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Crossing Border Overlevingsgids voor talenten

All you need
is internet
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Echte romantiek is dood, nu zelfs
studenten niet meer zonder internet dat
ene leuke chickie of die ene lekkere gast
kunnen scoren. ‘Na twee weken flirten
op Twitter spraken we af.’
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Ga naar www.EtenisomopteEten.nl.
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De campagne Eten is om op te Eten van Milieu
Centraal en het Voedingscentrum geeft tips
om voedselverspilling te voorkomen.
Deel uw tip om minder eten weg te gooien
via de facebookpagina Eten is om op te Eten
en maak kans op een kliekjeskookboek!
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Als sporter de
top halen zonder
biefstuk: dat is lastig.

Kijk voor
onze aanbiedingen
elders in
deze krant!
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Vegakampioen

Maar liefst 9 procent van ons eten verdwijnt
jaarlijks ongebruikt in de afvalbak. Dat kost
150 euro per jaar per persoon.
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Voorkom
voedselverspilling!
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Weinig burgers
plaatsen foto’s van
dieven op internet.

Ieder jaar 150 euro in vuilnisbak
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Naar Dirk dus!

www.milieucentraal.nl
Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

08:00 uur

19:30 uur

Digitaal Intel viert de 40e verjaardag
van eerste (commerciële) microprocessor.

HaÏti De Rekenkamer komt met een
DL-NL Oranje voetbal-oefent in
rapport over het gebruik van de donaties. Hamburg tegen Die Mannschaft.

20:45 uur
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Eerst

‘Het heeft niks meer met je
recht halen te maken.’
In oorlog met Heineken Pagina 10

Syrisch regime raakt
steeds meer in nauw

‘Philips actief betrokken
bij omkoopschandaal’

Amman Koning Abdullah van Jordanië heeft tegen de BBC gezegd
dat de Syrische president Bashar
al-Assad moet opstappen. Abdullah is de eerste Arabische leider die
zegt dat Assad moet aftreden. Gisteren werd ook bekend dat de Arabische Liga van plan is vijfhonderd waarnemers naar Syrië te
sturen. Ondertussen zou het Syrische bewind in geldnood raken
door de internationale sancties.

Eindhoven Philips Medical Systems Nederland heeft volgens
justitie een ‘actieve en duidelijke’
rol gespeeld in de Poolse omkoopzaak. Dat blijkt volgens de
NOS uit e-mails die justitie in
Eindhoven heeft gevonden.
Tussen 2000 en 2007 werden in
Polen op grote schaal ziekenhuisdirecteuren omgekocht. Ze kregen
geld als ze voor de producten van
fabrikant Philips kozen.

Zomaar bodyscannen
mag straks niet meer

Gezinshereniging homo
wordt makkelijker

Brussel Europese luchthavens die
bodyscanners willen gebruiken,
moeten vanaf december voldoen
aan EU-regels. Tot nu toe mocht
iedereen de scanners op z’n eigen
manier gebruiken. Bodyscanners
worden gebruikt op Schiphol en
enkele vliegvelden in Groot-Brittannië. Ze werden versneld in gebruik genomen nadat in 2009 een
Nigeriaan ongemerkt een bom in
zijn onderbroek een vliegtuig op
Schiphol in smokkelde.

Den Haag Minister Gerd Leers van
Immigratie en Asiel komt met een
speciale, tijdelijke verblijfsvergunning voor homoseksuele partners
uit het buitenland. Die kunnen
daardoor in ons land trouwen of
het partnerschap laten registreren.
Daarna kan deze speciale trouwvergunning worden omgezet in
een verblijfsvergunning voor gezinshereniging. Dat heeft ministers Leers aan de Tweede Kamer
geschreven.

Dode baby gevonden bij
Zevenaarse woning

‘Nog tien jaar wachten
op geld van Icesave’

Zevenaar De politie heeft gisteren
het levenloze lichaam van een
pasgeboren baby gevonden bij
een woning in het Gelderse Zevenaar. Een misdrijf wordt niet uitgesloten . Een 18-jarige vrouw, die
vermoedelijk de moeder is van de
baby, is aangehouden. Gisteravond was nog onbekend hoe en
wanneer de baby om het leven is
gekomen. Ook was nog niet bekend of het een voldragen baby is.

Den Haag Het zal nog zeker tien
jaar duren voordat grotere spaarders het volledige bedrag terughebben dat ze bij Icesave hadden
uitstaan. Dat zegt Icesaving, de
vereniging van grote spaarders die
de dupe werden van het omvallen
van Icesave in 2008. Icesave was
het Nederlandse bijkantoor van
de failliete Landsbanki, dat geen
betalingen doet, maar nog wel
rente ontvangt.

Start up
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In de mini-sudoku gebruikt u op
elke horizontale rij, op elke
verticale rij en in elk vak de cijfers
1 tot en met 6 één keer.
X Meer puzzelen? Zie pagina 21

© SANDERS-PUZZELLAND

Mini-sudoku

4 3 6
5 4
4 2
3 1 6

Cartoon Argus

Waterschappen opgeheven
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Ikea is geen ‘goed doel’ meer
#Belastingparadijs

Ikea heeft jarenlang geprofiteerd van
een Nederlandse goededoelenstatus
om minder belasting te betalen.
Henk Willem Smits
Amsterdam

Ingvar Kamprad, oprichter en grootaandeelhouder van meubelwinkel
Ikea, is nooit fan geweest van belasting betalen, zo bleek uit een biografie over hem. Niet toevallig kwam hij
daarom in Nederland terecht om zijn
moederholding op te richten. Die
hing hij onder een stichting, Ingka,
en die blijkt jarenlang fiscaal voordeel te hebben genoten als goed doel.
Die zogenoemde ‘ANBI-status’ is
eind 2009 opgeheven, zo blijkt nu uit
het online ANBI-register van de Belastingdienst.

De officiële reden is niet bekend,
maar het ‘goede doel’ van Ingka was
dubieus, namelijk ‘innovatie op het
gebied van architectuur en design’.
Precies datgene dus waar Ikea en oprichter Kamprad geld mee verdienen.
Over 2010 maakte Ikea 2,7 miljard
euro nettowinst.

Twee stichtingen
Kamprad richtte begin jaren tachtig
twee stichtingen op in Leiden, de
Stichting Ingka Foundation en de
Stichting Ikea Foundation. Het doel
van die stichtingen was toen, aldus de
website van de Ikea Foundation, ‘zorgen voor een stabiele structuur en het
behouden en beschermen van het bedrijf Ikea door de tijd heen’. In deze
stichtingen zijn Kamprads aandelen
ondergebracht. Door de stichtingen
in Nederland te vestigen (en daaron-

der een wirwar aan vennootschappen
in belastingparadijzen als Luxemburg, Liechtenstein en de Antillen te
hangen), hoefde Ikea al weinig belasting te betalen. Door de ANBI-status is
dat nog minder. Stichting Ingka is de
status nu dus kwijt, maar Stichting
Ikea heeft hem nog wel. Deze stichting
ondersteunt behalve ‘innovatief design’ volgens haar website ook projecten tegen kinderarbeid.
The Economist rapporteerde in
2006 voor het eerst over de ANBI-status voor Ingka. Het register gaat
slechts een paar jaar terug, dus het is
onduidelijk hoe lang er van de status
geprofiteerd is. Volgens het blad
kwam het dividend in Stichting Ingka
terecht, die het doorschoof naar Stichting Ikea. Die steunt wellicht designers, maar waar de miljarden verder
terechtkomen, blijft ondoorzichtig.

Ruimtebasis
in Afrika
#Entrepreneur

De Brit Richard Branson heeft 360
bedrijven, waarvan er een ruimtereizen organiseert. Voor anderhalve
ton heb je een retourtje.
Redactie binnenland
Rotterdam

Je heet Richard Branson, pardon: Sir
Richard Branson, en je bent een krap
dagje in Nederland. Voor een congres, een lunch, een persconferentie,
een opname van NOVA College Tour,
een lezing, een diner, een persconferentie en nog zo wat.
En een vragenuurtje voor honderd
klanten van ING, want ING steunt
Dance4Life tegen hiv en aids in Afrika en dat doet Branson ook.
Vragen dus, vragen. Marketinggoeroe René Boender: ‘Is het geen
goed ideeom uw ruimtereizen in
Afrika te starten? Hebben ze er daar
ook wat aan.’ Branson: ‘Goed idee.’
Burgemeester Aboutaleb: ‘Hoe
maken we Rotterdam aantrekkelijk
als vestigingsplaats voor uw bedrijven?’ Branson: ‘Groener worden.’
Twan Huys: ‘Bent u net als die
Amerikaanse miljardairs al gevraagd
om uw vermogen weg te geven?’
Branson: ‘Daar heb ik thuis discussies
over met mijn vrouw.’
Op naar de Doelen waar presentator/journalist Jeroen Smit wacht voor
een diner, een lezing, een persmoment, duizenden foto’s en vragen,
nog meer vragen: Branson neemt
voor iedereen alle tijd.

ANP

Breivik erkent ‘multiculti-rechtbank’ niet
#Noorwegen

De Noorse massamoordenaar
Anders Behring Breivik is gisteren
voor het eerst sinds zijn arrestatie in
een openbare zitting verschenen.
Redactie buitenland
Amsterdam

Tijdens de zitting ontnam de rechter
Breivik verschillende keren het

woord, toen hij de moord op 77 mensen in Oslo en op het eilandje Utoya
probeerde uit te leggen. Ook verwierp de rechtbank zijn verzoek zich
tot de nabestaanden van de slachtoffers in de rechtszaal te richten.
De 32-jarige Breivik, die gekleed
ging in een donker kostuum met
stropdas, leek kalm. Breivik weigerde
zich gisteren schuldig te verklaren. ‘Ik
erken de handelingen, maar ben niet

schuldig’, zei hij. ‘Ik ben een militaire
bevelhebber in de Noorse verzetsbeweging en de Noorse Tempeliers.’ Hij
zei de legitimiteit van de rechtbank
niet te erkennen, ‘omdat u uw mandaat heeft ontvangen van organisaties die multiculturalisme steunen’.
Ongeveer 120 nabestaanden,
journalisten en andere belangstellenden hadden zich in de rechtszaal verzameld.

Zelfdovende peuken

Tijd om dag te zeggen

Manorexia

Vanaf donderdag moeten sigaretten in de EU
voorzien zijn van een speciaal soort papier
dat ervoor zorgt dat ze vanzelf uitgaan.

De Zwitser Yvan Arpa ontwierp een ‘Bye Bye Euro’
horloge. Het klokje heeft een wijzerplaat van
versnipperde eurobiljetten en kost 5.900 CHF.

Van alle anorexiapatiënten is 10 procent man.
Om hulp te bieden aan deze ‘onzichtbare groep’
is nu de site anorexiajongens.nl gelanceerd.
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We willen niet dat iedereen
die beelden kan bekijken.

Eerst

Hotels hebben hun eigen semi-openbare boevensite.

3

Het is stil bij de digitale schandpaal
#Privacy Burgers mogen van de Tweede Kamer foto’s van overvallers online zetten. Je zou juichende reacties verwachten,

maar dat valt tegen. Belanghebbenden vinden dat het met name een taak van de politie is om beelden openbaar te maken.
Merel van Leeuwen
Amsterdam

Toen Vereniging Eigen Huis (VEH) in
juni aankondigde foto’s van woninginbrekers op internet te zetten, zorgde dat voor een hoop consternatie.
Kon dat zomaar? Wat als iemand zijn
buurman een loer wilde draaien? Het
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de privacywaakhond,
dreigde de vereniging met dwangsommen als inbrekers herkenbaar in
beeld zouden worden gebracht.
Dat moest dan maar, vond VEH,
die het plan wel wilde uitstellen,
maar niet van afstel wilde weten.
Toch was dat wat gebeurde. Het voornemen bloedde stil dood. Foto’s van
inbraken werden wel gepubliceerd,
maar zonder personen erbij.
De PVV liet het er niet bij zitten en
diende vorige week een motie in. Burgers moeten beelden van overvallers
op internet kunnen zetten, tenminste
als ze dan ook aangifte doen en het
beeldmateriaal tevens aan de politie
geven. De Tweede Kamer nam de motie aan. Het CPB staat voor een voldongen feit, en respecteert de wens
van de politiek, aldus een woordvoerster.
Terug naar de VEH, van wie je juichende reacties zou verwachten. Niet
dus. ‘Deze ontwikkeling verrast ons
eigenlijk. We zijn nog geen half jaar
verder en nu kan het opeens wel’, aldus woordvoerder Hans André de la
Porte. Hij geeft aan dat VEH nu niet
‘halsoverkop’ de actie ‘Zet inbrekers
te kijk’ nieuw leven gaat inblazen. De
actie was expres gepland vlak voor de
zomervakantie, als veel mensen weg
zijn. André de la Porte benadrukt dat
de VEH alleen beelden wilde gebrui-

dieven en ongenode gasten kunnen
worden bekeken.
‘Het is bedoeld om elkaar te waarschuwen’, vertelt Guno Lauppe, voorzitter van Hotel Security Management die de website beheert. ‘Als een
melding is geplaatst, krijgen alle leden een mailtje en kunnen ze het incident bekijken. Het kan gaan om
diefstal van een koffer in de lobby,
creditcardfraude of gasten die een kamer hebben vernield.’

Aanhoudingen

Op de site van VEH stonden foto’s van inbraken maar zonder personen, dat mocht in juni niet. ANP

ken van echte inbrekers. ‘In het begin
zat er een groot aantal twijfelgevallen
tussen. Daarom wilden we per se een
bewijs van aangifte erbij. Op dat
verzoek hoorden we meestal niets
meer.’

Vraagtekens
Net als de VEH is ook MKB Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers, terughoudend over het

nieuwe fenomeen. ‘Hoewel we blij
zijn met de verruiming van de mogelijkheden om iets met de beelden te
doen, plaatsen we vraagtekens bij de
effectiviteit en doelmatigheid ervan’,
aldus woordvoerster Mieke Ripken.
‘Als mensen op allerlei sites beelden
van overvallers en andere criminelen
plaatsen, wie kan ze dan vinden? De
kans op versnippering is groot. MKBNL zou het toejuichen als mensen de

beelden op een centrale website van
de politie zouden plaatsen.’ De brancheorganisatie is vooralsnog niet van
plan op de eigen website een mogelijkheid te creëren waar ondernemers
de beelden kwijt kunnen. Dat geldt
ook voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN).
Wel hebben ruim zeventig hotels
in de regio Amsterdam hun eigen semi-openbare site waar beelden van

Volgens Lauppe is er elke week wel
een incident. ‘En het levert zeker wat
op. Vorig jaar heeft de politie acht
mensen aangehouden door dit systeem.’ Hoteleigenaars die meedoen,
moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Ze moeten verplicht aangifte doen en ze mogen de
beelden en de inloggegevens voor de
site niet aan derden geven. Lauppe is
tevreden met de werkwijze en ziet
geen reden die te veranderen. ‘Wij
willen niet dat iedereen die beelden
kan bekijken.’
Ook de politie zelf benadrukt dat
ze er de voorkeur aan geeft dat mensen beelden van inbrekers en overvallers aan de politie overhandigen, in
plaats van ze zelf op internet te zetten. ‘Voor de zuiverheid is dat beter’,
meent Ron Looije, woordvoerder van
de Raad van Korpschefs.
‘Het zou heel vervelend zijn als
onschuldige mensen worden beschuldigd van iets. We sluiten niet
onze ogen voor de mogelijkheden
van internet, maar wijzen iedereen
op z’n verantwoordelijkheid. Als je
iemand online zet die niets met een
crimineel feit te maken heeft, heb je
wel een probleem.’

Campagne

Film de overval
en help de politie
Stel, je bent getuige van een
overval. Je eerste impuls zal
misschien zijn maken dat je
weg komt. Maar dat heeft
de politie liever niet. Die
heeft liever dat je je mobiele
telefoon pakt en de overval
filmt, op veilige afstand dat
wel. Onder het motto ‘Pak
de overvaller. Pak je mobiel,’
is de politie onlangs een
campagne gestart waarin
mensen worden opgeroepen de daders van een overval te filmen of te fotograferen. Want beeldmateriaal
van de eventuele daders
vergroot de pakkans, is de
redenering. Je kunt je beeldmateriaal vervolgens uploaden via de website www.
nationale-recherche.nl. Hoe
vaak dat inmiddels is gebeurd, kon de politie gisteren niet zeggen.

eerste 6 maanden

€39,p.m. daarna
€ 49,-

...en ACTIE!
50 Mb Internet
met wiﬁ-modem
Digitale TV
Bellen
Kabel TV en Radio
100% Installatiegarantie en
handige Overstapservice

Bij het UPC Alles-in-1 Voordeelpakket
met maar liefst 50 Mb Internet

De actie is geldig van 14 t/m 20 november 2011 en geldt voor nieuwe abonnees of abonnees die er een product bijnemen. Films zijn via UPC On Demand te verzilveren t/m 31 december 2011. Voor het UPC Alles-in-1 Voordeelpakket
gelden eenmalige administratiekosten van € 25,-. De borg voor het modem is € 45,-. De mediabox ontvangt u in bruikleen. Voor alle abonnementen geldt een jaarcontract. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor
de actievoorwaarden en beschikbaarheid op upc.nl
THE WRESTLER © 2010 Dutch FilmWorks. All rights reserved. BRIDE FLIGHT © 2010 A-ﬁlm distribution. Alle rechten voorbehouden. STEP-UP 3D © Belga Films. All Rights Reserved. OORLOGSWINTER © 2011 Video
Film Express. Alle rechten voorbehouden.

Supersize Koran

Foutje

Hardleers

De grootste koran ter wereld zou 800 kilo wegen
en de voorkant is 1,5 bij 2 meter groot. Hij zou zich
bevinden in de Russische deelrepubliek Tatarstan.

De gemeente Harderwijk moet het ministerie van
SZW 841.000 euro terugbetalen. Men was vergeten aan te geven waar het geld heen zou gaan.

Een 33-jarige Fries drijft de politie tot
wanhoop door al dertien jaar lang voortdurend
dronken achter het stuur te zitten.
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Als de boel klapt, klapt
waarschijnlijk ook de EU.

Eerst

Hou je van je
land? Kies dan
voor de euro
#Eurocrisis Wie terug wil naar de gulden of

heil ziet in een nieuwe munt voor Noord-Europa
vernietigt welvaart. Een echte nationalist pleit
juist voor behoud van de euro – veel beter voor
de handel.

Jan-Hein Strop
Amsterdam

Terug naar de gulden. Dat klinkt lekker als oplossing, die aansluit op het
groeiende nationalisme. Want terug
achter de dijken hoeven we geen cent
meer aan Griekenland te betalen en
zijn we in een klap van Brussel af.
Scheelt veel geld, denken de PVV en
eenderde van de Nederlanders die
van de euro af willen.
Beetje nostalgie in crisistijd is
leuk, maar de gulden hoort toch
vooral thuis waar die nu is: wegroestend op de bodem van een wensput.
Herintroductie van de gulden of een
‘neuro’ voor Noord-Europa is helemaal geen goedkope oplossing. Sterker, dat gaat ons veel geld kosten, bij
uitstek voor exportland Nederland.
Guldenfanatici doen er goed aan
het gisteren verschenen boek Europa
in crisis van het Centraal Planbureau
(CPB) te lezen. Daaruit blijkt dat de
huidige crisis weliswaar alleen is op
te lossen met pijnlijke maatregelen,
maar dat het alternatief nog veel pijnlijker is. Nederland is zo sterk verbonden met de Europese economie dat
een exercitie in nostalgie tot grote
vernietiging van welvaart leidt. Een
ware nationalist pleit daarom niet
voor de gulden maar voor behoud
van de euro – financieel veel verstandiger.
Dit is waarom: als de boel klapt,
klapt waarschijnlijk ook de Europese
Unie. Uit de Europese Verdragen
blijkt namelijk dat als een land de
euro inruilt voor een eigen munt, dat
land ook moet vertrekken uit de Europese Unie. Zonder EU-lidmaatschap bevindt een land zich buiten
de grenzen van de ‘interne markt’,
waar vrij verkeer is van goederen,
diensten, kapitaal en mensen. Wat
daar het voordeel is van is moet PVVleider Geert Wilders nog maar eens
uitleggen.
Het is niet voor niets dat talrijke
politici en analisten telkens wijzen
op de teloorgang van het gehele Europese project als de euro ten valt
komt. De zware recessie, zo niet depressie die daarop volgt, zou de neiging om de eigen industrie te beschermen weer tot leven kunnen
wekken. Dit is het de facto einde van
de interne markt.
Waarom is dat zo’n ramp? Omdat de

economische integratie van Europa
ons buitengewoon veel heeft opgeleverd en in de toekomst nog veel meer
welvaart brengt. Volgens berekeningen van het CPB was het nationale
inkomen in 2005 4 tot 6 procent hoger dan zonder interne markt het geval zou zijn geweest. Het gaat hierbij
om ongeveer 1.500 tot 2.200 euro per
inwoner per jaar, oftewel 24 tot 35,2
miljard euro per jaar. Bovendien is
het effect nog lang niet uitgewerkt,
stelt het CPB. Henk en Ingrid hebben
nog decennia lol te verwachten van
de eenwording.
En hier zou de nationalist helemaal blij van moeten worden: de
voordelen van de EU voor Nederland
zijn groter dan voor veel andere landen, omdat Nederland zo’n open
economie is, sterk afhankelijk van
export naar EU-landen. Zonder interne markt was onze export nu ongeveer 20 procent lager geweest. Voor
de vijftien EU-landen die tot en met
1995 lid zijn geworden, is het gemiddelde effect op de handel 8 à 9 procent, een stuk lager.

Wisselkoersrisico
Dan de euro zelf. Die heeft veel minder opgeleverd dan de interne markt,
maar is evengoed voordelig. Het CPB
geeft toe dat de effecten lastig te meten zijn, maar schat de winst op zo’n
500 euro inwoner per jaar: zo’n 8 miljard euro. Het wegnemen van wisselkoersrisico en het betrouwbare monetaire beleid hebben geleid tot meer
handel, meer investeringen en – tot
voor kort – minder risico voor consumenten. En nog iets: onze banken
hebben dankzij de euro jarenlang
feestgevierd in Zuid-Europa.
Weg uit de interne markt en de
euro levert voor de Nederlandse handel onnoemelijke schade op. Precieze getallen ontbreken, maar het gaat
om zoveel geld dat je werkgeversorganisatie VNO-NCW daar nooit voor
hebt horen pleiten. Uit deze hoek valt
wel te horen dat een gulden of een
neuro een keiharde munt zal zijn ten
opzichte van de euro, wat vernietigend is voor onze concurrentiepositie en export.
Vergeet ook niet dat een eigen
munt niet wegneemt dat we aan
Zuid-Europa verbonden zijn. Onze
banken en pensioenfondsen hebben
dik belegd in Italiaanse en Spaanse

Toenmalig minister Zalm pinde op 1 januari 2002 voor het eerste euro’s. ANP

staatsobligaties. Als die niet worden
afgelost, lijden we evengoed schade.
De eurocrisis heeft tot nog toe niet
veel gekost. Aan de lening aan Griekenland doen we voor 4,7 miljard
mee, en dat levert vooralsnog geld op.
De overige leningen van het noodfonds EFSF aan Ierland en Portugal
kosten voorlopig niets, omdat we
daarvoor alleen garant staan ter waarde van 6,8 miljard euro.
De rekening zal verder oplopen,
zeker als Griekenland de drachme
invoert. Maar als we de interne markt
in stand weten te houden en een zware recessie weten te vermijden, dan is
pleiten voor behoud van de euro een
daad van patriottisme.

Waarheen exporteert Nederland?
Overig
China
VS
Europa
niet EU

14%
1%
6%
7%

EU

72%

GRAPHIC: ELS ENGEL

Postcodepremie

Geen kokosnotenbikini’s

Opgesierde piemels

Pensioenfondsen kunnen met een nieuwe
rekentechniek via een postcode iemands
levensverwachting inschatten.

Wereldleiders die de APEC-top in Honolulu
bijwoonden hoefden van Obama voor het eerst in
twintig jaar niet in typerende kleding op de foto.

Spaanse urologen vermoeden dat mannen die
35.000 tot 12.500 jaar geleden Europa bevolkten
hun penis pierceten en tatoeëerden.
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Het gaat ons niet om het
beschadigen van het CDA.

Eerst

Tofik Dibi Tweede Kamerlid voor GroenLinks
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Leers mag weer de ring in
#Migratie

Gerd Leers staat een stevig potje
boksen te wachten. Links is nog niet
klaar met de ‘Mauro’s’, terwijl de PVV
nu echt rap minder immigranten wil.
Peter Wierenga
Den Haag

Hij zal weer links en rechts ‘gebutst’
worden, zoals hij dat zelf noemt. Minister Gerd Leers (Immigratie en
Asiel) verdedigt vandaag zijn begroting in de Tweede Kamer. De oppositie gaat opnieuw proberen om het
CDA kleur te laten bekennen in het
voor de christen-democraten zo gevoelige asieldossier.
‘We komen terug op de CDA-resolutie die in Utrecht is aangenomen,
namelijk dat het ongewenst is om
jongeren – met of zonder diploma –
uit te zetten,’ zegt Tweede Kamerlid
Tofik Dibi (GroenLinks). ‘Zowel
Leers als de CDA-fractie lijken steeds
meer afstand te nemen van die resolutie. Daarom komen we met een
motie waarin hetzelfde staat.’
Volgens Dibi zal de oppositie weer
als een geheel optreden, zoals dat
ook het geval was bij de hoofdelijke
stemmingen over een verblijfsvergunning voor Mauro. Opnieuw lijkt
het CDA verdeeld, stelt hij, want Ad
Koppejan vindt bijvoorbeeld dat
Leers inderdaad met zo’n regeling
moet komen, terwijl asielwoordvoerder Raymond Knops de resolutie ‘te
kort door de bocht’ noemde.

Minister Gerd Leers. ANP

Oeps, daar gaan we weer. Of niet?
Dibi: ‘Het gaat ons niet om het beschadigen van het CDA, het gaat ons
om de inhoud. Wij willen een structurele oplossing voor alle Mauro’s,
zodat we niet van individu naar individu blijven huppelen.’

Illegaal
Want Mauro mag dan wel blijven
(dat wil zeggen, hij mag vanuit Nederland een studievisum aanvragen
en dat zal Leers ‘heel sympathiek’ beoordelen), de Angolees staat niet alleen. Er is nog een groep van zo’n
duizend Alleenstaande Minderjarige
Vreemdelingen (AMV’ers) die al heel
lang in Nederland is.

Leers wil nu de gemeenten, die deze
jongeren begeleiden, een ‘handreiking’ doen, door met een centrale
opvang te komen. Daarna wil hij met
‘maatwerk’ al die procedures zo snel
mogelijk afwikkelen, zodat helder is:
blijven of vertrekken. En ze eventueel
iets meegeven, zodat ze ter plekke wat
kunnen opbouwen.
De uitzettingen gaan dus door.
Leers ziet niets in de initiatiefwet van
Hans Spekman (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) om asielkinderen die hier – mede door een trage
overheid – al acht jaar zijn met hun
ouders, dan wel vijf jaar alleenstaand,
het recht op een verblijfsvergunning
te geven. De CDA-minister vreest een
repeterend generaal pardon, met
‘aanzuigende werking’.

Sahar
Hij kan natuurlijk ook weinig anders
vinden, want na de Sahar-regeling
voor verwesterde Afghaanse meisjes
en de studievisum-oplossing voor
Mauro staat gedoogpartner PVV echt
niet te springen om nog eens duizend
jongeren een papiertje te geven.
Sterker nog, PVV-Kamerlid Sietse
Fritsma stelde vorige week na nieuwe
tegenvallende cijfers, dat Leers ‘als
een haas’ aan de slag moet om de immigratie in te dammen. Komend jaar
verwacht de PVV de eerste resultaten.
Een eis die Leers gisteren in De Pers
‘niet realistisch’ noemde: hij laat zich
niet opjagen. Zo. De minister heeft
zijn handschoenen al aan.

Open nu een
1-jaars ING Spaardeposito
Profiteer een jaar lang van een vaste, hoge rente
van 3,2% op jaarbasis. Inleggen kan al vanaf 500
euro. Deze spaaractie loopt tot 2 december 2011.
Ga naar ING.nl/deposito, het ING kantoor of
bel 0900 0933 (10 cent per minuut).

ING behoudt zich het recht voor om
deze particuliere actie eerder te beëindigen.

Pinokkio

‘Na invoering 130 km 25
procent minder doden’
Mooimakerij, fabeltjes, halve
waarheden, Pinokkio prikt ze door.
Reacties en suggesties naar:
pinokkio@depers.nl

veer de helft van het autosnelwegennet werd de snelheid vervolgens met
borden gelimiteerd tot 110 km/uur.

Marcia Nieuwenhuis
Den Haag

Op de wegen waar in Denemarken
130 gereden mag worden, vielen
voor de invoering 13 doden en daarna 38 doden, een toename van 38
procent, zo blijkt uit onderzoek van
het Deense Wegen Directoraat. In de
categorie zwaargewonden stokte de
teller voor de snelheidsverhoging op
71 en daarna pas op 77, een lichte stijging van 8 procent. Het aantal lichtgewonden steeg van 99 naar 105 met
6 procent. Gemiddeld steeg het aantal gewonden en doden met 9 procent.
Maar hoe komt VVD-Kamerlid
Charlie Aptroot dan aan die dalende
cijfers? Dat heeft te maken met het
volgende: als je ook kijkt naar het
aantal doden en gewonden op de wegen waar de algemene snelheidsverhoging niet ging gelden, en waar men
dus nog steeds 110 moet rijden, dan is
daar wel een fikse daling te bespeuren.
Het aantal doden bleef gelijk op
23, maar het aantal zwaargewonden
daalde spectaculair: van 111 naar 57
met maar liefst 49 procent. Ook het
aantal lichtgewonden dat eerst op
147 stond, bleef daarna beperkt tot
88: een daling van maar liefst 40 pro-

Wat is de bewering?
‘In Denemarken ging in 2004 de
maximumsnelheid van 110 omhoog
naar 130 kilometer per uur. Het aantal verkeersslachtoffers daalde spectaculair met 25 procent!’

Wie zegt dat?
VVD-Kamerlid Charlie Aptroot.

Waar zegt hij dat?
Onder meer op zijn website charlieaptroot.vvd.nl maar ook herhaaldelijk in debatten over 130 km/u.

Hoe zat het ook alweer?
In het regeerakkoord van VVD en
CDA, met gedoogsteun van de PVV, is
afgesproken dat de maximumsnelheid op een aantal snelwegen naar
130 km/u gaat. Vanaf 1 maart mag er
op een deel van de Afsluitdijk 130
worden gereden. Daarna volgden
stukken van de A2, A6 en A16. In Denemarken werd in 2004 de algemene
geldende snelheidslimiet van 110 opgetrokken naar 130 km/u. Op onge-

Wat is waar?

Niet waar / Deels waar / Waar

cent. Gemiddeld waren er daardoor
40 procent minder doden en gewonden te betreuren.
En zo gaat de gemiddelde snelheidsverhoging als iets goeds de boeken in, vertelt onderzoeker Lars Klit
Reiff. Hoe dat komt? ‘De maatregel
ging in Denemarken gepaard met
verhoogde handhaving, hogere snelheidsboetes en veel meer borden op
de wegen waar je maar 110 kilometer
per uur mocht. Mensen werden op
die delen van de weg dus veel vaker
geconfronteerd met de maximum
toegestane snelheid.’

Eindoordeel
De bewering van Charlie Aptroot
geldt alleen voor de delen van de weg
waar maximaal 110 kilometer per uur
gereden mag worden en niet voor het
deel waar de maximumsnelheid 130
is. Daar is het aantal doden en gewonden juist gestegen. De bewering
is dan ook niet waar.

Contactadvertentie
Lees alleen verder als je aan de volgende
eisen voldoet:
 Hart voor kinderen

 Humor

 Idealistisch

 Kan relativeren

 Kan incasseren

 Flexibel

 Out of the box denken

 Doorzetter

 24 uur beschikbaar

 Zoekt fulltime

 Eerlijk en straight

baan

J a , D r i eh u i s v r a a g t h eel w a t .
De uitdaging is dan ook groot.
Voor een Driehuisopvoedouder is het begeleiden van kinderen
je baan. Als Driehuisopvoedouder woon je met twee kinderen

Reactie

in een Driehuis in Amsterdam. Drie jaar lang ben je 24 uur

VVD-Kamerlid Charlie Aptroot benadrukt dat in Nederland heel goed gekeken wordt naar de plekken waar de
snelheidsverhoging doorgevoerd kan
worden. ‘Het betekent niet dat je de
snelheidsverhoging overal doorvoert, zoals in Denemarken. Bovendien wordt er op gevaarlijke plekken
nog intensiever gecontroleerd.’

per dag beschikbaar.

Kijk op www.driehuis-opvoedouder.nl
voor meer informatie
Onde rde e l va n S pi ri t Je u g d
e n Opvoe dh ul p Am st e rda m
w w w.spi ri t .nl

Vooruitdenken

Bigproof

Noors licht?

De Sint is er net, maar de meeste Nederlanders
zijn nu al, zes weken voor Kerstmis,
bezig met kerstkransjes, -bomen en -cadeautjes.

Bigfoot bestaat écht. Dat beweren biologen die
in Rusland in elkaar gedraaide bomen aantroffen.
‘Dat moet wel het werk van Bigfoot zijn.’

Noren zijn boos op Finnen die het noorderlicht in
een toerismefilmpje claimen als Fins verschijnsel.
‘Dit is onacceptabel, het noorderlicht is Noors.’
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Op internet reageren we meer
rationeel dan emotioneel.

Eerst

Julien Althuisius
Menno van den Bos
Amsterdam

Bericht: ‘Ik hoopte dat je kwam vragen om mijn nummer, maar je wilde
alleen weten hoe laat het was. :( ‘ Reactie: ‘Dat was ik. Check je privéberichten.’ Zomaar een bericht (spot) op
studentenflirtsite Biddys.nl. De
woensdag gelanceerde site is nu al
immens populair. De berichten van
studenten die elkaar letterlijk en figuurlijk zagen zitten in collegezaal of
universiteitsbieb volgen elkaar in
hoog tempo op. Flirten, nummers
scoren en afspreken zonder knikkende knieën en natte handpalmen.
Dat was vroeger wel anders. Vroeger, toen het bedenken van openingszinnen nog tot de hogere kunsten
behoorde. Met een rode kop zenuwachtig een gesprek aanknopen in de
hoop dat hij of zij een keertje koffie
– of liever iets sterkers – met je wilde
gaan drinken. Internet, waar je alleen
na een gevecht met de piepende en
krakende modem op kon, speelde
daarin geen rol. En als je zei ‘ik heb
Hyves’, mensen je ongerust aankeken
en vroegen of je al naar de dokter was
geweest. Maar de tijden veranderen.
En de liefde daarmee ook.
Relaties anno 2011 beginnen
steeds vaker op internet. Waren het
eerder vooral ouderen, hopeloze gevallen, freaks of stiekeme vreemdgangers die zich tot het www wendden, nu is het voor iedereen normaal
geworden om elkaar eerst een tijdje
online af te tasten voordat dat daadwerkelijk fysiek gebeurt. Zelfs onder
studenten, die met hun collegezalen,
studentenborrels, overvolle bibliotheken en intensief sociaal leven een
optimaal jachtgebied hebben.

Jan Latten Bijzonder hoogleraar Demografie

#Kenikjounietergensvan?
#E-flirting Het einde van de romantiek. Ook studenten hebben
nu de kroeg en bieb als flirtplatform ingeruild voor internet.
‘Ik kan je wel uit je skinnyjeans helpen.’

Verlammende blik
Rik Hermans (22) zag zijn grote liefde jaren geleden een keer ‘vluchtig bij
de kapstok’. ‘Via het toen populaire
MySpace hielden we contact. Na zo’n
vijf maanden chatten spraken we af.
Toen was het liefde op het eerste gezicht.’ Inmiddels is hij 4,5 jaar samen
met Judith. Zonder internet zou Rik
haar volgens hem nooit meer hebben
gezien of opgebeld. Datzelfde zegt
Linda van der Hoek (23) over haar
huidige vriend Sander. Zij zag hem
voor het eerst in het echt toen ze een
andere bekende van Twitter tegen het
lijf liep. Kort na de eerste follow was
het raak. ‘Na twee weken flirten op
Twitter en MSN spraken we af. Inmiddels hebben we anderhalf jaar
een relatie. Internet vergroot zeker je
kansen op een relatie, je kunt dankzij
social media contact maken en houden met mensen buiten je kennissenkring.’
Het gaat nog verder. Ook de meest
prille flirt wordt via internet uitgebuit. Voor Biddys.nl heb je niet eens
een account bij Twitter, Facebook of
Hyves nodig om een flirt in de bieb of
collegezaal een digitaal vervolg te geven. Plaats simpelweg een spot met
een beschrijving van de locatie en
persoon die je leuk vindt en hoop dat
diegene met ‘kort zwart haar’, ‘sexy
geel truitje’ of ‘verlammende blik’ het
oppikt. Soms zijn de flirts verlegen –
‘ik kijk af en toe in de hoop dat we wat
oogcontact maken’ – soms ronduit
brutaal: ‘ben niet zo’n fan van skinnyjeans bij mannen... ik kan je wel
helpen hem uit te trekken.’
De site, die woensdag werd gelanceerd, kan de druk nauwelijks aan.
Koen Crooijmans, UvT-student en
oprichter van Biddys, kijkt met verbazing naar de twee miljoen pageviews
die zijn creatie nu al heeft aangetikt.

MARIEKE VAN DER VELDEN/HOLLANDSE HOOGTE

‘In de afgelopen dagen zijn er, gok ik,
zeker 4.000 privéberichten verstuurd
onder 2.000 accounts.’ Vaak wisselen
studenten hierin hun Facebook- of
andere gegevens uit.

Onderzoek
De universiteit van Oxford onderzocht eerder dit jaar in achttien landen hoe mensen elkaar hebben leren
kennen. Van alle liefdesrelaties die de
afgelopen vijf jaar zijn ontstaan,
vindt meer dan een kwart zijn oorsprong op internet. Ongeveer de helft
van die relaties ontstond niét via een

officiële datingsite. We kunnen in het
dagelijks leven niet meer zonder internet, en dat geldt ook voor de liefde.
Volgens Jan Latten, bijzonder hoogleraar Demografie is het makkelijker
en minder eng om via het internet
contact met iemand op te nemen en
te onderhouden. ‘Het kan mensen
over een drempel heen helpen.’ Ja, als
je op internet wordt afgewezen is dat
inderdaad even andere koek dan een
blauwtje lopen voor tientallen mensen in de kroeg. Daarnaast, zegt Latten, geeft het mensen ook iets meer
bedenktijd. Contact via internet heeft

als voordeel dat je meer en beter kan
nadenken over je reactie.
Dat is allemaal mooi, maar internetdaten is tegelijkertijd funest voor
de romantiek. ‘We reageren nu eerder
rationeel dan emotioneel’, zegt Latten. Door alleen naar het Facebookprofiel te kijken van iemand kun je
diegene al afwijzen voordat je ook
maar één biertje samen hebt gedronken. ‘Je hebt al je voorkeuren al op
een rijtje en dat werkt beperkend.’ In
één oogopslag zie je welke politieke,
religieuze en muzikale voorkeuren
iemand heeft waar je daar vroeger

nog spelenderwijs achter moest komen.
‘Ik denk dat het zorgt voor een begrenzing van de potentiële kandidaten’, aldus Latten. ‘De spontaniteit
blijft begrensd door van tevoren afgebakende netwerken. Je zou zeggen: er
zijn minder drempels, dus je kunt uit
je eigen wereld stappen. Maar je stapt
misschien wel over landsgrenzen
heen, maar niet over andere lagen
van de bevolking. Denk je dat iemand die studeert aan de universiteit
nu makkelijker contact krijgt met een
vmbo’er? Het lijkt me niet.’

Schrik om het hart

e-Ban

Special blend

Angstige mensen lopen ruim een kwart meer
risico op het ontwikkelen van hartziekten, blijkt
uit onderzoek aan de Universiteit van Tilburg.

Een Amerikaanse huisvrouw is door een rechter
voor vijf jaar verbannen van het internet nadat ze
een naaktfoto naar een jongen (16) had gestuurd.

Een Chinese professor is bezig met de ontwikkeling van de duurste thee ter wereld. Het brouwsel
is gemaakt op basis van panda-uitwerpselen.
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Je hoeft niet consequent
te zijn als je duidelijk bent.

Eerst

Katrien Laane Opvoedingsdeskundige
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Dan doe ik het
nog niet zo slecht
#OpvoedParty

Vroeger praatte je met je buren en familie over je kinderen. Nu zitten we,
geïndividualiseerd en al, zelf te prutsen. Dan maar naar een OpvoedParty.
Dirk Jacob Nieuwboer
Utrecht

‘Nou’, zegt Mariëlle als ze net een
paar minuten binnen is, ‘eerlijk gezegd is mijn stressgehalte de laatste
tijd best wel hoog.’ Vriendjes van haar
kinderen heeft ze liever niet over de
vloer. Dat is al gauw te veel. ‘En dat
terwijl ik niet eens werk!’
Het probleem is, analyseert ze zelf,
dat ze toch te veel probeert te regelen.
‘Ik probeer heus wel afstand te nemen hoor, dan laat ik ze bewust boven spelen. Totdat het plafond naar
beneden komt.’ Ze zucht even diep en
lacht dan. ‘Dussuh, ik weet niet of iemand daar handige tips voor heeft.’
Heel even is het stil. Heel even
maar. ‘Het is in ieder geval heel herkenbaar’, stelt Florence eerst gerust.
‘Heb je een buiten?’, vraagt Nienke.
‘Dat helpt soms een beetje.’ En Agnes
vertelt dat ze soms stiekem de babyfoon aan zet om haar kinderen in de
gaten te kunnen houden. ‘Dan zit ik
zogenaamd rustig op de bank.’

Dat breekt de spanning, de vrouwen
bescheuren zich. ‘Nou, bedankt
hoor’, zegt Mariëlle, ‘maar of dat nu
zo’n goeie tip is?’
Sommigen kennen elkaar, anderen niet. Het maakt weinig verschil
op deze OpvoedParty in de Utrechtse
wijk Lunetten. Na een minuut of vijf
ligt alles gewoon op tafel. De kinderen van deze zeven vrouwen zijn heus
schatten hoor, verzekeren ze. Maar
wie weet in vredesnaam hoe je met ze
om moet gaan?
Vroeger praatte je daarover met je
ouders, vrienden en buren. ‘Nu is het
veel lastiger om je verhaal te delen
met anderen’, legt opvoedingdsdeskundige Katrien Laane uit. Ze had al
langer het idee dat er meer gepraat
moest worden over opvoeding. Een
paar jaar geleden begon ze, met haar
bedrijfje Lunamare, met de party’s.
Daar kunnen ouders in een huiselijke
sfeer over alledaagse opvoeddilemmas’s ouwehoeren.
De OpvoedParty’s voorzien blijkbaar in een behoefte, want overal in
het land duiken ze op. Ook sommige
gemeenten, stadsdelen en Centra
voor Jeugd en Gezin zien ze als een
manier om ouders aan de praat te
krijgen over opvoeden. Van Grou tot
Wijk bij Duurstede zitten moeders

Na de
OpvoedParty
kunnen de
moeders er weer
even tegen.
MAXIME CARDOL

(vooral) en vaders (wat minder) in
een kring te vertellen over hun kinderen. Koffie, thee en een schaal met
koekjes binnen handbereik. En een
opvoeddeskundige erbij die als er behoefte aan is wijze raad kan geven.

Wijsheid
‘Je hoeft niet consequent te zijn als je
duidelijk bent’, adviseert Laane bijvoorbeeld. Of: loslaten is stoppen
met vasthouden. En nog zo een: de
wijsheid zit in het kind zelf. ‘Heb je
aan je kind gevraagd wat hij ervan
vindt?’
Er wordt enthousiast geknikt na
dat laatste advies. ‘Dat vind ik een

hele goeie’, zegt een van de moeders.
Naar eigen zeggen praten de vrouwen
op deze party normaal gesproken
ook al wel veel over de kinderen en
opvoeden. Volgens sommigen gaat
het daar zelfs ‘eigenlijk altijd’ wel
over. Maar de aanwezigheid van deskundigen geeft net een beetje meer
‘meerwaarde’.
‘En ik hoor vanavond ook wel veel
eerlijkheid’, vindt Christel. ‘Misschien komt dat door het soort mensen dat hier op af komt, want anders
hoor ik ook wel veel ouders die doen
alsof het allemaal perfect is.’
Dat is het bij deze moeders thuis
zeker niet. Bij de een is het ‘s ochtends

Voorstander
van kastijden?
‘Ik citeerde’

En we zijn het in Europa
nu niet eens over... Iran
Brussel Als de Iraanse regering
blijft weigeren informatie over
zijn nucleaire programma te geven, sluit de Britse regering militaire acties tegen Iran niet uit.
Duitsland wil daar echter niet eens
over discussiëren, bleek gisteren
tijdens een bijeenkomst in Brussel, waar de landen reageerden op
een rapport van het IAEA waarin
staat dat Iran vermoedelijk werkt
aan een kernwapen.

#Kastijden

De PvdA wil weten wat er gaat
gebeuren met de dominee die in
een nieuwsbrief van de kerk zou
oproepen tot ‘kastijden van kinderen’.
Redactie binnenland
Amsterdam

De PvdA heeft gisteren schriftelijk
opheldering gevraagd over het ‘gebod’ van een Katwijkse dominee om
‘zondige’ kinderen te slaan. Volgens
Kamerlid Khadija Arib roept de dominee op tot mishandeling van kinderen.
Dominee A. Vlietstra van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk
haalt in een nieuwsbrief van de kerk
citaten aan over het kastijden van ongehoorzame kinderen.
Vlietstra zegt echter dat hij nooit
en te nimmer heeft gesuggereerd dat
ouders hun kinderen moeten slaan of
anderszins lijfstraffen.
Hij zegt dat hij slechts uit een vertaling van een 17e-eeuws werk citeert
en daar geen enkele conclusie aan
verbindt. ‘Ik heb slechts geciteerd,
laat dat helder zijn. Ik weet niet in
hoeverre je kunt citeren in ons land,
maar ik heb helemaal geen advies gegeven of wat dan ook’, zei Vlietstra
tegen Omroep West.
‘Van enigerlei suggestie tot het
aanzetten tot lijfstraffen of tot kindermishandeling in welke vorm ook
distantieer ik mij ten enenmale’,
schrijft hij in een verklaring aan het
Reformatorisch Dagblad.

een zooitje. Een ander heeft een zoon
die de laatste tijd vooral boos door
het leven gaat. Met gebalde vuisten
staat hij voor zijn gezinsgenoten. De
boksbal mag niet baten. ‘Een foto van
mama erop plakken misschien?’, oppert een collega-moeder. En weer ligt
iedereen in een deuk.
Tevreden en vooral gerustgesteld
keren ze terug naar huis. Ze kunnen
er weer even tegen. ‘Het was de eerste
keer dat ik moest zeggen wat ik goed
doe’, legt Florence uit waarom ze enthousiast is. ‘Het gaat altijd alleen
over wat er niet goed gaat. En als ik
het zo hoor, doe ik het helemaal niet
zo slecht.’

“Valt er eigenlijk wat te
kiezen, of zijn alle zorgverzekeraars hetzelfde?”

Huisje kijken,
maar niet kopen
“Er zijn belangrijke verschillen.
Met name als het gaat om de service
en vergoedingen die u krijgt voor
de premie die u betaalt.”

Heeft u ook een vraag over het kiezen van
een zorgverzekering? Wij geven antwoord op
al uw vragen op zilverenkruis.nl

Altijd antwoord.
Dat is de Plus van Zilveren Kruis

Amsterdam De verlaging van de
overdrachtsbelasting in juni heeft
wél geleid tot een toegenomen belangstelling voor koopwoningen,
maar níet tot veel meer daadwerkelijke verkopen. Dat stelt het ING
Economisch Bureau. Het tegenvallende effect van de belastingverlaging zou voor een groot deel
kunnen worden verklaard door
het lage consumentenvertrouwen.

Politiemissie
Afghanistan nu tot 2014
Brussel De politiemissie van de
EU in Afghanistan, EUPOL, waar
Nederland ook ‘aan mee doet’,
wordt met anderhalf jaar verlengd
tot eind 2014. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken
van de EU gisteren besloten. De
Unie is bovendien ook na 2014
bereid Afghanistan te blijven helpen bij het versterken van zijn politiemacht en het verbeteren van
de justitiële instellingen.

Stewardess, er zit een...

Loop-top

Kroket wordt gemist

Een Amerikaans stelletje eist een schadevergoeding van 100.000 dollar voor de kakkerlakken die ze tegenkwamen in het vliegtuig.

De eeuwige obsessie van Japanners met robots
heeft weer een nieuw staaltje opgeleverd: een
laptop met armen, benen en een hoofd.

Nederlanders in het buitenland verlangen het
meest naar kroketten. De Belgen missen, niet
verrassend, hun pak frieten.

De Chrome Web Store is nu ook open
in Nederland. Voor het groeiend aantal
gebruikers van de Google Chrome browser
heeft Dagblad De Pers een speciale web app.

De Chrome Web Store is een online
marktplaats met duizenden apps,
extensies en thema’s voor Chrome.
Ga hiervoor naar de speciale website

chrome.google.com/webstore
of klik op het Web Store-pictogram in
een ‘nieuw tabblad’ in Chrome. Zoek naar
iPers of Dagblad De Pers voor de app.
Smartphone en tablets
Gebruikers van smartphones, de iPad of andere tablets kunnen via
www.i-pers.nl de app gratis downloaden en op het beginscherm plaatsen.

iPers
d

Schietpartij in Alphen eist zeven levens

VOORPAGINA

Tagnit senisci llaortie tion voluptat. Ommodio nsecte dipsustrud euiscilla feum veEro ero ex erostin heniamcore feu feu faci bla feummolessed
molobore cons exero

EERST
PERSPEC TIEF
UIT & THUIS

Gepubliceerd:29-04-2011 08:47
Auteur: Fokko Ebbens

MARK S SOORT MENSEN

iP
iP
ers
ers

WETEN
SPORT

Schietpartij in Alphen eist zeven levens
VOORPAGINA

d

Pdolorer sim iriure vendreet num dolore commy niat aliquat nullam illan hendio
odiat ing euis aliquat. Duis nonsequat, consenit del dolummy nibh eummy nos dio
do dolum am eugait nim velent iure minisse minci tio consequip et, conumsandiam
auguer sim eum ad dolor sequis nim zzrilis am ipsuscipit eum dolor sendipit, suscing etummy nostie veliquam quis alisit, quissent augiam dignibh eum do eugiamet
praesseniam velenim am nulla feu faciliq uissim il iriusci liquat. Accumsa ndreetue
modolor percing elenim veraesse erciduipis euguer secte facilis am, core duis et la
consequate dolorperos aci tet, sis at aut ad euip ectet illa feugiat, quisi.
Ro consequ ametuer aessequissi.
Em nonulputat aut nosto consequatem volobor peraestisim niat. Do ea am quisim

EERST

COLUMNS

PERSPECTIEF
UIT & THUIS

E X TR A

MARKS SOORT MENSEN
WETEN

L A ATSTE NIEUWS

SPORT
COLUMNS

DOSSIERS

EX TRA
L A ATSTE NIEUWS
DOSSIERS

VIDEO’S
SLIDESHOWS

Highlights

STRIPS
Er am iureet
doloboreet lam

Er am iureet
doloboreet lam

Er am iureet
doloboreet lam

Er am iureet
doloboreet lam

KR ANT

Venim ese do odolortin hent landit lor sum
dolore con henim ip
eum velis duis exer

Venim ese do odolortin hent landit lor sum
dolore con henim ip
eum velis duis exer

Venim ese do odolortin hent landit lor sum
dolore con henim ip
eum velis duis exer

Venim ese do odolortin hent landit lor sum
dolore con henim ip
eum velis duis exer

DOWNLOAD PDF

iPers@DePers.nl | Twitter.com/De_Pers | Facebook.com/DePers | DagbladDePers.Hyves.nl | Youtube.com/DagbladDePers | DePers.nl

DOWNLOAD EPUB
ZOEK

Tagnit senisci llaortie tion voluptat. Ommodio nsecte dipsustrud euiscilla feum veEro ero ex erostin heniamcore feu feu faci bla feummolessed
molobore cons exero

VIDEO’S
SLIDESHOWS
STRIPS

Gepubliceerd:29-04-2011 08:47
Auteur: Fokko Ebbens

KRANT

Pdolorer sim iriure vendreet num dolore commy niat aliquat nullam illan hendio
odiat ing euis aliquat. Duis nonsequat, consenit del dolummy nibh eummy nos dio
do dolum am eugait nim velent iure minisse minci tio consequip et, conumsandiam
auguer sim eum ad dolor sequis nim zzrilis am ipsuscipit eum dolor sendipit, suscing etummy nostie veliquam quis alisit, quissent augiam dignibh eum do eugiamet
praesseniam velenim am nulla feu faciliq uissim il iriusci liquat. Accumsa ndreetue
modolor percing elenim veraesse erciduipis euguer secte facilis am, core duis et la
consequate dolorperos aci tet, sis at aut ad euip ectet illa feugiat, quisi.
Ro consequ ametuer aessequissi.
Em nonulputat aut nosto consequatem volobor peraestisim niat. Do ea am quisim
zzriuscilit la feu faccum nulpute magna feum adit vendiam commodipis nullutpat.
DuipsumAt. Ut wissequ ipisim inim diat.
Mod exeros dolorer cidunt lummy nis niam, commy nummolorem venibh essisit
velit inissim alismod oluptat wis ea feum ipsustis nonsendit num doloreet lum velisis
ciduissisim quamet praessis dolorpe rciduis ero odipit, quis at lore te facipis at amet
niamet alit volendi gniate feum quisit prat, sequametuer in hent ilisi tisit, sequat.
Reetum iril digna facip eu faccummy nostrud mod eugue dolorpe raessisim autpate
tinim quat, sim dolor sequisc ilisse cons aciduisi et in utpat, velit velent velissi.
Gait acin ea ad ero od dolorti ncipit veraesequip er sim iure min volore feugiatinibh
ectet ilit vendiam dolobore tin henim quam volum inim quipsum dolum ero consequam ver sent num iure tet, quamcom modolor augait ing elent am, volorem el

Highlights
Er am iureet
doloboreet lam

Er am iureet
doloboreet lam

Venim ese do odolortin hent landit lor sum
dolore con henim ip
eum velis duis exer

Venim ese do odolortin hent landit lor sum
dolore con henim ip
eum velis duis exer

Volg Dagblad De Pers op Facebook, Hyves en Twitter. Lees het laatste nieuws op depers.nl of abonneer
je op artikelen met eLinea. De krant is te downloaden met de app PressReader, gratis natuurlijk.

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD EPUB
ZOEK

7 dagen per week
24 uur per dag
SHOPPEN

Scrum

www.informatique.nl
Wij verkopen Japanse en
Koreaanse merk kleding.

in 1 online winkel.

OPENHAARDHOUT
www.haardhout.nu

Meer weten?

thuisstudie.nl

DECOKAYVANLOENEN.NL
Je eigen foto levensgroot op behang!
Via onze website kan je in een paar eenvoudige
stappen je mooiste foto uploaden om af te laten
drukken op fotobehang.

de mooiste mode
online

 .nl
alleen de beste acties
neshop ren
De Onli
wange
voor z
Verf voor binnen
en buiten tot wel
30% goedkoper en
supersnel bezorgd.

Alles voor kamperen,
tuin en (winter)sport

de-wit.nl
DE GROOTSTE COLLECTIE

HAARDSTELLEN
WWW.HAARDSTELLEN.NL

LongLady.nl Abonnement.nl
Lange
ruim 700 titels
PERS10 10% Korting
Kleding voor
Met Code “

Eerst

9

Column Tommy Wieringa

bij onderstaande webwinkels

Speciaal voor de lezers
hebben wij voor u een kortingscode met maar liefst
10 % korting. U kunt uitchecken
met de kortingscode: DPS10
www.viviclothes.nl

Dagblad De Pers Dinsdag 15 november 2011

vrouwen

”

Uw webwinkel in dagblad De Pers? Bel 088-0133234
of mail televerkoop.depers@whm.wegener.nl

et Van Noord sta ik buiten het clubhuis in de
kou, een glas bier in de
hand. Op het veld wordt getraind
onder de lampen, daarbuiten is
het donker. Van een afstand zien
sportvelden bij avond eruit als
paleizen van licht, geweven tussen metalen masten die hoog in
de hemel steken. Van Noord en ik
zijn eerder van het veld gegaan,
we waren verreweg de oudsten.
Met de discretie van leeftijdgenoten wisselen we klachten en
klachtjes uit.
Zondag wordt zijn vrouw
veertig. Hij heeft nog geen cadeau. ‘Een bos bloemen zal het
wel worden’, zegt hij. Ik vraag of
dat niet een beetje onromantisch
is. Hij trekt met zijn schouders.
‘Ze heeft ook al een waterkoker
gehad.’
‘Dat is geen cadeau, dat is witgoed.’
Hij denkt even na. ‘Dan koop
ik morgen wel een boekenbon.’
Op het veld zijn dampende
jongemannen in de weer met de
scrumbok, een metalen gevaarte
dat dienst doet als de scrum van
de tegenstander. Als een blind
beest schuift het achterwaarts
over het veld. Vaak denk ik aan
het schilderij ‘Scrum’ van Pyke
Koch, waarop inderdaad een
scrum is afgebeeld. Ik heb lang
naar dat vreemde, bewegingloze
schilderij gekeken. De scrum van
Koch staat in een sneeuwjacht
tegen een donkere hemel, doelloos en eenzaam. Er is weliswaar
een spelsituatie afgebeeld, maar
er is geen bal in het spel en ook
geen scrum-half om de bal uit de
scrum te halen, we zien slechts
mannen die tegen elkaar aan duwen, bevroren tot één lichaam
van armen, ruggen en benen,
krachten die tegen elkaar inwerken tot er volledige stilstand is
bereikt – de loopgraven van de
Westhoek. Een monument voor
de patstelling.
Jaren achtereen heb ik elke zon-

M

dagmiddag in de scrum doorgebracht. Ik weet hoe het er voelt
en ruikt. Soms het geluk van een
frisgewassen broekje, maar
meestal niet.
Je hoort en ziet er bijna niets.
Je bevindt je in het hart van een
hecht vlechtwerk van medespelers. Als tweederijer is je zicht
beperkt tot de benen en konten
van de mannen voor je. Soms
doemt in die tunnel van vlees het
gezicht van een tegenstander op
die zich in dezelfde benarde,
maar gespiegelde omstandigheden bevindt.
Eens vertelde ik een vriend
hoe ik op een heldere, koude
middag had gezien dat er een
paar herfstblaadjes onder de
scrum door woeien. Ik verbeeldde me dat ik ze zacht had horen
ritselen. ‘Poëzie’, zei hij. ‘De poëzie die na de bloeddorst komt.
Dan weet je dat het tijd is om op
te stappen.’
Dit speelde zich vijf jaar geleden af. Sindsdien negeer ik
herfstblaadjes die over het veld
dwarrelen.

Tommy Wieringa is auteur van
onder meer de roman Caesarion.

En de goedkoopste
zorgverzekeraar is...

Voor het geld hoeven ze
het nog niet te doen

Amsterdam 240 euro. Zo groot is
komend jaar het verschil tussen de
premie die je betaalt bij de goedkoopste en duurste zorgverzekeraar. Let wel, het gaat dan om de
basisverzekeringen. Univé Zekur
is het goedkoopst; daar betaal je
1.110 euro per jaar. De Amersfoortse rekent volgend jaar 1.350
euro voor hetzelfde pakket volgens www.verzekeringsite.nl.

Den Haag Het is nog niet voor iedereen lonend te gaan werken.
Dat geldt voor alleenstaande ouders en paren die uit een uitkering
komen. Een alleenstaande ouder
die vier dagen in de week gaat werken voor het minimumloon, ziet
z’n inkomen met 4 procent dalen,
blijkt uit onderzoek van de overheid. Het kabinet neemt maatregelen om dit te veranderen.

Internetbankieren
stuk onveiliger in 2011

Wim de Bie wordt
professor in de satire

Amsterdam De schade die banken
lijden door fraude met internetbankieren stijgt. In 2010 bedroeg
de schade 9,8 miljoen euro, dit
jaar is dat alleen al in de eerste
helft van het jaar 11,2 miljoen
euro, blijkt uit cijfers van de NVB.
Ook het aantal fraudegevallen zit
in de lift. Vorig jaar waren er 1.383
incidenten, in de eerste helft van
dit jaar waren het er al 2.400.

Tilburg Nee, het is geen grap, het is
écht waar, zei hij er zelf maar meteen bij: cabaretier, zanger en
schrijver Wim de Bie gaat volgend
jaar een paar maanden college geven aan de Universiteit van Tilburg. Het gaat om een masterclass
satire. Met een groep van 20 masterstudenten doet hij onderzoek
naar zowel vroege als hedendaagse satire.

Vrome verkwister

Soldaten spelen met shuttles

Glibberig goedje

In de VS heeft een 65-jarige non bijna een miljoen
dollar vergokt. Ze werd niet tot de gevangenis
veroordeeld, wel tot een leven in schande.

Rusland gaat militairen trainen door ze
te laten badmintonnen. Defensie is van plan
10.000 rackets aan te schaffen.

Nooit meer gedoe met het laatste restje ketchup.
Door vleesetende planten te bestuderen hebben
wetenschappers een superglijmiddel ontwikkeld.
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De inval in Irak was reden voor
Jay Z niet op tour te gaan.

Perspectief

John Meneilly Manager van Jay Z

De methode

Heineken
#Bier Heineken zou zo zijn eigen manier hebben om af te rekenen met

vijanden: kapot procederen. Een vermeend slachtoffer komt in opstand.

Henk Willem Smits

B

eslagerijHeineken.nl, heet
de nieuwe website van
Frank van Hoorn, waarmee
hij probeert de vele beslagleggingen en ander gebruik
van rechtsmiddelen van Heineken
Nederland aan de kaak te stellen.
‘Laat toch, zeggen vrienden tegen
mij. Maar nee. Het heeft mij miljoenen gekost, ik heb een zware burnout gehad en een crediteur bedreigde
mij over de telefoon terwijl ik met
mijn vrouw Sylvana Simons (de tvpresenstatrice – red.) in de auto zat.
Ze was helemaal van streek. Een Heineken-jurist zei ten onrechte dat ik
geld naar Costa Rica had weggesluisd. Ik was daar net getrouwd. Ze
proberen de tegenpartij met alle mogelijk middelen onder druk zetten.
Dit gedrag moet een keer stoppen.
Vandaar mijn website.’
Heineken Nederland te Zoeterwoude is het dochterbedrijf van de
bierproducent dat zich bezighoudt
met distributie, horeca-exploitatie en
evenementen in Nederland.
Het ontstaan van de website vindt

zijn oorsprong in 2003. Toen ging entertainmentbedrijf Van Hoorn Company failliet, nadat Heineken Nederland beslag had laten leggen op alles
waar beslag op te leggen viel. Het bedrijf zou een ‘wanprestatie’ hebben
geleverd bij het organiseren van een
evenement voor Heineken in de Rotterdamse Ahoy met topartiesten Jay Z
en Erykah Badu. Het ging mis toen
toenmalig president Bush besloot
vlak voor het concert zou plaatsvinden Irak binnen te vallen. Uit angst
voor aanslagen op vliegtuigen bleven
de Amerikaanse supersterren liever
even thuis en zegden af. Dat wordt
bevestigd in een verklaring die de manager van Jay Z heeft opgesteld. ‘Een
belangrijke (zo niet de enige) reden
voor Jay Z om niet op tour te gaan,
inclusief de concerten [in Ahoy], was
de inval in Irak en de daaraan gerelateerde veiligheidsproblemen.’
Heineken ontkent toch: ‘Volgens
het vonnis van de rechter heeft Van
Hoorn Company niet kunnen bewijzen dat de artiesten ooit geboekt waren, laat staan dat ze afgezegd hebben
wegens de oorlog in Irak,’ aldus HansSjouke Koopal van Heineken Neder-

land. Het concert moest worden verplaatst naar september of worden
afgelast. Heineken koos voor dat laatste. Van Hoorn beriep zich op overmacht, maar Heineken wilde van
geen overmacht weten en beschuldigde Van Hoorn van wanprestatie.
Als Jay Z niet kwam, dan moest Van
Hoorn dat maar oplossen.Waarom
niet Jantje Smit boeken? ‘Maar dat
kan natuurlijk niet’, zegt Van Hoorn.
‘Publiek voor Jan Smit is totaal anders dan het publiek dat op Jay Z en
Badu afkomt.’
‘Het verhaal over Jan Smit is onzin’, reageert Heineken-woordvoerder Koopal. ‘Van Hoorn heeft het
concert zelf afgelast en de acht ton
aan voorschotten nooit terugbetaald
aan Heineken. Het klopt dat er beslag
is gelegd, maar een aanbod van Heineken om dit beslag op te heffen is
niet geaccepteerd door Van Hoorn.
Hij vroeg zelf het faillissement van
zijn bedrijf aan. Het is dus niet juist
dat Heineken het faillissement heeft
veroorzaakt. Ook de rechtbank
kwam tot deze conclusie.’
Opvallend is dat Heineken in een
brief (in bezit van deze krant) aan

energiemaatschappij Eneco, die het
evenement ook zou sponsoren, zich
later zelf juist wel beriep op overmacht. Het kan gebeuren dat artiesten afbellen, dat komt vaker voor in
de entertainmentbranche, liet de
brouwer aan het energiebedrijf weten. ‘In de rechtbank vond Heineken
een beroep op overmacht nog onzin,
een dag later schreven ze die brief aan
Eneco,’ reconstrueert Van Hoorn.
Toevallig is in juli dit jaar nog de presentatie van een nieuw door Heineken geïnitieerd evenement uitgesteld
vanwege afzeggingen door artiesten.

Leugenachtig
Curator Marc van Zanten rept met
geen woord over wanprestaties of
weggesluisd geld in zijn verslagen
over Van Hoorn Company. Sterker,
Van Zanten houdt de brouwer verantwoordelijk voor het faillissement, en
is al jaren aan het procederen. Het
hoger beroep loopt nog. ‘Ik claim 1
miljoen euro en de curator claimt 2,7
miljoen euro van Heineken’, zegt Van
Hoorn. Tussen de regels door valt uit
de faillissementsverslagen op te maken dat Rabobank Graafschap

Noord, Van Hoorns voormalige huisbank en schuldeiser, de curator steunt
in deze strijd.
De curator heeft in juni dit jaar
zelfs aangifte gedaan van meineed
tegen een jurist van Heineken, Ron
Jansen. Die heeft in de rechtbank aldus de curator ‘aantoonbaar leugenachtig verklaard ten einde de rechtbank een onjuist beeld te geven van
de gang van zaken, met als enig doel
de rechtspositie van Heineken te versterken en de procedure te winnen.’
Van Zanten spreekt niet met journalisten, vertelt Van Hoorn. ‘Dat doet
hij niet meer sinds zijn laatste faillissementsverslag waarin hij melding
maakte van de aangifte. Heinekenjurist Jansen en advocaat Charlie
Moons hebben hem zakelijk en privé
aansprakelijk gesteld, want hun ‘goede naam’ zou zijn aangetast. Van Zantens gezin schrok ervan. Ik vind dat
een smerige streek.’
Van Hoorn zelf heeft ook nog aangifte gedaan tegen Moons, vanwege
valsheid in geschrifte. ‘Voor ik aangifte deed, heb ik Ton Jongbloed,
hoogleraar Beslagrecht aan de Universiteit van Utrecht, geraadpleegd,’

Kick-off uitgesteld

Olm

Kooistra

Op 14 juli 2011 zou Heineken een nieuw
muziekevenement presenteren, maar dat werd
uitgesteld vanwege afzeggingen van artiesten.

Op 18 augustus dit jaar deed de rechtbank
uitspraak in de zaak tegen Olm. Op 29 september
werd de kleine brouwer failliet verklaard.

Horecatycoon Sjoerd Kooistra pleegde op 28 juni
2010 zelfmoord. Hij was daarvoor in conflict
geraakt met Heineken, die hij niet meer betaalde.
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Meer mensen vinden
dat ze zijn gemangeld.

Perspectief

Frank van Hoorn Concertorganisator

zegt Van Hoorn. Koopal bestrijdt de
juistheid van beide aangiftes. ‘Van
meineed is totaal geen sprake. Tot op
heden hebben wij geen enkele informatie of stukken ontvangen waaruit
blijkt waarop de beschuldiging is gebaseerd. Die zogenaamde valsheid in
geschrifte heeft materieel niks te betekenen. Ergens waar ‘is ontbonden’
stond, had ‘wordt ontbonden’ moeten staan. De Deken van de Orde van
Advocaten heeft de klachten van Van
Hoorn daarover al afgewezen.’
Heineken Nederland lijkt vaker
met een vast stramien te werken als
het in een juridisch conflict belandt.
Op bankrekeningen, onroerende en
roerende zaken waar beslag op valt te
leggen, wordt beslag gelegd. Soms
terecht, maar soms met vergaande
gevolgen, namelijk dat een bedrijf
onterecht failliet gaat. ‘Het heeft niks
meer met je recht halen te maken’,
vindt Van Hoorn. ‘Het lijkt wel bedrijfspolitiek bij Heineken om zo
veel juridische druk te leggen dat alles
vloeibaar wordt.’
De val Sjoerd Kooistra’s horecaimperium is een bekend voorbeeld
dat werd ingeleid met een reeks be-

slagen op diens bedrijf en persoon.
Maar gezien uitspraken van de rechter lijkt Heineken in dat geval gelijk te
hebben gehad.
Dat geldt ook voor de kwestie
Olm, afgaande op de uitspraak van
de kortgedingrechter, de eerste en tot
nu toe enige uitspraak in deze zaak.
Brouwer Olm zou zijn goedkopere
bier in Heinekenfusten hebben gepompt en verkocht aan kroegen.
Controleurs van Heineken konden
zodoende niet zien dat er eigenlijk
ander bier dan hun bier werd getapt.
Heineken liet privédetectives posten
bij kroegen en verzamelde bewijs
waarmee het de kortgedingrechter
wist te overtuigen. Ook werd op alles
bij Olm beslag gelegd. De kasstroom
droogde op en Olm viel om. Wellicht
terecht, maar mochten de beschuldigingen van Heineken in de toekomst
toch niet blijken te kloppen, dan is de
kleine concurrent toch al van de
markt verdwenen.
‘Ook hier lijkt het erop dat dit beslag werd gelegd om oneigenlijk druk
uit te oefenen, niet alleen om recht te
halen’, vertelt Van Hoorn. ‘Want de in
totaal 49 beslagen werden vooral bij

klanten van Olm gelegd. De Nederlandse rechtbanken hebben het er
maar druk mee. De politiek zou eens
onder de loep moeten nemen hoe
Heineken de rechtbank verstopt met
procedures. Op basis van mijn eigen
ervaringen maar ook wat we allemaal
zien gebeuren in andere gevallen,
vind ik dat Heineken het recht misbruikt voor eigen economisch gewin.’

Reservebank
Voor Heineken Nederland zijn problemen met curatoren geen zeldzaamheid, die klagen vaker. In Rotterdam bijvoorbeeld procedeerde
een curator van een restaurant vijf
jaar lang tegen de brouwer, zo blijkt
uit uitspraken op rechtspraak.nl. Heineken won in dit geval.
In Groningen botste de brouwer
met curatoren over de stroom aan
faillissementen van pachters van wijlen Sjoerd Kooistra. Heineken bleef
ondanks al die faillissementen Kooistra gewoon financieren. Ook op die
manier wist de brouwer de juridische
macht dus handenvol werk te bezorgen. Heineken claimde bij een Kooistra-faillissement in 2006 in Gronin-

gen geld uit de boedel. Een curator
die dat niet pikte ging procederen. Als
Heineken zich meldde als schuldeiser, moest het de boekenen openen
over de afspraken met Kooistra. De
curator won de rechtszaak.
Een bedrijf kan ook failliet gaan
door simpelweg een rekening niet te
betalen. Premium Connection (PC)
leverde grappige weggevertjes aan bedrijven. Zo kon het in China de hand
leggen op een partij plastic ‘dug outs’,
reservebanken in voetbalstadions.
Heineken wilde die wel weggeven bij
kratten Amstel bier, Amstel was op
dat moment sponsor van de KNVBbeker en de Champions Leage. Maar
tijd was een factor en er ontstond een
dispuut over de levertijd. Heineken
liet een deel van de reservebanken per
vliegtuig vervoeren, de extra kosten,
230.000 euro, verrekende het met de
factuur van PC. De winstmarge was
twee ton, dus het bedrijf stond
prompt in de min. PC startte een bodemprocedure tegen Heineken en
won die in september 2006.
Te laat. Door de neergaande economie op dat moment en het lange
uitblijven van de betaling was het al
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failliet, meldt het curatorenverslag.
‘En zo heb ik al meer reacties gekregen van mensen die vinden dat ze
zijn gemangeld door Heineken’, zegt
Van Hoorn. ‘Door mijn website hoop
ik er meer te vinden en misstanden
aan de kaak te kunnen stellen.’
Van Hoorn organiseert weer evenementen, zoals in de Oekraïne,
waar hij de openingsconcerten van
de nieuwe stadions voor het EK voetbal van 2012 produceerde, met Shakira en Anastacia. In Nederland heeft
hij het nog steeds moeilijk. ‘In de
rechtbank schilderde Heineken mij,
waar journalisten bijzaten, af als
krabbelende ondernemer. Moons
noemde mij ‘een lamzak’, terwijl ik al
twintig jaar met succes dit werk deed.’
Heineken ontkent dit voorval.
‘Door de reputatie van het grote Heineken krijg jij als kleine ondernemer
automatisch de zwarte piet. Ook
rechters trappen daar in, als er sprake
is van twijfel, weegt het woord van
Heineken altijd zwaarder. Jammer,
want ik heb bewijzen dat ze lang niet
altijd de waarheid spreken, die laat ik
zien op de site. Het doet mij denken
aan witteboordencriminaliteit.’

Beslag leggen

Beslag leggen (2)

Beslag leggen (3)

Een beslaglegging wordt verricht voor vonnis
wordt gesproken in een civiel conflict. Bedoeling
is dat de wederpartij niet zijn bezit wegsluist.

Het krijgen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag is in Nederland procedureel gezien
eenvoudig, aldus de Raad voor de Rechtspraak.

Beslag leggen is in Nederland veel eenvoudiger
dan in de ons omringende landen,
aldus de Raad voor de Rechtspraak.
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Sparen bij de ASN Bank is goed voor mens, dier en klimaat. En voor uzelf. Want ASN Ideaalsparen
geeft u 2,6%* rente zonder beperkende voorwaarden. En u krijgt nu de schitterend uitgevoerde
National Geographic Scheurkalender 2012 cadeau! Heeft u al een rekening ASN Ideaalsparen?
Stort dan vóór 1 januari a.s. € 500,- bij en ook u krijgt de scheurkalender thuis gestuurd.
Meer weten? Kijk op www.asnbank.nl of bel gratis 0800-0380 (ma/vr).

* Variabele rente per 26 oktober 2011. Wijzigingen voorbehouden. Per adres ontvangt u maximaal één scheurkalender. Deze aanbieding geldt tot 1 januari 2012 en geldt niet in combinatie met andere acties. De ASN Bank is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. Op tegoeden van klanten
bij de ASN Bank is het wettelijke depositogarantiestelsel van toepassing.
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DNA-bewijs is al moeilijk,
familial DNA is nóg moeilijker.

Weten

Ronald Meester Hoogleraar wiskunde aan de VU

‘Ieders DNA in de database
hebben is niet verstandig’

Vraag aan de wetenschap

Waarom hebben we ‘dierentalen’
nog niet ontcijferd?
Vooraanstaande wetenschappers
beantwoorden vragen van lezers
U heeft een vraag? Ga naar
www.depers.nl/vraagteken

GETTY IMAGES

Gedragsbiologe Liesbeth
Sterck van de Universiteit
Utrecht:

Met speuren
naar ‘familial
DNA’ krijgt
Justitie er een
mogelijkheid bij.
GETTY IMAGES

#CSI

Binnenkort mag Justitie kijken of er
familie van een verdachte in de DNAdatabase zit. Is dat slim, of zijn er risico’s? Wiskundigen Ronald Meester en
Klaas Slooten willen het weten.
Marcel Hulspas
Amsterdam

Als rechercheurs geen exacte match
kunnen vinden tussen het DNA van
een verdachte en enig DNA-profiel in
de DNA-databank, dan kunnen ze in
diezelfde databank op zoek gaan
naar bijna-matches: DNA dat er veel
op lijkt. DNA van familieleden, wellicht. Een dergelijke treffer kan een
vastgelopen politie-onderzoek weer
vlot trekken. In veel Amerikaanse staten, en in Engeland, is dit speuren
naar ‘familial DNA’ al toegestaan.
Vandaag debatteert de Eerste Kamer
over toelating in ons land. De wiskundigen Ronald Meester en Klaas
Slooten – de een hoogleraar aan de
Vrije Universiteit, de ander verbonden aan het Nederlands Forensisch
Instituut – willen onderzoeken wanneer de methode zinvol is. En wat er
mis kan gaan.
Wanneer mag justitie in haar DNAdatabase op zoek gaan naar het
DNA van mogelijke familieleden?
Klaas Slooten: ‘Op dit moment mag
daar niet actief naar worden gezocht.
Maar het kan wel toevallig opgemerkt
worden, en dan kan die vondst in het
onderzoek een rol spelen. Bijvoorbeeld dat je ziet dat het DNA van een
verkrachter erg veel lijkt op het DNA
van het slachtoffer. Het wetsvoorstel
maakt actief zoeken mogelijk, maar
stelt als voorwaarde dat het misdrijf
ernstig genoeg moet zijn, en het is bedoeld als laatste redmiddel, om een
volstrekt vastgelopen onderzoek vlot
te trekken.’

Welke verwanten kun je ontdekken?
Slooten: ‘Je kunt ouders en kinderen
aan elkaar koppelen, broers en zussen, wellicht ook halfbroers en -zussen. Het opsporen van neven en nichten is waarschijnlijk onhaalbaar.
Daarvoor is een standaard forensisch
DNA-profiel niet informatief genoeg.
En een bijna-match is maar een begin. Je moet verder onderzoek doen.
Als de match puur toeval is, verwacht
je dat de overeenkomst weer verdwijnt bij verder DNA-onderzoek.’
En als de verwantschap steeds
waarschijnlijker wordt?
Ronald Meester: ‘Het is niet zo dat je
dan direct van je bed wordt gelicht
omdat je broer een verdachte is. En de
uitkomst blijft altijd onzeker – als
statisticus kun je zeggen: stel dát er
een familielid in de database aanwezig is, dan is de kans minimaal zusen-zo dat we die dan ook vinden.’
En stel dat er in feite géén verwant
in de database zit..
Meester: ‘Dan kan er toevallig tóch
een bijna-match optreden. Ook die
kans moet je apart berekenen. We gebruiken dan een zogenoemde likelihood ratio om de kansen onder de
verschillende scenario’s met elkaar te
vergelijken.’
Dat klinkt ingewikkeld. Het grote
publiek kijkt naar CSI en denkt:
ha! Een bijna-match! Ze hebben
zijn familie gevonden!
Meester: ‘DNA-bewijs is altijd veel
gecompliceerder dan de burger
denkt. Je kunt niet spreken van ‘de
kans dat dit een vader of broer van de
dader is.’ Ik geef hierover vaak college,
of lezingen aan juristen, medisch biologen, politiemensen – ze vinden
het allemaal buitengewoon interessant maar ‘gewoon’ DNA-bewijs is
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lijk ook eerder aangeleerd zijn. Of
deze dieren communiceren tijdens
de jacht om elkaar aanwijzingen te
geven voor een beter eindresultaat,
moet nog onderzocht worden. De
meeste dieren gebruiken signalen
zoals geluiden en gelaatsuitdrukkingen om iets over zichzelf aan te
geven (ik ben boos/bang/opgewonden). Bij enkele soorten duiden
sommige signalen (alarmroep) op
iets in de omgeving en resulteren
zonder dat de anderen het roofdier
zien in een gepaste reactie (vluchten). De betekenis van een diersignaal is dus soms vergelijkbaar met
woordbetekenis. Er is echter nog
geen overtuigend bewijs voor
grammatica bij dieren. Diercommunicatie is dus geen taal.’

Antwoord van de lezer:

‘Communicatie-uitingen van
dieren zijn geen taal zoals mensen
taal gebruiken. Met taal kunnen
mensen dingen aangeven die er op
dat moment niet zijn, bijvoorbeeld
omdat deze zich op een andere plek
bevinden, of in het verleden of toekomst spelen. Daarnaast geeft taal
een arbitrair signaal, een woord, en
wordt betekenis afgeleid uit de
grammatica, de volgorde van
woorden.’
‘Bij een beperkt aantal soorten is
de communicatie bestudeerd. Hoe
dieren communiceren, zoals wolven of chimpansees tijdens gezamenlijke jacht, is niet duidelijk.
Verschillende rollen kunnen name-

‘Vraagteken’ wordt mogelijk
gemaakt door de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek, de nationale wetenschapsfinancier.

Eigen stamcellen
tegen Parkinson

Nano-autootje
rijdt op licht

Amsterdam In de hersenen van
mensen met Parkinson zijn stamcellen aanwezig en die zijn in staat
uit te groeien tot nieuwe hersencellen. Dat concluderen medewerkers van het Nederlands Instituut
voor Neurowetenschappen en de
universiteit van Milaan. Ze kunnen mogelijk worden aangezet
voor het herstel van het aangetaste
hersengebied.

Groningen Chemicus Ben Feringa
en zijn onderzoeksgroep hebben
een molecule ontwikkeld dat kan
‘rijden’ als een autootje. De vier
pootjes van het molecule (dat afgelopen week de omslag van het
tijdschrift Nature sierde) kunnen
in beweging worden gebracht met
behulp van elektrische energie, afkomstig uit de punt van een Scanning Tunnel Microscope (STM).

‘Ik dacht dat dierentalen allang ontcijferd waren. Maar dan moet je
wel fluisteren...’ (Bas van Rossum)
Meer lezersantwoorden op www.
depers.nl/vraagteken

Volgende week:
(van Paul Edmonds): Waarom
wordt alleen zijn als iets negatiefs
gezien?

voor hen al heel moeilijk, en familial
DNA is nóg ingewikkelder.’
Kun je die statistiek aan rechters
uitleggen, in een rechtszaak?
‘De wet komt eraan, het onderzoek
gaat tot de mogelijkheden behoren.
Dus moéten we onderzoeken wat de
mogelijkheden én valkuilen zijn.’
Zal er straks vaak onderzoek naar
familial DNA worden gedaan?
Slooten: ‘Dat weten we niet. Dat zal
van het succes afhangen. In NieuwZeeland, waar het al langer kan en
waar ze een DNA-database hebben
die met de onze vergelijkbaar is, zijn
maar weinig zaken echt dichter bij
een oplossing gebracht. Als dat hier
ook gebeurt, dan neemt het enthousiasme voor familial DNA snel af,
denk ik. Het is duur en tijdrovend onderzoek. Maar in Engeland is in de
jaren 2003 – 2010 zo’n 190 keer gezocht naar familial DNA, en daar
zouden tientallen vastgelopen zaken
op die manier alsnog opgelost zijn.’
Dankzij een grotere database?
Slooten: ‘In Engeland en Wales kom
je al snel in de DNA-database. Ze hebben daar enkele miljoenen DNAprofielen opgeslagen. In Nederland
hebben we er iets van 120.000. Dan
zou je zeggen: kleinere database, kleinere kans om verwanten te vinden,
kleinere kans op succes. Maar dat
hoeft helemaal niet zo te zijn. Door
enorm veel mensen in je database te
stoppen, ‘vervuil’ je die database misschien alleen maar.’
Dus ieders DNA in de database
stoppen is onverstandig?
Meester: ‘De kans op missers, en
daarmee tijdverlies, wordt daarmee
ook veel groter. En over dat laatste
hoor je vanuit het buitenland helaas
maar weinig.’

Therapie verandert
het kinderbrein
Amsterdam Cognitieve gedragstherapie leidt bij kinderen met
dwangstoornissen niet alleen tot
het verminderen van de symptomen, maar ook tot veranderingen
in de hersenen. Dat blijkt uit onderzoek van kinder- en jeugdpsychiater Chaim Huyser. Hij toonde
dit aan bij 29 kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 8 en 18
jaar met een dwangstoornis.

GETTY IMAGES

Lage rugpijn geen
psychische klacht

Virtual reality
voor psychologen

Groningen Rugpijn zit minder ‘tussen de oren’ dan veel artsen zeggen. Dat blijkt uit onderzoek van
promovenda Rita Schiphorst
Preuper. Ze onderzocht meer dan
vijfhonderd patiënten met lage
rugpijn, mat hun psychische gesteldheid en constateerde dat de
relatie tussen psychologische factoren en fysieke beperkingen zwak
is.

Maastricht De faculteit Psychology and Neurosciences van de universiteit in Maastricht heeft een
virtual reality lab in gebruik genomen waar, bijvoorbeeld, iemand
met een eetstoornis virtuele voeding kan eten, een proefpersoon
‘getuige’ kan zijn van een overval
(om te zien wat hij onthoudt), of
iemand met hoogtevrees een virtuele afgrond in kan kijken.

Puur toeval

Coincidenza!

Let the queen decide!

Onderzoek wijst uit dat het opgooien van een
munt géén fiftyfifty-kans oplevert. De zijde die bij
het opgooien boven ligt, eindigt iets vaker boven.

De halve finale van het EK voetbal in 1968 (ItaliëRusland) bleef 0-0. De regel was toen nog dat er
dan een muntje werd opgeworpen. Italië won.

De Britse wet bepaalt dat als in een district beide
kandidaten evenveel stemmen halen, de geachte
afgevaardigde met een muntje gekozen wordt.

KOOP VANDAAG OP
SWEETDEAL.NL

SWEETDEAL VAN DE DAG Je rijbewijs halen? Nu 3 rijlessen van 60 minuten voor de prijs van
1 rijles bij Rijschool Adam! Je proﬁteert van wel 67% korting.

HIGHLIGHTS
• Je betaalt slechts € 39,- voor
maar liefst 3 rijlessen!
• Naast autorijlessen kun je bij
Rijschool Adam ook terecht
voor vrachtwagenrijlessen en
transportdiensten.
• Begin nu met het behalen van je
rijbewijs!

€ 39,-

IN PLAATS VAN
€ 117,-

VOORWAARDEN

JE BESPAART

€ 78,-

67%
KORTING

GA VOOR DEZE
AANBIEDING NAAR
SWEETDEAL.NL

• De voucher is 6 maanden geldig
vanaf de dag van ontvangst.
• De deal geldt alleen voor
startende leerlingen.
• Telefonisch reserveren o.v.v.
Sweetdeal verplicht.
• Je ontvangt de voucher de
eerste werkdag nadat de deal is
afgelopen.
• Deze aanbieding is alleen te
koop op sweetdeal.nl.
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Op veel verlanglijstjes staat:
‘Ik wil naar school’.
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ENJOY AND DO GOOD WWW.DEBETEREWERELD.NL

Spot een Sint, help een
kind met een handicap

Column

Let op: PLASTIC!
k neem groene stroom af, eet
vis volgens de VISwijzer en
scheid mijn afval. Lekker
duurzaam bezig, denk ik dan.
Blijkt nu dat ik plastic door alle
afvoerputjes in huis spoel!
Scrubben, tandenpoetsen, gezicht wassen met anti-pukkelspul... In veel van deze producten zit polyethyleen of PET, lees
ik op de verpakking. En dat betekent: plastic!
Producenten stoppen er minuscuul kleine stukjes plastic in
vanwege de ‘schuurfunctie’:
ideaal om dode huidcellen te
verwijderen. Maar wáárom
plastic? Er zijn veel natuurlijke
alternatieven! Zoals anijszaadjes, kokos of stukjes notenschil.
Uit onderzoek blijkt dat de
plastic deeltjes door de waterzuivering heen gaan en in zee
terechtkomen. Alsof er niet al
genoeg plastic in zee is...
De producenten? Zij vinden
het ‘de verantwoordelijkheid
van de consument’ of betogen
dat ‘plastic niet giftig is’.
Reden voor Stichting De
Noordzee om een petitie te
starten: ‘Ik scrub plasticvrij’. Teken deze op www.noordzee.nl.

I

#Sintspotting

angstvallig door de ouders binnengehouden.
Het is volgens de organisatie dan ook erg belangrijk dat lokale contactpersonen hulp bieden.
Dankzij hun inzet worden kinderen opgespoord
en vervolgens ondersteund met hulp op maat.
Het revalidatieproces wordt ter plekke steeds afgestemd met de ouders of verzorgers. Want het is
van groot belang dat mensen in de omgeving van
een kind bij de revalidatie betrokken zijn én blijven.

Redactie De Betere Wereld
Amsterdam

‘Ik wil naar school’

Overal op de wereld hebben kinderen wensen,
maar de Sint komt alleen bij ons in Nederland.
Sintspotting is dé manier om het sinterklaasfeest
te delen. Zodat dit Nederlandse kinderfeest ook
voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden een feest wordt. Bij hen staat er iets
heel anders op het verlanglijstje. Zij willen leren
lopen, naar school kunnen gaan en kunnen spelen met vriendjes.

Veel van die wensen kunnen nu uitkomen, als
mensen een Sint in Nederland op de foto zetten.
Want elke foto van een Sint die wordt geüpload
naar sintspotting.nl levert het Liliane Fonds 2,50
euro op. Met de opbrengst van de actie helpt de
organisatie kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Meedoen
Gewoon meedoen dus. Thuis, in de buurt, in het
dorp, in de samenleving. Dat is wat kinderen met
een handicap willen. Ook als ze bijvoorbeeld
slecht kunnen lopen, blind of doof zijn. Het Liliane Fonds wil met zijn werk in ontwikkelingslanden bereiken dat kinderen echt meetellen in
hun omgeving. Ook een kind met een handicap
leeft namelijk pas echt als het ‘onder de mensen’
is. Te veel kinderen met een handicap worden nu

Marchien de Ruiter is medewerker van Stichting Noordzee.

Op veel verlanglijstjes van kinderen met een handicap staat: ‘Ik wil naar school’. Dat was ook de
grote wens van Korotimie, een meisje van elf uit
Burkina Faso. Toen Korotimie drie jaar was, kreeg
ze malaria. Die tastte haar hersenen aan en veroorzaakte een halfzijdige verlamming. Ze ontving dringend hulp via lokale hulpverleners. Nu
kan Korotimie lopen met stevige schoenen.
Daarmee loopt ze zelfstandig naar school. Ze is
een vrolijke meid die graag naar school gaat en
nu later zelf juf wil worden.

Elke Sint is geld waard. JAN KRANENDONK

beoordelen. De foto’s met de meeste stemmen
vallen in de prijzen. Dankzij sponsors worden
hele mooie surprises weggegeven, waaronder een
iPad 2.

Win een iPad 2
‘Spot een Sint, help een kind’ is tot en met 5 december de boodschap. Elke foto die wordt geupload naar de website sintspotting.nl levert het
Liliane Fonds 2,50 euro op van de Nationale
Postcode Loterij. Op sintspotting.nl komt deze
weken een bonte stoet sinten voorbij. Alle ingezonden foto’s zijn via de website te bekijken én te

Doe mee: je goede daad is misschien wel een
iPad waard! Maak een foto van een Sint en zet
’m op sintspotting.nl..
www.debeterewereld.nl, volg ons via Twitter:
@debeterewereld of kijk op Facebook en YouTube.

Superstunt Fleurie
Goud bekroonde Fleurie Cru du Beaujolais


Unieke kans!

Een Cru de Beaujolais voor de prijs van een
Beaujolais Primeur!
De Beaujolais staat bij velen bekend om zijn Beaujolais Primeur.
Eigenlijk jammer, want de Beaujolais heeft veel meer te
bieden dan deze makkelijk wegdrinkende wijn. De Cru’s uit de
Beaujolais bijvoorbeeld zijn prachtige wijnen, van de meest
verﬁjnde en verleidelijke tot de meest robuuste. Het is ons
gelukt om u een echte Cru de Beaujolais te mogen aanbieden
voor de prijs van een Beaujolais Primeur.

Domaine de Grands Rochaux - Fleurie Cru du
Beaujolais 2010
Een met een gouden medaille bekroonde cru de Beaujolais.
Licht rood van kleur met iets paars in de rand. Frisse geur met
fruitige impressies van bramen, kersen en bessen.
Vol van smaak met veel hinten van kruidig fruit zoals kersen en
bessen, iets van kruiden. Lange fruitige afdronk met veel fruit.
Serveren op 14-16°C bij diverse culinaire vleesgerechten en
kazen. Nu op dronk en nog 5 jaar te bewaren.

Betalen en bezorging
De levertijd bij bestelling met de onderstaande bon is
10 werkdagen.Levertijd bij bestelling via onze webwinkel is
5 werkdagen. Vanaf vier dozen betaalt u geen verzendkosten.
Bij minder dan vier dozen draagt u € 5,95 bij.
Bij vragen over uw bestelling kunt u bellen met de
Klantenservice op telefoonummer: 0900 - 2021352
(€ 0,45 per gesprek). Het is helaas niet mogelijk uw bestelling
telefonisch of per e-mail door te geven.

Bon Superstunt Fleurie Cru du Beaujolais
Hierbij bestel ik:
___ (aantal) x dozen (6 ﬂessen) Domaine de Grands Rochaux à € 6,95 per ﬂes.

VOORLETTERS

VOORNAAM
M

NAAM
ADRES
POSTCODE

V

HUISNUMMER
PLAATS

TELEFOON
E-MAIL
GEBOORTEDATUM

Adviesprijs € 10,90

Lezersprijs € 6,95

Hierbij machtig ik Buckaroo Payment Service om i.o.v. Wegener NieuwsMedia BV
eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven.

BANK-/GIROREKENING
HANDTEKENING
Stuur de volledig in blokletters ingevulde bon in een envelop naar Webwinkel, ovv
‘Wijnen’, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg.

depers.nl/webwinkel
categorie wijnen

De Pers gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u aan ons
verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. In het colofon van de
krant en op www.depers.nl treft u nadere informatie aan.
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Door Mark Koster, Maarten Bloem en Persis Bekkering

Column Mark Leenards

Valeriaanrally

e Europese crisis lijkt
steeds meer op een spannende film waarin twee
concurrerende brandweerteams
samen allerlei brandhaarden
moeten blussen. Steeds als één
brand geblust lijkt te zijn, dan
laait het vuur ergens anders
weer op. Pyromanen en rampen
drijven de brandweerlieden tot
het uiterste en twee commandanten geven het dan ook snel
op. Net als in de film hoopt iedereen op een goed einde. Helaas is
de eurocrisis geen film.
De relatieve rust op de beurzen afgelopen week was veelzeggend. Het aftreden van twee
politieke zwaargewichten, recordhoge Italiaanse rentes en geruchten over een verlaging van
de Franse kredietwaardigheid
zouden normaliter voor veel
spektakel zorgen. Per saldo eindigden de markten echter in de
plus en ogenschijnlijk ‘high’ van
het rustgevende valeriaan draaiden commentatoren van CNBC
Italiaanse liedjes.
De Italiaanse beurs sloot zelfs
3 procent hoger afgelopen week,
nadat het land op de rand van de
afgrond de politieke steunpilaar
van de afgelopen twee decennia
had verloren. Nu was het aftreden van Berlusconi misschien
wel het meest positieve wat er in
de eurocrisis kon gebeuren (het
geeft het duo ‘Merkozy’ weer

D

Victor Halberstadt: ‘Ik heb nooit enige belangstelling voor het premierschap gehad.’ HOLLANDSE HOOGTE

Leidse professor Victor
Halberstadt for president
#Ministerpresident

De Leidse professor Victor Halberstadt
heeft de ideale papieren om de
nieuwe premier te worden: hij is
adviseur van Goldman Sachs.

kenbank Goldman Sachs. Papademos was slechts president van de
Griekse Centrale Bank, toen Goldman Sachs de Griekse overheid hielp
bij het verhullen van haar werkelijke
schulden.

Eric Smit/Follow The Money
Amsterdam

Bilderberg

Wat hebben de nieuwe president van
de Europese Centrale Bank, Mario
Draghi, de kersverse Griekse premier
Lucas Papademos en Berlusconi’s opvolger Mario Monti met elkaar gemeen? Juist, ze zijn alle drie afkomstig uit Zuid-Europa. Daarnaast zijn
ze ook alle drie zeer goed bekend met
de zakenbank der zakenbanken:
Goldman Sachs. Draghi, de opvolger
van de Fransman Jean-Claude Trichet, stond jarenlang op de loon- en
bonuslijst van Goldman Sachs. De
econoom Mario Monti is sinds zes
jaar internationaal adviseur van za-

De mannen van Goldman, Draghi en
Monti lijken in de op springen staande eurozone een streepje voor te hebben. In Nederland loopt ook iemand
rond die ruim aan deze kwalificaties
voldoet: de Leidse professor Openbare Financiën Victor Halberstadt
(1939). Halberstadt is net als ‘Super
Mario’ Monti internationaal adviseur
van de Amerikaanse zakenbank, alleen is de Nederlander dat al sinds
1991. Halberstadt en Monti kennen
elkaar ook van de stuurgroep van de
Bilderberg Conferentie, waar jaarlijks
vele invloedrijke politici, wetenschappers en industriëlen over de

toestand in de wereld delibereren.
Halberstadt is iemand met een
zeer omvangrijk netwerk. Hij bezat
tal van voorname commissariaten en
was jaren kroonlid van de SER. Daarnaast is hij al jaren vertrouwenspersoon van het Koninklijk Huis. Hij is
op dit moment ook adviseur van premier Rutte. Mocht die op enig
moment niet meer serieus worden
genomen, dan kan hij het stokje overnemen. Toch?
Halberstadt, die in eerste instantie
geen commentaar wil geven, moet
hartelijk om de suggestie lachen. ‘Ik
vind het heel aardig dat u aan me
denkt, maar ik heb nooit enige belangstelling voor dat ambt gehad. Ik
ben er bovendien veel te oud voor.’
Voor de goede orde, met de kritiek
van velen op de rol van Goldman
Sachs in de kredietcrisis is hij het niet
eens. ‘Dat is een onzinverhaal en feitelijk onjuist.’

wat extra macht), maar het lost
de problemen op lange termijn
niet op.
Het resultaat is dat drie van de
vier zwakste landen (Italië, Griekenland en Spanje) binnenkort
verkiezingen houden. De ontevreden burgers moeten dan kiezen uit partijen die normaal de
oppositie voeren, met miljardenbezuinigingen als enig doel. Populistische anti-europartijen in
andere landen winnen ondertussen steeds meer stemmen.
Toch kan de ‘valeriaanrally’
op de beurzen nog wel even aanhouden. De bedrijfscijfers zijn
goed, de Italiaanse rente daalt
weer dankzij ingrijpen van de
ECB en China blijft groeien. In de
film een happy end, maar in het
echte leven alles behalve dat.

Mark Leenards is fondsmanager
van het SBS Global Equity Fund.

Sanoma stapt
in e-commerce

Profiteren van de
obsessie met goud

Amsterdam Tijdschriftenuitgever
Sanoma heeft veel inspirerende
meetings gehad de laatste tijd en
dat levert veel nieuws op. Werd vorige week bekend dat ze interesse
hebben in overname van Radio538, nu is het nieuws dat ze
een ‘strategische samenwerking’
zijn aangegaan met ‘speedveiling’site Veilingacties.nl. Sanoma gaat
zorgen voor meer contacten en
webverkeer, aldus het persbericht.

Hong Kong Chow Tai Fook, een juweliersketen met 1.500 winkels in
het Oosten (bijna alles in China),
gaat de beurs op, zo lezen we op de
The Wall Street Journal-site. 15 december staat de beursgang in
Hongkong gepland, die 3,5 miljard dollar moet opleveren. De
toko van Cheng Yu-tung is tachtig
jaar oud en hoopt nu te profiteren
van de Chinese ‘obsessie met goud
en diamanten’, aldus de krant.

€ 40.-

Persis Hilton Gouden Stier

Openhartige Van Zeijl bekroond en Rihanna kiest voor Mi Moneda
eerlijk-eerlijk, die Corné van
Zeijl. De besnorde en véélgevraagde tv- beleggingsanalist,
in dienst van SNS Reaal, mag zich al
weer voor de derde keer ‘Beste Belegger’ van de lage landen noemen. De
lezers van belegger.nl gaven hem 29
procent van de stemmen in de Gouden
Stier-contest. Knap, want Van Zeijls
SNS-fonds is dit jaar weggezakt met
dik 10 procent, wat nog altijd een stuk
beter is dan het gemiddeld verlies van
de AEX (-15 procent).
Van Zeijl vermoedt dat hij heeft gewonnen vanwege zijn neiging zich nederig te durven opstellen: ‘Tenminste,
ik hoop dat mensen daarom voor mij

H

hebben gekozen.’
Tegenover website
FTM onthulde hij
zijn grootste blooper van dit jaar: zijn
aanprijzing van
vastgoedvehikel
Corio. ‘Dat aandeel
heeft ons veel geld
HH
gekost.’ Hoeveel
wilde hij niet zeggen, maar hij is er wel
openhartig over, dat is al héél wat in
die opgeblazen beurswereld.
Van Zeijl laat zich graag inspireren
door de Amerikaanse obligatiekeizer
Bill Gross van Pimco. De ‘King of Bond’
maakt een fatale misrekening door te

gokken tégen Amerikaanse staatsobligaties, terwijl de yankee-staatsleningen het als gevolg van de plotse Europese obligatiecrisis juist héél goed
hebben gedaan als veilige vluchtheuvel. ‘Ik denk niet dat het uitmaakt of je
fouten maakt. Dat gebeurt iedereen.
Het gaat er om dat je ervan leert.’

Zilverprijs

r kilo

€ 800.- pe

Rihanna en Dutch design
Michelle Mentrop juicht. Rihanna
draagt sieraden van haar merk: Mi
Moneda. Dit weekend spotten we het
Britse goudkeeltje weer met het Dutch
design om haar hals in Londen. Voor
Rihanna ontwierp Mi Moneda zelfs
een speciale set muntkettingen.

Hoera, een jongen

Andere dansjes voor Gaga

Pino in Van Goghs schilderij

Het Klokhuis heeft een nieuwe presentator en hij
heet Maurice Lede, maakte het programma
bekend. Morgen is hij voor het eerst te zien.

Lady Gaga en haar choreograaf Laurieann Gibson
zijn uit elkaar. De reden is onbekend,
gossipsites suggeren dat er een beetje ruzie was.

Vanwege de 35e verjaardag van Sesamstraat is
Van Goghs De slaapkamer nageschilderd met
daarin Nederlandse Sesamstraat-bewoners.
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Het zit in me om
nooit op te geven.
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Conny Groenewegen Ontwerpster

#DutchFashionAward Conny Groenewegen
groeide op in de kassen van het Westland en
ontdekte dáár de mode. Na jaren ploeteren
heeft ze de Dutch Fashion Award gewonnen.
‘Ik ga een cursus etiquette volgen.’

Mode-Bill Gates op
weg naar wereldfaam

Mark Koster
Amsterdam

Beste deurwaarders, u hoeft Conny
Groenewegen (38) géén aanmaningen meer te sturen. Ze gaat nu echt
betalen, want ze heeft ’s lands belangrijkste modecompetitie gewonnen:
de Dutch Fashion Award.
‘Met de 25.000 euro aan prijzengeld kan ik misschien wat openstaande rekeningen aflossen’, grinnikt ze.
De rest van het overwinningsgeld wil
ze inzetten om een software-machine
te ontwikkelen waarmee ze nog dieper in het DNA van materialen kan
doordringen. ‘Ik zet álles in.’
Om haar radicale maar kostbare
ideeën om te kunnen zetten in een
nieuwe collectie heeft ze de laatste
jaren op een bestaansminimum geleefd. ‘Ik heb comfort maar even gedag gezegd’, vertelt ze. ‘Soms moest ik
zelfs facturen even apart leggen omdat ik nog meer geld wilde investeren. Ik ben, denk ik, al een ton kwijt
aan alle experimenten en het geven
van presentaties. Gelukkig heb ik een
man, een kunstenaar, die mijn drijfveren snapt.’
De tegenwoordige Amsterdamse,
die al een decennium ontwerpen
maakt (vanaf 2002 voor onder anderen Alexander van Slobbe) noemt
zichzelf met trots ‘De Nerd’ onder de
modeontwerpers. Tijdens de prijsuitreiking droeg Groenewegen een bril
die zelfs Bill Gates nog gedateerd zou
staan. ‘Daar heb ik over nagedacht
natuurlijk’, zegt ze ironisch.
Waar sommige fashionado’s uren
met stoffen in de hand kunnen staan
dromen, zit Groenewegen met die
gedateerde uilenbril te staren naar
haar computerscherm. ‘Ik zoek naar
nieuwe combinaties door stoffen tot
in detail te ontrafelen.’
Inspiratie vindt ze daarbij niet alleen bij Armani, Gucci of Viktor&
Rolf, maar vooral in de algebra van
Archimedes. ‘Wiskunde is gereedschap dat ik nodig heb om te kunnen
maken wat ik wil. Het bestaat voor
mij naast modetrends.’ Lacht nu toch
een beetje om haar eigen bèta-autisme: ‘Ik heb een assistent aangenomen die mijn werk kan duiden, want
daar mis ik de context een beetje
voor. Ik ben vooral gefocust op het
ontwikkelen van de collecties.’

Om vijf uur eruit
Vaag? Allerminst. In de modemaakster schuilt een creatieve durfal, maar
wel eentje die werd opgevoed in een
praktische tuindersfamilie. ‘Het zit in
me om nooit op te geven. In onze familie werd altijd keihard gewerkt: ik
moest er om vijf uur uit om mee te
helpen dozen in te pakken.’
Maar van dat ijzeren bestaan werd
ze niet gelukkig. ‘Tegelijkertijd was ik
óók een enorme dromer die op een
roze wolk zat en gedachtes had over
schoonheid en verlichting. Ik was
nieuwsgierig naar de glamourkant
van het leven en naar wegen om te
ontsnappen.’

‘Ik heb comfort
maar even gedag
gezegd om meer
te kunnen
investeren.’
FOTO’S: FRANK
GROELIKEN

Digitaal

Mode-innovator
Conny Groenewegen is
winnares geworden van de
Dutch Fashion Award met
haar eigen knitting-merk
CG. Haar 3D-ontwerpen
heeft ze samen bedacht met
het Tilburge Textile Lab. Aan
de digitale afwerking komt
nauwelijks handwerk van
pas. De jury van de Dutch
Fashion Award omschrijft
haar werk als ‘soft-tech.’

Als ze de activiteiten van het familiebedrijf beschrijft, lijkt het alsof ze een
Van Gogh recenseert: ‘Als ik naar de
kassen keek, waar het licht inviel met
al die repeterende kleurschakeringen, dan leek het wel een schilderij!’
Ze besloot zich in te schrijven voor
de modeacademie in Rotterdam,
waar ze zich al snel liet meeslepen
door kunstcolleges. ‘Ik heb veel moeten inhalen, want ik had daarvan nog
niets mee gekregen. Na een paar jaar
modeopleiding ben ik uiteindelijk
naar de kunstacademie gegaan. Wat
mijn leraren mij vertelden, moest ik
zelf ook begrijpen, vond ik.’ Filosofisch bijna: ‘Eerst moet je weten hoe
de theorie zich verhoudt tot het praktische proces.’

Haar inzending, een collage gebreide
jurkjes, werd lovend besproken door
de jury die wees ‘op de perfecte balans
tussen traditionele ambachtelijkheid
én technologie’. ‘De jury noemt mijn
werk ‘soft-tech’, omdat de technologie subtiel verwerkt zit in de ontwerpen.’ Nu niet zweverig: ‘Ja, dat is een
mooie term om te vermarkten. ‘
De komende maanden hoopt ze
dat haar soft-tech designs de weg vinden naar de catwalks in Milaan en
Tokio. Dan zal de pragmatische tuindersdochter lenzen indoen en zelfs
een kokerrokje aantrekken, mocht
dat nodig zijn. ‘Om een imperium te
bouwen heb ik natuurlijk ook een zakenman nodig. Ik weet dat mijn interesses dáár niet liggen.’

En ze gaat een cursus etiquette volgen, vertelt ze . Via een bevriende modeconnectie zal ze hopelijk binnenkort een rendez-vous hebben met
ex-mode-model Afef Jnifen, de
vrouw van Pirelli-baas, Marco Troncheti Provera, een van Italië’s rijkste
mannen. De connectie die bevriend
is met Tunesische catwalkprinses
voor Cavalli, Gaultier en Chanel, gaat
zich inzetten om haar gebreide jurken te mogen komen showen. Zo
ontstaat het sneeuwbaleffect. Daarom ga ik me grondig verdiepen in
haar denkwereld.’ Het tekent de bijna
obsessieve ambitie van Groenewegen
om haar producten te verkopen. ‘Dit
is topsport. Helaas hou je er niet zo’n
goddelijk lichaam aan over.’

Glazen Huis zit vol

Brad Pitt met pensioen

Dag cliffhanger

Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg en Timur Perlin
zitten dit jaar in het Glazen Huis om met Serious
Request geld op te halen voor een goed doel.

Over drie jaar wil Brad Pitt met acteerpensioen,
verklapte hij in een Australische talkshow.
Hij wil meer tijd voor zijn gezin. Gaaaap!

GTST kun je binnenkort vooruitkijken op internet.
Direct na de tv-uitzending komt die van de
volgende dag (tegen betaling) online.
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Uit & thuis

Op het podium houd ik
het meestal net droog.

Lezen

Y.M. Dangre Liefdespoëet uit Kapellen

NOBERT VOSKENS

PETER BOER

KOEN BROOS

Met klok mee: Pola Oloixarac, Sylvie Marie, Peter Zantingh, Y.M. Dangre en Sydney Vollmer staan vrijdag en zaterdag op het Haagse Crossing Border.

Hoe overleeft auteur Crossing Border?
#Grenzen Het valt voor een poëzie- of prozaperformer niet mee om in acht minuten op het Crossing Border Festival zijn/haar

ei kwijt te raken. ‘Het publiek staat al op de volgende band te wachten.’ Toch proberen vijf talenten die ene zielsverwant te raken.
Dirk Koppes
Den Haag

Het hoorcollege
Pola Oloixarac
‘Het zou leuk zijn om de Nederlandse
vertaling van mijn roman fonetisch
voor te lezen op Crossing Border’,
fantaseert Pola Oloixarac. De Argentijnse is een van de grootste literaire
groeibriljanten van Zuid-Amerika en
verblijft een maand in Amsterdam.
‘Voorlezen in het Nederlands zou een
dwaaltocht in het duister betekenen,
los van mezelf, gewichtloos, vrij van
het Spaanse.’
Verwacht van haar verder geen
poespas. Zelf leest ze het liefst romans in volmaakte stilte, dus als
Oloixarac optreedt gaat ze geen borders crossen met muzikale franje. Wel
heeft ze een soundtrack bij haar roman Het hoorcollege (een hysterische
dwaaltocht door de spelonken van
nachtelijk Buenos Aires) voor de lezers thuis: bolero’s en ‘die knettergekke Nederlander, Dick El Demasiado, die experimenten doet met
Argentijnse folkmuziek. Ik kan naar
hem luisteren tot ik in trance raak.’

In een artikel op de website van het
festival beschrijft Oloixarac hoe in
Zuid-Amerika Europese schrijvers
worden gelokt om het prestige van
een stad te verhogen. ‘Den Haag heeft
geen exotische latina’s nodig’, verzekert ze. ‘Hopelijk behandelen ze me
desondanks net zo vorstelijk als mijn
landgenote Máxima, en niet als een
illegale huishoudster die na bewezen
diensten afgedankt wordt.’

Meisje dat ik nog moet
Y.M. Dangre
‘Mijn gedichten hebben een fundamenteel orale functie’, stelt Y.M.
Dangre, hét Vlaamse romantische
dichttalent van het nieuwe millennium. De oorsprong van de poëzie ligt
bij het declameren, dus maakt de
heartthrob zich geen zorgen over het
directe contact met zijn publiek. Misschien dat muzikanten de concentratie van het publiek verstoren, ‘maar ik
hoop dat het rumoer zal meevallen’.
De Rimbaud van Kapellen bezingt
in zijn gedichten het vrouwenlichaam in al haar poriën, maar Dangre
denkt niet dat het gênant uitpakt tijdens optredens. ‘Gedurende het
schrijven blijf ik er niet gevoelloos

onder, maar op het podium houd ik
het nog net droog. Uiteindelijk gaan
al mijn gedichten niet over het fysieke
maar over de liefde, onze belangrijkste emotie.’

Alles ruikt naar Chocola
Sydney Vollmer
Als je een roman over een net-nietsuccesvolle band schrijft, heb je wel
de nodige ideeën over een grensverleggend muzikaal optreden op Crossing Border. Utrechtenaar Sydney
Vollmer ziet wel wat in The Cage van
Oasis, Dirge van Death in Vegas of
Panda Bears Slow motion. ‘Dan lees ik
voor hoe Tom, 19-jarige frontman
van The Guilty Pleasures, voor het
eerst het graf van zijn vader bezoekt.
Een mooi stuk theater. Muziek kan
een ongelooflijke extra impuls aan
een optreden geven. In de app die
volgende week uitkomt, lees ik het
boek voor en kun je playlists via Spotify beluisteren, of films via YouTube.’
Als regisseur is hij niet bang voor
zijn acht minuten fame. Acteren zit in
zijn bloed. Het zou zelfs wel korter
mogen van Vollmer. ‘Mijn perfecte
leesbeurt duurt net zo lang als een
perfect popliedje: zo’n 3-4 minuten.

Anders vraag je te veel van de luisteraar, die moet meegaan in een verhaal
dat hij niet begrijpt.’

ondergeschoven kind. Onbewust
fileer ik daarmee ook mijn eigen huwelijk. Dat moet dan maar.’

Een uur en achttien minuten
Toen je me ten huwelijk vroeg
Sylvie Marie
‘Ik heb negen bundels gesigneerd, dat
betekent toch 300 procent groei ten
opzichte van vorig jaar’, meldt de
Vlaamse dichteres Sylvie Marie opgewekt vanaf de Antwerpse boekenbeurs. Ze is dol op contact met haar
publiek: ‘Ik vraag me altijd af wie
mijn gedichten leest.’ Wel is ze altijd
zenuwachtig voor de grote clash met
de luisteraars: ‘Ik ben geen natural in
de spotlights, maar weet me te redden
op het podium. Ik flap er nogal eens
wat uit, krijg de lachers op mijn hand
en dan komt het vanzelf goed.’
Haar bundel bezingt het huwelijksleven. Oorsprong ligt bij haar lief
David Troch, die haar na vijftig maanden samenzijn ten huwelijk vroeg
met champagne en een mooie ketting. ‘Maar waar de grens tussen realiteit en fictie ligt, weet ik zelf niet,’ bekent Marie. ‘Een gedicht moet los
staan van de concrete werkelijkheid.
Ik vond het huwelijk als thema een

Peter Zantingh
Coldplay, Granddaddy: Peter Zantingh heeft achter in zijn debuut
(over een vriendenclub uit WestFriesland die verweesd achterblijft als
een van hen zelfmoord pleegt) een
luisterlijst van popsongs meegeleverd. ‘Misschien moet ik ze als soundtrack bij mijn optreden op Crossing
Border gebruiken. Ik heb eerder 100
dagen lang stukjes van 100 woorden
geschreven over een band. Die kan ik
ook voorlezen, maar dan concentreert het publiek zich meer op de
muziek dan op mij. Ze staan toch al
op de volgende band te wachten, dus
dan kan ik er beter een fragment van
mijn boek tegenaan gooien.’ Ideaal is
een episode die geen voorkennis vereist. Zeven minuten is niet te kort,
stelt Zantingh. Zelf is hij niet zo van
het luisteren naar andere schrijvers,
maar voordragen uit eigen werk is super. ‘Ik kan de nadruk leggen waar die
hoort, de lezer het gevoel meegeven
dat bij een passage past.’

Geef maar een boek

Cruciale week

Letters & strips

De goedheiligman kiest het vaakst
voor een boek als cadeau: 43,4 procent wil een
boek, stelt RTL Nieuws, 30 procent een cd of dvd.

De raad van commissarissen van Selexyz
beslist deze week over de toekomst van de boekhandelketen. ’Een bredere opzet’, aldus het FD.

Het Haagse boekenmuseum Meermanno wil
fuseren met het Groningse Stripmuseum.
Een sponsoractie leverde 60.000 euro op.
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Agent krijgt de tegenwaarde
van zes röntgenfoto’s per dag.

Uit & thuis
Video gids

De evacuatiezone bewaken is niet zonder risico’s.

VideoVolt Herbert Blankesteijn
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Toren C

Elke dag de beste video’s van het web

#Teruggevonden Kantoorhu-

mor leent zich goed voor satirische
televisie. Dat ondervonden de heren van Jiskefet al met hun debiteuren-crediteurensketch, en ook
VPRO-programma Toren C past de
kantoorhumortruc toe. Met succes.
Het programma heeft inmiddels
zijn derde seizoen achter de rug,
sleepte de Beeld en Geluidaward in
de wacht en maakte de carnavalskraker ‘25 bier’ – overigens tot grote
woede van enkele Limburgers. De
kantoorhumorformule werkt omdat het zo herkenbaar is voor iedereen die wel eens een kantoor van
binnen heeft gezien, zowel de types als de voorvallen, ongeacht of
ze misschien wel heel erg in het extreme zijn getrokken. En dat zijn ze

Vrijwilligers
meten straling
#Documentaire Binnen de evacua-

tiezone rond de kerncentrale in Fukushima zijn veilige plekken, en daarbuiten zijn onveilige ‘hotspots’ te vinden.
Dat blijkt uit een documentaire van de
Amerikaanse publieke omroep PBS.
Reporter Miles O’Brien trok op met
vrijwilligers van de organisatie Safecast. Safecast verzamelt gegevens over
de radioactiviteit in het gebied, met
zelf ontwikkelde stralingsmeters.
Ze rijden van Tokio naar Fukushima
en brengen het stralingsniveau in
kaart. Onderweg vinden ze plekken
waar het minder pluis is, zoals een
plaats 100 km van de centrale, waar regenwater een hotspot heeft gevormd.
Er is een verplichte evacuatiezone van
20 km rond de centrale en een vrijwillige van 30 km, die ook zo goed als ontruimd is. Maar op sommige plaatsen
meer dan 10 km buiten de 30 km-zone
vindt Safecast stralingsniveaus die een
veelvoud zijn van de veilige waarde

van 0,3 microsievert per uur. De agenten die de verplichte evacuatiezone
bewaken, ontvangen de tegenwaarde
van zes röntgenfoto’s per dag. Pas tientallen kilometers buiten de 30 km-zone is de situatie echt veilig.
Het team van Safecast en PBS
wordt meer dan eens aangeklampt

door Japanners die klagen over de informatie die de Japanse overheid verstrekt - of liever het gebrek daaraan.
De metingen van Safecast worden gepubliceerd in de vorm van handzame
kaarten op blog.safecast.org/maps.
00:10:52

Peter Gabriel live met orkest

Jim Morrison herrijst uit de dood

Wereldrecord Nyan Cat kijken

#Muziek Vorige week trad zanger
Peter Gabriel op in het Ed Sullivan Theater in New York, met een eigen orkest
van 65 man. Het concert is integraal
online gezet door omroep CBS. Geen
high definition maar toch een prachtige belevenis, met bekende nummers
als Red Rain, Solsbury Hill, Biko en
Rhythm of The Heat.

#Satire Regelrecht griezelig, deze
verbluffende imitatie van Doors-zanger Jim Morrison door komiek Jimmy
Fallon. Je vraagt je af of er geen playback of digitale truc in het spel is. De
tune van het kinderboekenprogramma
The Reading Rainbow krijgt vanzelf de
poëtische lading van een echte Doorssong.

#Animatie Komiek en zanger Matt
Mulholland kijkt 53 minuten onafgebroken naar de Nyan Cat, met zijn regenboogspoor en het domme dreutelmuziekje. Heeft hij ergens gesmokkeld? Graag even melden, wij regelen
eeuwige roem. Na die 53 minuten trekt
Mulholland een weloverwogen en onweerlegbare conclusie.

01:08:00

00:16:29

00:53:23

in Toren C. Het programma is een
stuk absurdistischer dan debiteuren-crediteuren en heeft daarmee
iets meer weg van The Office. Maar
bovenal telt: als je een beetje tegen
boer-scheet-poepgrappen kunt,
staat Toren C garant voor een half
uurtje massage van de lachspieren.
Pamela Wilhelmus

Toptijden voor The Daily Show
#DownloadVanDeDag De
mooiste tijd in de Amerikaanse politiek is aangebroken. De verkiezingen zijn dichtbij genoeg om elke
Republikeinse kandidaat serieus te
nemen, maar nog zo ver weg dat
die zichzelf één voor één diskwalificeren met domme uitspraken, bizarre meningen en tientallen lijken
in de kast.
Zo wordt Herman Cain door
steeds meer vrouwen beticht van
seksuele intimidatie en kan Rick
Perry niet onthouden hoeveel
ministeries hij wil sluiten. Rick Santorum heeft een naam die je niet
meer kunt googelen doordat hij het
internet kwaad maakte en dankzij
Michele Bachmann lijkt Sarah Palin
met terugwerkende kracht nog

best intelligent. Toptijden voor
satire dus. Wie de verkiezingen een
beetje fatsoenlijk en vooral hard
lachend wil volgen, kan vier keer
per week terecht bij Jon Stewart.
De afleveringen van The Daily Show
zijn al na een paar minuten te
downloaden.
Jorien Beukers

De Pers digitaal
Twitter Volg De Pers op Twitter: twitter.com/De_Pers
Facebook Word vriend van De Pers: facebook.com/DePers
Hyves Krabbel De Pers: dagbladdepers.hyves.nl
PressReader Lees de krant met de app PressReader

Bekijk de video’s op depers.nl/videovolt
Nieuws gemist? Volg het laatste nieuws op www.depers.nl
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Het beste van Man bijt hond
Beste programma 60 jaar TV!
Man bijt hond is winnaar van Het beste programma 60 jaar TV!
Opmerkelijke, grappige, ontroerende en hilarische belevenissen
van onbekende Nederlanders staan centraal in het bijzondere
NCRV-programma. Al ruim 10 jaar lang een groot succes en niet
meer weg te denken van de Nederlandse televisie.
U vindt alle hoogtepunten op dit bijzondere verzamelwerk.
Totale speelduur 540 minuten.

BON - HET BESTE VAN MAN BIJT HOND
Hierbij bestel ik:
___ x Het beste van Man bijt hond à €14,95*
Exclusief € 2,95 verzendkosten. Levertijd met bon 10 werkdagen. Levertijd webwinkel 5 werkdagen.
Klantenservice: 0900 - 2021352 (€ 0,45 p.g.) Het is helaas niet mogelijk uw bestelling telefonisch
of per mail door te geven.

VOORLETTERS
NAAM
ADRES
POSTCODE
TELEFOON
E-MAIL

VOORNAAM
M

V

HUISNUMMER
PLAATS

GEBOORTEDATUM
Hierbij machtig ik Buckaroo Payment Service om i.o.v. Wegener NieuwsMedia BV
eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven.

Adviesprijs € 19,95

Lezersprijs € 14,95*
*Exclusief verzendkosten

depers.nl/webwinkel
categorie / dvd’s en games

BANK-/GIROREKENING*:
HANDTEKENING*:
Stuur de volledig, in blokletters ingevulde, bon in een envelop naar Webwinkel, o.v.v.
‘Het beste van Man bijt hond’, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg.
                   
                  
         

Het laatste nieuws van De Pers op je smartphone
De Pers Nieuws-app is er voor iPhone- en Android-telefoons.
De applicatie geeft de lezer toegang tot het laatste nieuws van
DePers.nl en de artikelen uit de krant. Ook kunnen gebruikers
met de iTip-functie zelfgemaakte nieuwsfoto’s direct doorsturen naar de redactie.

De nieuwsapp staat niet alleen. Volg De Pers op Facebook, Hyves en Twitter.
Of download de krant naar je mobiel via de app PressReader, gratis natuurlijk.

Heerlijk genieten en uitwaaien in
Egmond aan Zee
met als uitvalsbasis het luxe 4-sterren Hotel Zuiderduin



Van € 174,50
voor € 119,- p.p.

Speciaal voor de lezers van De Pers heeft Marrea dit leuke
arrangement samengesteld. In dit veelzijdige hotel verveelt u
zich geen moment. Bij mooi én bij slecht weer is er genoeg te
doen. Want hoe mooi de omgeving ook is, vergeet vooral niet
te genieten van de vele faciliteiten die dit hotel u biedt. Van
wellness- tot sportfaciliteiten, u vindt het er allemaal. Vanuit
het hotel loopt u direct de duinen in en bent u zo op het brede,
levendige strand. Hier kunt u naar hartenlust wandelen,
vissen, vliegeren, voetballen en uitwaaien. Maar ook een ﬁetstocht door de kop van Noord-Holland of een dagje winkelen in
Alkmaar mag eigenlijk tijdens uw verblijf niet ontbreken. Krijgt
u al de kriebels om eens lekker uit te waaien?

Inhoud arrangement:
• 2 x overnachting
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x uitgebreid 4-gangen dinerbuffet, incl. 1 drankje
• Kaart met wandelroutes (o.a. door de duinen)
• Vrij gebruik van overdekt zwembad, whirlpool, sauna, Turkse
en Japanse baden, infrarood surroundcabine

Hotel Zuiderduin
Het hotel is een belevenis op zich. Dit 4-sterren hotel ligt in
het Egmondse duingebied, op 100 meter van het strand en de
gezellige dorpskern. Uw kamer is voorzien van bad en/of douche, toilet, radio, multimedia-televisie, telefoon én een balkon
of terras. Het hotel beschikt over een overdekt zwembad met
whirlpool, sauna, Turkse baden, Japanse baden, zonnebank,
Wellness Center, kapsalon, squashbaan, ﬁtnessruimte, tennisbanen (op 3 km, afstand), een bistro, pub, restaurant én
het enorme kinderspeelparadijs “Wally de Walrus”. Helemaal
nieuw is Lucky Strike bowling, 8 ultramoderne bowlingbanen
met licht- en lasershow. Helemaal geweldig. U zou het hotel
bijna niet meer uitkomen…

Adviesprijs* € 174,50
Lezersprijs* € 119,* prijs per persoon o.b.v. een 2-persoonskamer. Toeslag bij aankomst
op vrijdag of zaterdag € 5,- p.p. Eenpersoonstoeslag € 20,- per nacht.
Kinderkorting: 0 t/m 2 jaar: gratis (babybedje € 7,50 p.n.) en 3 t/m 12
jaar: 50% korting (max. 1 bijzetbed en 1 babybedje mogelijk).
Reserveringskosten: € 7,50 per boeking.

Dit arrangement is geldig t/m 31 december 2011, m.u.v.
feestdagen.

Meer informatie en boeken
Ga naar onze webwinkel of bel met Marrea
Hotelarrangementen tijdens kantooruren op
0571 – 27 77 44. Vermeld bij uw boeking de
code: DePers07.

depers.nl/webwinkel
categorie reizen / hotelovernachtingen

Woezel & Pip en lammetje……


Met naam
van uw
(klein)kind!

Lezen wordt nog leuker als uw kind zelf de hoofdrol speelt in
zijn of haar eigen kinderboek!
Bestel snel en makkelijk dit unieke nieuwe Woezel & Pip boekje,
waarin uw kind een lammetje speelt. Het lammetje krijgt de
roepnaam die u heeft opgegeven.
Het boek wordt speciaal voor u gemaakt. Een uniek en
persoonlijk cadeau voor bv. Sinterklaas of Kerst!
Technische gegevens
Formaat boek: 21cm x 21cm, softcover of hardcover full colour
omslag en binnenwerk. 28 pagina’s.

Lezersprijs e 10,95*
Softcover: Adviesprijs € 15,95
Hardcover: Adviesprijs € 20,95
Lezersprijs e 15,95*
Kijk voor meer informatie in onze webwinkel.
*Exclusief verzendkosten

depers.nl/webwinkel
categorie / boeken

BON - WOEZEL & PIP EN LAMMETJE......
Gegevens voor in het boek:
ROEPNAAM*:
ACHTERNAAM*:
GEGEVEN DOOR*:
 SOFTCOVER
 HARDCOVER
* Gegevens bestellen
VOORLETTERS
NAAM*
ADRES*
POSTCODE*
TELEFOON
E-MAIL
GEBOORTEDATUM

VOORNAAM
M

V

HUISNUMMER
PLAATS*

Hierbij machtig ik Buckeroo Payment Service om i.o.v. Wegener NieuwsMedia BV
€10,95 of €15,95 (excl. €2,95 verzendkosten) van mijn bank-/girorekening af te
schrijven. De naam van de besteller moet overeenkomen met het rekeningnummer.
BANK-/GIROREKENING*:
HANDTEKENING*:
* Gegevens met een * zijn verplicht. Ze zijn minimaal nodig om het boek tepersonaliseren.
Stuur de volledig, in blokletters ingevulde, bon in een envelop naar Webwinkel,
o.v.v. ‘WOEZEL & PIP EN LAMMETJE’’, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg
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Ik dip de sleutel in het poeder
en breng hem naar mijn neus.

Uit & thuis

Dirk Driehuizen

MAAK DEZE WEEK KANS OP
ÉÉN VAN DE 23 ROLITSPELLEN

ZWEEDS RAADSEL:






  


 

 





  

Het spel met de verrassende draai! Kijk uit, blokkeer,
rol en...win! Blokkeer en verover de Rolitballen van je tegenspelers door deze naar je eigen kleur te rollen. Winnaar is
degene, wiens kleur op
het speelbord het
meest voorkomt.
Zowel voor kinderen
als voor volwassenen...
Dus een echt familiespel!
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www.goliathgames.nl

WIN! VANDAAG:

  !

Een halfjaarabonnement op Quizted.
Quizted is het gezelligste puzzelblad van Nederland met de meeste
prijzen.





2

3

4

5

6

AUGUSTUS
F---L-NDUBBELOP
R-E-C--UIL-HEKS
K-E-T-RKLETSNAT
E-F---ANADERING

Cryptogram

8
6
1
7
9
4
5
2
3
3
2
4
6
5
8
7
1
9
7
9
5
2
3
1
4
8
6
5
8
7
3
6
2
1
9
4
6
1
9
4
8
5
3
7
2
2
4
3
9
1
7
8
6
5

Sudoku
(vorige week
dinsdag)

9
3
8
1
4
6
2
5
7

T&O

4
5
2
8
7
9
6
3
1

1
7
6
5
2
3
9
4
8

OPLOSSINGEN

BEL 0909-5010701 OF SMS NAAR: 3553

5 4 2 3 6 1

1

Zweeds raadsel
-A-J--S-SPUI-MD
-O-KRAAI
Mini-sudoku
ACH-A-KO
6 3 4 1 2 5
-I-INDEX
2 5 1 4 3 6
HARK-ELI
1 6 3 2 5 4
-A-KOMŸN
4 2 5 6 1 3
ELLE-OKE
3 1 6 5 4 2
PREKER



CRYPTOGRAM

ZO DOET U MEE
Om kans te maken op dag- of weekprijs belt u de gevonden
cijfercombinatie uit de vakjes ABC door naar 0909-5010701
(À 0,60 per gesprek). Of SMS: PERS <spatie> uw oplossing
naar 3553 (À 0,60 per ontvangen bericht excl. de kosten voor het
gebruik van uw mobiele telefoon). De lijst met
winnaars staat op www.puzzelland.com/depers

© Puzzelland/Leen Groeneveld

1
Horizontaal:
1. Maand van de keizer (8); 4. Tweemaal
bekaf? (8); 6. Zijn kuiken is ook niet zo slim
(3); 7. Vrouw met een geruchtmakende ketel 4
(4); 9. In één klap vochtig geworden (8);
10. Dat komt dichter bij een ingenieur (8).

2

3

2
6 8
5 3
9
7 6 4
A 1
4 6
5
2
2
5
7
B 1
4 6
2
1
9
7
5
C
8 4 7
3
9
2
8

5

6
Verticaal:
1. Printen is het werk van een fotograaf (9);
2. Niet meer dan het minderwaardige (7);
3. Een Italiaanse organisatie (3); 5. Wordt als 9
hoffelijk ervaren (7); 8. Een flinke vent is
getapt (5).
10

7

SUDOKU  

8

SPEEL ONLINE EN WIN! www.puzzelland.com/depers

A

B
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Lezerscolumn Dirk Driehuizen

Het wc-hokje

lle wc’s zijn vrij, niemand
te zien. Ik duik in het achterste toilet, morrel aan
het slot. Het gaat niet dicht. ‘Ze
gaat zeker mee naar huis, ik
zweer je. Zag je hoe ze naar me
keek?’ Shit – niet meer alleen. Ik
kijk op mijn telefoon. Hoe lang
ben ik al weg? Een paar minuten,
niks aan de hand. Ik wacht tot de
stemmen weer opgaan in geroezemoes en dreunende beats.
Riem los, T-shirt omhoog.
Weer stemmen. Zweetdruppels.
Ze mogen me niet onder de deur
door zien staan. Ik druk mijn rug
tegen de achterwand, de pot tussen mijn benen. Wat als ze de
deur openmaken? Gewoon doortrekken en doen alsof mijn neus
bloedt.
Schaduwen over de vloer.
Stemmen. Gezoem van de handendroger. Dan: alleen nog de bas
in de verte, die aanvoelt als stilte.
Mijn linkerhand glijdt in mijn
broekzak, voelt mijn sleutelbos.
Ik knijp de sleutels bij elkaar en
trek het hele pakket geruisloos
uit mijn zak – voor de zekerheid
mijn hand op de spoelknop. Met
wijsvinger en duim friemel ik
aan mijn zwarte fietssleutel. Aan
het uiteinde die perfecte driehoek, waarmee je mooi in de
hoekjes kunt komen.
Met rechts zoek ik in het zakje in

A

mijn broekzak. Opluchting als ik
door de spijkerstof het kleine envelopje voel. Ik dip de sleutel
diep in het witte poeder en breng
hem naar mijn neus. Een diepe
snuif.
Ik zucht. Andere neusgat. Nog
wat extra, omdat ik zo lang heb
moeten wachten. Weer stemmen, maar dit keer kunnen ze me
niks maken. Rust daalt neer in
mijn hokje. Geen rationele afhandeling van de situatie, maar
instinct. Sleutels terug, envelopje in broekzak.
Ik duw de deur open en was
mijn handen voor de spiegel.
Wrijf met mijn natte handen
door mijn haar, een natte vinger
onder mijn neus door. Yes, ik zie
er goed uit. Twee euro voor de
toiletjuffrouw, en een knipoog.
Mijn telefoon trilt. ‘Schatje..
ik ben bij je zusje gaan staan.
Neem je een rondje mee? Je bent
toch niet aan het poepen?!’
Aan de bar sms ik haar terug.
‘Betrapt.’

Uw column in De Pers? Stuur
uw pennevrucht (maximaal 350
woorden) naar mijncolumn@
depers.nl

Het weer Vandaag en morgen

Eerst mist, dan zon

C
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Hendrik Ido Ambacht (bus)
T/m 16 dec: Arrivalijnen 11 en 12. Halten
Cascade en P.C. Hooftsingel vervallen.
Nijmegen (bus)
T/m 18 november: Noviolijnen 6 en 8.
Halte Middachtenstraat vervallen.
Tilburg (bus)
T/m eind nov: Veolia 5 en 127. Halten
Brucknerln, Oudenst. en Pallasstr. verv.
Amsterdam (bus)
T/m 21 november:
Connexxionlijn 145.
Halten Naaldwijkstr.,
Aalsmeerplein en
Hoofddorpplein verv.

Meer op www.depers.nl/9292ov
Onderweg? Bel 0900-9292 (€0,70 p/m)
of kijk op mobiel.9292ov.nl

Door Peter Koch ©Comichouse Oosterbeek

Vandaag

Morgen

In de ochtend is de mist nog hardnekkig, maar gedurende de middag
komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Bij een matige oostenwind
loopt het kwik op naar ongeveer 4
graden in gebieden met mist tot 10
in het zuiden van het land.

De mist lost in de ochtend op en
maakt dan plaats voor de zon. Het
blijft echter vrij fris. De maxima komen uit rond 6 of 7 graden. Vanaf
donderdag komt er langzaam een
overgang naar iets wisselvalliger en
zachter herfstweer.
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Duitsland en Spanje zijn
alle landen mijlenver voor.
Franz Beckenbauer plaagt het Nederlands elftal.

Overtoom kiest voor
carrière bij Kameroen

Meer kaarten voor
Spelen in de verkoop

Almelo Willie Overtoom kiest
voor een interlandcarrière bij zijn
geboorteland Kameroen. De middenvelder van Heracles heeft besloten een paspoort aan te vragen.
‘Willie heeft het vooruitzicht dat
hij veel interlands kan spelen’, zei
zijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht gisteren. Overtoom hoopt
volgend jaar februari al zijn opwachting te kunnen maken aan de
zijde van sterspeler Samuel Eto’o.

Schiphol-Rijk Vanaf morgen zijn er
in Nederland extra kaarten te
koop voor de Olympische Spelen
in Londen. Dat heeft ticketagent
ATP Event Experts gisteren bekendgemaakt. Deze kaarten zullen, naast de nog beschikbare
kaarten uit vorige rondes, via de
online webshop worden verspreid. ATP hoopt de komende
maanden nog meer tickets in de
verkoop te kunnen doen.

Citaat

‘In Nederland is eigenlijk
iedereen een coach.
Zelfs bij het winkelen
begonnen mensen discussies
over de te hanteren tactiek.’
Steve McClaren Voormalig FC Twente-coach tegen lesrosbifs.net

Contador strijdt tegen
de leugendetector

Derksen stopt in 2013 als
hoofdredacteur van VI

Madrid Alberto Contador verschijnt volgende week voor het
sporttribunaal CAS met een keur
aan getuigen die zijn onschuld in
een dopingzaak zullen bepleiten.
Onder hen Louis Rovner, een expert op het gebied van leugendetectors, en de 87-jarige Britse antidopingdeskundige Vivian James
die in 2000 op nandrolon betrapte sporters hielp.

Amsterdam Johan Derksen stopt
in 2013 als hoofdredacteur van
Voetbal International, vertelt hij in
Elf Voetbal. ‘Ik heb met de raad van
commissarissen afgesproken, dat
het dan genoeg is geweest’, liet
Derksen weten. ‘Maar wel ga ik
daarna nog een jaar of vier door
als commentator op de televisie
en als columnist voor het blad.
Dat is voor VI belangrijk.’

Sijsling niet meer bij
top-200 van de wereld

Luiten in de lift na
prestatie in Singapore

Rijswijk Nederland heeft nog
maar twee tennissers in de top200 van de wereld. Robin Haase is
de nummer 45 en Thomas
Schoorel staat 129e. Igor Sijsling
viel op de gisteren gepubliceerde
lijst 35 plekken terug naar de 202e
plaats. Jesse Huta Galung en Thiemo de Bakker verdwenen eerder al
uit de top-200. Ze staan nu respectievelijk 213e en 226e.

Amsterdam Joost Luiten hoort
weer bij de beste honderd golfers
van de wereld. Na zijn vijfde plaats
op de Singapore Open steeg de
Nederlander naar een 95e plaats
op de World Golf Ranking. Het is
zijn hoogste klassering ooit. In de
top veranderde niets. De Engelsman Luke Donald, de Noord-Ier
Rory McIlroy en de Engelsman Lee
Westwood bleven aan kop.

BEL NU: DE LEKKERSTE TIENERS LIVE (18+)

Oranje is al lang uitgepest
#Oranje

Duitsland is druk met het pesten van
Nederland. Wij houden ons op de
vlakte. Want nog nooit kenden beide
landen zoveel overeenkomsten.
Fokko Ebbens
Amsterdam

Luister naar de Duitse international
Thomas Müller: ‘Van dit Oranje kunnen wij niemand gebruiken. Hun
grootste sterren spelen in de aanval.
Maar daar zijn we zelf al goed uitgerust. Onze perspectief is bovendien
beter, omdat we jonger zijn.’
Of teammanager Olivier Bierhoff:
‘Wij mogen die Hollanders graag een
beetje plagen. We willen niet het
nieuwe Oranje genoemd worden,
want dan worden we volgend jaar op
het EK slechts tweede.’
En natuurlijk had ook ‘Kaiser’
Franz Beckenbauer een subtiele
boodschap voor het buurland:
‘Duitsland en Spanje zijn alle andere
Europese landen mijlenver voor. Dus
zijn ze voor mij ook de duidelijke favorieten voor het EK van 2012.’
Duitsland en het Nederlands elftal
treffen elkaar vanavond in Hamburg
voor een vriendschappelijk onder-

onsje. Reden voor de Duitsers een
paar steken onder water uit te delen.
Maar vanuit het Oranje-kamp blijft
het opvallend rustig.
Aanvoerder Mark van Bommel
hield het op de stelling dat ‘vriendschappelijke wedstrijden tussen Nederland en Duitsland niet bestaan’.
En Dick Advocaat – bondscoach van
de Russen – gaf toe tijdens het EK liever Duitsland dan Oranje in de
groepsfase te treffen. Al had dat vooral met Nederlandse revanchegevoelens uit 2008 te maken, niet met de
kwaliteit van beide elftallen.

Zinloos
Er is een reden waarom Nederland
zich afzijdig houdt van het plagen
van Duitsers. Het heeft niet zoveel
zin. De oorlog is voor de huidige generatie voetballers een onwerkelijk
en achterhaald begrip. De Nederlandse eredivisie kan al geruime tijd
niet meer tippen aan de Bundesliga.
Niet voor niets verdient of verdiende
een groot aantal internationals zijn
brood in Duitsland.
Die overwinning in 1988 – in datzelfde Hamburg – is natuurlijk leuk.
Maar elke verstandige Duitser wijst in
dat geval op München, 1974. Om

nog maar te zwijgen over de complete
internationale erelijst van het Duitse
elftal.
Er was een tijd dat Nederland in
ieder geval terug kon vallen op de
schoonheid van de sport. We waren
misschien niet de beste, maar speelden wél het mooiste voetbal. In tegenstelling tot Duitsland, waar voetbal een sport was van degelijke
strategen en krachtpatsers die vooral
bouwden op hun uithoudingsvermogen.
Maar het huidige Duitse elftal lijkt
opvallend veel op Oranje. Bondscoach Joachim Löw hanteert hetzelfde systeem als collega Bert van Marwijk. Het elftal probeert de opbouw
van de tegenstander vroeg te storen
en streeft naar een verzorgde opbouw
van achteruit. En net als het Nederlands elftal beschikt Duitsland over
creatieve voetballers die de kunst van
het positiespel tot in detail beheersen
(Mesut Özil en Mario Götze), over
een sluipschutter in de spits (Miroslav Klose) en over één zorgenkindje: de defensie.
Het maakt Duitsland vanavond
tot een geduchte en vooral gerespecteerde tegenstander. Uitgepest is
Oranje al lang.

(0,8pm)

0906-906.906.0
AMATEURTJES ZOEKEN JOU!
Bel LIVE! 0906-0145

Ruud Gullit en Frank Rijkaard vieren in Hamburg de winst op West-Duitsland tijdens het EK op 21 juni 1988. ANP

Londen 2012 ver weg voor volleybalteams
#Volleybal

Deelname aan de Olympische Spelen
lijkt ver weg voor de Nederlandse volleyballers én volleybalsters.
Redactie sport
Amsterdam

Het mannenteam van bondscoach
Edwin Benne begint volgende week
aan een helse klus om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in
Londen, volgend jaar. De ploeg moet
eerst het pre-olympische kwalificatietoernooi zien te overleven. Van 22
tot en met 26 november strijdt Oran-

je samen met het organiserende Kroatië, Finland, Slovenië, Portugal en
Oekraïne voor één ticket voor het
olympische kwalificatietoernooi in
het Bulgaarse Sofia in mei. Nederland is ingedeeld in een groep met
Finland en Kroatië.
Bij het olympische kwalificatietoernooi in Bulgarije in mei is onder
alle deelnemende landen maar één
toegangsbewijs te verdienen voor de
Olympische Spelen in Londen.
De olympische droom van de Nederlandse volleybalsters leek zondag
nog uiteengespat toen Oranje er niet
in slaagde om in het pre-olympische

kwalificatietoernooi in Porec te winnen van Kroatië (2-3).
Nu lijkt er alsnog een minieme
kans voor het team van Bert Goedkoop om Londen te halen, want als
Italië komende week via de World
Cup een startbewijs binnenhaalt,
mag Oranje als beste nummer 2 van
de pre-OKT’s toch aan het Europese
kwalificatietoernooi in mei deelnemen.
Het Nederlandse vrouwenteam
was verbaasd over die laatste kans. ‘Ik
had hier ook geen rekening mee gehouden en ik kan het eigenlijk niet
geloven’, aldus Manon Flier.

Naakte rugby’er

Botsing

Uit de kast

Er is een onderzoek ingesteld naar de NieuwZeelandse rugbyheld Zac Guildford. Hij stormde
dronken en poedelnaakt een bar binnen.

De Belgische windsurfster Sigrid Rondelez kreeg
tijdens een training de schrik van haar leven. Ze
kwam in botsing met een twee meter lange haai.

Hulde voor David Testo. De profvoetballer van het
Canadese Montreal Impact is uit de kast
gekomen. ‘Mijn geheim kostte veel energie.’
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Bij ijzertekort moet je
80 kilo spinazie eten.

Sport
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Vlees, zit daar wat in?
#Vegetarisme Meer en meer topsporters worden vegetariër.
Is vlees weg te denken uit een topsportdieet?

dige vetten, maar dat wordt door enkele recente onderzoeken ontkracht.
Eiwitten zijn ook te halen uit zuivel,
noten en soja. Of vis (voor de vegetariërs die het niet zó nauw nemen met
de leer). Maar vlees biedt naast eiwitten nog een paar andere elementaire
stoffen en bouwstenen. Testosteron,
taurine, creatine, carnitine, ijzer en
B12: het zit allemaal in vlees. En die
stoffen zijn onontbeerlijk voor sporters. Testosteron zorgt voor grote
spieren, taurine heeft een oppeppend
effect, carnitine speelt een rol in de
energiehuishouding, ijzer en B12
zorgen voor een gezonde hoeveelheid rode bloedlichaampjes.
Vegetariërs moeten dus actief op
zoek naar voedingsmiddelen die de
stoffen in vlees vervangen. Dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. Zo
neemt het lichaam ijzer uit planten
veel moeilijker op dan ijzer uit vlees.
Wie een ijzertekort heeft moet tachtig
kilo spinazie eten of een uitbalanceerde cocktail van supplementen
verorberen om het op te lossen; met
vlees is dat een stuk eenvoudiger.

Thijs
Zonneveld
Venus Williams eet geen vlees meer.
Niet omdat ze het zielig vindt voor de
arme koetjes en kalfjes, en ook niet
omdat ze beseft dat vlees eten het milieu belast. Venus eet geen vlees meer
omdat ze beter wil tennissen. Ze zegt
dat vlees haar prestaties negatief beinvloedt: ‘Voortaan eet ik salades en
fruit.’
Williams is niet de eerste sporter
die de laatste tijd besloten heeft om
haar T-bone steak te laten staan. In
het verleden waren vegetariërs vooral
rare snuiters als de Schotse wielrenner Robert Millar (die tegenwoordig
door het leven gaat als Roberta Millar), tegenwoordig bekeert de ene na
de andere zich tot het vegetarisme.
Hordes hardlopers, maar ook wielrenners als David Zabriskie en Maarten Tjallingii en Alberto Contador,
voetballers (Evgeny Levchenko) en
basketballers (Carmelo Anthony).
Zelfs bokslegende Mike Tyson eet behalve de oren van zijn tegenstanders
geen vlees meer.

Puzzel

Bah, vlees
Geen vlees eten heeft een aantal praktische voordelen. Het verteren van
vlees kost veel energie – en die heb je
als topsporter vaak ergens anders
voor nodig. Vlees is bovendien vatbaar voor bacteriën en virussen (denk
aan E.coli en de gekkekoeienziekte).
Daarnaast zit er een hoop meuk in
vlees: in landen als Amerika, Mexico
en China spuiten boeren hun vee vol
met synthetische hormonen, antibiotica en de meest vage chemicaliën.
Dat kan leiden tot positieve dopingtests; een paar weken geleden testten
108 van de 209 voetballers op het
jeugd-WK in Mexico positief op clenbuterol. En de internationale wielerbond UCI ontraadde het peloton
wielrenners in de Ronde van Peking
om zelfs maar naar vlees te kijken,

Venus Williams eet alleen nog maar salades en fruit. GETTY IMAGES

omdat Chinese veehouders hun
koeien en varkens met dope oppompen totdat ze uit elkaar klappen.
Nog meer? Onderzoekers in Amerika vonden arsenicum en rattengif
terug in het vlees dat in de koeling
van de supermarkt lag. En uit diverse
studies blijft dat vegetariërs minder
kans hebben op hartfalen.

Toch was vegetarisme lang een taboe in de sportwereld. Wielrenners
zworen bij een ontbijt met biefstuk
(liefst twee), boksers geloofden dat
ze zonder rood vlees geen deuk in een
pakje boter sloegen, zwemmers zonken zonder een stuk karbonade in
hun maag. Nog steeds denken veel
sporters ze niet presteren zonder

vlees. En ze hebben deels nog gelijk
ook.

Hup vlees!
Vlees is een bron van eiwitten. Sporters hebben die eiwitten nodig voor
spieropbouw en -herstel. Lange tijd
werd gedacht dat dierlijke eiwitten
hoogwaardiger waren dan plantaar-

Vegetarisme en topsport is geen
abc’tje. Sporters leven vaak op het
randje van wat hun lichaam aan kan:
bloedarmoede ligt altijd op de loer.
En een sporter met bloedarmoede
presteert niet.
Zelfs al eet Venus Williams dertig
salades per dag: ze heeft er niet genoeg aan. Alleen bij een uitgekiend
dieet van noten, vruchten, groentes
kan ze de nadelen van vegetarisme
opheffen. En aangezien ze over de
hele wereld reist en niet altijd de juiste combinatie kan vinden, heeft ze
ook nog een paar flinke potten met
vitaminepillen nodig. Plus een dokter die regelmatig haar bloedwaardes
test.
Topsport zonder vlees: het kan
wel, maar het is moeilijk. Zoals atletiektrainer Henk Kraaijenhof zegt:
‘Het is mogelijk om als vegetariër topsporter te zijn. Maar erg praktisch is
het niet.’

Lunchbreak

Puik politiewerk

België Heineken House

De wedstrijd tussen Colombia en Venezuela (1-1)
heeft stilgelegen, omdat een uil op de doellat
een rat zat op te peuzelen.

De politie van Londen heeft de Rolex van voormalig Arsenal-verdediger Lauren teruggevonden.
Het klokje werd zes jaar geleden gestolen.

Na het Holland Heineken House krijgen de
Belgen tijdens de Spelen in Londen ook een eigen
feesttent. Ze moeten er wel Heineken drinken.

CroQuetten Van Dobben
Voordeel Van Dirk
De beroemde Van Dobben
horecakroketten met een
chique Q.
Tja… als kroket kun je wel
chique zijn. Maar Dirk houdt
niet van duur doen.
Daarom gaan deze week
croquetten met een Q voor
een Dirkprijs de deur uit.
Maximaal 6 pakken per
cliënt… ehm… klant.

Magere ribbraadlappen

3e

Heerlijk
ouderwets
draadjesvlees.
Per pond

Poeder, vloeibaar
of Klein & Krachtig.

Rode goudreinetten

1R

79

elders 17.97

3 voor

2e

elders 2.49

elders 1.19

elders 4.47

Pak 8 x 2 stuks

Mini feeststolletje

Gevuld met spijs.
Per stuk 100 gram

Dames of
heren model.
Met teddy
binnenvoering.
Diverse kleuren.
Maten
S t/m XXL.

Fleece jack

3 voor

Kerstkaarten

1,

16e
elders 29.95

Sfeerlichten

50 stuks

Keuze uit 32
verschillende sets.

12 stuks

1e

elders 1.59

99

elders 1.99

elders 1.69

Pot 480 - 495 ml

Hertog Jan of Jupiler bier

O.a. Princess,
Cars, Mickey
Mouse en
Winnie
the Pooh.
Formaat
100 x 150 cm

5x

79

99

Kinder fleece plaid

 ormaal, 6 branduren.
 axi, 10 branduren.

Tros 5 stuks

Knorr Chicken Tonight

Zoek uit!

Topkwaliteit

elders 2.67

Del Monte bananen

elders 3.95

± 900 gram

12-pack

2e

5e

elders 7.99

elders 10.19

01
1

Blik 33 cl

ijsm
etin
gC

9e

Sultana Fruitbiscuits

Zak 1.2 kilo

Pr

3 voor

Eet smaquelijk!

elders 4.39

De lekkerste
appels voor een
appeltaart.

Robijn wasmiddel

onsumentengids

r2
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m
e
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Naar Dirk dus!
Kijk ook op lekkerdoen.nl - Acties geldig t/m 19 november - 1 pond is 500 gram

