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*Na 100MB wijzigt snelheid naar 64/64kbps. Dit geldt niet voor PrePaid, na 100MB is het tegoed verbruikt en is de weekpas niet meer geldig. De maximale down- en upload snelheid van de passen is afhankelijk van het buitenlands netwerk.

Altijd samen op vakantie met Travel & Surf!

Waar je in Europa ook op vakantie bent, 
je kunt alles delen met je vrienden.

Want met Travel & Surf kun je onbeperkt* internetten in het buitenland. Mailen, 

Facebooken, foto’s versturen. Voor €14,95 heb je al een weekpas waarmee je 

7 dagen lang onbeperkt kunt internetten. Maar je kan ook kiezen voor een dagpas, 

waarmee je 5MB aan data mag gebruiken. En het mooie is; je regelt de Travel & Surf 

pas gewoon vanuit de skilift! Stuur hiervoor een gratis sms naar 1301 met de tekst 

“Pas aan”. Na bevestiging kun je vervolgens eenvoudig een Travel & Surf pas selecteren 

in het venster dat automatisch verschijnt wanneer je voor het eerst gaat internetten.
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WAT KAN
JE DOEN IN 
OOSTENRIJK?
ZIE HET HART VAN DEZE KRANT

“Kapseizen door 
blunder kapitein”
De kapitein van het cruiseschip 
Costa Concordia is volgens de direc-
teur van de rederij schuldig aan het 
kapseizen van het schip.  
PAGINA 02

Stichting opgezet 
na dwarslaesie
Oud-voetballer richt na dwarslae-
sie stichting op voor een betere 
toekomst voor gehandicapten in 
Roemenië. FC Utrecht-verdediger 
Mesu brak zelf zijn nek. PAGINA 05

Van Barneveld is 
trots op Kist
Raymond van Barneveld is trots op 
de nieuwe wereldkampioen darts 
Christian Kist. De jongen moet 
volgens hem alleen wel snel Engels 
gaan leren spreken. PAGINA 17

NS-medewerkers 
helpen instappen
Om overvolle treinwagons te voor-
komen, helpen NS-medewerkers 
reizigers met strategisch instappen 
en worden flyers meegegeven met 
tips over slim instappen. PAGINA 06

Veel zelfmoorden 
in Noord-Mexico
Extreme honger en armoede leiden 
bij de Mexicaanse Rarámuri stam 
tot grote aantallen zelfmoorden. In 
grote getale laten ze zich te pletter 
vallen in het ravijn. PAGINA 07

Jeugd niet voorbereid 
op eerste keer seks 
Seksonderzoek. Zo’n 38 procent van de jongens en 31 procent van de meisjes ziet de eerste keer niet aankomen. Dat blijkt uit het onderzoek Seks onder je 
25ste, waarvan de cijfers vandaag bekend worden gemaakt. Ook blijkt de eerste keer regelmatig tegen te vallen. Eén op de twintig jongens en zelfs één op  
de vier meisjes gaf aan de eerste keer vervelend gevonden te hebben. Soa Aids Nederland pleit voor betere seksuele voorlichting op scholen.  PAGINA 03

Paradiso haalt 

RECORD AANTAL LACHERS  
in huis

Op de derde maandag van januari, volgens sommigen de meest deprimerende dag van het jaar, organiseerde de internationale organisatie Dokters van de Wereld een recordpoging naar de grootste lachsessie ter wereld. Onder leiding van de 
Belgische lachcoach Geert van de Vijver werd in het Amsterdamse Paradiso een nieuw record gevestigd met 422 lachers. / REIN VAN ZANEN | NOVUM



Het CHDR (Centre for Human Drug  
Research) verricht sinds 1987 hoog-

waardig geneesmiddelenonderzoek met 
nieuwe en bestaande geneesmiddelen 
bij patiënten en gezonde vrijwilligers. 
De onderzoeken vinden plaats in ons, 
volledig ingerichte, klinisch centrum. 

De onderzoeken dragen bij aan de 
wetenschappelijke ontwikkeling van 

geneesmiddelen en vinden plaats 
conform de internationale regelgeving 

en volgens de hoogste kwaliteitsnormen. 
Het CHDR is gevestigd in Leiden en werkt 
nauw samen met de Universiteit Leiden 

en de klinische afdelingen van het LUMC 
(Leids Universitair Medisch Centrum).

GEZONDE 
VRIJWILLIGERS

SENIOREN
(65 jaar en ouder)

Het Centre for Human Drug Research zoekt voor de komende 
periode gezonde vrijwilligers (18-50) die bereid zijn mee te 
werken aan een onderzoek naar een nieuw middel voor de 

behandeling van pijn na een operatie dat wordt toegediend 
door middel van een ruggenprik.

Voor deelname ontvangt u een 
vergoeding van € 702,00.

Vrijwilligers zijn gezond en gebruiken geen medicatie. 
Voor deelname krijgt u een medische keuring (1 uur) en een 

training (2 uur). Het onderzoek bestaat uit 1 studieperiode van 
3 nachten en 3 dagen en 3 terugkommomenten. 

GEINTERESSEERD?

U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl 
of bellen met (071) 5246435. 

Het Centre for Human Drug Research zoekt voor de komende periode 
gezonde vrijwilligers van 65 en ouder die bereid zijn mee te werken aan 
een onderzoek naar het effect van een nieuw middel in combinatie met 
een bestaand geneesmiddel voor de behandeling van de symptomen 

van alzheimer.

Voor deelname ontvangt u een 
vergoeding van € 1.190,00.

Vrijwilligers zijn gezond en roken niet. Voor deelname krijgt u een 
informatiegesprek en een medische keuring. U wordt, over een 

periode van 10 weken, 5x op het CHDR verwacht. Elk bezoek bestaat 
uit een verblijf van 1 dag en 1 nacht. 

GEINTERESSEERD?

U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl 
of bellen met (071) 5246435. 
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  Eenmansfractie  

  Cor Bosman  
  De Limburgse PVV’er Cor Bosman 

gaat verder als eenmansfractie in het 
Limburgs Parlement onder de naam 
‘Leefb aarheid en Democratie’, dat zei 

hij gisteravond in het programma 
L1LT. Vrijdag werd Bosman door de 
PVV uit de fractie gezet, nadat een 
mail was uitgelekt waarin hij PvdA-

statenlid Öztürk een ‘stuk uitgekotst 
halalvlees van een Turks varken’ had 

genoemd.  
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De kapitein van het gestrande cruise-
schip Costa Concordia had nooit zo 
dicht bij de kust van het Italiaanse 
eiland Giglio mogen varen. Het is 
dan ook zijn schuld dat het enorme 
vaartuig met 4200 opvarenden vrij-
dag tegen een rots voer en kapseisde. 
Dat oordeel velde directeur Pier Luigi 
Foschi van rederij Costa Cruises gis-
teren in een persconferentie in Ge-
nua. “Dit was een menselijke fout. 
De kapitein hield niet zijn normale 
route aan. Alleen de kapitein kan het 
besluit nemen van zijn koers af te 
wijken. Maar dit mag alleen vanwege 
gevaar, het weer of bij technische 
problemen. En alleen in overleg met 
de rederij.”

De kapitein van het rampschip, 
Francesco Schettino, werd zaterdag 
al gearresteerd op verdenking van 
dood door schuld. Hoewel Foschi gis-
teren meerdere malen benadrukte 
de uitkomst van het onderzoek door 
de Italiaanse autoriteiten af te wach-
ten om precies te kunnen verklaren 
wat er is gebeurd, stelde hij dat de 
kapitein een ‘eerbetoon’ wilde bren-
gen aan het eiland voor de kust van 
Toscane. “Hij wilde dicht langs het 
eiland varen, om zijn schip te laten 
zien”, zei Foschi stellig. Volgens de 
reder liep het immense schip niet te-

gen de grond in ondiep water, maar 
voer het tegen een rots.

Foschi deed verhalen dat Schetti-
no drugs had gebruikt of had gedron-
ken tijdens een diner met modellen 
af als ongeloofwaardig: “De kapitein 
werkt sinds 2002 voor ons en had een 
goede staat van dienst. Voor zover ik 
weet, drinkt hij ook geen alcohol. 
Ook was hij tijdens het ongeluk op 
de brug.” Ook ontkende hij beschul-
digingen dat zijn schepen wel vaker 
vlak langs de kust varen om reizigers 
te plezieren: “Dat is slechts één keer 
gebeurd. In de avond van 9 augustus 
2011 is de Costa Concordia onder 
toezicht van de lokale maritieme 
autoriteit en met onze toestemming 
dichter langs Giglio gevaren. Dat 
was vanwege een feest op het eiland. 
Maar onze schepen mogen sowieso 
nooit dichter dan 500 meter langs 
een eiland varen.”

Foschi zei verder het officiële on-
derzoek af te wachten over aantij-
gingen dat Schettino zijn schip had 
verlaten voordat alle passagiers van 
boord waren. Wel stelde hij dat de 
kapitein dit mogelijk gedwongen zou 
hebben gedaan. Van de 500.000 liter 
brandstof was volgens hem gisteren 
niets in zee gelekt. Het Nederlandse 
bedrijf Smit probeert de stookolie 
uit het schip te pompen. Het slechte 
weer bemoeilijkt dit werk.

  “Kapitein overtrad 
regels rampschip”  

  Reddingswerkers gisteren bij het wrak van de Costa Concordia.   /   GREGORIO BORGIA | AP  

  Costa Concordia. 
Kapitein rampschip week 
onrechtmatig van koers af 
om dicht langs eiland Giglio 
te varen.  

  Scheepsramp  

  Laatste nieuws over de ramp met de Costa 
Concordia.  

staat op zes. Nog 29 opvarenden wor-
den vermist, onder wie zeker elf Duitse 
passagiers en zes Italianen. De ruwe 
zee bemoeilijkt het werk van duikers.

ongeluk 93 miljoen dollar kost. Het 
bedrijf kon gisteren nog niet zeggen of 
de Costa Concordia verloren is.

peerde opvarenden een nieuwe cruise 
aan te bieden. Dat zei directeur Pier 
Luigi Foschi.

krijgen als blijkt dat hij zijn schip heeft 
verlaten voordat iedereen van boord 
was. Justitie neemt dat mee in haar 
onderzoek.

in dienst als veiligheidsoffi  cier. Hij 
werd in 2006 tot kapitein benoemd. 
Volgens zijn werkgever onderging hij 
voortdurend trainingen en slaagde hij 
voor alle testen.  

RUBEN
EG
ruben.eg@metronieuws.nl



WERKEN ALS CAMPING -
MEDEWERKER IN EUROPA? 

www.werkenonderdezon.nl

Solliciteer nu en beleef

eenfantastische

zomer!

Kom jij onze teams versterken op
één van onze topcampings in

Frankrijk, Italië of Spanje?

T (072) 518 31 15
E werken@selectcamp.nl

Ga naar de website voor meer informatie en reageer direct!

Onze nieuwe up! is een echte Volkswagen. 

Want ook al doet zijn formaat anders 

vermoeden, de up! is een hele volwassen 

auto. Met alle eigenschappen die je van een 

Volkswagen mag verwachten. Toch rijd je al 

een up! voor maar ¤ 8.490,-. En betaal je met 

de up! geen wegenbelasting. Bovendien rij je 

voor maar 14% bijtelling een up! van de zaak.

Klein maar wel Volkswagen. 

Brandstofverbruik: Ø 4,1 - 4,7/100 km (1L op 21,3 - 24,4 km), CO2-uitstoot Ø 96 - 108 g/km.
Vanafprijs is incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs ¤ 199,- per maand o.b.v. Operational Lease via Volkswagen Leasing B.V., 48 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW en brandstof. 
D kf t ij i i k i it i d t il b h d G t d fb ldi b t it i Kijk i f ti lk l
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Ze fantaseren erover, lezen erover, 
praten erover. Toch komt de eerste 
keer seks voor veel jongeren onver-
wacht. Zo’n 38 procent van de jon-
gens en 31 procent van de meisjes 
ziet de eerste keer totaal niet aan-
komen. Is dat erg? Ergens wel, zegt 
directeur Ton Coenen van Soa Aids 
Nederland, samen met Rutgers WPF 
uitvoerder van het onderzoek Seks 
onder je 25ste 2012. Immers: wie 
zich door de eerste keer laat verras-
sen, is niet voorbereid en gebruikt 
minder vaak condoom of pil. “Aan 
de andere kant, als je het vergelijkt 
met jongeren die de eerste keer wel 
anticonceptie gebruiken, valt het 
mee.” Bijna driekwart van de jonge-
ren gebruikte bij de eerste keer seks 
een condoom. In ruim de helft van 
de gevallen werd ook de pil of een 
ander voorbehoedsmiddel gebruikt. 
Ook na de eerste keer bleven jonge-
ren trouwer anticonceptie gebruiken 
dan in het vorige seksonderzoek in 
2005. “Bovendien kun je nooit van 
jongeren verlangen dat ze totaal 
zijn voorbereid op de eerste keer 
– daar is het een eerste keer voor.”  
Toch wil Soa Aids dat het onderwijs 
meer werk gaat maken van seksu-
ele voorlichting, juist om leerlingen 
beter voor te bereiden. “Er is discus-
sie over wanneer je dat moet doen”, 
zegt Coenen. Immers: begin je er te 
vroeg over, dan komt de boodschap 
niet aan en te laat is helemaal niet 
goed. Het beste is, zegt Coenen, 
eind lagere school. “Dan begin je 

toch te praten over verliefdheid en 
wat daarna komt.” Dan moeten de 
scholen wel willen. De helft doet 
niks aan seksuele voorlichting.   
Hoe dan ook, de boodschap wordt: 
doe alleen waar je zelf aan toe bent. 
Uit het onderzoek van Soa Aids en 
Rutgers blijkt dat één op de twintig 
jongens en één op de vier meisjes 
de eerste keer vervelend vond. Zo-
wat 30 procent van de meisjes en 16 
procent van de jongens had er spijt 
van. Sowieso doen jongeren nogal 
eens dingen die ze niet willen; 17 
procent van de meisjes en 4 procent 
van de jongens geeft aan wel eens 
te zijn gedwongen tot onvrijwillige 

seksuele handelingen. “Zorgelijk”, 
vindt Coenen deze cijfers, juist 
omdat er zoveel energie is gesto-
ken in voorlichting op dit gebied.  
Lichtpunten zijn er ook in het onder-
zoek. Zo komen  homojongens ge-
middeld een jaar eerder (16 jaar) uit 
de kast dan zes jaar geleden. Dat is 
opvallend, gezien de geringe accepta-
tie van homoseksualiteit.

Seks. Wees voorbereid op 
de eerste keer, wordt de 
boodschap van Soa Aids 
Nederland aan jongeren.

‘Eerste keer’ komt 
vaak onverwacht en 
valt soms flink tegen

Als jongeren een relatie hebben, stoppen ze veel te snel met condoomgebruik,
vindt Soa Aids Nederland.  / RICHARD VAN DER KLAAUW | METRO

Een minuutje

“Mensen vrágen 
toch niet om een 
depressie”
Huib Pieter Rutten, huisarts 
 
Wie een been breekt tijdens 
het skiën krijgt alle medische 
kosten vergoed, maar wie in een 
depressie belandt, moet 200 euro 
betalen. Huisarts Pieter Rutten uit 
Krommenie is hier zo boos over, 
dat hij een open brief schreef aan 
minister Schippers van gezond-
heidszorg. 

Die eigen bijdrage in de geeste-
lijke gezondheidszorg is al tijden 
geleden aangekondigd. Waarom 
nu zo’n brief? 
Omdat ik mijn boosheid niet voor 
me kan houden en omdat mijn ei-
gen beroepsvereniging niets doet.  

Vanuit de GGZ is er geprotes-
teerd. 
Heeft dat iets geholpen? Nee. Ik 
ben de eerste huisarts die openlijk 
protesteert.  

Waarom? 
Wat me steekt is dat één patiën-
tengroep wordt benadeeld en dat 
dit uitgerekend de groep is die 

er het minst aan kan doen. Kijk, 
als je een been breekt tijdens het 
wintersporten, keert de verzeke-
ring volledig uit. Maar krijg je een 
depressie, dan moet je 200 euro 
betalen, terwijl je toch echt niet 
om die depressie hebt gevraagd of 
er schuld aan hebt.  

Verwacht u een antwoord op uw 
brief? 
Niet echt, maar ik hoop dat mijn 
boosheid wordt gehoord. Die 51 
miljoen euro die met de bezui-
niging op de GGZ bijeen wordt 
geharkt, is makkelijk anders te 
verdelen. Vraag bijvoorbeeld een 
eigen bijdrage van 25 euro voor 
een bezoek aan medisch specialis-
ten, maar dan voor iedereen, dus 
ook als je met een gebroken been 
naar de chirurg moet.
NIELS RIGTER

Huib Rutten / CAT HARTOG | CATCHAMOMENT

NIELS 
RIGTER
niels.rigter@metronieuws.nl

Verkocht

Kroonprinselijke villa 
Mozambique verkocht
De vakantievilla van kroonprins 
Willem-Alexander en prinses 
Máxima in Mozambique is ver-
kocht. Het huis is voor een sym-
bolisch bedrag overgenomen door 
de organisatie die opereert als de 
vereniging van eigenaren van het 
project. Dat schreef premier Mark 
Rutte maandag aan de Kamer. Het 
bouwproject moest bijdragen aan 
de ontwikkeling in het Afrikaanse 
land, maar gaandeweg ontstond 
daar veel kritiek op waarna het 
prinselijk paar besloot af te zien 
van het luxueuze optrekje aan 
zee. NOVUM

Tevreden

Familie Flores blij met 
overplaatsing Joran
De familie van Stephany Flores 
is tevreden met de overplaatsing 
van Joran van der Sloot naar de 
Piedras Gordas-gevangenis. Dat 
zegt hun advocaat Edward Alva-
rez. De familie wilde maandag 
aan de pers bekendmaken onder 
wat voor ‘luxe’ omstandigheden 
Joran in zijn vorige gevangenis 
leefde. Dit gaat nu niet door. Vol-
gens de dienst voor het Peruaanse 
gevangeniswezen zou Joran in de 
nieuwe gevangenis te maken krij-
gen met een strenger regime dan 
in de Castro Castro-gevangenis.
NOVUM

Misser

Fout in artikel over 
crisis in Hongarije
In het artikel “Hongaar haalt geld 
van de bank” (Metro 13 januari 
jl.) is een fout geslopen in de 
vertaling van de originele tekst. 
Er dient gelezen te worden dat 
“het openbaar vervoer stopgezet 
zou kunnen worden vanwege 
financiële redenen” in plaats van 
“het openbaar vervoer is stopge-
zet vanwege financiële redenen”. 
Onze excuses voor de fout. METRO



Alle geldprijzen worden, waar van toepassing, onder inhouding van kansspelbelasting uitgekeerd. Vanaf de eerste 
dinsdag na de week waarin de trekking plaatsvindt kunnen gewonnen geldprijzen worden geïnd. De aanspraak op de 
geldprijzen vervalt een jaar na de trekkingsdatum van de betreffende loterij. Spelers die via bank- of girorekening 
deelnemen krijgen de gewonnen geldprijzen automatisch op hun rekening bijgeschreven. Het deelnemersreglement 
staat op www.dayzers.nl en is opvraagbaar via 0900-777 0 777 (€ 0,10 p.m.). Druk- en zetfouten voorbehouden.

Koop snel je loten voor de volgende trekking!
Dat kan t/m 22-1-2012 bij je Dayzers WinWin Winkel of ga naar 

www.dayzers.nl.

Trekkingsuitslag 16 januari 2012
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LETTERS

LOTNUMMER

DATUM PRIJS IN €

De wekelijkse Grote Prijzen

De wekelijkse Hoofdprijs

Speel al mee voor 3,50 euro per lot

A
N
Y
U
C
F

Q
H
I
V
S
Y

04
10
17
07
28
01

12
12
12
06
02
03

D
G
X
O
O
H

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00

EX 05 09S 100.000,00

Met Fyra reist u verrassend snel en voordelig. Zo betaalt u op het traject 

Amsterdam - Breda voor een tijdwinst van 26 minuten een toeslag van slechts Amsterdam Breda voor een tijdwinst van 26 minuten een toeslag van slechts €€3,60 3 60

op uw NS-vervoerbewijs. Kijk op NSHispeed.nl/snelsteweg

Reistijd: 
70 min.

Join China Southern’s
Cabin Crew

China Southern Airlines, the largest airline

from Amsterdam to Beijing and Guangzhou, 
is now recruiting Cabin Crew for its 
Amsterdam – China routes.

Minimum age 18 years
Minimum education HAVO or MBO4
Relevant work experience preferred
Excellent command of Dutch and English
Knowledge of Chinese culture, Chinese 

  and/or other European languages is a plus
Representative, communicative, well 

  groomed, tolerant, open minded 

Length in proportion with width, min.       
   length 1.65m - 1.90m

Full time available and willing to stay 
  abroad for longer periods if necessary

Please send your motivation letter + CV (in English), with a passport scan and 
full-length photographs before 20-01-2012 to sigrid@csair.nl (email only).
For more information, please visit www.csair.nl.

We Connect The World!

Steekpartij. 15-jarig meisje in 
levensgevaar nadat zij en haar 
vader werden neergestoken
Het onderzoek naar de steekpartij 
afgelopen zaterdag in Arnhem is gis-
teren weer in volle gang voortgezet. 
Het 15-jarige meisje, dat samen met 
haar vader in de Stadhoudersstraat 
in Arnhem werd neergestoken, ver-
keert nu in levensgevaar. Ook haar 
vader ligt nog steeds in het zieken-
huis met verwondingen. Kort na het 
incident hield de politie een 14-jarige 
jongen aan. Hij had zich verstopt 
in de struiken en kwam pas tevoor-
schijn nadat de politie een waarschu-
wingsschot had gelost. Eerder liet 
de politie weten dat het zou gaan 
om de ex-vriend van het slachtoffer, 
maar gisteren bleek dit niet het geval 
te zijn. Welke relatie de jongen dan 

heeft ten opzichte van het slachtof-
fer is nog onduidelijk en wordt nog 
steeds onderzocht. Daarnaast liet de 
politie gisteren weten niet uit te slui-
ten dat zij meerdere aanhoudingen 
gaat verrichten. Wat de aanleiding 
is geweest van de steekpartij is ook 
nog niet duidelijk. Gisteren hoopte 
de politie met een uitgebreid buurt-
onderzoek, waarbij nadrukkelijk 
naar getuigen van het incident werd 
gevraagd, meer te weten te komen. 
De politie kon nog niet op mogelijke 
resultaten van dit onderzoek ingaan.  
De aangehouden 14-jarige jongen zal 
vandaag worden voorgeleid aan de 
rechter-commissaris. 
BIANCA BRASSER

Veel rook bij brand in Vianen
Bij een fotolijstenfabriek in Vianen heeft gisterochtend een zeer grote brand gewoed. 
Het vuur veroorzaakte veel rook. De brandweer rukte met groot materieel uit. De brand 
woedde aan de Stuartweg. Omstreeks 12.30 uur werd het sein brand meester gegeven. 
Alain Heeren was erbij en stuurde via Scoopshot deze foto in. Geld verdienen met jouw 
mobiele foto’s? Download de Scoopshot-app op je mobiele telefoon en stuur je foto’s 
naar Metro.  / SCOOPSHOT ALAIN HEEREN 

Deze foto is 20 euro waard

Nieuwe website

Website 9292 krijgt 
complete make-over
De reisinformatiewebsite 9292 is 
sinds gisteren in een nieuw jasje 
gestoken. Na acht jaar werd het 
volgens Aarnout Mijling van 9292 
tijd voor een verandering. “De 
site is nu overzichtelijker en we 
hebben gebruik gemaakt van een 
nieuwe zoekmanier, waardoor 
adressen en bijzondere plaat-
sen sneller gevonden worden.” 
Daarnaast zijn er tal van extra 
mogelijkheden toegevoegd zoals 
halte-informatie. Het webadres 
9292ov.nl is voortaan veranderd 
in 9292.nl. METRO

Gescheurde wissel

Tussen Amsterdam en 
Den Haag geen treinen
Tussen Amsterdam en Den Haag 
reden gisteren de hele dag geen 
intercitytreinen. Een puntstuk in 
de wissel bleek gescheurd en het 
vervangen van dit stuk zal zeker 
drie uur in beslag gaan nemen. 
Een woordvoerder van de NS liet 
weten dat er om die reden voor 
gekozen is om de reparatie uit 
te stellen naar de nacht, zodat 
er nog wel gebruik gemaakt kon 
worden van het spoor voor een 
omleiding via Haarlem. METRO

Straatroof

Jongen opgepakt  
voor brute beroving
Een 14-jarige jongen is gisteren in 
Breda aangehouden op verden-
king van twee gewelddadige 
straatroven. Bij de eerste bero-
ving kreeg het slachtoffer een 
schok van een stroomstootwapen 
en werd zijn scooter meegeno-
men. Ook bij de tweede beroving 
werd een scooter ontvreemd. 
Hierbij werd een 54-jarige vrouw 
hardhandig van het voertuig 
afgeduwd. De 14-jarige verdachte 
heeft de berovingen bekend. 
METRO
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Red Room Favourite
Samsung Galaxy S II van Vodafone met 
The voice of Holland CD en kans op 
VIP-kaarten voor de liveshows*

*   Kijk voor de actievoorwaarden op vodafone.nl/tvohactie
**  Ga naar samsung.com/mobile voor de actievoorwaarden. Deze actie geldt tot en met 31 januari 2012.

Voor dit aanbod of meer 
informatie bel gratis:

ga naar de Vodafone winkel 
of kijk op vodafone.nl

0800-0560

2-jarig Bel+Sms+Web 300 abonnement

Aantal belminuten/sms 300 

Mobiel internet    600 MB

The voice of Holland  CD   Gratis

Maak kans op VIP-kaarten voor 
The voice of Holland live

16 GB MicroSD**    Gratis

Samsung 
Galaxy S II

nu €21,25 p.mnd.
Na 6 mnd. €42,50 p.mnd.

Take control   >  word luchtverkeersleider.nl
Take control   >  word luchtverkeersleider.nl
De baas over het Nederlandse luchtruim word je niet zomaar. Je bent 
tussen de 17 en 26 jaar, je hebt je VWO-diploma met een voldoende voor 
wiskunde of een HBO-P, en hebt een maximale oogafwijking van -6 of +5. 
Maar het allerbelangrijkste: je bent en blijft altijd in control. Schrijf je in 
voor onze studie, waarbij je direct salaris krijgt, op luchtverkeersleider.nl.

You are young, friendly, sportive, dynamic, communicative, independent, 

have a certifi cate of good conduct and are older than 18 years? Do you have 

an adequate training or qualifi cation, language skills in English and German 

and a valid passport? Then apply at Club Magic Life for the following areas:

Come join our team and send your 

application including photo to: 

Club Magic Life 
a brand of TUI Österreich GmbH,

Heiligenstädterstraße 31, A-1190 

Vienna,

Tel: +43 (0) 50 884 5484 or 5481 

manuela.novak@tui.at or 

hannah.vogel@tui.at   

or apply online at 

www.magiclife.com 

- Sport & Game Entertainment
- Child & Youth Entertainment

Club Magic Life 
Entertainer

A Brand of

Apply 

now!

Where magic happens
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Kick-off van de Mihai Nesu foundation / RICHARD VD KLAAUW | METRO

Mihai Nesu lacht wat verlegen rich-
ting de toegestroomde pers. Hij 
draait het hoofd voorzichtig en tilt 
zijn rechterarm zo nu en dan op. Het 
zijn de enige bewegingen die de Roe-
meense oud-voetballer kan maken 
sinds die fatale 10 mei 2011, de dag 
waarop de FC Utrecht-verdediger zijn 
nek brak tijdens een training. Toch 
is Nesu nu al mentaal zo sterk dat 
hij van zijn zwakte een kracht wil 
maken. “In mijn geboorteland heb-
ben gehandicapte mensen lang niet 
zo veel mogelijkheden als in Neder-
land. Het is mijn droom om ook hen 
de kans te bieden om te integreren 
in het dagelijks leven”, zegt hij op 
zachte, maar heldere toon tijdens de 
oprichting van de Mihai Nesu Foun-
dation in Stadion Galgenwaard. 

Het is het eerste doel van de 
stichting die gisteren in het leven is 
geroepen. Door het ter beschikking 
stellen van medische hulpstukken, 
het creëren van goede revalidatie-
centra en meer rolstoelvriendelijke 
ruimtes moeten Roemenen met een 

handicap in eigen land een betere 
toekomst krijgen. “Het zou fantas-
tisch zijn als zij straks naar dezelfde 
scholen, bioscopen en winkels kun-
nen als mensen zonder beperking”, 
vervolgt Nesu.  

Maar de foundation, met Dries 
Mertens, George Ogăraru en Willem 
van Hanegem als ambassadeurs, wil 
meer. Onder andere via de oprichting 
van de voetbalschool Balgevoel gaat 
Nesu de ontwikkeling van jeugdig 
voetbaltalent in Roemenië en Neder-
land stimuleren. Hij wil daarbij ook 
kinderen met beperkingen een veilig 
sportklimaat bieden. 

Om de doelen van de stichting fi-
nancieel te kunnen realiseren, staan 
meerdere activiteiten gepland. Zo 
houden supporters op 19 februari 
voor het duel FC Utrecht – AZ een 
inzamelingsactie en vindt een dag 
later het Mihai Nesu gala plaats. In 
augustus speelt FC Utrecht een bene-
fietwedstrijd tegen Steaua Boekarest, 
de club waar Nesu actief was voor 
hij naar de Domstad kwam. Alle op-
brengsten gaan rechtstreeks naar de 

stichting. 
Foeke Booy, technisch directeur 

van FC Utrecht, geeft aan dat de club 
Nesu nooit zal laten vallen. “Het is 
bewonderenswaardig hoe Mihai met 
de situatie omgaat. Hij is strijdbaar, 
gedisciplineerd en kan het nu al op-
brengen om zich in te zetten voor 
anderen. Wij hebben Mihai in ons 
hart gesloten. Hij hoort en blijft voor 
altijd een onderdeel van de club.” 

Nesu houdt zich opvallend goed, 
acht maanden na zijn dwarslaesie. 
“Natuurlijk heb ik in mijn revalida-
tieproces al meerdere teleurstellin-
gen geïncasseerd. Gelukkig ben ik 
nu alweer twee maanden thuis, waar 
ik veel vrienden om me heen heb. 
Ik heb geleerd geduld te hebben en 
blij te zijn met de dingen die mijn li-
chaam nog wel kan. Hoe moeilijk het 
ook is, ik moet accepteren dat dit is 
gebeurd. Anders kan ik niet leven.”

Droom. Oud-voetballer 
geeft na dwarslaesie 
gehandicapten in Roemenië 
hoop op betere toekomst 
met Mihai Nesu Foundation.

Nesu knokt zich 
waardig terug

Acceptatie

“Ik moet accepteren dat dit is gebeurd. Anders kan ik niet 
leven.”
Voormalig FC Utrecht-speler Mihai Nesu over zijn dwarslaesie.

MARIEKE 
VAN DER VOORT
marieke.vander.voort@metronieuws.nl

Redding

Vrouw zoekt reddende 
engel op Rotterdam CS
Altijd als er een oude trein met 
hoge instap kwam aanrijden, 
dacht forens Linda Keus: straks 
komt er nog een oud vrouwtje 
tussen. 

Gisterochtend was Keus (53) 
zelf het ‘oude vrouwtje’. Op Rot-
terdam Centraal stapte ze over 
op de trein naar Veenendaal, 
toen ze uitgleed en met haar voet 
tussen trein en perron bekneld 
raakte. Haar voet zakte weg, ze 
viel achterover. “Ik kon me niet 
meer afzetten en zakte steeds 
verder weg. Ik dacht: straks gaat 
die trein rijden en ben ik mijn 
voet kwijt.” 

Voordat het zover was, pakte 
een man haar in haar oksels en 
trok hij haar op het perron. “Ik 
was bevrijd, maar stond helemaal 
te trillen van schrik. Ik was zo 
geschrokken, dat ik helemaal was 
vergeten de man te bedanken.” 
Keus wil dat via de krant alsnog 
doen. Bij deze. Bedankt, onbe-
kende man. Dankzij u heeft Linda 
Keus haar voet nog. “Hij was echt 
mijn redder in nood. bedankt!.” 
METRO
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NS-medewerkers helpen met instappen. / DAVID VAN DAM

Het lijkt logisch: op plekken van het 
perron waar het druk is, kan je be-
ter niet instappen. De trein is daar 
vol en de kans op een zitplaats klein. 
Tijdens de ochtendspits van maan-
dagmorgen blijkt het echter niet zo 
te werken.

Vlak na de roltrap van spoor 10 op 
Amsterdam Centraal staat een groep 
toeristen met grote koffers te wach-
ten op hun trein naar Schiphol. “Zul-
ke groepen houden een groot deel 
van de reizigers tegen”, zegt Jeanet-
te, operationeel manager van NS. 
Volgens haar weerhoudt het mensen 
verder het perron op te lopen als er 
aan het begin van het perron al zo-
veel mensen staan. 

Het NS-personeel van Amsterdam 
Centraal is tijdens de ochtendspits 
van maandag druk bezig mensen 
slimmer in te laten stappen. Pas-
sagiers die aan het begin van het 
perron staan, worden naar voren ge-
stuurd. Ze krijgen ook een flyer met 
tips over instappen mee.

Collega Bianca, die net als de rest 
van het NS-personeel liever niet met 
achternaam in de krant staat, zegt de 
toeristen dat ze beter wat verderop 
kunnen gaan staan. De toeristen lo-

pen braaf een stukje verder. De pas-
sagiers zijn blij met de hulp die ze 
krijgen. Anina die vandaag van Am-
sterdam naar Den Haag reist, vindt 
het zelfs ‘lief’ van de NS. Ook zij 
stond aan het begin van het perron te 
wachten, maar ze staat nu een stukje 
naar voren. “De mensen zijn dank-
baar en lopen graag even wat verder 
voor een zitplekje”, aldus Bianca.  

Zolang er voldoende tijd is om 
in te stappen, kunnen de NS-mede-
werkers de reizigers rustig helpen. 
Maar in de laatste seconden als er 
nog net een paar mensen in de trein 
kunnen springen, lukt  ze dat niet 
meer. Deze laatkomers springen op 
het allerlaatste moment nog net in 
de eerste deur, waar het erg druk is. 
“Als je op tijd bent, heb je een stuk 
grotere kans op een zitplaats”, geeft 
Jeannette als tip.

Jeannette denkt dat er tijd over-
heen moet gaan, voordat mensen 
eraan gewend zijn tactisch in te stap-
pen. De NS blijft in ieder geval men-
sen helpen zich beter in de treinen 
te spreiden. 

Reizigers die vaak dezelfde trein 
naar hun werk nemen, weten on-
dertussen al waar ze moeten instap-
pen. Eén minuut voordat zijn trein 
vertrekt, spoedt een passagier zich 
nog snel naar het einde van de trein. 
“Daar is altijd nog wel ruimte.”

Spreiden. NS wil reizigers 
spreiden zodat iedereen 
kan zitten in de trein. De 
passagiers zijn dankbaar.

Langere sprinters

Naast het helpen bij instappen, bekijkt 
de NS ook of de treinen niet te vol 
zitten.  

 De NS is tijdens de ochtend- 
en avondspits reizigers aan het 
tellen.

 Bij Amsterdam Centraal 
werden deze ochtend geen proble-
men geconstateerd.

 Vorige week was er wel een 
aantal Sprinters te kort. 

 De NS heeft toen 14  
ritten van Sprinters verlengd.

 Operationeel ma-
nager Jeannette prijst de NS voor het 
snelle handelen.

 “Nu we georgani-
seerd aan het tellen en monitoren 
zijn, worden de treinen eerder 
verlengd”, aldus Jeanette.

 “Het is nu beter zichtbaar 
waar de problemen zijn.”

 Jeannette denkt dat NS-
medewerkers sneller hun problemen 
zullen doorgeven, nu ze merken dat 
er wordt geluisterd.

“Het is lief dat de 
NS ons hulp geeft 
bij het instappen”

JURRIAAN 
NOLLES
reporter.nl@metronieuws.nl
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Kijk voor informatie en 
frequenties op 100p.nl

Luister I00% NL
& win kaarten 
voor The voice of 
Holland in Concert
Exclu sief het allereers te concer t met de f inalis ten!

kpn  winkel | 0800 0115 | kpn.com/spotify

/mnd*

Gratis Spotify Premium bij het

Alles-in-één Pakket Extra

Nu de eerste 3 maanden € 15.- korting

Met Interactieve TV,

Internet, Bellen

en Spotify

*  Het Alles-in-één Pakket Extra met gratis Spotify Premium t.w.v. € 10,- /mnd

kost de eerste drie maanden € 40,- /mnd. Daarna betaalt u € 55,- /mnd.

Kijk op kpn.com/spotify voor de voorwaarden en beschikbaarheid.

Iran

Iraanse kerngeleerden 
aangehouden
De Iraanse autoriteiten hebben 
meerdere verdachten aangehou-
den in verband met de moord op 
een Iraanse kerngeleerde vorige 
week. Dat heeft de Iraanse staats-
zender Al-Alam gisteren gemeld. 
Volgens Ali Larijana, de voorzitter 
van het Iraanse parlement, wor-
den de verdachten momenteel 
ondervraagd. Een Iraanse kernwe-
tenschapper kwam vorige week 
bij een aanslag om het leven. 
Een motorrijder bevestigde een 
magnetische bom aan zijn auto, 
die hem het leven kostte. 
Iran heeft  onder andere de 
Verenigde Staten beschuldigd van 
betrokkenheid. NOVUM/AP

Seksueel misbruik

Invallen bij Vlaamse 
bisdommen
De Belgische justitie heeft 
maandag in het kader van een on-
derzoek naar seksueel misbruik 
invallen gedaan bij de bisdom-
men in Hasselt en Antwerpen. 
Dat bevestigt een woordvoerder 
van het bisdom Antwerpen in 
een uitzending van de Belgische 
omroep VRT. Onder de codenaam 
‘Operatie Kelk’ loopt al meer 
dan een jaar een onderzoek naar 
seksueel misbruik in de kerk. Bij 
de inval zijn volgens de woord-
voerder vragen gesteld en dos-
siers meegenomen. “Wij willen 
uiteraard meewerken.”Hij wees 
erop dat ook vanuit de kerk een 
onderzoek is begonnen. NOVUM

Vandalisme

Clegg: nederzettingen 
Israël vandalisme
Israël maakt zich schuldig aan 
‘opzettelijk vandalisme’ door 
te volharden in het bouwen 
van nieuwe nederzettingen op 
de Westelijke Jordaanoever en 
in Oost-Jeruzalem. Dat zei de 
Britse vicepremier Nick Clegg 
gisteren. Het bouwen ondermijnt 
het vredesproces in het Midden-
Oosten, vindt hij. Clegg deed zijn 
uitlatingen maandag op een  pers-
conferentie met de Palestijnse 
president Mahmoud Abbas. Pre-
mier David Cameron en minister 
van buitenlandse zaken William 
Hague hebben eerder al kritiek 
geuit op het beleid aangaande de 
nederzettingen. NOVUM/AP

Wetsvoorstel

Medvedev wil gekozen 
gouverneurs
De Russische president Dmitri 
Medvedev wil dat gouverneurs 
weer rechtstreeks gekozen gaan 
worden. Hij heeft daartoe een 
wetsvoorstel ingediend. In 2004 
schrapte Vladimir Poetin, die 
toen nog president was, de gou-
verneursverkiezingen. Sindsdien 
worden gouverneurs door de 
president aangewezen. NOVUM/AP

Doden

Doden na instorten 
gebouw in Beiroet
Negentien mensen zijn omge-
komen toen zondagavond in de 
Libanese hoofdstad Beiroet een 
appartementengebouw instortte. 
Twaalf mensen zijn gewond ge-
raakt. Gevreesd wordt dat er geen 
overlevenden meer vanonder de 
puinhopen vandaan gehaald zul-
len worden. Onder de doden zijn 
minstens veertien buitenlanders. 
Het grootste aandeel daarvan is 
Sudanees. 
NOVUM/AP

“Ze gooien zich 
gewoon te pletter  
in het ravijn”

Onder de Mexicaanse Raramuri loopt 
het aantal zelfdoden sterk op. Grote 
aantallen mannen en vrouwen van 
de inheemse groep storten zichzelf 
in het ravijn naar beneden. Dat komt 
voornamelijk doordat de stam enorm 
aan honger lijdt.

In het Tarahumara gebergte van 
de staat Chihuaha in Noord Mexico, 
is er de laatste tijd een groot aantal 
meldingen van zulke extreme zelf-
moorden onder de inheemse stam 
gemeld. Dat zegt Ramon Gardea, lid 
van het Front van inheemse boeren. 
“In de ravijnen van de bergen gooien 
ze zich letterlijk  te pletter.” 

Tekorten aan eten en armoede 
veroorzaakt door droogte, kou, het 
gebrek aan staatsteun en de aanwe-
zigheid van criminele bendes zijn 

volgens Gardea oorzaken van de mys-
terieuze zelfdodingen. 

“Ongeveer vijftig mannen en 
vrouwen hebben zich in het ravijn 
gegooid, omdat ze hun kinderen 
niets meer te bieden hadden”, vertelt 
Gardea aan de lokale televisie. “Vrou-
wen van deze oorspronkelijke bevol-
kingsgroep, die vaak vier of vijf kin-
deren hebben, raken er zo verdrietig 
van dat ze hun kinderen niet meer 
kunnen voeden, dat ze het niet meer 
zien zitten.” 

De lokale autoriteiten in de Tara-
muharea-regio hebben bevestigd dat 
de doden komen door de enorme on-
dervoeding en hongersnood. 

De situatie is nu ook tot Mexico-
Stad doorgedrongen. Op Twitter 
wordt opgeroepen  om  massaal 
voedsel en medicijnen te verzamelen 
om naar het gebied te brengen. Ook 
willen ze onderdak aanbieden in hun 
stad. Sinds het nieuws van de extre-
me situatie bij de Raramuri’s afgelo-
pen weekend bekend is geworden, is 
de hashtag #Sierra Taramuhara tren-
ding topic op Twitter geworden.
METRO WORLD NEWS IN MEXICO

Zelfmoord. Vreemde 
gevallen van zelfmoorden 
onder Mexicaanse inheemse 
stam door extreme honger.

Hongersnood en armoede leiden onder de Mexicaanse Rarámuri stam tot grote aantallen 
zelfmoorden binnen de groep Chihuahua state in northern Mexico. 
/ MOYSÉS ZÚÑIGA SANTIAGO | CUARTOSCURO
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Zodra het kan, ga ik mee op een cruiseschip!

“Op een cruise 
gaan doe ik wel 
als ik 60 jaar of 
ouder ben! Ook 
al worden de 

faciliteiten op een cruiseschip 
steeds beter.”
Lucia Velthuis

“Mij niet meer 
gezien. Je leven 
ligt in handen 
van de grillen 
van een kapi-

tein!”
Patrick Kicken

“Ik droom er 
al langere tijd 
van! Ik laat 
me niet kisten 
omdat één van 

de zovele schepen strandt en 
zinkt.”
Nienke Michels

Heinz de kat
WINDIG & DEJONG

“Paul Turner mag The Voice niet winnen.” / NOVUM 

Brief van de dag

Nederlandse kijkers  
van TVOH lijken doof
Is de Nederlandse kijker van The 
Voice of Holland doof geworden? 
Met afschuw zie ik elke keer Paul 
Turner steeds ronde na ronde 
verder komen. En Paul zal een 
beste jongen wezen hoor, maar 
absoluut geen finalewaardige 
zanger. Entertainen dat kan hij 
zeker, maar zingen? Ik dacht 
dat het The Voice of Holland 
was waar ik naar keek. Niet de 
Entertainer of Holland. Het ergste 
vind ik nog dat als iemand die 
(bekend) is, vals gezongen heeft 
en deze persoon direct tot het bot 
toe afgekraakt wordt. Jammer! 
Vele goede zangers en zangeresen 
zijn aan de kant gezet door do-
vemansoren. En Paul zijn curlies 
mag hij houden met zijn Mika- en 
Lady Gaga-imitatie. Verzin eens 
wat nieuws.  
TAMARA DIDEREN, HUIZEN

Voice

Social media in praktijk 
allesbehalve sociaal
In Metro van gisteren schrijft Den-
nis van den Oever dat Paul Turner 
de talentenshow The Voice of Hol-
land (TVOH) gaat winnen doordat 
hij als entertainer de kracht van 
social media als Twitter weet te 
gebruiken. Zou het echter niet zo 
moeten zijn dat men bij ‘The Voice’ 
de kracht van de schoonheid van 
de zangstem moet gebruiken? Vorig 
jaar ben ik zelf al heel snel afge-
haakt met het volgen van TVOH via 
Twitter, want in de praktijk bleek 
social media allesbehalve sociaal 
te zijn. 
NIENKE DE JONG, UTRECHT

Islam

Lees eerst een boek en 
geef dan een oordeel
Mensen, alvorens te spreken: lees 
een boek! A. Rinkov uit Amster-
dam, als u echt verstand van zaken 

zou hebben, dan zou u weten 
dat er wel  voor mannen kleding-
voorschriften zijn in de Islam. En 
meneer Verhoeks uit Boskoop, 
een verderfelijke ‘Berberreligie’? 
Berbers zijn een volk in Noord-
Afrika dat eerst niet moslims was. 
Misschien is het voor jullie wat om 
te luisteren naar de eerste woorden 
die zijn geopenbaard in de heilige 
Koran, “Lees, doe kennis op!”  
G. ANGOUD, NIJMEGEN

Afsplitsen

Laat conservatieven van 
het CDA naar VVD gaan
Conservatieve CDA’ers willen zich 
afsplitsen als het CDA haar midden-
koers weer zou innemen. Mij dunkt 
dat het politieke landschap al 
versplinterd genoeg is. Laat die con-
servatieven zich aansluiten bij de 
VVD. Ook dan kunnen ze zondags 
naar de kerk. En daar doen alsof ze 
volgelingen zijn van die radicale 
pacifist en communist Jezus van 
Nazareth: “Geef wat u heeft aan de 
armen, en volg mij na.”.  
DANNY WIT, AMSTERDAM

Sneltrein

NS luistert ook niet naar 
haar eigen organisatie
Ik ben over het algemeen een 
tevreden treinreiziger. De laatste 
tijd is er meer dan genoeg geklaag 
geweest, waar al dan niet gehoor 
aan gegeven wordt. Gisteren om 
06.10 uur in Heeze bleek dat de 
sprinter van 06.15 uur niet reed. Ik 
belde naar de NS met de vraag of de 
intercity, die 10 minuten later op 
datzelfde spoor voorbij zou komen, 
zou kunnen stoppen waarbij men 
mij mededeelde dat dát verzoek al 
bij de machinist neergelegd was. 
Die kwam ook wel voorbij, als een 
sneltrein!  WALTER BRUININKS, HEEZE

Ook in Metro?
Stuur je brief van maximaal 
honderd woorden per e-mail 
naar brieven@metronieuws.nl. 
Geef je volledige naam en adres 
op. De redactie behoudt zich het 
recht voor brieven in te korten. 
Het copyright van brieven vervalt aan Metro. 

Snippers
AIMÉE DE JONGH

Column

ANNELIES  
VAN DER VEER
COLUMNIST

MAJESTEIT, HELP  
ONS TOCH!

Majesteit, U zou het beslist vaker moeten doen: Uw mening verkondigen. 
Niet slechts wanneer U geprovoceerd wordt, maar telkens wanneer het 
onderwerpen betreft die ons land al zo’n 10 jaar splijten. Niet de islam, maar 
de hoofddoek is de maatschappelijke splijtzwam waar we maar niet vanaf 
komen. Wij nederige onderdanen weten vaak niet wat we van die onderwer-
pen moeten denken terwijl ze voor U bij wijze van spreken gesneden koek 
zijn.

Ik heb altijd gedacht, een beetje dom natuurlijk, dat de islamitische 
hoofddoek een symbool van onderdrukking is, een zichtbaar teken van de 
islamitische regel dat de vrouw ondergeschikt is aan de man. Een kind kan ‘t 
zien. Altijd gedacht dat vrouwen in landen als Oman dus niet de gelijkwaar-
digheid genieten die in het Westen inmiddels zo vanzelfsprekend is. Eén 
blik op de islamitische wereld leert me dat ik als vrouw in dat hele Midden-
Oosten niets te zoeken heb, tenzij ik ‘t lekker vind me vrijwillig te onder-
werpen. Dan zit ik er goed. Met de juiste bedekkingen, dat wel.

Ik heb wel eens het Global Gender Gap Report bekeken, een rapport 
dat in 135 landen onderzoekt in hoeverre vrouwen even gemakkelijk als 

mannen toegang hebben tot de gezond-
heidszorg, het onderwijs, de politiek, de 
arbeidsmarkt. Ik las dat de ongelijkheid 
tussen de seksen het grootst is in Noord-
Afrika en het Midden-Oosten. De landen 
die in 2011 het slechtst scoren zijn Egypte, 
Syrië, Iran, Nepal, Benin, Marokko, Ivoor-
kust, Saoedi-Arabië, Mali, Pakistan,Tsjaad, 
Yemen en Oman.

Ik heb ook wel eens gehoord dat niet 
elke moslimvrouw de hoofddoek vrijwillig 

draagt. Hier in Nederland! Een spreekbuis hebben die pechvogels veelal niet. 
Ik heb wel eens gelezen dat naar ons land geëmigreerde moslimvrouwen in 
een mum van tijd een hoofddoek dragen, omdat de groepsdruk hier zo groot 
is. Vorig jaar las ik nog dat een meisje op school in elkaar geslagen is door 
die fijne ‘vrije-keuze-moslima’s’ omdat ze geen hoofddoek droeg. Ik heb wel 
eens... Gelukkig heeft U nu gesproken.Tijdens een staatsbezoek in Oman. 
Uitgedaagd of niet, het moest U van het hart dat ‘t onzin is de hoofddoek in 
Oman als symbool van onderdrukking te zien. Pfff ! Ik zat er helemaal naast. 
Uw woorden zijn geen dolksteek in de rug van vrouwen die wereldwijd 
gedwongen worden de hoofddoek te dragen. U weet het beter, net als Mark 
Rutte. ‘t Gaat U om de trotse vrije-keuze-moslima’s! Wie kent ze niet?

Laat ons toch wat vaker van Uw wijsheid genieten, O Majesteit, O Konin-
gin van alle Nederlanders die ‘t zo goed bedoelen, wees zo goed af te treden, 
dan kunnen we vaker Uw goede bedoelingen vernemen en doe als laatste 
alstUblieft de deur achter U dicht.

Hoofddoek

“Ik heb ook wel eens 
gehoord dat niet elke  
moslimvrouw de hoofd-
doek vrijwillig draagt. ”
Annelies van der Veer

Honderd euro verdienen? Mail jouw column van exact vierhonderd woorden en een foto 
van jezelf naar lezerscolumn@metronieuws.nl. Columns voor volgende week maandag 
moeten uiterlijk donderdag 16.00 uur binnen zijn. 

Kreeft | 21/6 - 22/7

Leeuw | 23/7 - 22/8

Maagd | 23/8 - 22/9

Steenbok | 22/12 - 19/1

Waterman | 20/1 - 19/2

Vissen | 20/2 - 20/3

Ram | 21/3 - 19/4

Stier | 20/4 - 20/5

Tweelingen | 21/5 - 20/6

Weegschaal | 23/9 - 22/10

Schorpioen | 23/10 - 21/11

Boogschutter | 22/11 - 21/12

Jij ontmoet vandaag de man of vrouw 
van je dromen. Je bent ineens helemaal 
hoteldebotel verliefd. Loop niet te hard van 
stapel want dan gaat het niet lukken jouw 
liefde te vangen. 

Laat je eens helemaal gaan. Jij hebt een 
creatieve golf die je niet onbenut mag 
laten. Het is een unieke kans je gevoelens 
op een hele positieve manier te uiten, het 
zal een ander mens van je maken. 

Jij kunt op dit moment alles bereiken 
wat je maar wilt. Je moet je er wel voor 
inzetten, het komt natuurlijk niet vanzelf. 
Besteed daarbij voldoende tijd en aandacht 
aan je gezondheid. 

Je neemt grote risico’s in je gevoelsleven. 
Daarmee bezorg jij jezelf veel spanningen, 
die zich kunnen uiten in lichamelijke 
klachten. De kans dat je risico’s tot een 
goed resultaat leiden is wel groot. 

Ga er op uit! Jij hebt de afwisseling en het 
contact met andere mensen nodig. Het is 
hoogste tijd voor nieuwe ervaringen en 
nieuwe mensen om je heen. Binnen zitten 
kan altijd nog. 

Jij wilt vandaag veel te snel. Rome is ook 
niet in een dag gebouwd. Heb wat meer 
geduld met jezelf en de mensen om je 
heen. Wat maken die paar dagen nou uit? 
Het komt heus allemaal in orde. 

Jij moet dringend iets aan je gezondheid 
doen. Meer sporten en gezonder eten, 
dat heeft iedereen toch nodig. Wacht niet 
langer en begin vandaag nog. 
 

Je partner vindt dat je teveel aan jezelf 
denkt de laatste tijd. Hij/zij zal je dat onder 
de neus wrijven vandaag en het een en 
ander terugverwachten van jou.  

Jij bent niet in staat een situatie op waarde 
te schatten. Daardoor dreigt deze uit de 
hand te lopen. Probeer objectief naar de 
situatie te kijken en luister naar wat 
anderen te vertellen hebben.

Vandaag ben je zelfbewust en weet je 
precies wat je wilt. Gebruik deze dag om 
lang uitgestelde beslissingen te nemen. 
Beslissingen die jij vandaag neemt zijn 
blijvend van aard. 

Je voelt je vandaag helemaal niet lekker en 
eigenlijk is dat niet zo vreemd, dat weet je. 
Het is beslist niet onverstandig om jouw 
manier van leven eens flink onder de loep 
te nemen. 

Je partner probeert dingen met je vast te 
leggen. Dat maakt je prikkelbaar en je 
reageert dat af op hem/haar. Wees eerlijk 
tegen jezelf en je partner. Als jij je niet op 
die manier wilt binden, zeg dat dan. 
 

Horoscoop

Meer horoscopen? Ga dan snel naar www.metronieuws.nl/extra/horoscoop
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Gerlos in winter 
Nederlands dorp
Gerlos, het wintersportdorp in Tirol, 
verandert tijdens het skiseizoen in 
een Nederlandse kolonie. “Hier wor-
den regelmatig Gerloser kaaskoppen 
geboren.” PAGINA 3

Altijd werken in 
vakantiesfeer
Toon Wouters helpt Nederlanders 
aan vakantiewerk in Oostenrijk. “Als 
de directeur ‘bist du total bescheu-
ert’ tegen je schreeuwt, sta je wel 
even te kijken.” PAGINA 6

Helemaal los van 
de aardklos
Wintersport en après-ski vormen in 
Oostenrijk een gelukkig huwelijk. 
Metro zet après-ski barren op een rij. 
“Hier dans je zonder dat je voeten de 
grond raken.” PAGINA 12

Mooiste skiroutes 
van Oostenrijk
De Oostenrijkse wintersportgebie-
den vormen een aaneenschakeling 
van uitgebreide pistes. Metro maakt 
een selectie van enkele mooie ski-
routes. PAGINA 5

Wolter Kroes op 
z’n plek in Tirol
Voor Wolter Kroes voelt Tirol als 
thuiskomen. En dan vooral in ‘zijn’ 
dorp: Westendorf. “Het is de Tiroler 
gemoedelijkheid die ik wel eens mis 
in Nederland.” PAGINA 10

VINCENT VAN DORDRECHT

overal veilig betalen
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  Tom Haver staat achter de draaita-
fel in de Eisbar in Kirchberg; hij zet 
een nieuwe plaat op. Opeens knalt 
de stem van Jack van Gelder door de 
speakers. Het is het radiocommen-
taar van Van Gelder bij de kwartfi-
nale tussen Nederland en Argentinië 
bij het Wereldkampioenschap voet-
bal in 1998. “Ik heb opeens zo’n ge-
voel dat we in de halve finale gaan 
komen. Frank de Boer speelt de bal, 
heel goed op Dennis Bergkamp.” Het 
publiek in de Eisbar – de bar staat 
met 180 man stampvol – schreeuwt 
met Van Gelder mee. “Bergkamp! 
Bergkamp! Jaaaaaa! Den-nis Berg-
kamp!” In het publiek gaan de glazen 
de lucht in. Haver gooit zijn handen 
omhoog; hij springt mee. Een barme-
dewerker geeft een slinger aan een 
bel.

“Ik ben vandaag al om 16.00 uur 
begonnen met draaien”, vertelt Ha-
ver - dj én feestzanger - even later in 
het keukentje van de Eisbar. Terwijl 
hij praat, schuift hij een bord met 
lasagne naar binnen. “Ik ga zo weer 
door, m’n dj-set is tot 23.45 uur.” 
Haver zingt al jaren in Oostenrijkse 
wintersportplaatsen. “Morgenavond 
treed ik weer op, dan zing ik in de 
Cin Cin in Gerlos.”

Haver werd bekend als feestzan-
ger in de Après Skihut aan het Stad-
huisplein in Rotterdam. “Ik heb daar 
een jaar lang gezongen. Ik stond 
dan ook op de bar, ja. Het was een 
geweldige tijd.” Via een collega uit 
de Rotterdamse Après Skihut kwam 
hij in Oostenrijk terecht. “Die jongen 
vroeg of ik hier een keer met hem 
wilde meezingen.” 

Inmiddels is hij al zes jaar een 
graag geziene gast in de betere Hol-
landse après-ski tenten van Oosten-
rijk. Hij zingt en draait in plaatsen als 
Kirchberg, Westendorf en Königslei-
ten. Buiten het wintersportseizoen 
treedt hij op als vaste zanger in het 

bekende 
Amster-
d a m s e 
c a f é 
B o l l e 
Jan. Ver-
der staat 
hij op 
al lerlei 
feesten 

en partijen.
Haver grist zijn Iphone van tafel; 

hij laat op YouTube zijn nieuwste clip 
zien. “Dit is ‘Samen vanavond’, mijn 
laatste single. Die is nu al honderd-
duizenden keren bekeken. En m’n 
nummer wordt ook gedraaid op Ra-
dio 538. Het is allemaal lekker posi-
tief. Ik heb nooit durven hopen dat 
ik al zo ver zou komen. Terwijl ik ge-
woon iets doe waar ik verschrikkelijk 
veel lol in heb.” Maar nu ruikt Haver 
zijn kansen; hij brandt van ambitie. 
“Ik wil een nummer 1-hit scoren en 
als zanger bij het Nederlandse A-cir-
cuit horen.”

Het optreden bevalt hem, zeker in 

Oostenrijk. “Mensen zijn in vakantie-
sfeer; ze hangen echt in het plafond. 
Om die reden staan er in de Eisbar 
geen stoelen en banken. Alles is huf-
ter proof.”

Maar wordt hij er nooit eens moe 
van? “Nee, nooit. Als ik hier ‘Sex met 
die kale’ van de Lawineboys draai, 
reageert het publiek zo enthousiast. 
Hetzelfde geldt voor een nummer als 
‘Cowboys en Indianen’ van De Dikd-
akkers. Dat nummer begint met de 
tekst ‘Kom pak je lasso maar’. Nou, 
dat hele hok gaat los. Ik krijg daar 
een adrenaline boost van. Daarom 
draai ik die plaat al vijf jaar lang ge-
middeld twee keer per dag.”

De volgende avond. Haver staat in 
een knalroze pak tussen het perso-
neel in de bar van de Cin Cin in Ger-
los. In zijn hand heeft hij een draad-
loze microfoon. Haver schreeuwt: 
“Ik ben wat later door die pleuris-
sneeuw, maar wat lekker dat jullie 
er zijn!” Vrijwel al het publiek in de 
afgeladen après-ski tent juicht hem 
toe. Maar één jongen niet; hij steekt 
zijn middelvinger op. 

Haver zingt z’n eerste nummer 

van de avond: ‘Verliefd zijn is veel 
leuker’ van Guus Meeuwis. Snel 
daarna volgt zijn single ‘Samen van-
avond’. Drie kwartier lang zet Haver 
met zijn loepzuivere stem de tent op 
z’n kop. Hij rent en vliegt tussen het 
personeel van de Cin Cin door, dat 
regelmatig met hem meedanst. Hij 
maakt voortdurend contact met het 
publiek. Af en toe mag een beschon-
ken feestzanger een zin door z’n mi-
crofoon meezingen.

Na afloop van zijn optreden veegt 
Haver het zweet van z’n voorhoofd. 
“In het begin zag ik dat een jongen 
z’n middelvinger naar me opstak”, 
zegt Haver, nog vol adrenaline. “Ik 
denk dan: daar zit voor mij een uitda-
ging. En uiteindelijk zong die jongen 
ook mee.” Gevolgd door: “Geef mij 
maar nog zo’n zaal. Dit is het mooi-
ste wat er is. Dit doe ik over honderd 
jaar nog.”  

  Feestzanger.  Metro trok 
met feestzanger en dj Tom 
Haver langs uitgelaten 
après-ski barren in 
Oostenrijk.  

Tom Haver zingt tijdens zijn optreden tussen het personeel van de Cin Cin.

Lol

“Ik heb nooit durven hopen 
dat ik al zo ver zou komen. 
Terwijl ik gewoon iets doe 
waar ik verschrikkelijk veel lol 
in heb.”
Tom Haver staat op punt van doorbreken

  “Hier krijg ik nou een 
adrenalineboost van”  

Tom Haver poseert met... Tom Haver.

WOUTER
SCHEEPSTRA
redactie@metronieuws.nl

  Thuisvoelen  

  Schweinehaxe  
  “Voor een lekkere Schweinehaxe uit 
de blokhut van Heidi mag je me ’s 

nachts wakker maken.”
Volkszanger Wolter Kroes voelt zich 
thuis in Tirol (meer op pagina 10).  

overal veilig betalen
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  Sneeuweuro’s  

560
MILJOEN EURO DAARVAN WERD

UITGEGEVEN AAN EEN VAKANTIE IN
OOSTENRIJK (BRON: CBS).

620
MILJOEN EURO BESTEEDDEN

NEDERLANDERS VORIG SEIZOEN AAN DE 
WINTERSPORT
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cool! tickets naar de winter- 
sport geboekt #happysale  
bij transavia.com

posted by karen - 8 minutes ago

HET BERGEVENEMENT 2012

vanaf

€325

Het Evenement dat je niet mag missen!
Een leuke week skiën of boarden met enthousiaste  
wintersporters en te gekke Après-ski feesten. 

Met artiesten als: DJ Jeroen Post, Mr Milow, 
Tom Slichting, Ramon Fielmich en Harry Glotzbach

Tignes - Frankrijk  24 - 31 maart

Info & Aanmelden 
WWW.HETBERGEVENEMENT.NL

  In de kerst- en krokusvakantie is het 
een bekend beeld. Een ellenlange 
stoet auto’s met gele nummerplaten 
rijdt de berg op naar Gerlos. Het zijn 
weken waarin Nederlandse toeristen 
het Oostenrijkse wintersportdorp 
overnemen. Ook in de rest van het 
wintersportseizoen zijn de Hollan-
ders ruim vertegenwoordigd.

“Gerlos is altijd een Nederlands 
wintersportdorp geweest”, vertelt 
Jakob Platzer, een Oostenrijker die 
het Nederlands aardig beheerst. Plat-
zer zit in het restaurantgedeelte van 
Hotel Platzer, zijn viersterren hotel 
in Gerlos. Naast het hotel is hij ei-
genaar van de après-ski bars Cin Cin 
en de Country Club. Platzer behoort 
tot een van de vijf à zes Oostenrijkse 
families, die de meeste horeca en an-
dere voorzieningen van Gerlos tradi-
tiegetrouw in handen hebben.

“Met de Hollanders begon het al 
in 1962”, gaat Platzer verder. “Toen 
werd de eerste skilift van Gerlos 
gebouwd; het toerisme kwam lang-
zaam op gang. Een Nederlandse tour-
operator bood direct kamers aan. De 
eerste toeristen van Gerlos waren Ne-
derlanders. Ik heb in mijn hotel nog 
steeds klanten uit die tijd.” Daarvoor 
was Gerlos een onbekend gehucht. 
“Hier stonden alleen boerderijen met 
koeien en schapen.”

In de loop van de jaren negentig 
nam het toerisme een tweede, grote 
vlucht. “De uitbreiding van de liften 
werd afgerond. Sindsdien zijn de ski-

gebieden uit de omgeving met elkaar 
verbonden.”

Platzer heeft de après-ski in zijn 
horeca op Nederlanders ingericht. 
“Mijn personeel, de muziek: het is al-
lemaal Hollands. Zelfs het bier komt 
uit jullie land.” Hij grist een menu-
kaart van tafel. “Kijk, we verkopen 
ook frikadellen speciaal en bitterbal-
len.”

Regelmatig bloeien er liefdes op 
tussen Oostenrijkers en Nederlan-
ders. “Verschillende mensen uit Ger-
los zijn met hun liefde naar Neder-
land vertrokken. En natuurlijk zijn 
er Hollanders die hier blijven han-
gen. Wist je dat er de afgelopen drie 
jaar vier Gerloser kaaskoppen zijn 
geboren?” Lachend: “Dat zijn kinde-
ren van Oostenrijkse-Nederlandse 
stelletjes.”

Een van die mensen die onlangs 
een Gerloser kaaskop in de wieg 
mocht leggen, is Michäel Staudacher, 
eigenaar van Michi’s Schischule, de 
grootste en bekendste skischool van 

Gerlos. Zeven jaar geleden leerde hij 
zijn Nederlandse vrouw kennen; hij 
gaf haar skiles. Acht maanden gele-
den kregen ze een kindje.

“Nederlanders komen hier ook 
graag, omdat Gerlos zeer kindvrien-
delijk is”, vertelt Staudacher. “Het 
is goed voor families. Als je niet van 
après-ski houdt, kun je er makkelijk 
omheen; je hebt er geen last van. 
Bovendien is Gerlos door de relatief 
hoge ligging sneeuwzeker.” In som-
mige periodes zit de crèche van zijn 
skischool vol met Nederlandse kin-
deren. “Dan lopen en kruipen er zo’n 
dertig kinderen rond. Voor sommige 
Nederlanders is Gerlos een kolonie 
van Nederland.”

Van de ondernemers in Gerlos 
mag dat zo blijven. Platzer: “Ik houd 
van de Hollandse gezelligheid.” En, 
met een grijns: “Zo lang de Neder-
landers hier blijven terugkomen, 
vind ik het prima. Als het goed gaat 
met de Nederlandse economie, gaat 
het ook goed met mij.”   METRO

  Hollanders. Gerlos in 
het Oostenrijkse Tirol 
transformeert in de 
wintermaanden tot een 
Nederlands dorp.  

  Als het goed gaat met 
Nederland, gaat het  
ook goed met Gerlos  

  Het dorp Gerlos in de sneeuw.  

  Veel Nederlanders  

Het Oostenrijkse wintersportdorp 
Gerlos in feiten en cijfers.

 Het dorp Gerlos ligt op 
zo’n 1300 meter hoogte.

zo’n 100.000 toeristen. Ongeveer de 
helft daarvan komt uit Nederland. In 
de kerst- en krokusvakantie is zo’n 80 
procent van de bezoekers Neder-
lands.

 Dit skigebied in Tirol 
verbindt de bekende dorpen Gerlos, 
Zell am Ziller en Königsleiten met 
elkaar.

  Nederlandse families gaan graag naar Gerlos.   

Hoofdredacteur: Robert van Brandwijk Eindredactie: Erik Jonk Teksten: Wouter Scheepstra Beeld en vorm-
geving: Linda Oudendijk Foto’s onder meer: Wouters Scheepstra, Vincent van Dordrecht Algemeen direc-
teur/uitgever: Andreas Ohlson Commercieel directeur: Marcel den Hoed Distributie: Jurriaan Otting. 

Metro is ‘s werelds grootste gratis dagblad met 67 edities in 22 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en 
Azië. Metro is politiek en religieus onafhankelijk en wil lezers in 20 minuten op de hoogte brengen van het 
nieuws van de afgelopen 24 uur. Metro wordt dagelijks gelezen door meer dan 17 miljoen wereldburgers.
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Even een half jaartje ertussenuit. 
Dat plan had Stefan Aalders (28) na 
zijn studie Bouwmanagement & Vast-
goed. De bestemming werd Oosten-
rijk en dat half jaar… Is inmiddels 
vier jaar. “Ik ben er zo eentje die is 
blijven plakken.”

In die vier jaar bouwde Aalders 
zijn bedrijf op: Snow Experience. 
“We organiseren ski- en snowboard-
tochten voor Nederlandse groepen. 
In drie dagen laten we mensen de 
mooiste en beste skigebieden zien. 
Dat gebeurt met een Nederlandsta-
lige gids. Je krijgt allerlei tips en aan-
wijzingen. Zo kun je je techniek op 
een leuke manier bijschaven.” Met 
Snow Experience is Aalders actief in 
de grote skigebieden van Oostenrijk. 
“We zitten zo’n beetje overal.”

De tochten variëren van ongeveer 
15 tot 40 kilometer per dag, afhanke-
lijk van de groep. “Je moet in ieder 
geval een klein beetje kunnen skiën 
of snowboarden. Het instapniveau is 
laag. We hebben groepen voor ieder 
niveau: een blauwe, rode en zwarte 
groep. De kleuren staan voor de 
moeilijkheidsgraad van de pistes.” 

De groepen zijn klein. “Maximaal 
tien personen.”

Voor de koffie en lunch kiest Aal-
ders - die Snow Experience samen 
met z’n vriendin runt - de kleine, 
plaatselijke tentjes uit. “Daar komen 
de groepen van verschillende ni-
veaus samen. Op die manier leer je 
veel verschillende mensen kennen. 
Maar je kunt ook een tocht boeken 
met alleen je familie, vrienden, be-
drijf of school.” Ook de après-ski is 
met alle groepen bij elkaar. “We slui-
ten de dag altijd af met een drankje. 
Maar mensen kunnen natuurlijk ook 
hun eigen plan trekken.” 

Buiten het wintersportseizoen 
doet Aalders ander werk. “Het liefst 
zou ik als projectleider in de bouw 
werken, maar dat zit er door de re-
cessie op dit moment niet in. Daarom 
werk ik in een hoveniersbedrijf. Ik 
leg tuinen aan en af en toe doe ik wat 
schilderwerk. Verder ben ik in de zo-
mer natuurlijk al bezig met de voor-
bereidingen van het winterseizoen 
voor m’n bedrijf.”

Aalders leeft altijd naar het win-
terseizoen toe. “Begin december be-
gint het echt te kriebelen.” Als het 
seizoen begint, is het knallen. “Je 
bent druk bezig, maar hebt het niet 
in de gaten. Het is alsof je op een 
trein stapt en die stopt pas aan het 
einde van het seizoen. Het is dat snel-
treingevoel. Elke zaterdag arriveren 
er nieuwe vakantiegangers en de vrij-
dag daarop schud je ze de hand; ze 
gaan met een bruine kop naar huis. 
En de volgende dag staan er alweer 
nieuwe groepen klaar.”

Aalders heeft plannen met z’n 
bedrijf. “Ik wil volgend jaar ook in 
Frankrijk en Italië beginnen. Ook 
denk ik aan het zelf opleiden van 
skileraren voor onze tochten. Verder 
zie ik mogelijkheden voor het orga-
niseren van reizen voor singles. Daar 
zijn onze tochten zeer geschikt voor. 
Je leert veel mensen kennen.” Voor-
lopig blijft Aalders actief in de win-
tersportgebieden. “Maar uiteindelijk 
ligt m’n toekomst in Nederland.” 
METRO
Meer info: www.snowexperience.nl

Skisafari. Jonge ondernemer 
organiseert ski- en 
snowboardtochten door 
de beste skigebieden van 
Oostenrijk.

“In drie dagen leer je 
de mooiste skigebieden 
van Oostenrijk kennen”

Tijdens de skisafari leer je veel nieuwe 
mensen kennen.

Stefan Aalders (uiterst links) met een van zijn groepen. 

Door weer en wind over de piste.

Elke keer dat je met je p
buitenland maak je kan
van je vakantieuitgaven
Super einfach: Wie vaker du mit die Pinpasse bez
Maestro® wenst je een fi jne vakantie.

overal veilig betalen
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Metro’s selectie: Tips voor skiroutes!

Kirchberg

Maak een prachtige 
tocht naar Pass Thurn
Kirchberg hoort, net als Joch-
berg, Kitzbühel en Pass Thurn, 
bij het skigebied Kitzbüheler 
Alpen. In Kirchberg is er een 
prachtige tocht naar Pass Thurn. 
Om daar te komen, moet je een 
dal oversteken. Dat doe je met 
de 3S Bahn, een gondellift tussen 
twee bergtoppen, op 400 meter 
hoogte. Het uitzicht is adembene-
mend. In de buurt zit ook de Hah-
nenkamm, een wereldberoemde 
afdaling. Kirchberg ligt in Tirol. 

Zell am See-Kaprun

Brede afdalingen 
tussen de bossen
Zell am See en Kaprun zijn twee 
skigebieden. Deze worden door 
een skibus met elkaar verbonden; 
een ritje van vijftien minuten. 
Zell am See heeft brede afdalin-
gen tussen de bossen. Er is een 
mooie tocht van de skilift Areit-
bahn in Schüttdorf (het buur-
dorp van Zell am See) tot aan de 
Sonnenalm. De Sonnenalm ligt 
uiteraard op het zuiden en dus 
in de zon. Zell am See en Kaprun 
liggen in de deelstaat Salzburg.

Sölden

Drie gebieden met 
voor ieder wat wils
Het skigebied van Sölden kun 
je in drie gebieden indelen: de 
Giggijoch, de Gletscher en de 
Gaislachkogl. De Giggijoch be-
staat uit glooiende pistes en bos-
rijke dalafdalingen. De Gletscher 
heeft prachtige brede afdalingen 
en zelfs een World Cup-piste. En 
de Gaislachkogl beschikt over 
technische pistes en de mooiste 
berghutten. Tsja, welke is dan de 
mooiste? Wie het weet, mag het 
zeggen. Sölden ligt in Tirol.

Saalbach-Hinterglemm

Een van de betere 
plekken voor après-ski
Het skigebied van Saalbach-
Hinterglemm wordt het Skicircus 
genoemd. Je kunt er een rondje 
skiën, zo rond als… Juist, een 
circustent. Je hoeft dus geen ski-
bus te pakken. Als je het rondje 
maakt, moet je tegen de klok in 
skiën. Het skigebied is uitgebreid 
en ideaal voor zowel beginners 
als gevorderden. Saalbach-Hinter-
glemm is ook een van de betere 
plekken voor après-ski. Het ligt in 
de deelstaat Salzburg.

Kaltenbach-Hochfügen

Mooie tochten en voor 
elk niveau geschikt
In Kaltenbach-Hochfügen kun je 
mooie tochten maken. Dit gebied 
vind je in het Zillertal; het ligt 
in Tirol. De pistes zijn lang en 
breed, en geschikt voor alle ni-
veaus. En nog een tip voor de ge-
vorderde skiër: skiroute Aschau. 
Dit is een zwarte dalafdaling met 
halverwege een gezellige tentje. 
Vanuit Aschau rijdt er een shuttle 
terug naar Kaltenbach.

pinpas betaalt in het 
ns op het terugwinnen 
n!
zahlt in das Buitenland, wie meer Kans du macht. 

Kijk voor meer informatie op www.maestro.nl



Een vakantiebaan achter de bar in Oostenrijk behoort tot de mogelijkheden.

“De hiërarchie in Oostenrijkse be-
drijven is anders dan in Nederland”, 
vertelt Toon Wouters. “In Oostenrijk 
is de baas ook echt de baas. Dat botst 
wel eens met de Nederlander, die 
zich niet zomaar wat laat zeggen. 
Zo’n Oostenrijkse baas kan dan hard 
uit de hoek komen. Als hij ‘bist du 
total bescheuert’ tegen je schreeuwt, 
sta je wel even te kijken.”

Het zijn verhalen die Wouters wel 
eens hoort van Nederlanders die hij 
met zijn bedrijf Werkeninoostenrijk.
nl aan een vakantiebaan helpt. “Dit 
seizoen zijn er via ons 124 men-
sen aan het werk”, zegt hij in Hotel 
Mesnerwirt in de Oostenrijkse win-
tersportplaats Westendorf. “Het kan 
gaan om een paar weken of een paar 
maanden.” 

Bij de meeste banen die Wouters 
op z’n site aanbiedt, gaat het om ho-
recawerk. “Denk aan barmedewer-
kers, koks, afwassers, receptionistes. 
Maar we hebben ook wel eens kamer-
meisjes en promotiedames nodig.”

De standplaats van Wouters is 
Westendorf. “Maar ik ben actief 
door heel Oostenrijk, in alle be-
kende wintersportplaatsen, zoals 
Mayrhofen, Kirchberg, Ellmau, 
Brixen, Saalbach en Zell am See.” 
 

In eerste instantie kwam Wouters als 
dj naar Oostenrijk. “Zo ben ik hier 
begonnen, dat was negen jaar terug. 
Door de jaren heen werd me regel-
matig gevraagd of ik bedrijven aan 
Nederlands personeel kon helpen.” 
Inmiddels bestaat zijn site Werkeni-
noostenrijk.nl vier jaar. “Door m’n 
bedrijf is het draaien als dj minder 
geworden. Ik sta soms nog in de Ka-
rat Bar, de bar onder Hotel Mesner-
wirt in Westendorf. Dat is goed voor 
de afwisseling. Even het hoofd leeg-
maken.”

De eerste drie weken van het win-
terseizoen vormen voor Wouters de 
drukste periode van het jaar. “In die 
tijd vallen de meeste mensen af en 
hebben we de meeste wisselingen. 
Mensen denken soms: waar ben ik 
aan begonnen? Er zitten er tussen die 
na twee dagen niet meer op komen 
dagen.”

Vorig jaar hielp Wouters iemand 
aan een baan als kok, die niet over de 
vereiste diploma’s bleek te beschik-
ken. “Terwijl hij wel diploma’s had 
opgegeven. Nou, misschien dat hij 
een cursus water koken had gevolgd, 
maar daar was alles mee gezegd.” 
De man moest in een hotel voor een 
dikke honderd gasten koken. “Je be-
grijpt dat het al op de eerste dag mis 
ging.” 

Wouters had de sollicitant via een 
reïntegratiebureau doorgekregen. 
“Sindsdien heb ik nooit meer zaken 
gedaan met een reïntegratiebureau. 
Die man is trouwens het hele winter-
sportseizoen gebleven. Als afwasser.” 
 

Wouters ziet vooral voordelen van va-
kantiewerk in Oostenrijk. “Je werkt 
altijd in een vakantiesfeer. Als je niet 
te veel drinkt, kun je ’s ochtends lek-
ker skiën. Bovendien zijn het salaris 
en de randvoorwaarden goed.” 

En die Oostenrijkse baas dan die 
soms hard uit de hoek kan komen? 
“Ach, misschien komt het een keer 
voor. Het wintersportseizoen is kort, 
hè. In die vier maanden moet die om-
zet wel gedraaid worden, het moet 
dan gebeuren. Het werk kan zwaar 
zijn, maar het is vooral heel leuk.”

Vakantiebaantje.  
Toon Wouters helpt met zijn 
bedrijf Nederlanders aan 
werk in Oostenrijk.

Werken in vakantiesfeer

Gratis account

Jezelf opgeven voor vakantiewerk in Oostenrijk is eenvoudig.

 
Op www.werkeninoostenrijk.nl maak je een gratis account. Vervolgens kun je je cv 
achterlaten. Later hoor je dan of er werk voor je is.

Het werk kan soms zwaar zijn. 

Drinken en werken

“Als je niet te veel drinkt, kun 
je ’s ochtends lekker skiën. En 
het salaris is goed.”
Toon Wouters geeft een tip

Bescheuert

“Als een Oostenrijkse baas ‘bist du total bescheuert’ tegen je 
schreeuwt, sta je wel even te kijken.”
Toon Wouters over hoe een werkgever uit de hoek kan komen.

overal veilig betalen

Je kunt met Maestro® betalen overal waar je het Maestro® logo ziet.

Du mußt Geld verdienen 

om het te können ausgeben. 

Maestro® wenst je een verdiende

wintersport.

WOUTER 
SCHEEPSTRA
redactie@metronieuws.nl
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8
mooiste

plekken van 
Oostenrijk

Skiën en snowboarden op uitgebreide pistes en natuurlijk de après-ski. Het zijn de redenen voor Nederlanders om in de wintermaanden massaal naar Oostenrijk af te rei-
zen. Maar Oostenrijk heeft meer te bieden. Wie er de tijd voor heeft, kan geweldige steden, musea en adembenemende natuurgebieden bezoeken. Waar je precies moet 

zijn? Metro zet de acht mooiste plekken in de Oostenrijkse wintersportgebieden op een rijtje.

METRO

4
Hahnenkamm
In januari is heel Oostenrijk in de ban van de Hahnen-
kamm-Rennen. Deze wedstrijd is het hoogtepunt van 
het wereldbekerseizoen skiën. De Hahnenkamm, een 
beroemde skipiste bij Kitzbühel, wordt gezien als de 
moeilijkste afdaling ter wereld. De hellingen hebben 
soms een dalingspercentage van 85 procent! De skiërs 
maken sprongen tot 80 meter en bereiken snelheden 
van tegen de 140 kilometer per uur. De snelste skiërs 
leggen de afdaling van 3.3 kilometer af in minder dan 
twee minuten. Je bereikt de Hahnenkamm met de Hah-
nenkammbahn, een gondellift die bij het treinstation 
van Kitzbühel vertrekt.

67
Swarovski
Het Swarovski-kristal is wereldberoemd. Het kristal 
werd vervaardigd door de Oostenrijker Daniel Swa-
rovski, die zijn bedrijf Swarovski in 1895 oprichtte. 
Ter ere van hem werd er honderd jaar later, in 1995, 
een kristalmuseum geopend: Swarovski Kristallwelten. 
Alleen de buitenkant van het museum is al de moeite 
waard. Een, met planten begroeide, reuzenkop boven 
de ingang spuwt water in de plas bij het museum. Bin-
nen in het museum zie je wat er allemaal van kristal 
gemaakt kan worden. Swarovski Kristallwelten ligt in 
Wattens, ruim 15 kilometer ten oosten van Innsbruck.

Krimmler Wasserfälle
Met een hoogte van 380 meter vormt de Krimmler 
Wasserfälle - de 
waterval bij het dorp Krimml - een spectaculair 
schouwspel. Het is de hoogste waterval van Europa. 
Wereldwijd zijn er slechts vier watervallen hoger. Jaar-
lijks komen zo’n 350.000 bezoekers af op de waterval-
len, die in het nationaal park Hohe Tauern liggen. Aan 
de voet van de waterval heb je een prachtig uitzicht. 
Nog mooier wordt het als je naar boven wandelt. Het 
is wel een lange en behoorlijk zware klim. Je hebt 
wandelschoenen nodig en moet geen last hebben van 
hoogtevrees. Je bent een paar uur onderweg. Let op: 
deze wandeling kun je alleen van midden april tot eind 
oktober maken.

Achensee

De Achensee is een prachtig bergmeer in Tirol. Het ligt 
middenin het gelijknamige skigebied en 30 kilometer 
ten noordoosten van Innsbruck. De Achensee is onge-
veer 9 kilometer lang en 1 kilometer breed; het ligt op 
een hoogte van ruim 900 meter. Naast wintersporten 
zijn er tal van activiteiten. Zo kun je er boottochten 
en mooie wandelingen maken. Aan de oevers liggen 
sympathieke dorpjes. Door de vele mogelijkheden is de 
Achensee ook een populaire zomerbestemming.

Boeren
Museum Tiroler Bauernhöfe, oftewel het boerderijmu-
seum van Tirol. Dit openluchtmuseum bestaat uit veer-
tien verschillende boerderijen. Deze komen uit heel 
Tirol. Voor de oprichting van het museum, in 1974, 
werden de boerderijen uit verschillende bergdalen in 
Tirol uit elkaar gehaald en op het museumterrein weer 
opgebouwd. Verder zijn er allerlei bijgebouwen, zoals 
een molen, smederij en zagerij. In het museum kom 
je alles te weten over de cultuur van de Tiroler boeren 
en alle tradities die daarbij horen. Je krijgt een goede 
indruk van hoe het le-
ven voor de boeren was. 
Het museum ligt bij 
Kramsach, een kleine 
50 kilometer ten noord-
oosten van Innsbruck.

2
Innsbruck
In Innsbruck zien wintersporters vaak alleen de lucht-
haven. Maar een dagtrip naar de hoofdstad van Tirol 
is zeker de moeite. Het oude centrum is prachtig; het 
staat vol met middeleeuwse gebouwen. De Olympische 
Winterspelen werden er gehouden in 1964 en 1976.

1 3

8Hintertuxer Gletscher
De Hintertuxer Gletscher is het enige gebied in Oos-

tenrijk waar je het hele jaar door kunt skiën. Dat komt 
natuurlijk door de hoogte van de gletsjer; sommige 

delen liggen boven de 3000 meter. Ook voor mensen die 
niet skiën of snowboarden is de Hintertuxer Gletscher 

interessant. Zo kun je er een kijkje nemen in het Natur 
Eis Palast, een spleet in het ijs van de gletsjer. Een an-

dere attractie is de Spannagelhöhle, een kilometerslang 
grottenstelsel in de Hintertuxer Gletscher.

5Salzburg
Wintersporters die met het vliegtuig in Salzburg aan-
komen, reizen - net als bij Innsbruck - meestal gelijk 
door naar hun favoriete skigebied. Dat is begrijpelijk, 
maar ook jammer. Een dagtrip naar Salzburg is een 
aanrader. De stad, waar ongeveer 150.000 mensen 
wonen, ligt tussen de bergen. De historische binnen-
stad staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco en als 
je er doorheen wandelt, begrijp je waarom. Verder is 
Salzburg bekend als de geboortestad van Mozart. Je 
kunt het geboortehuis van Mozart bezoeken; het is 
een museum. En voor de liefhebbers van de Sound of 
Music… De musicalfilm werd in de jaren zestig in en 
rondom Salzburg opgenomen.

overal veilig betalen

Je kunt met Maestro® betalen overal waar je het Maestro® logo ziet.

Smeer dich gut in en trag ein Sonnebrille! Maestro® wenst je een zonnige wintersport.



08www.metronieuws.nl
dinsdag 17 januari 2012 WINTERSPORT IN OOSTENRIJK

Een van de podia komt vlak bij dit terras te staan.

“Met een biertje 
luisteren naar 
lekkere muziek”

Jesse Niemeijer ziet het al helemaal 
voor zich. “Het is eind maart, het 
zonnetje schijnt. Je zit in je T-shirtje 
op het terras, hebt een biertje in je 
hand en luistert naar lekkere mu-
ziek.” 

Niemeijer organiseert in de laatste 
week van maart de Gerlos Feestweek. 
Vijf dagen achter elkaar treden Ne-
derlandse dj’s en artiesten op, waar-
onder Jeroen Post, Dean Saunders en 
Dré en Roxeanne Hazes. Ook lokale, 
Tiroler grootheden maken hun op-
wachting.

“Dit wordt de eerste editie van de 
Gerlos Feestweek”, vertelt Niemeijer. 
“Je kunt het zien als de afsluitings-
week van het wintersportseizoen in 
Gerlos, al gaat dat hier nog tot begin 
april door. We willen het dorp in een 
relatief rustige periode een impuls 
geven. Het wordt een terugkerend 
evenement.”

De optredens vinden plaats op 
verschillende locaties. Niemeijer. “In 
totaal zijn er zes podia. De opening 
is op een podium op de berg; je gaat 
hiervoor met de gondel naar boven. 
De andere optredens zijn in het dorp.” 
Voor de feestweek komt een ploeg 
over van Radio Hollandio. “Ze doen 
het hele evenement live verslag.”  
 

 
De inspiratie voor het organiseren 
van de feestweek deed Niemeijer op 
in de Franse wintersportplaats Val 
Thorens. “Daar wordt aan het einde 
van het seizoen al meer dan twintig 
jaar de Dutch Snowtime Week ge-
organiseerd. Met Koninginnedag en 
5 mei is het er een gekkenhuis. Ik 
dacht: zoiets moeten we ook in Ger-
los doen.” 

Maar de Gerlos Feestweek wordt 
zeker geen kopie van de Dutch Snow-
time Week, bezweert Niemeijer. “We 
doen het op onze eigen manier. Daar-
om nodigen we lokale muzikanten 
uit. Denk aan jongens uit de omge-
ving die op een trekzak spelen. Het 
Oostenrijkse sfeertje gaat bij ons niet 
verloren.” 

Zelf treedt Niemeijer ook op tij-
dens de Gerlos Feestweek; hij is dj. 
“Dit is voor mij het negende seizoen 
dat ik actief ben in Oostenrijk.” 
Zijn werk als dj bleek een opstap 
voor een eigen boekingsbureau: DJ 
Events. “Ik haal Nederlandse arties-
ten en dj’s naar Oostenrijkse win-
tersportplaatsen, zoals Westendorf 
en Königsleiten. De rest van het jaar 
doe ik hetzelfde voor bestemmingen 
als Mallorca, Gran Canaria, Lloret 
de Mar, Salou en Blanes.” Door de 
drukte met z’n bedrijf draait hij zelf 
niet zo vaak meer. Maar voor Gerlos 
maakt hij graag een uitzondering. 
“Ik kom graag in Oostenrijk.”

Tijdens de Gerlos Feestweek ver-
wacht Niemeijer een ‘ongedwongen 
sfeertje’. “Mensen zijn op vakantie 
wat losser; ze gooien de remmen 
sneller los. Ze laten de regenbuien 
en files uit Nederland even helemaal 
achter zich. Alles kan, niets moet. 
Als je er tijdens de Gerlos Feestweek 
geen zin in hebt, hoef je niet eens te 
skiën.”
METRO

Muziek. Eind maart treden 
Nederlandse artiesten op 
tijdens de Gerlos Feestweek.

Optredens

Artiesten op de 
Feestweek
Tijdens de Gerlos Feestweek 
treedt een groot aantal Neder-
landse artiesten op. Bekende 
namen zijn Dré en Roxeanne 
Hazes. Ook een grote naam: Dean 
Saunders, winnaar van Popstars 
2011 en natuurlijk de broer van 
Ben. Verder: DJ Jeroen Post, die 
bekend werd als vj van TMF.

Wie van wintersport en 
Drentse rock ’n roll houdt, treft 
het met Mooi Wark. Na een vrij 
lange aanloop – Mooi Wark werd 
in 1992 opgericht - brak de band 
in 2006 door met het nummer 
‘Idioot’. Daarna was het hek van 
de dam met singles als ‘Bokkie 
of een geittie’ , ‘In de blote kont’, 
‘Bok ‘m d’r op’, ‘Rock & Rodzooi’, 
etc... Headbangen verplicht.

En dan is er het feestduo de 
Dikdakkers. Jawel, voor al uw 
feesten en partijen. Denk aan 
cowboyhoeden, boa’s en te grote 
zonnebrillen. Voor de cynici 
onder ons: drie Flügel achterover-
slaan, twee bier drinken en niet 
zeuren. U heeft het uur van uw 
leven. 

Nog een andere garantie voor 
plezier: Feestlift. Net als bij de 
Dikdakkers gaat het bij Feestlift 
om twee heren van middelbare 
leeftijd. Ook de betere Duitse 
schlager komt voorbij. Informatie 
over alle artiesten en de Gerlos 
Feestweek in het algemeen vind 
je op www.gerlosfeestweek.nl.

Holland ver weg

“Hier laat iedereen de regen-
buien en files uit Nederland 
even helemaal achter zich.”
Jesse Niemeijer,    
over het ongedwongen sfeertje

Skireünie. Sfeer proeven, 
maar dan in eigen land
Wie na z’n wintersportvakantie in 
Oostenrijk nog een keer de ultieme 
après-ski sfeer wil beleven, moet 14 
april zeker vrijhouden. Dan wordt de 
Skireünie georganiseerd in Bob’s Par-
ty Palace in Uitgeest.  Er zijn onder 
meer optredens van Wolter Kroes, 
Dries Roelvink en Rob Ronalds. Ver-
der draaien er verschillende dj’s.
“Vorig jaar hebben we de Skireünie 
voor de eerste keer georganiseerd”, 
vertelt zanger en dj Tom Haver, die 
de Skireünie samen met BS Bookings 
organiseert. “Er kwamen toen dui-
zend mensen naar Bob’s Party Palace. 
Het feest was supergeslaagd.” Dit jaar 
wordt ingezet op nog meer bezoe-
kers. “We gaan voor drie- à vierdui-
zend man.”

Bij de Skireünie hebben Oosten-
rijkse après-ski barren, zoals de Cin 
Cin in Gerlos en de Eisbar in Kirch-
berg, een eigen stek. “Deze après-ski 
barren verkopen in Oostenrijk nu al 
kaarten voor de Skireünie. Mede op 
die manier wordt het een echte reü-
nie. Je kunt bijvoorbeeld je barman 
uit Oostenrijk of je vakantieliefde 
weer ontmoeten.” Ook partijen als 
drankfabrikant Vliegend Hert en 
dagblad Metro ondersteunen het eve-
nement.

“Er waren veel kleine skireünies”, 
zegt Haver. “Het idee achter dit eve-

nement is dat we die bundelen.” Na 
de geslaagde eerste editie van vorig 
jaar wilden meer partijen met Haver 
in zee. “Daar zijn we heel blij mee.” 
Haver gaat er vanuit dat de Skireü-
nie volgend jaar weer plaatsvindt. 
“De inzet is dat het een terugkerend 
evenement wordt, dat staat als een 
huis.” Aan verdere uitbreiding denkt 
hij niet. “Groter dan dat we het nu 
doen, moet het niet worden. Als het 
te massaal wordt, is het geen reünie 
meer. Ik verwacht dat het nu een eve-
nement wordt, waar iedereen zijn 
draai kan vinden.”
METRO

Info Skireünie

 begint zaterdag 14 
april om 23:00 uur in Bob’s Party 
Palace in Uitgeest.

 Tickets in Oostenrijk 
kosten 10 euro, voorverkooptickets 
in Nederland 14 euro. Ook aan de 
deur worden kaarten verkocht. Deze 
kosten 20 euro. 

 
Meer informatie vind je op:          
www.skireunie.nl

overal veilig betalen

Je kunt met Maestro® betalen overal waar je het Maestro® logo ziet.

Auch zu Hause gewohn wehr

betahlen met die Pinpasse. 

Maestro® wenst je een knallende 

afterparty!

Vorig jaar werd de Skireünie voor het eerst georganiseerd.

Do’s and don’ts in Oostenrijk

 

 Sommige snowboarders 
komen nooit boven.

 Après-skiën doe je in je skikleding

 Laat de man 
of vrouw achter de draaitafel met rust

 Ze weten wat ‘ouwe loel’ 
betekent.

JESSE NIEMEIJER
Organisator de Gerlos Feestweek.
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“Voor mij is wintersport pure vrijheid”
Oostenrijk blijft voor Nederlanders 
het favoriete wintersportland. Dat 
blijkt uit onderzoek van de ANWB. 
Dit jaar kiezen ongeveer 1 miljoen 

Hollanders voor een wintersportva-
kantie. Van hen gaat maar liefst 55 
procent naar Oostenrijk. Op ruime af-
stand volgen Duitsland (16 procent), 

Frankrijk (13 procent), Zwitserland 
(8 procent) en Tsjechië (4 procent). 
Wat de redenen zijn voor de populai-
riteit van Oostenrijk? Metro ging in 

Oostenrijkse wintersportplaatsen de 
straat op en vroeg Nederlanders naar 
hun ervaringen. “Omdat de skigebie-
den relatief laag liggen, ski je tussen 

de bomen door, dat vind ik mooi. En 
Oostenrijkers zijn gemütlich, hè.”

METRO

Oostenrijk favoriete wintersportland omdat...

“Kirchberg staat voor veel 
Nederlanders, gezelligheid, 
uitgaan en bergen sneeuw. Ik 
ben hier twee weken. Ik geef 
een week skiles en ben een 
week vrij. Qua financiën speel 
ik helemaal quite, zelfs de kos-
ten van het uitgaan meegere-
kend. Tussen de middag eet ik 
gratis op de piste. De lessen 
die ik geef, zijn voor kinderen 
vanaf acht jaar. En ja, natuur-
lijk zit er wel eens een rotkind 
tussen. Maar dat kun je het 
beste positief benaderen. Dan 
zeg je dat het goed gaat, ook 
als het kind er helemaal niets 
van bakt.”
Marleen Westerveld (23)
Plaatsnaam: Enschede, beroep: gymlerares

“Ik ben natuurlijk van het 
snowboarden. Waarom? Kom 
op, skiën is zo passé! Ik ga 
al vrijwel m’n hele leven op 
wintersportvakantie, dit moet 
de 30ste of 35ste keer zijn. Dit 
keer ben ik met m’n vriendin 
in Gerlos. Het is in Oostenrijk 
gemütlich, hè. En de sneeuw-
gebieden liggen relatief laag. 
Daardoor ski je tussen en on-
der de bomen door, dat vind ik 
mooi. Wintersport is voor mij 
vrijheid. Je bent lekker buiten, 
middenin de natuur. En je 
denkt nergens over na. Je gaat 
elke dag gewoon snowboar-
den.”
Bart Stoffels (27)
Plaatsnaam: Rijswijk, beroep: milieuadviseur.

“Ik zit met m’n vrienden 
in Westendorf. Dat is een 
geweldige bestemming, maar 
dan moet je niet na twee 
dagen skiën een bot in je voet 
breken. Ik ben gewoon recht 
in een bult sneeuw geskied. 
M’n ski’s bleven in de sneeuw 
staan en ik vloog de lucht in. 
M’n vrienden zagen blauw 
van het lachen. M’n winter-
sport van vorig jaar was nog 
erger. Toen ging het al na 
een half uur mis. Zat ik met 
een schouderblessure. Ik ben 
sowieso niet gemaakt voor 
vakanties. Ik was laatst in 
Turkije. Had ik een keelontste-
king.”
Anton van der Meulen (38) 
Plaatsnaam: Sneek, beroep: 
eigenaar schroot- handel

“Ik ga al vanaf m’n vijfde op 
wintersport. Ik ben overal 
geweest, maar nergens is het 
zo gezellig als in Oostenrijk. 
Dit keer ben ik met twee 
vriendinnen in Kirchberg. Je 
hebt hier uitgebreide pistes; je 
kunt er heerlijk snowboarden. 
En Kirchberg is een klein dorp. 
Je komt vaak dezelfde mensen 
tegen, dat vind ik leuk. Na het 
snowboarden gaan we altijd 
voor de après-ski. We kleden 
ons dan eerst om. Daar krijgen 
we vaak commentaar op. Veel 
mensen vinden dat je alleen in 
je skikleding naar de après-ski 
kan.”
Maaike Lohues (29) 
Plaatsnaam: Schoonebeek,werkt: in het onderwijs.

“Wat is er nou mooier dan 
skiën met je kleinkind? Ik ben 
in Westendorf op vakantie 
met m’n man, m’n zoon, m’n 
schoondochter en dus met 
m’n kleinkind, het kind van 
m’n zoon. Toen m’n zoon klein 
was, heeft hij in Westendorf 
leren skiën. En nu leert m’n 
kleinkind hier ook skiën. Met 
de après-ski heb ik niet veel. 
Ik ga altijd voor alcoholvrij. 
Ik kom uit Brabant, daar kun 
je ook zonder alcohol gek 
doen. M’n zoon houdt wel van 
après-ski. Ik zag hem net nog. 
Hij zat om 12.00 uur al aan het 
weissbier.”
Adje (56) en Toby Vos (5) 
Plaatsnaam: Budel, beroep: Adje werkt in een slagerij, 
Toby zit op de kleuterschool.



Jij bent een brokkenpiloot?
Dat valt wel mee. Ik ski al veertig 
jaar en heb vier keer wat gehad.

Dit wintersportseizoen had je 
pech…
Ik moest uitwijken voor een snow-
boarder, gleed over een brok ijs en 
klapte vol op m’n rug en schouder. 
Alle lucht was even uit m’n longen 
verdwenen. Ik kon uiteindelijk zelf 
opstaan, maar stierf van de pijn. Het 
gebeurde tijdens de laatste afdaling 
van m’n vakantie in Westendorf in 
Tirol. 

Wat was de schade?
Gekneusde ribben en een gescheur-
de pees in m’n schouder. Gelukkig 
kon ik snel geopereerd worden. 

In 2008 was je ook de klos…
Weer in Westendorf. Ik bleef op een 
recht stuk piste met m’n linkerbeen 
in de papsneeuw hangen. Ik dacht: 
ik moet wat doen, anders ga ik vol 
op m’n bek! Ik draaide me om, maar 
m’n ski bleef staan. Het was alsof 
mijn voet in een bankschroef vast-
stond. Dan moet je niet een draai 
van 180 graden maken.  

Wat was toen de schade?
Een verbrijzelde enkel en een 
gebroken kuitbeen. Het bot stak uit 
m’n been. Maar ik ski alweer twee 
jaar, hoor. 

Van de vier keer dat ik pech had, 
was het twee keer raak op m’n ver-
jaardag. Op m’n dertiende verjaar-
dag brak ik m’n kuitbeen en in 2008 
dus weer. 

Je moet voortaan op je verjaardag 
binnen blijven…
Maar ja, dit seizoen was het niet op 
m’n verjaardag. Het kan blijkbaar 
altijd gebeuren. 

Jij houdt van skiën in Oostenrijk?
Ik ski al vanaf m’n derde in Oosten-
rijk. Ik ben ook in andere landen 
geweest, in Zwitserland, Frankrijk, 
Andorra: eigenlijk overal. Maar 
alleen in Oostenrijk, en dan vooral 
in Tirol, vind je die unieke sfeer van 
après-ski en gemoedelijkheid. 
En het heerlijke eten, hè. Voor een 
lekkere Schweinehaxe uit de blok-
hut van Heidi mag je me ’s nachts 
wakker maken. Hetzelfde geldt voor 
Kaiserschmarren, van die Oosten-
rijkse pannenkoeken. Ik kom hier 
altijd geheid 2 kilo aan. En dan heb 
ik de drank nog niet meegerekend. 
Maak er maar 3 kilo van.
 

Waarom kom je zo graag in Wes-
tendorf?
Voor mij is Westendorf een dorp vol 
vrienden. Ik kom er al zo’n dertig 
jaar. Ik ben er altijd met kerst en 
de krokusvakantie, en ook wel eens 
tussendoor. Westendorf voelt als 
thuiskomen; het is mijn dorp. 

En Claus, m’n beste vriend, 
woont er. In Westendorf slaap ik 
altijd in zijn appartementencom-
plex. Verder is Claus eigenaar van 
de Moskito Bar. Ik zit daar altijd 
in de keuken. In de keuken van de 
Moskito Bar komen de gesprekken 
op gang: over het leven, de kinderen 
en Oostenrijk.

Claus is een uniek mens. Hij 
geeft bijna net zo veel weg als hij 
binnenkrijgt. Op z’n tijd staan er 
voor iedereen borrels en bitterballen 
klaar. Ik houd van echte mensen en 
Claus is er zo een. Je moet niet

alleen nemen, maar ook geven. 
Zelf zit ik ook zo in elkaar. Het is 
waarschijnlijk de reden dat ik een 
van de meest geboekte artiesten in 
Nederland ben. Ik doe alles vanuit 
m’n hart en ben naast het podium 
niet een ander persoon. What you 
see is what you get. 

Het is de Tiroler gemoedelijkheid 
die ik wel eens mis in Nederland. Ik 
begrijp dat de economie hard is, dat 
iedereen geld moet verdienen, maar 
je moet elkaar wel wat gunnen.  

Je treedt regelmatig op in de 
Moskito Bar…
Ik doe dat voor niets. Het is puur 
een dingetje dat ik doe omdat ik het 
leuk vind. Ik laat dan m’n geluids-
man een dagje overkomen. 

Rond m’n vijfde begon ik met 
zingen; het was m’n hobby. Als ik 
in de Moskito Bar optreed, voelt het 
weer als hobby. Om diezelfde reden 
sta ik soms voor de lol in de Little 
London in Gerlos en de Eisbar in 
Kirchberg. Dat zijn twee fantastische 
tenten, waar ik met veel plezier 
even de microfoon pak. Geboekte 
optredens in Oostenrijk wil ik niet, 
ik ben op vakantie. Bovendien heb 
ik er al genoeg in Nederland.

Wat moet ik me bij jouw optreden 
in de Moskito Bar voorstellen?
Het is een tent, daar passen twee-
honderd mensen in. Maar als Kroes 
optreedt, staan er driehonderd man. 
Heel het dorp loopt uit. Ik sta op 
een podium van maar 20 centimeter 
hoog, midden in het publiek. Men-
sen kunnen me letterlijk aanraken 
en recht in de ogen aankijken. 

Het is heel anders dan in Ahoy of 
de Heineken Music Hall, waar het 
publiek meer op afstand staat. Daar 
zien ze de artiest Wolter Kroes, in 
Westendorf de mens Wolter Kroes. 
Ik voel me dan echt een van hun. En 
dat ben ik ook. 

Het gaat helemaal los?
Als ik ‘Viva Hollandia’ zing, wordt 
de tent afgebroken. Hetzelfde geldt 
voor ‘Laat me los’, ‘Ik ben je prooi’ 
of ‘Ik heb de hele nacht liggen dro-
men’. De glazen gaan de lucht in, de 
hele hut zingt mee. Op het podium 
hoor ik zelfs de rij voor de deur 
meezingen.  

Je hebt ook een nummer over de 
Moskito Bar…
Het heet ‘Feest in de Moskito’, ik 
heb het zelf geschreven. Als ik dat 
nummer in de Moskito Bar inzet, 
lijkt het dak er letterlijk af te gaan. 
Ik zing ‘Feest in de Moskito’ ook 
in de Little London in Gerlos en de 
Eisbar in Kirchberg. Ook daar weten 
ze dat Westendorf mijn dorp is. 

Jij blijft Westendorf bezoeken?
Lachend: Ik ben bang dat ik daartoe 
verdoemd ben. Ik kwam er al met 
m’n ouders en nu staan m’n eigen 
kinderen hier ook op de skiweide. 
Westendorf is lekker kleinschalig en 
het skigebied magnifiek. We leven 
in een harde wereld, zeker nu met 
die crisis. In Westendorf kunnen 
mensen alles eventjes vergeten.

WOLTER KROES
Volkszanger Wolter Kroes (op de foto links) vertelt over zijn skiongelukken, de Tiroler gemoedelijkheid en Westendorf, zijn favoriete win-

tersportdorp in Oostenrijk. “Als ik in de Moskito Bar optreed, zingt zelfs de rij voor de deur mee.”

THUIS ZIJN IN TIROL

Carrière en privé

De carrière en het privéleven van Wolter 
Kroes in feiten en cijfers.

 24 december 1968 in Wor-
merveer.

 Hij begon op 
z’n vijfde met zingen.

 Daarna volgen 
andere successen, zoals ‘Ik heb de hele 
nacht liggen dromen’. In 2008 scoort hij 
een nummer 1-hit met ‘Viva Hollandia’.  

 Hij stond verschillende 
malen met zijn eigen show op grote 
podia als de Heineken Music Hall en 
Ahoy.

  
Dit jaar maakt Kroes een tour langs 
Nederlandse theaters.
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Vrijdag 
Als ik naar Oostenrijk afreis, wordt 
de ergste sneeuwval sinds dertig jaar 
voorspeld. Maar op de luchthaven 
van Salzburg is Hans van autover-
huurbedrijf Hertz zeker van zijn 
zaak. “Welnee, u heeft geen sneeuw-
kettingen nodig. Ik rijd al vijftien 
jaar zonder winterbanden door 
Oostenrijk.” En dus verlaat ik in 
een Smart zonder sneeuwkettingen 
de parkeergarage van luchthaven 
Salzburg. Twee uur later en de eerste 
sneeuwbuien verder, sta ik aan de 
voet van de Gerlospas, de bergweg 
naar Gerlos. Met 30 kilometer per 
uur glibber ik naar boven. Drie 
kwartier later kom ik ongeschonden 
in Gerlos aan.

Zaterdag
Het nadeel van een Smart is dat 
hij snel vastzit in de sneeuw. Het 
voordeel van een Smart is dat je 
hem er zo weer uitduwt. En dat is 
vandaag – naast interviews afnemen 
– m’n dagbesteding. Halverwege de 
middag vertrek ik naar Kirchberg. Ik 

moet weer over de Gerlospas, maar 
dit keer naar beneden. Na vier bijna-
ongelukken bereik ik de voet van de 
Gerlospas. Daar staat in tegenover-
gestelde richting een file. Mensen 
zitten op hun knieën naast hun 
auto; ze doen sneeuwkettingen om 
de banden. Na tweeënhalf uur rijden 
door noodweer kom ik vermoeid 
aan bij de volgende halte: de Eisbar, 
een après-ski bar in Kirchberg. “Ik 
ga eerst even naar m’n hotel”, zeg 
ik tegen de eigenaar. “Ah nee, joh, 

neem eerst een biertje.” 

Zondag
Na een avondje gesprekken over het 
leven met een dronken, Oostenrijkse 
skileraar word ik in Kirchberg een 
beetje pips wakker. Ik begin de dag 
met een kop koffie bij feestzanger 
Rob Ronalds, die boven de Eisbar in 
Kirchberg een appartement heeft. 
Hij werd onder meer bekend als 
zanger van het Cooldown Café, met 
het nummer ‘Hey baby, uhh, ahh, I 

wanna know, If you be my girl, hey 
baby, uhh…’ Afijn, u kent het wel.  
Door zijn appartement rennen 
drie uitgelaten honden. Ronalds 
schreeuwt: “Flügel!!!” En, direct 
daarna: “Zo heet een van m’n 
honden.” Later die dag kom ik weer 
in Gerlos aan. Dit keer laat ik m’n 
Smart aan de voet van de Gerlospas 
achter en wacht 45 minuten op een 
skibus - want zonder sneeuwket-
tingen mag je niet naar boven. ’s 
Avonds maak ik een reportage in 

après-ski bar 
Cin Cin. Eigenaar Jakob drukt een 
glas bier in m’n hand. En, even later, 
een Flügel. Ik stribbel tegen, maar 
Jakob is onverbiddelijk. “Nog één für 
deine gesundheit.” En deze geschie-
denis herhaalt zich deze avond 
verschillende malen.

Maandag
Met een houten kop en een plak-
kende tong word ik wakker. Na 
een aantal interviews ga ik richting 
Nederland. Ik wacht op de bus, stap 
onderaan de berg in m’n Smart en 
rijd naar de luchthaven van Salz-
burg, op weg naar Hans van Hertz. 
Maar Hans is hem al gevlogen. Zon-
der sneeuwkettingen. Dat lukt hem 
al vijftien jaar.

Werk. Het is een 
gevleugelde uitdrukking 
onder reisjournalisten 
tijdens georganiseerde 
reizen: “Iemand moet het 
doen.” Voor deze special was 
ik, Wouter Scheepstra, dat.

“Nog één für deine gesundheit!” 
Tja, iemand moet het doen hè...

Zondagavond laat in Gerlos. Metro-verslaggever Wouter Scheepstra loopt op z’n laatste benen. 

WOUTER 
SCHEEPSTRA
redactie@metronieuws.nl
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Wintersport en après-ski zijn in Oostenrijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar je het beste kunt zijn? Metro zet de vijf beste après-ski bars van de Oostenrijkse win-
tersportgebieden op een rijtje. “In deze tent kun je dansen zonder dat je voeten de grond raken.”

METRO

Los van de Oostenrijkse aardklos

Hinterhag, 
Saalbach
De Hinterhag is een oude 
après-ski bar in een houten 
schuur, midden op de piste. 
Na de après-ski moet je nog 
een paar honderd meter naar 
beneden skiën. De nekken-
breker van Saalbach.

Ice Bar, Mayrhofen
In de Ice Bar schuren en 
zweten zo’n zevenhonderd 
mensen tegen elkaar aan. 
Een après-ski zoals après-ski 
ooit bedoeld was. Hier leggen 
Engelse vrouwen nog de 
tieten op de bar.

Goasstall, 
Hinterglemm
De Goasstall, oftewel, de 
geitenstal bij Hinterglemm. 
Eigenaresse Melissa opent 
de après-ski elke dag rond 
16.00 uur op identieke wijze. 
Een minuut lang schreeuwt 
Melissa een onverstaanbaar, 
Oostenrijks dialect door een 
microfoon. En doet een geit 
na. Als het ‘bèhhhhhh’ door 
de zaak schalt, gaat het los 
in de Goasstall. Echte geiten 
heb je er trouwens ook, ze 
staan achter glas. En er zijn 
nepgeiten in lingerie. Ze 
zitten op motoren; ze doen 
een striptease. Binnen staat 
het met driehonderd man 
stampvol. Buiten is plek voor 
zo’n zeshonderd man. Na de 
après-ski eet je er geweldige 
biefstuk.

Cin Cin, Gerlos
In de Cin Cin kun je dan-
sen zonder dat je voeten de 
grond raken: zo druk is het. 
Deze houten zaak, midden in 
Gerlos, is - net als de Eisbar in 
Kirchberg -de plek voor een 
Nederlandse après-ski. Naast 
jonge feestneuzen lopen er 
ook wat oudere paradijsvogels 
rond. Zoals Gerard Joling. 
Hij viert elk jaar vakantie 
in Gerlos en gaat dan altijd 
even bij de Cin Cin langs. En 
is het plaatsnaambord van 
uw gemeente deze winter 
verdwenen? Dan hangt het 
waarschijnlijk in de Cin Cin. 
Nederlandse groepen die 
Gerlos bezoeken, nemen de 
borden mee. Het zijn er in-
middels zo veel dat er twintig 
in de kelder staan.

Eisbar, Kirchberg
Eentje erin, eentje eruit. Dat 
is het deurbeleid bij de Eisbar 
in Kirchberg. Elke avond staat 
er een rij voor de deur, dat 
gaat de hele winter zo door. 
Bijna de helft van de Eisbar 
- die overigens niets met ijs 
en vrieskou te maken heeft - 
bestaat uit een bar. Het perso-
neel en de meeste bezoekers 
zijn Nederlands. Hetzelfde 
geldt voor de muziek, die  
gemêleerd is: van hoempapa 
tot meezingers en gestamp. 
In de Eisbar is alles goed 
geregeld. De airco is perfect, 
geen overbodige luxe voor een 
après-ski bar. Als de zaak met 
180 man vol staat, haal je nog 
steeds normaal adem. Ook 
een pluspunt: de toiletten zijn 
schoon.

overal veilig betalen
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  De verfilming van de Millennium-
boeken van Stieg Larsson leverde al 
drie succesvolle Zweedse films op. 
En zoals dat vaak gaat bij succesvolle 
Europese films zag ook Hollywood er 
brood in. David Fincher, maker van 
klassiek geworden films als Se7en, 
Fight Club en The Social Network, 
kreeg de regie. In The Girl With The 
Dragon Tattoo, het verhaal over jour-
nalist Mikael Blomkvist die met hulp 
van de anti-sociale hacker Lisbeth Sa-
lander een mysterieuze verdwijning 
in een disfunctionele familie onder-
zoekt, speelt Daniel Craig (James 
Bond, The Adventures of TinTin) de 
rol van Blomkvist en Rooney Mara 
(die eerder met Fincher samenwerk-
te in The Social Network) die van 
Salander. Metro sprak met Mara over 

haar donkere rol die – zeker voor 
Amerikaanse begrippen – bol staat 
van seks en geweld. “David en ik dis-
cussieerden uitvoerig over het karak-
ter van Salander. Hoe loopt ze? Hoe 
praat ze? Wat zijn haar maniertjes? 
Maar hij drong me niks op. Uitein-
delijk mocht ik het invullen.” Mara 
was van kiet af aan gefascineerd door 
Lisbeth Salander. “Ze kan uitstekend 
voor zichzelf zorgen, maar tegelij-
kertijd is ze kwetsbaar en komt ze in 
vreselijke situaties terecht. Lisbeth is 
ongelooflijk slim, maar ook emotio-
neel gemankeerd en naïef. Ze is sek-
sueel misbruikt, maar ze is ook heel 
seksueel ingesteld. Die tegengestelde 
aspecten in haar karakter maken 
haar bijzonder interessant. Het zijn 
ook juist die dingen die ervoor zor-
gen dat mensen bang voor haar zijn.” 
Salander is een fenomenale hacker. 
Er is geen computergeheim zo groot 
of zij kraakt het. Het heeft Rooney 
angstig gemaakt voor de privacy aan-
gaande haar eigen online-activitei-
ten. “Ik was al behoorlijk paranoïde 
en dat is alleen maar erger geworden. 
Ik wil daar zo snel mogelijk vanaf. 

Het is goed om scherp en bewust 
te zijn, maar het is niet goed om te 
leven in angst.” Tenslotte nog even 
over haar eerste ontmoeting met 
Craig. Hoe ging dat? “Het was op één 
van de audities. Allesbehalve ideaal, 
want ik was op van de zenuwen. Da-
niel was heel aardig. Hij stelde me 
gerust. Zo ging het later ook op de 
set. Of ik de hele tijd aan James Bond 
dacht? Nee hoor, ik heb nog nooit 
een James Bond-film gezien.”  

The Girl With The Dragon Tattoo draait vanaf donderdag in de 
bioscoop

  Remake. Metro sprak met 
Rooney Mara over haar rol 
van Lisbeth Salander in de 
Hollywood-remake van The 
Girl With The Dragon Tattoo.  

  Rooney Mara was van kiet af aan 
gefascineerd door Lisbeth Salander  

  Dan Voel Je Me Beter  

  Gerard Joling 
bedreigd om cover  
  Gerard Joling heeft aangifte 
gedaan nadat op internet bedrei-
gingen tegen hem zijn geuit. Aan-
leiding voor de scheldpartijen is 
zijn single ‘Dan Voel Je Me Beter’, 
zegt de manager van de 51-jarige 
zanger. “Waarschijnlijk kunnen 
andere artiesten die het liedje 
hebben gecoverd het niet hebben 
dat Gerard zo over hen heen 
walst”, zegt Jolings manager. 
Ongeveer vijf andere zangers heb-
ben ook een remake opgenomen 
van Ai Se Eu Te Pego van Michel 
Teló. Jolings versie van het Portu-
gese nummer scoorde de eerste 
nummer 1-hit van 2012.   NOVUM

  Altaar  

  ‘Actrice Carey Mulligan 
trouwt dit voorjaar’  
  De Britse actrice Carey Mulligan 
gaat dit voorjaar trouwen met 
de zanger Marcus Mumford. 
Dat beweren ingewijden tegen 
de Britse boulevardkrant The 
Sun. Het tweetal zou in april in 
Groot-Brittannië voor het altaar 
staan. De 26-jarige actrice werd in 
augustus ten huwelijk gevraagd 
door de frontman van Mumford 
& Sons. Ze waren toen vijf maan-
den samen. Omdat ze allebei erg 
druk waren, kon het duo moeilijk 
een datum vinden, vertelde een 
bekende van het stel.   NOVUM

  Trouwplannen  

  Zangeres Jennifer 
Ewbank gaat trouwen  
  Jennifer Ewbank is tijdens haar 
vakantie ten huwelijk gevraagd 
door haar vriend Robin de Munk. 
“Natuurlijk heb ik ja gezegd”, 
twittert Ewbank, die vorig jaar 
deelnam aan The Voice of Hol-
land. “We zijn net terug van 
vakantie en Robin is afgelopen 
weekend op zijn knieën gegaan”, 
schrijft de 24-jarige blondine  . 
  NOVUM  

Gerard Joling. /   JIM HOOGENDORP   | WFA

NED 
EHRBAR
entertainment@metronieuws.nl  Rooney Mara als Lisbeth Salander.  

Kwetsbaar

“Ze kan uitstekend voor zich-
zelf zorgen, maar tegelijkertijd 
is ze kwetsbaar en komt ze in 
vreselijke situaties terecht.
Rooney Mara over het karakter Lisbeth Salander in de 
fi lm The Girl With The Dragon Tattoo



www.renault.nl

De genoemde vanafprijs van de nieuwe Twingo is gebaseerd op de Twingo Authentique inclusief inruilwaarde van € 500,-, btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Zonder inruil ontvangt u € 500,- orderpremie. Customization pakket bestaat uit: 

Lichtmetalen wielen 15”, kleur buitenspiegelkappen en achterste zijstootstrips en striping naar keuze. Alleen mogelijk op versie Collection en Dynamique. Getoond model kan afwijken van het actiemodel. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. 

plaatwerkgarantie. Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault Twingo orders van 

particulieren tussen 10/01/2012 en 23/04/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden, maximaal te fi nancieren bedrag € 5.000,- voor de Twingo. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf 

van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Min./max. verbruik: 3,4-6,7 l/100 km. Resp. 29,4-12,3 km /l. CO
2
 90-155 g/km.

9,9% standaardtarief

0% actiefi nanciering

Totaal
kredietbedrag

Looptĳ d in
maanden

Vaste debet
rentevoet

Jaarlĳ ks kosten-
percentage

Totaal te betalen
bedrag

Maandtermĳ n

€ 5.000 24 0% 0% € 5.000 € 208

€ 5.000 24 9,9% 9,9% € 5.509 € 230

14%
BIJTELLING

TWINGO ECO2 
DIESEL ÉN BENZINE
DE GOEDKOOPSTE DIESEL VAN NEDERLAND
(TWINGO ECO2 DIESEL IS C-LABEL)

A

DE NIEUWE RENAULT TWINGO
ALLEEN NOG DEZE MAAND EEN SPETTEREND AANBOD!

DE NIEUWE RENAULT TWINGO
NU VANAF 

€7.990,-
De vanafprĳ s is inclusief € 500,- extra inruilwaarde

VUL UW KENTEKEN IN 
OP RENAULT.NL VOOR 
DE INRUILWAARDE VAN 
UW HUIDIGE AUTO

GRATIS 
CUSTOMIZEPAKKET
VANAF VERSIE COLLECTION

   T.W.V. €885,-

EXTRA INRUILWAARDE

€500,-

Weer

Hoofdredacteur: Robert van Brandwijk Eindre-
dactie: Job Halkes, Marije van ’t Hoog, Erik Jonk 
Nieuws: Klaas Boomsma, Bianca Brasser, Marlies 
Dinjens, Ruben Eg, Niels Rigter, Marieke van der 
Voort, Jeroen van Wieringen Entertainment:  
Mario Wisse, Merike Woning Sport: Jeroen  
Haverkort, Luc Wierts Amsterdam: Wout Maas, 
Anne-Fleur Pel Rotterdam: Jelle van de Kamp, 
Laura Tenret Webredactie: Dave van Aken, Joost 
Tadema Beeld en vormgeving: Linda Oudendijk, 
Enzo Peters, Eefje Savelkoul, Marcel Smit Foto-
graaf: Richard van der Klaauw Stagiaires: Leroy 
van den Berg, Jurriaan Nolles, Remko Vermunt  
Algemeen directeur/uitgever: Andreas Ohlson 
Commercieel directeur: Marcel den Hoed Distri-
butie: Jurriaan Otting. 

Metro is ‘s werelds grootste gratis dagblad met 67 
edities in 22 landen in Europa, Noord- en Zuid-
Amerika en Azië. Metro is politiek en religieus on-
afhankelijk en wil lezers in 20 minuten op de 
hoogte brengen van het nieuws van de afgelopen 
24 uur. Metro wordt dagelijks gelezen door meer 
dan 17 miljoen wereldburgers.

Metro Holland BV 
Postbus 90009
1006 BA Amsterdam
tel: 020 - 511 4000

Metro Rotterdam
Westblaak 224

3012 KP Rotterdam
tel: 010 - 206 03 20
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NIEUW JAAR – NIEUW BEGIN
GMSF BV leidt in 2012 nieuwe Team Leaders op:

Kerntaken van een Team Leader: verantwoordelijk 
voor het behalen van team doelstellingen: coachen en 

Bij aanvang  zal u deelnemen aan een werk en leer

GMSF biedt een uitdagende, afwisselende, commerciële 

website www.gmsf.nl

Aandacht. Rust. Liefde. Structuur.
Word vakantiegastouder of donateur. 
Ga naar europakinderhulp.nl  
of bel 0118 627974.

Geeft u haar ruim 
twee weken  

de ruimte om 
buiten te spelen?

SNEEUW
STUNTS

oad.nl

0900-8482 (0,15 p.m.) of ga naar uw ANVR-reisbureau.

Oostenrijk  
Skiwelt Wilder Kaiser/Westendorf
Appartementen Martin

Geniet van de sneeuw in het grootste aaneengesloten 

skigebied van Oostenrijk: Skiwelt Wilder Kaiser. U verblijft 

op slechts 400 meter van het centrum van het gezellige 

Westendorf!

Vertrek: februari 
o.b.v. logies

Reisnummer: EVAT61-10

BOEK NU EEN VAKANTIETRIP EN 
WORD METEEN VAKANTIEVIP!
ga voor meer informatie naar oad.nl

8 dagen va.   

574 
per app.
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Ned 1

19:25.  De luchthaven  Amuse-
ment

20:00. NOS Journaal  
20:30. Krasse knarren  
21:30.  Opsporing ver-

zocht  

22:20 .  Nederland van bo-
ven  

22:55. Pauw & Witteman
23:55. NOSJournaal  

Komedie

Nogal wat in 
haar mars
Coyote Ugly

20.30 uur. Net5   

Filmkomedie Violet Sanford gaat 
naar New York om een carrière 
als songwriter te beginnen. Ze 
weet een baantje te bemachtigen 
in de nachtclub Coyote Ugly. Ze 
blijkt meer in haar mars te heb-
ben dan ze dacht.

Komedie

Nieuwe ronde,  
nieuwe kansen
Rebound

22.25 uur. RTL7

Roy was lang de succesvolle 
coach van het basketbalteam op 
een universiteit. Als hij op het 
veld een inzinking krijgt, wordt 
hij ontslagen. Als Roy het aanbod 
krijgt om een nieuw team te 
coachen, gaat hij daar op in.

Ned 3

19:30.  De Wereld Draait 
Door  

20:25.  Ruben vs Sophie in 
L.A.  

21:20.  KRO’s Uit de 
Kast  

21:50. De week van Filemon
22:30. NOS op 3  
22:45. PowNews  
23:10. NOS Studio Sport
23:45.  De Wereld Draait 

Door  

Ned 2

19:20. 10 x beter  
19:55. Natuur op 2  
20:25.  Sterren op het 

doek  

21:05. Altijd Wat  
22:00. Nieuwsuur 
23:00.  AVRO Close up: Jean-Paul 

Goude: beeldgooche-
laar  

RTL 4

19:55. RTL Weer  
20:00.  Goede tijden, slechte 

tijden  
20:30. Uitstel van executie

21:30. Mijn leven in puin
22:30. The hotel  
23:30. RTL Nieuws  

SBS 6

20:30. NCIS  
21:30. NCIS  
22:30.  Hart van Nederland - Late 

editie  

22:45. Piets weerbericht 
22:50. Shownieuws - Late editie
23:20. Trauma NL  

RTL 5

19:30.  How I met your 
mother  

20:00. Flodder  
20:30. Glee  
21:25. New girl  
21:55. Modern family  

RTL 7

20:00.  Operation repo: 
Payback time!  

20:30.  Nutty professor II: 
The klumps  

22:25. Rebound  
00:05.  Pumpkinhead

RTL 8

19:55. De Pfaff’s  
20:30. Adam  
22:35.  As the world 

turns  
23:25. De Pfaff’s  
00:00. The starter wife  

Net 5

18:35. MasterChef UK  
19:30. Dinner date  
20:30. Coyote Ugly  
22:30. Law & Order: 
23:25. Numb3rs  

Veronica

20:00.  The big bang 
theory  

20:30.  The big bang 
theory  

21:00. Mike & Molly  
21:25. Mike & Molly  

Comedy Central

20:35. South Park
21:00. Scrubs  
21:25. Scrubs  
21:50. That ‘70s Show
22:15. That ‘70s Show
22:35. Two Guys, A Girl 
And A Pizza Place 

 In de afgelopen hon-
derd jaar kwamen er zo’n 
10 miljoen Nederlanders 
bij. Om die geëxplodeerde 
bevolking te kunnen huisves-
ten hebben we miljoenen en 
miljoenen huizen gebouwd.

doek. Serie reportages. 
Hanneke Groenteman 
interviewt een bekende 
Nederlander, die tegelijker-
tijd wordt geportretteerd 
door drie kunstenaars. De 
hoofdpersoon mag een van 
de kunstwerken uitkiezen en 
mee naar huis nemen.

 Ruben Nicolai en Sop-
hie Hilbrand gaan de strijd 
met elkaar aan in het mekka 
van de entertainmentin-
dustrie: Los Angeles. Wie 
leeft de American Dream 
en komt als winnaar uit de 
bikkelharde strijd?

 Peter van der Vorst 
biedt hulp aan verwoede 
verzamelaars. Na het ont-
vangen van de noodkreet 
door een dierbare van de 
verzamelaar komt hij samen 
met een team van deskundi-
gen in actie.

 Nadat het 
team een internationale 
wapenhandelaar gevangen 
heeft genomen, ontdekken 
ze dat hij geheime wapens 
van de marine aan de be-
langrijke wapenhandelaar La 
Grenouille wil verkopen.



Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer excl. Calamiteitenfonds/reserveringskosten. De kortingen zijn reeds verwerkt in de prijs. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

stipreizen.nl

Stippenvoordeel...

11-daagse excursiereis incl. ontbijt en 9 x diner
Vertrek apr. t/m okt. Inclusief: gratis voorovernachting in Nederland, 

excursiereis per comfortabele touringcar, 10 nachten in toeristen-
klasse hotels, dagelijks ontbijt, 9 x diner en Nederlands-

sprekende chauffeur, tevens reisbegeleider. Naar o.a. 
Krakau, Wroclaw, Auschwitz en Czestochowa.

Zie stipreizen.nl/plbbp

3-, 4- en 5-daagse autovakantie
Aankomst jan. t/m dec. Inclusief: verblijf in het 4-sterren-plus 

Andel’s Hotel Berlin, inclusief ontbijt en gratis parkeren. Het 
hotel ligt niet ver van de Alexanderplatz, het nieuwe 

centrum van Berlijn. Bezoek o.a. de Brandenburger 
Tor, de Berlijnse Muur en de Kurfürstendamm.

Zie stipreizen.nl/deahb

Inclusief gratisparkeren!

Zoover-beoordeling 9.1!

-15%

11 dagen voor

de prijs van 8!

Zéér complete touringcarreis
inclusief ontbijt en 9 x diner!

stipreizen.nl/thailandactie

Januari-actie:

maak kans op een reis

naar Thailand!
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Ergens onderaan de heuvel horen 
we geritsel. Het blijkt te gaan om 
een troep neusberen, die in de buurt 
aan het jagen zijn. Het enige wat wij 
zien, zijn voorbijschietende schadu-
wen. De jungle bij Rio is simpelweg 

te dik om de viervoeters zelf te kun-
nen zien.

Een kolibrie – ‘bloemenkussers’ 
worden de vogels hier genoemd – 
vliegt voor ons uit, terwijl we ons 
pad vervolgen. En dat pad is niet veel 
breder dan die de dieren hebben ge-
maakt, zigzaggend door de bush. In 
de laatste drie uur hebben we slechts 
kleine sporen van menselijke bewo-
ning gezien. Het valt dan ook nauwe-
lijks te bevatten dat de drukte van 
Rio de Janeiro-centrum zich op steen-
worp afstand van ons bevindt.

Bizar. Rio de Janeiro is een 
miljoenenstad. Maar als je 
in de lokale jungle loopt, 
herinnert niets je daaraan.

Rio: ontdek de 
stadsjungle

“De afgelopen drie uur hebben we nauwelijks sporen van mensen gezien.” / METRO WORLD NEWS

Snelle tips

 Gids Raf Kiss is gespeciali-
seerd in tochten per motor (voor de 
echte avonturiers). Maar hij is ook een 
enthousiaste begeleider van eenieder 
die houdt van een wat rustiger ontdek-
kingstocht, te voet door de prachtige 
parken van Rio. Meer informatie vind je 
op www.mirantes-mototravel.com

 Diverse particulieren zijn in 
het bezit van hostels waar enthousiaste 
trekking-fans kunnen overnachten. 

Probeer bijvoorbeeld Ipanema’s Mango 
Tree Hostel (www.mangotreehostel.
com) of Santa Teresa’s Rio Hostel: 
www.riohostel.com

 Capoeira, de oude vecht-
sport- en danskunst. Instructeur 
Wagner Rocha Gonçalves geeft zowel 
lessen op het strand als in zijn eigen 
gebouw in Rocinha.  Je kunt makkelijk 
met hem in contact komen via het 
Mango Tree Hostel.

3
wonderen 

die je 
gezien 
moet 

hebben in 
Brazilië 

blablabla-
blablabla

+
PLUS



Kom snel bij me langs 
voor zon, zee en echte 
Arubaanse gezelligheid.

Boek nu op aruba.com

13TRAVEL

Junglegids Raf Kiss checkt onder-
tussen nog een keer zijn GPS sys-
teem. “Langzaam maar zeker komen 
we steeds hoger”, concludeert hij. 
De toenemende spanning op mijn 
kuiten ondersteunt dit. Toch moe-
ten we nog een uurtje door, voordat 
we zegevierend op een reusachtige 
zwerfkei klimmen die op de top van 
de Pedra Branca (‘Witte Steen Berg’) 
aankomen. Terwijl ik het landschap 
in me opneem, realiseer ik me dat 
het meeste land tussen mij en de 
stad een ondoordringbare wildernis 
lijkt te zijn. 

Rio de Janeiro is een van de meest 
onderbelichte plekken ter wereld als 
het gaat om trektochten. Toch vind 
je hier twee van ’s werelds grootste 
stedelijke bossen. Naast het immen-
se Pedra Branca massief is er ook 
het Tijuca National Park. Alleen hier 
al vind je 120 vierkante kilometer 
tropisch regenwoud op slechts een 
kwartiertje rijden van een van de be-
roemdste stranden ter wereld.

Tijuca telt meer dan dertig ki-
lometer aan bijna-verlaten paden, 
maar je kunt er ook voor kiezen 
om enkele van de veel makkelijkere 
trekkings te maken in de directe 
omgeving van Rio. Tochten voeren 
je onder meer naar Dois Irmaos en 
Morro da Urca, leefgebied van grote 
apenfamilies. Het uitzicht vanaf de 
toppen is er verbluffend mooi. Ik kijk 
dan ook met ontzag en diep respect 
omhoog naar de jungle als het GPS 
systeem ons weer keurig naar bene-
den heeft geleid. 

MARK EVELEIGH, METRO WORLD NEWS

Bijzonder

“Het valt nauwelijks te bevatten dat het drukke Rio de Janeiro 
zich op bijna steenworp afstand van ons bevindt.”
Mark Eveleigh
Reisredacteur van Metro World News tijdens zijn trip door de jungle bij Rio de Janeiro

1
Sugarloaf 
De kabelbaan die naar de top 
van de Sugarloaf Mountain 
gaat, is een van de voornaam-
ste toeristische trekpleisters 
van Rio de Janeiro.

3
Ipanema
Ipanema wordt het meest 
gezonde strand ter wereld 
genoemd. Los van het feit 
dat het een ideale plek is om 
te relaxen, kun je er ook je 
energie kwijt tijdens bijvoor-
beeld een potje volleybal of 
een fietstocht.2

Corcovado
Maar weinig mensen maken 
geen pelgrimage naar “Christ 
the Redeemer” op de Corco-
vado. Er rijdt een comforta-
bel treintje naartoe, maar ga 
er alleen heen als het mooi 
weer is. Anders is het hoofd 
van het 38 meter hoge Chris-
tusbeeld niet te zien.



Ben je die hele week of enkele 
dagen beschikbaar? Vul dan op 
www.boekenfestijn.com het aan-

meldingsformulier in. Klik op ‘werken’, 
ga naar ‘medewerkers tijdens een 

Boekenfestijn’ en klik op ‘hier’. 
Vragen? Bel 030 - 686 82 36 of 

mail naar jobs@boekenfestijn.com.

EXTRA VERDIENEN?
KOM WERKEN OP HET 

BOEKENFESTIJN IN 
HOME BOXX NIEUWEGEIN

(MAKKELIJK BEREIKBAAR MET OV).

Wij hebben van maandag 
30 januari t/m zondag 5 februari 

veel mensen nodig die komen 
meewerken op de beurs.

SNEEUW
STUNTS

oad.nl

0900-8482 (0,15 p.m.) of ga naar uw ANVR-reisbureau.

Oostenrijk
Ski Amadé/Filzmoos 
Hotel Bischofsmütze***

Topaanbieding voor het grootste skigebied van Oostenrijk! 

Ski Amadé biedt ca. 860 km aan kindvriendelijke en 

sneeuwzekere pistes. Op welk niveau u ook wilt skiën, er 

zijn voldoende mogelijkheden.

Vertrek: februari
o.b.v. halfpension

Reisnummer: EVAT67-13

BOEK NU EEN VAKANTIETRIP EN 
WORD METEEN VAKANTIEVIP!
ga voor meer informatie naar oad.nl

8 dagen va.   

462 
per persoon

PRIJS P.P. VANAF: 

€ 900,-
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Je rende vorige week van hot naar 
her door de Jaarbeurs. Leef je nog?
Jazeker. Ik ben nu wel kapot en 
aan het genieten van een lekkere 
vakantie. Maar toen ik vorige week 
op de Vakantiebeurs rondliep, dacht 
ik: “Dit is geweldig”.

Hoe kijk je terug op vorige week?
Positief, ik kan niet anders zeggen. 
Ik heb diverse mailtjes gehad, van 
het publiek en van deelnemers. 
Die zijn het vooral opgevallen dat 
mensen vaak met gerichte vragen 
kwamen. En we hebben ook nog 
eens meer bezoekers gehad dan bij 
de vorige editie. Toen kwamen er 
123.000 mensen, dit jaar waren er 
3.000 meer.

Jullie hebben als organisatie de 

nadruk proberen te leggen op 
‘beleven’. Hoe ging dat?
Volgens mij erg goed. Je zag dat 
standhouders met de goede mensen 
aanwezig waren. Ik zag bijvoor-
beeld veel reisleiders en ‘locals’. Zij 
kunnen als geen ander het verhaal 
vertellen, want weten er alles vanaf. 
En dat is ook wat wij propageren: 
de bezoeker mag in onze ogen nooit 
meer weten dan de deelnemer.

Wat viel op tijdens de beurs?
Het verhaal van dit jaar is dat men-
sen minder weg zouden willen. Op 
de beurs was daar echter weinig van 
te merken: de verre bestemmingen 
zijn minstens net zo druk bezocht 
als vorig jaar. Natuurlijk is het niet 
zo dat iedere bezoeker direct een 
boeking doet, maar we hebben er 

alle vertrouwen in dat Nederlan-
ders vast blijven houden aan hun 
reiswensen, ook al hebben ze het 
financieel misschien lastiger.

En Europa dan?
Europa is traditioneel erg druk be-
zocht en dat was dit jaar natuurlijk 
niet anders. Van alle bezoekers heeft 
45 procent specifiek gekeken naar 
een bestemming in Europa, tegen-
over 41 procent daarbuiten. Italië is 
volgens onze gegevens dit jaar het 
meest populaire land geweest. Een 
grote verrassing is dat niet: het land 
staat eigenlijk elk jaar wel in de top 
vijf.

Volgend jaar je tweede editie: wat 
is er dan anders?
Poeh…dat weet ik nog niet precies 
hoor. We zijn in ieder geval al wel 
in gesprek met diverse gastlanden, 
dus daar komt vast weer een mooi 
land uit. Wat we ook graag willen 
volgend jaar is nóg meer inspelen 
op activiteiten die mensen op hun 
bestemming kunnen doen. Denk 
aan golfen, aan zeilen of fietsen et 
cetera. Wat er in ieder geval niet 
anders is, is de naam. De Vakan-
tiebeurs is een geweldig merk, dat 
iedereen kent en waar iedereen bij 
wil horen.

WENDY VAN DE GEIJN
Projectmanager Wendy van de Geijn kijkt met tevredenheid terug op haar eerste Vakantiebeurs. 

“Toen ik op de Vakantiebeurs rondliep, dacht ik: ‘Dit is geweldig.’”

“IEDEREEN KENT DE BEURS”

Vakantiebeurs 2012

De Vakantiebeurs kan terugkijken op een 
geslaagde editie.

naar de Jaarbeurs. Dat is een toename 
van 3,4 procent ten opzichte van een 
jaar eerder.

belangstelling. In Nederlandse be-
stemmingen was de minste interesse.

 Frankrijk eindigde als 
tweede, Spanje als derde.

goed. En dat terwijl het land midden in 
een zware economische crisis verkeert.

populair bleek. Veel mensen wilden 
informatie over landen als Indonesië, 
Thailand en Maleisië.

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



www.corendon.nl 
 023-751 06 06

SLIM NAAR DE ZON

p.p.

       De Corendon

Vakantie Garantie
  Geen brandstof toeslagen na boeking

 Gratis omboekgarantie tot 10 weken voor vertrek

 Kosteloos annuleren tot

De laagste prijsgarantie  

p.p.

Kreta / Chersonissos - Theodora Hotel 

p.p.p.p.p.p. p.p.p.p.

Kreta / Chersonissos - Appartementen Adams
Adams Appartementen is een gezellig en gemoedelijk complex aan de rand van 

Chersonissos en dicht bij het strand en Star Beach Village Waterpark. Wilt u lekker 

genieten van de zon bij het appartementencomplex of juist in het Aquapark van 

alle glijbanen af…de keus is aan u!

Adams Appartementen ligt aan de rand van het centrum (800 meter) van Cherso-

nissos. In de nabije omgeving vindt u vele barretjes en restaurantjes. Het Star 

Beach Village Waterpark is op loopafstand (ca. 300 meter). Het strand is op ca. 600 

meter gelegen en het traditionele dorpje Koutouloufari ligt op circa 500 meter.

Logies

***
∞

∞

∞

∞

∞

∞

Beoordeeld op 

Zoover: 7.1

gemoedelijk sfeer

goede prijs-kwaliteit 

verhouding

rustig gelegen

vriendelijke eigenaar

nabij Star Beach 

Waterpark

Logies & Ontbijt

**
∞

∞

∞

∞

∞

Beoordeeld op 

Zoover: 7.6

250 meter van het 

strand

200 meter van 

Star Beach Waterpark

800 meter van het 

centrum 

kleinschalig

8 dagen al vanaf

€299
8 dagen al vanaf

€199

VOORDELIG NAAR KRETA
Met de vakantie in het vooruitzicht, begint de voorpret al. Daar dragen wij graag een steentje aan bij 
met de Vakantie Garantie van Corendon. Waarom meer betalen, als het voordeliger kan? Dat is en 
blijft het motto van Corendon. U krijgt daarnaast ook de laagste prijsgarantie. Ziet u de reis elders 
goedkoper dan nemen wij de prijs over en u krijgt €20,- extra-korting. Corendon berekent u na 
boeking ook geen brandstoftoeslagen vanwege de stijgende olieprijs. U mag uw vakantie                 
bovendien  tot 31 januari 2012. En u kunt uw vakantie tot uiterlijk tien weken 
voor vertrek  gratis omboeken. Deze voordelen gelden indien u boekt , dus 
wacht niet te lang en ga slim naar de zon met Corendon.
Lees de voorwaarden op corendon.nl/garantie

+
Hotel Theodora is een gemoedelijk, kleinschalig hotel en is al jaren erg populair bij 

liefhebbers van Griekenland. Dat is zeker niet voor niets: Theodora hotel is knus, 

heeft een centrale ligging, een vriendelijke sfeer en u wordt ontvangen als een 

familielid, warm en gastvrij.

Het hotel Theodora is een heerlijk knus hotel met slechts 20 kamers, een receptie, 

restaurant met gezellig terras en een bar. Voor de verkoeling op warme dagen 

heeft u de beschikking over een zwembad omringd met ligbedden en parasols. 

Voor de kinderen is er een apart kinderbadje. 

Vertrekperiode 22/4 26/10 29/4 31/5 - 30/6 1/7 - 6/7 7/7 - 14/7 15/7 - 7/8 22/8 - 26/9

18/10 11/10 14/10 + 21/10 27/9 - 10/10 15/8 - 21/8 8/8 - 14/8 2/5 - 30/5

8 dagen 299 349 399 299 399 449 499 349

extra week 149 49 99 149 215 215 215 99

1 persoons kamertoeslag 49 49 49 49 149 165 175 49

kinderprijs 2 t/m 11 299 299 399 299 349 349 399 349

Vroegboekkorting geldig tot 30 april 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Voor alle overige prijzen zie onze website!

Vertrekperiode 26-apr 29-apr 6/5 - 27/5 28/5 - 21/6 22/6 - 30/6 1/7 - 9/7 10/7 - 12/7 13/7 - 5/8 20/8 - 29/8 30/8 - 
11/10

3/5 + 18/10 14/10 + 
21/10 22-apr 13/8 - 19/8 6/8 - 12/8

4 persoons appartement 299 399 249 199 249 399 429 449 349 299

3 persoons appartement 299 399 249 199 249 399 429 449 349 299

2 persoons studio 299 399 249 249 299 449 479 499 399 299

extra weekprijs studio 98 98 98 98 175 175 175 175 98 98

Vroegboekkorting geldig tot 30 april 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Voor alle overige prijzen zie onze website!
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Humanitas start actie om
kinderen van vrouwen in
de cel te ondersteunen

Kinderen van wie de moeder in de gevangenis belandt, krijgen voortaan steun van Stichting 
Humanitas. / COLOURBOX.COM

Niet minder dan vierduizend min-
derjarige kinderen in Nederland 
worden jaarlijks geconfronteerd 
met het feit dat hun moeder in de 
gevangenis belandt. Als dat gebeurt, 
breekt een zware tijd aan voor deze 
kinderen, die niet zelden in een 
isolement raken. Stichting Humani-
tas vindt dat er te weinig oog is voor 
de situatie van deze kinderen. Zij 
begint deze week dan ook met het 
project ‘Wie let er op de kleintjes’. 
“Een kwetsbare en onzichtbare 
groep”. Zo omschrijft Humanitas 
de getroffen kinderen. Niet alleen 
komen zij emotioneel in de pro-
blemen, ook materiaal kan het erg 
vervelend zijn voor de kleintjes dat 
hun moeder gevangen zit. Door het 
taboe op gevangenschap raken veel 
kinderen in een sociaal isolement, 
maar de reguliere hulpverlening zou 
hier te weinig oog voor hebben.
Door ‘laagdrempelige’ ondersteu-
ning van Humanita moet dit veran-
deren. De organisatie gaat vrijwil-
ligers als “gezinsmaatjes” inzetten. 
Ook krijgen de kinderen hulp bij het 
bezoeken van hun moeder. Doel is 
niet alleen de leefomstandigheden 
van de minderjarigen te verbeteren, 
maar ze ook uit hun sociale isole-
ment te halen. 
JEROEN VAN WIERINGEN

Campagne. De vierduizend 
kinderen van wie de moeder 
in de gevangenis zit, hebben 
het vaak erg zwaar.

Vraag het de expert

Faalangst
Mijn dochter van 11 haalt goede 
cijfers, maar is bang dat ze 
haar Cito verknalt. Ik kan haar 
niet geruststellen. Wat moet ik 
doen?
Pamela uit Gouda. 
 
Emmelieks antwoord
Het zijn juist de slimme meisjes 
die last hebben van test stress. 
Ouders, vriendinnen en ook leer-
krachten begrijpen niet waarom 
ze zich zo druk maken. Ze scoren 
immers altijd goed! Uit heel veel 
studies blijkt echter dat slimme 
meisjes in test situaties minder 
goed presteren dan jongens. Een 
lastige, moeilijke testopgave 
blijkt voor een jongen een uitda-
ging te zijn, terwijl een meisje 
dan bang is om fouten te maken 
en in de stress schiet. Heeft je 
kind nu last van faalangst of van 
black-outs, zoek dan optijd hulp. 
Jouw support dat het haar vast 
wel zal lukken, is sowieso nodig, 
maar vergroot niet het vertrou-
wen van je kind tijdens de toets 
periode. Tijdens een consult geeft 
je kind aan wat haar dwars zit of 
wat haar blokkeert. Door samen 
oplossingen op maat te bedenken 
die in de toets situatie haalbaar 
zijn en geheel zijn afgestemd op 
je kind, vergroot je haar succes-
kans. En als ouder krijg je ook de 
juiste ingrediënten om je kind 
een hart onder de riem te steken! 
Bel de Opvoeddesk 035 695 7020 
voor meer informatie of kijk op 
opvoeddesk.nl 

Stel ook jouw vraag aan info@opvoeddesk.nl en win het 
boek ‘Opvoeden …, Geniet ervan!’ van

EMMELIEK BOOST
Emmeliek Boost is opvoedcoach bij www.
opvoeddesk.nl. Stel ook jouw vraag aan 
info@opvoeddesk.nl en win het boek 
‘Opvoeden …, Geniet ervan!’

Dermo Care!

Win producten van 
Woezel en Pip!

Vandaag mag Metro tien Woe-
zel en Pip-pakketten weggeven 
van Dermo Care! Dit pakket 
bestaat uit een Woezel en Piptas 
met daarin vijf producten van 
hun verzorgingslijn: shampoo, 
bad&wasgel, baby olie, baby 
crème en toetendoekjes. Deze 
producten zijn speciaal ontwik-
keld voor de verzorging van de 
kwetsbare babyhuid, zijn van 
dermatologisch verantwoorde 
kwaliteit én hebben die heerlijke 
typische babygeur. METRO

Winnen 
Wil jij dit pakket winnen? Ga snel naar 
www.metronieuws.nl/prijsvragen en 
vertel ons of jij kans wilt maken op het 
blauwe jongens pakket of het roze meisjes 
pakket. Vergeet niet je adres te 
vermelden.



SNEEUW
STUNTS

oad.nl

0900-8482 (0,15 p.m.) of ga naar uw ANVR-reisbureau.

Oostenrijk
Zillertal Arena/Gerlos 
Hotel Elisabeth***

Dit gemoedelijke hotel is al jaren zeer populair onder de 

Nederlanders en Oad brengt hier al jarenlang tevreden 

gasten. De skilift ligt op loopafstand, zodat u de perfecte 

pistes van Zillertal Arena binnen 

handbereik heeft.

Vertrek: januari en februari
o.b.v. halfpension

Reisnr: EVAT59-03

BOEK NU EEN VAKANTIETRIP EN 
WORD METEEN VAKANTIEVIP!
ga voor meer informatie naar oad.nl

8 dagen va.   

467 
per persoon

GRATIS*

LIFESTYLEBOEK
VOOR DE 

EERSTE 200
INSCHRIJVINGEN

S*
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Weight Watchers Store
Overtoom 73

Je hebt veel te winnen bij gewichtsverlies
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Zweten op eenzame hoogte!!!

Eindelijk is het dan zo ver!!!

We gaan de lucht in. Uniek in Nederland en omliggende landen…. 
Warmte beleven met een grandioos uitzicht. Uitkijken over de weilanden 
terwijl u lekker ligt of zit te genieten van de warmte  in onze houtgestookte 
sauna. De geruchten gingen al langer en nu kunt u het zelf beleven en bekijken.  
Onze houtgestookte sauna zoekt het bij mooi weer hogerop. En wel 12 meter!                    

De hoogtesessie zal een aantal keer per dag plaatsvinden en begeleid worden 
door één van onze ervaren saunameesters. U heeft tijdens deze sessie van 9 
minuten, mooi uitzicht over de landerijen en het saunacomplex. 
Dus als u een unieke ervaring wilt meemaken; Kom langs bij ons en ga samen 
met ons zweten op eenzame hoogte!

Woudfennen 10, 8503 BA Joure, tel: 0513-415200.
Kijk op www.dewoudfennen.nl voor onze openingstijden en 

overige arrangementen

De Nationale Gezondheidsbeurs ver-
wacht van vrijdag tot en met zondag 
een toestroom van ruim 25.000 men-
sen. 71 procent van alle bezoekers 
is vrouw. “Dat terwijl mannen deze 
beurs vaak harder nodig hebben dan 
vrouwen”, stelt beursmanager Jolijn 
van Gemert. Ze geeft zes redenen 
waarom jij als man dit weekend van 
de partij wil zijn.

1.  Omdat het nodig is
Mannen hebben over het algemeen 
een ongezondere leefstijl dan vrou-
wen, komt uit diverse cijfers naar 
voren. Ze roken vaker, drinken meer 
alcohol en eten sneller een vette 
hap. “Door gemakzucht verdiepen 
zij zich vaak niet in de gevaren, 
terwijl de bewustwording daarvan 
juist heel belangrijk is”, zegt Van 
Gemert. “Op de Gezondheidsbeurs 
krijgen ze de kans om binnen een 
paar uur van top tot teen helemaal  
gratis een check-up te krijgen.” 

 2.  Borst vooruit
In het Voeding Paviljoen kunnen 
mannen hun spiermassa laten me-
ten. Wil je meer spiermassa kweken? 
Verschillende diëtisten geven jou een 
advies op maat. 
Ook zijn er veel exposanten van 
voedingssupplementen aanwezig. 
Test je kracht op de verschillende 
fitnessapparaten. Je kunt, als je 
dat erg graag wilt, ook een per-
soonlijk trainingsschema krijgen. 
  
3.  Laagdrempelig 
In het UMC Utrecht-paviljoen kun 
je in een cafésetting meteen met 
jouw vragen terecht. “Voor veel 
mannen is het een hele stap om een 
afspraak te maken bij de dokter”, al-
dus Van Gemert. “Maak jij je al een 
tijdje druk om dat ene vlekje op je 
arm of die pijn in je linkerzij? De 
aanwezige oncologen, chirurgen en 
psychologen helpen je graag verder.” 
 

4.  Stress 
Een stressvolle baan? Kom dan 
naar het lezingentheater! Op een 
leuke manier krijg je tips hoe 
je daar het beste mee om kunt 
gaan. Dan ga je maandag meteen 
een stuk relaxter naar het werk. 
  
5.  Kanker 
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
heeft vastgesteld dat mannen 20 pro-
cent meer kans op kanker hebben 
dan vrouwen. Dat informatie over 
kanker niet op een droge manier 
hoeft te worden gebracht, bewijst 
de ‘Opblaasbare Darm’ wel. Loop 
door een levensgrote darm heen, 
zie hoe een gezond exemplaar eruit 
ziet en kom te weten wat de ver-
schijnselen van darmziekten zijn. 

6.  Waar voor je geld 
86 procent van de bezoekers gaf in 
2011 aan De Nationale Gezondheids-
beurs ook dit jaar weer te willen be-
zoeken. “Vooral mannen zijn blij ver-
rast met de beurs”, stelt Van Gemert. 
“Grappig, want zij worden in eerste 
instantie toch vaak meegesleurd 
door de vrouw.”

Spiermassa. Vrouwen 
weten De Nationale 
Gezondheidsbeurs al 
massaal te vinden, nu 
mannen nog

Man kan hart ophalen 
bij gezondheidsbeurs

Kans

20
Mannen hebben 20 procent meer kans op kanker 
dan vrouwen. Dit blijkt uit research van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds.

MARIEKE 
VAN DER VOORT
marieke.vander.voort@metronieuws.nl

Ook voor heerlijke sapjes kun je terecht bij De Nationale Gezondheidsbeurs. Wil jij proosten met
een van deze vrouwen? Voor meer informatie en korting op een entreekaart, kijk op 
denationalegezondheidsbeurs.nl / DE NATIONALE GEZONDHEIDSBEURS

Nieuw op de Gezondheidsbeurs?

Ten opzichte van vorig jaar zijn er een 
aantal zaken nieuw op De Nationale 
Gezondheidsbeurs:

 Hier is volop aan-
dacht voor leven met een allergie.

 Loop door de 
darm en krijg op een leuke manier 
meer informatie over darmen.

 In het Mondzorg Pa-
viljoen kunnen bezoekers mede door 
de QLF-D camera een uitgebreide 
analyse krijgen van hun gebit.

 Kleine bedrijven 
presenteren hier hun gezondheids-
producten.

 Op deze 
plek kun je met allerlei gezondheids-
vragen terecht, onder meer over 
vruchtbaarheid, kanker, hart- en 
vaatziekten en hersenaandoeningen.

16www.metronieuws.nl
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“Eindelijk kan ik weer 
genieten van mijn kind”

Online
Opvoed-
cursus

KopOpOuders.nl

SNEEUW
STUNTS

oad.nl

0900-8482 (0,15 p.m.) of ga naar uw ANVR-reisbureau.

Oostenrijk
Zillertal Arena/Gerlos 
Appartementen Kolmblick

Gerlos is dé plek voor een perfecte skivakantie met 

gezellige après-ski. Na een heerlijke dag in de sneeuw 

komt u tot rust in uw luxe 2-kamerappartement op slechts 

600 meter van het centrum!

Vertrek: februari
o.b.v. logies

Reisnummer: PEAT59-01

BOEK NU EEN VAKANTIETRIP EN 
WORD METEEN VAKANTIEVIP!
ga voor meer informatie naar oad.nl

10 dagen va.   

649 
per persoon

FC Knudde

TOON VAN DRIEL

 

  Ben je trots?
Absoluut. Zeker omdat hij met mijn 
pijltjes gooide waarmee ik op Lake-
side won, haha. Ik wist niet eens dat 
mijn Triple B Darts nog te koop wa-
ren. Christian heeft het uitstekend 
gedaan. Zijn gemiddelde schom-
melde steeds rond de negentig. Dit 
is goed voor het Nederlandse darts. 
Jammer dat het geen Nederlandse 
finale was doordat Tony O’Shea in de 
halve finale Wesley Harms versloeg.

Ken je die jongens?
Ik heb ze nooit ontmoet. Ik zit bij 
een andere bond en ze zijn ook een 
stuk jonger dan ik. Toen ik voor 
het eerst op Lakeside won, waren 
zij pubers. Misschien heb ik ze wel 
geïnspireerd om te darten, maar dat 
weet ik niet. Maar ik heb Christian 
wel een bloemetje gestuurd. Ik vind 
het hartstikke leuk voor hem.

  
Na het winnen van Lakeside kwam 
er veel op je af. Nog wijze raad 
voor Christian?
Hij moet eerst Engels leren. Ik zeg 
het wel een beetje als een geintje, 

maar er zit wel een kern van waar-
heid in. Darts is een Engelse sport. 
Verder moet hij ervoor zorgen dat 
hij iemand om zich heen heeft die 
hij vertrouwt, iemand ook die zijn 
zaken kan behartigen. Ik geloof niet 
dat er zoveel op hem afkomt als bij 
mij destijds, want de tijden zijn nu 
anders. Maar hij zal genoeg vreemde 
verzoeken krijgen. Bij mij stond er 
zelfs een keer iemand voor de deur 
of ik hem vijfduizend euro kon ge-
ven. Echt, die mafketels bestaan. En 
hij moet een eigen bedrijfje starten. 
Het klinkt leuk om ruim 120.00 euro 
aan prijzengeld te winnen, maar 
daar gaat 35 procent van af. Wat er 
overblijft investeer je in je verdere 
loopbaan. Als je een bedrijfje begint, 
zijn die uitgaven aftrekbaar van de 
belasting.

Jij stapte over van de BDO naar de 
PDC (twee verschillende organisa-
ties, red.), zoals de meeste toppers, 
omdat daar meer geld zit. Moet 
Christian ook die stap maken?
Hij moet blijven zitten waar hij zit, 
lekker zijn titel verdedigen en een 
stabiel niveau halen. En dan pas 
over een paar jaar verder kijken. De 
PDC is toch andere koek.  

  “Christian moet nog 
wel Engels leren”  
  Wereldkampioen. Christian 
Kist is wereldkampioen 
darts. Raymond van 
Barneveld ging hem voor.  

Heracles Almelo

Nederland in race voor 
extra Europees ticket
Nederland mag volgend seizoen 
mogelijk met een extra club 
deelnemen aan de eerste kwalifi-
catieronde van de Europa League. 
Halverwege het Europese seizoen 
staat Nederland op de derde 
plaats in het Fair Play-klassement 
van de UEFA, dat loopt tot en met 
30 april. De bovenste drie landen 
worden aan het eind van het 
seizoen beloond met een extra 
Europees ticket. Als Nederland 
een extra Europees ticket zou 
ontvangen, wordt dat toegewe-
zen aan de sportiefste club uit 
de Eredivisie. Daarbij is het Fair 
Play-klassement van de KNVB 
doorslaggevend. Op dit moment 
staat FC Twente hierin bovenaan. 
Als de Tukkers zich rechtstreeks 
voor Europees voetbal plaatsen, 
dan gaat de plek naar nummer 
twee Heracles. Excelsior staat 
derde. METRO

Australian Open

Federer en Nadal 
leggen ‘ruzie’ bij
Volgens Roger Federer zijn er 
geen irritaties tussen hem en 
Rafael Nadal. De Spanjaard 
bekritiseerde zijn Zwitserse 
collega, omdat die als voorzitter 
van de ATP-spelersraad zich nooit 
uitspreekt over de overvolle ten-
nisagenda of op een andere ma-
nier opkomt voor de tennissers. 
“Rafael heeft vaker gezegd hoe de 
gang van zaken hem frustreert”, 
zei Federer. “In veel opzichten 
ben ik het met hem eens.”

Nadal gaf toe dat hij mis-
schien iets te veel op de man had 
gespeeld. “Het is zeker niet zo dat 
Roger en ik een probleem heb-
ben. Maar we kunnen altijd een 
keer van mening verschillen.” Het 
duo zit momenteel in Melbourne 
voor de Australian Open waar ze 
Novak Djokovic van zijn troon 
willen stoten. Beiden kwamen de 
eerste ronde door. METRO

Roger Federer. / GETTY IMAGESJan Smit, voorzitter Heracles. / VI IMAGES

JEROEN
HAVERKORT
jeroen.haverkort@metronieuws.nl

Raymond van Barneveld won op Lakeside in 1998, 1999, 2003 en 2005. In 2006 won Jelle Klaasen
de wereldtitel door Van Barneveld in de fi nale te verslaan. Afgelopen weekend voegde Christian
Kist zich in dit rijtje. Van Barneveld is trots op Kist: “Ik heb hem een bloemetje gestuurd.” / AP
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Interesse

“We hebben Michel voor 1,5 
miljoen euro weggehaald bij 
FC Utrecht. Achter dat prijsje 

moet wel een ‘nulletje’ komen 
als je hem nu wil kopen.”

John van Zweden, de Haagse mede-eigenaar van 
Swansea City waar de Nederlandse doelman Michel 

Vorm wekelijks uitblinkt. Volgens Van Zweden 
hebben Manchester United, Chelsea en Tottenham 

Hotspur reeds geïnformeerd naar Vorm.




