist.

Bel vandaag nog Joey op 010 - 443 25 33
Of sms je naam naar 06 - 5598 0503
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Sauerbreij sluit seizoen met vijfde plaats af
Snowboardster Nicolien Sauerbreij heeft het wereldbekerseizoen gisteren afgesloten met de vijfde plaats bij de parallelreuzenslalom in Valmalenco. Ook in het wereldbekerklassement over de parallelonderdelen eindigde ze als vijfde. De Nederlandse won de wereldbeker vorig jaar. ANP

Aissati grote uitblinker

Analyse Taument

Ajax-middenvelder leidt Amsterdammers naar winst op NAC
ROBERT VOS/ANP

Ismaïl Aissati was gisteren de
grote man bij Ajax. In Breda
maakte NAC een diepe buiging
voor de Amsterdammers: 0-3.

Cruciale rol
Liefst zes maanden stond de afgelopen zomer van PSV overgekomen Aissati vanwege een knieblessure buitenspel. Maar nu hij
weer blessurevrij is lijkt voor hem
een cruciale rol weggelegd in de
strijd om de tweede plaats. Ook
gisteren was Aissati het tactische
en technische brein van de nummer drie van de eredivisie. Dankzij hem speelde het hele team
beter. De middenvelder is creatief, vrijwel altijd aanspeelbaar,
snel, zeer balvast en strooit met
fantastische steekpasjes.
Aissati’s aandeel in de tweede
Ajax-goal was een bekroning op
zijn goede spel. Hij stond aan de
basis van een perfecte counter. Na
vele tientallen meters in volle
vaart te hebben overbrugd passte
de spelmaker breed op Gregory
van der Wiel. De verdediger gaf
de doelman het nakijken.

Omloop wint Ronde
van het Groene Hart

Ook Ajax-coach Marco van Basten

Ajacied Ismaïl Aissati (R) passeert Tim Gilissen en Csaba Fehér (L) van NAC Breda. Aissati was de uitblinker aan Ajax-zijde.

Scoreverloop
35. 0-1 AJAX. Middenvelder Enoh geeft een assist op verdediger Vermaelen die
van dichtbij binnenkopt.
64. 0-2 AJAX. Middenvelder Aissati stoomt op richting het vijandige strafschopgebied en speelt de bal af op back Van der Wiel, die diagonaal binnenschiet.
86. 0-3 AJAX. Buitenspeler Emanuelson kopt na een prachtige aanval richting
goal, aanvaller Suárez geeft het laatste zetje.

was zeer te spreken over Aissati.
“Ismaïl speelde prima”, gaf de

Kortom
TITEL. Annita van Doorn heeft gisteren

voor het eerst in haar loopbaan de
nationale titel shorttrack veroverd. De
schaatsster behaalde tevens een nationaal record op de 3000 meter.
ANP
FINALE. Raemon Sluiter heeft de finale
van het futuretoernooi in Albufeira in
twee sets verloren van de Portugees

De Belgische
wielrenner Geert Omloop heeft
gisteren de Ronde van het Groene Hart gewonnen. De coureur
was na een wedstrijd van Zoetermeer naar Woerden de sterkste
van een kopgroep van zeven
man. De Australische Raborenner
Graeme Brown finishte als tweede. Aart Vierhouten van Vacansoleil werd derde. Vierhouten probeerde tien kilometer voor de
finish het overwicht van zijn
team in de kopgroep te verzilveren door weg te rijden, maar hij
werd op vijf kilometer van Woerden bijgehaald. ANP

STERKSTE.

92 procent

Rust

“Het is heel apart, de toekomstige
kampioen van Nederland is een counterploeg. Feyenoord had de eerste
helft meer balbezit, maar dat kwam
door AZ. De ploeg speelt nu echt om
de titel, het sprankelende is er een
beetje vanaf. Maar dat is niet erg, over
een heel seizoen gezien heeft AZ het
beste voetbal laten zien. Feyenoord
had met meer uit Alkmaar kunnen vertrekken, want Bruins en Makaay hadden twee grote kansen. Maar een
gelijkspel bij AZ is mooi. Nog niet zo
lang geleden had iedereen het over
degradatievoetbal, daar zijn we in
ieder geval vanaf. El Hamdaoui scoort
al een tijdje niet meer, maar hij blijft
top. Ik vind hem zelfs Europese top. Hij
scoort vanzelf wel weer. Dit in tegenstelling tot Frank Demouge. Hij heeft
teveel op zijn tenen gelopen. Zijn scoringsdrift van voor de winterstop was
uitzonderlijk.”

Gaston Taument is jeugdtrainer bij Feyenoord. De
oud-international geeft regelmatig voor Metro zijn
visie op de afgelopen speelronde.

Bekroning

Vorige week zei Aissati nog op 90
procent van zijn kunnen te zitten.
“Maar de honderd heb ik ook nu
nog niet bereikt, hoor”, verzekerde de kleine man gisteren. “Wat
wel? Oei, ik houd het op 92 procent.” Van een uitblinkersrol wilde Aissati niets weten. “Dit is een
teamprestatie. Niet alleen ik, het
hele middenveld deed het goed.”

sport 21

Leonardo Tavares.

ANP

KANSLOOS. Het Nederlands mannenhandbalteam was gisteren kansloos in
de krachtmeting met topland Spanje.
Het team verloor in Rotterdam de kwalificatiewedstrijd voor het EK 2010 met
26-35. Oranje blijft nog wel koploper in
groep zeven.
ANP

trainer toe. Vooral in balbezit
draait veel om hem. Hij houdt de

bal op de juiste momenten bij
zich, zorgt voor rust in de ploeg
en een goede voortzetting naar
onze aanvallers. Het is bovendien
mooi om te zien dat de middenvelders elkaar steeds beter aanvoelen.”
MARIEKE VAN DER VOORT
marieke.vander.voort@metronieuws.nl
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“Tegen een man minder is gewoon moeilijk spelen. Dat is voetbal.”

22 sport

FC Twente-speler Eljero Elia. FC Twente won met 2-1 van FC Groningen
dat snel Andreas Granqvist met een rode kaart moest missen.

Uitslagen en stand
Voetbal Eredivisie
De Graafschap - SC Heerenveen ...........................-
. Sahar 1-, . Jungschläger -.
Sparta - Heracles Almelo ......................................1-
. Duplan 1-.
PSV - Vitesse ....................................................... -
. Afellay 1-, . Toivonen -.
NEC - Willem II .................................................... -
Roda JC - ADO Den Haag ..................................... -
. Oper 1-, . Cissé -.
NAC - Ajax ............................................................-
. Vermaelen -1, . Van der Wiel -, . Suarez .
AZ - Feyenoord .................................................... -
FC Volendam - FC Utrecht .................................... -
FC Twente - FC Groningen .................................... -1
. Elia 1-, . Wisgerhof -, . Berg -1.

Stand aan kop Eredivisie

PSV won in eigen huis met 2-0
van Vitesse. Toch willen de Eindhovense fans dat Jan Reker
‘oprot’. Hun ploeg weet namelijk
niet meer hoe het dominant
moet spelen. PSV is toe aan Co
Adriaanse.

“Het wordt tijd dat ik het tegen de topclubs laat
zien.” PSV-spits Ola Toivonen

Philip Cocu zei na de wedstrijd
tegen PSV-coach Dwight Lodeweges: “In de topjaren dat ik hier
speelde, was het ook wel eens dra-

24

JEROEN HAVERKORT
jeroen.haverkort@metronieuws.nl

Buitelands voetbal Huntelaar weer trefzeker, Liverpool dendert door en Jol’s HSV wint van Rutten
CHRISTOF KOEPSEL/GETTY IMAGES

uur in
beeld

aan de ‘Vitesse-klus’. “We begonnen inderdaad weifelend”, aldus
Ola Toivonen. De Zweedse spits
scoorde op een fantastische manier
de 2-0, nadat Ibrahim Afellay – of
beter gezegd, Piet Velthuizen – de
thuisclub op 1-0 had gezet. “Het
was een lucky”, aldus Toivonen

matisch. Alleen viel het nooit op,
omdat we bovenaan stonden.” Het
zal allemaal best, maar er werd
ook wel eens dominant gespeeld
en dát is nu juist wat ontbreekt in
Eindhoven. PSV sprokkelde in de
voorgaande drie duels maar één
punt en begon als een bang haasje

over zijn goal. “Niet zozeer hoe ik
hem binnen schoot, wel hoe hij tot
stand kwam. Het is wel lekker
opnieuw te scoren. Ik begon goed,
maar stond ‘even droog’. Helaas is
het wel weer tegen een ploeg uit de
onderste regionen. Het wordt tijd
dat ik het tegen de topclubs laat
zien.”

PAUL THOMAS/AP

28 22 4 2 70 56-14
28 18 7 3 61 53-25
28 18 4 6 58 61-29
28 16 6 6 54 59-48
28 14 7 7 49 55-30
28 13 4 11 43 47-33
28 12 6 10 42 41-43
28 10 9 9 39 35-31
28 9 10 9 37 33-31
28 9 8 11 35 40-36
28 7 9 12 30 28-41
28 8 5 15 29 29-45
28 7 6 15 27 29-43
28 6 9 13 27 28-43
28 7 6 15 27 39-59
28 6 7 15 25 30-47
28 6 5 17 23 19-53
28 5 6 17 21 30-61

• Ola Toivonen is niet top • Wel eindelijk weer drie punten

DANIEL OCHOA DE OLZA/AP

1. AZ
2. FC Twente
3. Ajax
4. Heerenveen
5. PSV
6. FC Groningen
7. NAC Breda
8. FC Utrecht
9. NEC
10. Feyenoord
11. Vitesse
12. Willem II
13. ADO Den Haag
14. Heracles Al.
15. Sparta Rott.
16. Roda JC
17. Graafschap
18. FC Volendam

PSV is toe aan Adriaanse

Topscorers Eredivisie
1. El Hamdaoui (AZ) 20
2. Berg (FC Groningen) 16
Pranjic (sc Heerenveen) 16
Suárez (Ajax) 16
N’Kufo (FC Twente) 16
3. Demouge (Willem II) 13
4. Amoah (NAC Breda) 12
Afellay (PSV) 12

EL CAZADOR. Real Madrid wint met

TITELRACE. In de Bundesliga is Martin

3-0 van Almeira. Klaas Jan Huntelaar
scoort twee keer. De achterstand op
koploper Barcelona blijft zes punten.
Barça verplettert Malaga met 6-0.

REDS. Liverpool is de ploeg in vorm. Het wint met 5-0 van Aston Villa, Dirk Kuyt

opent de score. Koploper Manchester United verliest met 2-0 bij Fulham. De
ploeg van Ferguson staat nog een punt voor op Liverpool. Guus Hiddink verliest
voor het eerst met Chelsea (1-0 bij Tottenham Hotspur) en staat derde.

Jol Fred Rutten de baas. Door de 2-1
winst op Schalke mengt HSV zich volop in de Duitse titelrace. Koploper
Hertha BSC heeft één punt meer.
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6 dagen Klassiek Cairo*****

La Dolce Vita Cruise*****

heerlijke en voordelige stedenspecial

complete 8-daagse cruise

6ERTREKIEDEREMAANDAGINMEIENJUNI0ROlTEERVANDE+,-h7ERELDDICHTERBIJvACTIEWEKENå4OT
april kunt u extra voordelig boeken voor deze 6-daagse stedenspecial naar het Egyptische Caïro.
.ORMAALKOSTDEZEREISfMAARNUSLECHTSfPPå5KUNTGEDURENDEDEZEREISGAANEN
STAANWAARUWILTOFBOEKVOORSLECHTSfPPHETUITGEBREIDEEXCURSIEPAKKETBIJENBRENG
EENBEZOEKAAND°HIGHLIGHTSVAN#AªRO ZOALSHET%GYPTISCH-USEUM DEPIRAMIDESVAN
'IZEH  DE IMPOSANTE3lNX EN DE OUDE STAD3TIP 2EIZEN BIEDT DEZE BIJZONDERE
STEDENSPECIAL AAN TEGEN EEN ABSOLUTE BODEMPRIJSå Inclusief: vliegreis
!MSTERDAM #AªRO VV PER +,-  TAXEN EN BRANDSTOFTOESLAG  TRANSFERS 
4 overnachtingen in het 5-sterren Pyramisa Caïro Hotel inclusief
ontbijt en Nederlandssprekende reisleiding.

6ERTREKMEITMOKTOBER&ANTASTISCHENUNIEKDE LUXEAANBODå3TIP2EIZENSLAAGDEERINOM
voor komende zomer, tegen absurd gunstige condities, beslag te leggen op een aantal
hutten op hét vlaggenschip van de beroemde Italiaanse toprederij Costa Cruises: de
 STERREN#OSTA#ONCORDIA'AMEEENMAAKTIJDENSDEh,A$OLCE6ITAv ROUTEKENNIS
MET.APELS 3ICILI® 4UNIS 0ALMADE-ALLORCA "ARCELONAEN-ARSEILLEInclusief:
6LIEGREIS 2OTTERDAM 'ENUA VV PER TRANSAVIACOM  LUCHTHAVENBELASTING 
havengelden, brandstoftoeslag, transfers, 8-daagse cruise met het
 STERREN SCHIP #OSTA #ONCORDIA OBV VOLPENSION "ELANGRIJK
slechts 10 hutten per datum, er is dus beperkt plaats op
DEZEFANTASTISCHECRUISEå

Zie stipreizen.nl/egklc

Zie stipreizen.nl/crccc

VWLSUHL]HQQO

boek online of bel
020 - 66 22 222

0RIJZENPPOBVPERSPERKAMERHUTEXCL#ALAMITEITENFONDSRESERVERINGSKOSTEN$RUKFOUTENENPRIJSWIJZIGINGENVOORBEHOUDEN
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Klitsjko behoudt bokstite
Vitali Klitsjko heeft zijn wereldtitel in het zwaargewicht (WBC) behouden. De 37-jarige Oekraïense bokser, die in 2005 stopte na een reeks
blessures maar vorig jaar met succes terugkeerde in de ring, versloeg de Cubaan Juan Carlos Gomez zaterdagavond in Stuttgart. ANP

Tranen voor Cavendish
Britse wielrenner wint Milaan-Sanremo en neemt wraak op Tom Boonen

In Tirreno-Adriatico had Boonen
gezegd dat Cavendish nooit
Milaan-Sanremo kon winnen. Maar
op de Lungomare Italo Calvino
moest Boonen in de beklimmingen
passen, terwijl Cavendish won.
Met een grijns deed Cavendish
zijn verhaal. “Ik zag dat Boonen
eraf moest, dat was het mooiste
moment van de dag. Nou ja, het op
één na mooiste. Als eerste de
streep passeren was nog net even
leuker. We hadden hier vandaag
vier, vijf man die konden winnen.
Ze hebben zich allemaal opgeofferd voor mij.”
Cavendish (23) brak vorig jaar
door met twee ritzeges in de Ronde
van Italië en liefst vier in de Ronde
van Frankrijk. “Ik denk dat ik hier
laat zien dat ik niet alleen een goede sprinter ben, maar gewoon een
goede wielrenner.”
Speciale dank ging uit naar Erik
Zabel, de viervoudig winnaar van
Milaan-Sanremo die Cavendish na
de finish opving. De Duitser beëindigde afgelopen najaar zijn loopbaan en werd door Team Columbia
aangetrokken als begeleider en
heeft sindsdien veel tijd in hem
gestoken. “Dankzij hem wist ik
precies waar ik alert moest zijn. Na
afloop gaf Erik me de armband die
hij had gekregen toen hij hier voor
het eerst won. Een mooi moment.
Ik heb gehuild.”
ANP

LUCA ZENNARO/EPA

Wielrenner Mark Cavendish
heeft zaterdag Milaan-Sanremo
gewonnen. Het was zijn ultieme
wraak op Tom Boonen.

HYS The Hague
landskampioen
IJSHOCKEY. HYS The Hague is de
nieuwe ijshockeykampioen van
Nederland. De club uit Den Haag
won zaterdagavond de beslissende vijfde wedstrijd in de finale
van de play-offs tegen Destil Tilburg Trappers met 5-2. HYS sloeg
toe in de tweede periode. Die
begon met 1-1 door treffers van
Matt Korthuis (HYS) en Peter van
Biezen. Tussen de 26e en 33e
minuut zuivere speeltijd liepen
de bezoekers uit naar 1-5.
Die korte maar hevige explosie
was de Tilburgers te machtig.
Destil Tilburg Trappers scoorde
nog één keer, maar HYS bleef verdedigend verder gemakkelijk
overeind.
ANP

Springruiter Albert
Zoer wint Grote Prijs

Mark Cavendish (R) wint de honderdste editie van Milano-Sanremo Classic in San Remo, Italië.

Armstrong: Goed om weer eens een wedstrijd van 300 kilometer te rijden
Lance Armstrong sloot zaterdag
Milaan-Sanremo - zijn eerste race op
Europese bodem in meer dan drieënhalf jaar - af als 125e, ruim acht minuten na winnaar Mark Cavendish. Het
resultaat stond voor de Amerikaan niet

voorop. “Goed om weer eens een wedstrijd van een kleine 300 kilometer te
rijden”, meldde hij na afloop via internetdienst Twitter. “Wat een wedstrijd.
Snel, gek, maar mooi. Mijn benen voelden goed. Ik reed in een slechte positie

Lord of the Rings Goud
MATTHIAS RIETSCHEL/AP

Yuri van Gelder tijdens de wereldbekerwedstrijden turnen in Cottbus. Zijn
oefening zaterdag was goed voor goud.
METRO

voor de Cipressa, toen was het gedaan
voor me”, liet de Amerikaan weten.
vandaag vervolgt hij zijn korte Europese tour met een optreden in de Ronde
van Castilla y León, een vijfdaagse wielerkoers in Spanje.
ANP

SUCCES. Springruiter Albert Zoer
heeft zaterdagavond bij Indoor
Brabant de Grote Prijs gewonnen.
De Drent behaalde het succes
met Sam, het paard waarmee hij
vorig seizoen al zegevierde in
Aken en Rotterdam. De tweede
plaats was voor Jeroen Dubbeldam. De olympisch kampioen
van Sydney 2000 bereed BMC Van
Grunsven Simon. De derde plaats
was voor Gerco Schröder. Van de
vijftien foutloze combinaties in
de eerste manche reden er in de
barrage nog eens acht zonder
missers. De tijd van Zoer sprong
er uit. Alleen Dubbeldam bleef
nog enigszins in de buurt. Springruiter Daniel Etter heeft
eveneens tijdens de Indoor
Brabant gisteren de wereldbekerwedstrijd gewonnen.
ANP

Huta Galung verslaat De Bakker
WINST. Tennisser
Jesse Huta
Galung heeft gisteren het challengertoernooi in het Italiaanse Caltanissetta gewonnen. In een
Nederlands onderonsje was hij in
de finale duidelijk te sterk voor
Thiemo de Bakker. Huta Galung
won de partij met 6-2 6-3. Het is
voor Huta Galung zijn derde succes op de challenger tour. Hij won
vorig jaar in Scheveningen en in

“Het is leuk om ook een
keer in het buitenland te
winnen.” Huta Galung
2007 in Alphen aan den Rijn.
“Het is leuk om ook een keer in
het buitenland te winnen. Nu kan
er niet meer worden gezegd dat
ik het alleen in Nederland kan”,

aldus Huta Galung. Hij zegt zijn
zege mede te danken aan de
intensieve trainingsperiode in de
aanloop naar de Daviscupontmoeting met Argentinië. Hij heeft
toen al veel op gravel kunnen spelen. “Dat heeft zeker geholpen,
want er wordt nog niet zolang op
gravel getennist.” Met zijn zege
behaalde Huta Galung 75 punten
voor de wereldranglijst.
ANP

Kortom
GOUD. Jeffrey Wammes heeft gisteren

tijdens de wereldbekerwedstrijden turnen in Cottbus goud gewonnen op het
onderdeel sprong. De Nederlander
bleef de Braziliaan Diego Hypolito en
de Fransman Benoit Caranobe voor.
Wammes had zich ook geplaatst voor
de rekfinale, maar besloot zijn
oefening aan te passen nadat een aantal turners van de zeer gladde rekstok
was gegleden. Zilver was er voor debutante Lieke Wevers op balk en voor
rekspecialist Epke Zonderland.
ANP

KPN Prepaid Dubbeldeal.
De mooiste mobieltjes
én extra beltegoed.
• 25% extra beltegoed bij iedere opwaardering vanaf 20,• LG KF600, een compleet multimediatoestel voor 129,99

[r]echt
geven aan de vluchteling
NATIONALE COLLECTEWEEK
22-28 MAART

WWW.ZOA.NL

GIRO 550 APELDOORN

Your guide

Altijd

25%
extra
beltegoed

TEAM LEONTIEN 42 KM

TEAM DOLF 10 KM

TURN THIS PAPER BLUE GUYS. START RUNNING.

GO MEN GO! JOIN THE MEN VS WOMEN
CHALLENGE AT NIKEPLUS.COM
NIKEPLUS.

