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‘NS-station moeilijk
te beveiligen’

Nance naar SBS, 
Lingo stopt ermee

Goede voornemens
op je vakantie

GEZONDHEID P/

Test je kennis
Nieuwsquiz P/

Brits meisje
hangt 5-jarig
jongetje op
EEN -JARIG Brits meisje heeft
gisteren voor de rechtbank
bekend dat zij een jongetje van
vijf heeft opgehangen in het
bos. “Het jongetje liep achter
me aan, ik vroeg hem niet om
mee te komen. Ik was boos op
hem. Ik deed een touw om zijn
nek en bond dat aan een
boom”, aldus het meisje in een
verklaring. Een patholoog ver-
klaarde dat het jongetje zou
zijn gestorven als hij een paar
seconden langer aan het touw
had gehangen. ANP

Je horoscoop van vandaag
Varia P/

Rechter: 29 pitbulls
krijgen een spuitje
RECHTER I. BUCHNER moest het
gisteren meerdere malen uit-
leggen: een pitbull houden
mag echt niet, tenzij iemand

kan bewijzen dat
het gaat om een
‘staffordshire
bull terrier’.

Dat konden de
veertien verdach-
ten voor de recht-
bank in Rotter-
dam niet. De

rechter besloot op de
speciale zittingsdag dan ook
alle 29 betrokken pitbulls in te
laten slapen. De eigenaren kre-
gen geldboetes tussen 250 en
750 euro. ANP

Vierdaagse van start
Binnenland P/

Woekerrentes aangepakt
De Tweede Kamer wil de
torenhoge rentes van diverse
kredietverstrekkers aan ban-
den leggen.

Een meerderheid in de Tweede
Kamer wil de woekerrentes van som-
mige kredietverstrekkers beperken.
Op dit moment mogen zij maxi-
maal 20,9 procent rente heffen over
aankopen op krediet. Volgens het

CDA en de PvdA moet dat percen-
tage drastisch omlaag. Met de maat-
regel willen de partijen voorkomen
dat mensen in financiële proble-
men raken. 

Vooral klantenkaarten van grote
winkelketens rekenen hoge rentes
voor op de pof gekochte spullen.
“We moeten mensen tegen zich-
zelf beschermen”, aldus CDA-
Kamerlid Koomen. Het CDA wil dat
de kredietverstrekkers maximaal

4 tot 5 procentpunt meer rente
mogen rekenen dan de basisrente
die de financiële markten hante-
ren. De PvdA wil een absoluut

maximum stellen. De partij pleit
voor 7 à 8 procent. 

Door een lagere rente zullen men-
sen die weinig te besteden hebben,
minder snel een lening krijgen, stelt
Koomen. Kredietverstrekkers moe-
ten dan namelijk strenger selecte-
ren aan wie ze een lening verstrek-
ken omdat ze de verliezen door wan-
betalers niet langer kunnen com-
penseren door de hoge rente-inkom-
sten. MARIJN VAN DER PAS/ANP

Schuldenregeling

• In  klopten . mensen
aan bij een gemeentelijke kre-
dietbank om een schuldenrege-
ling te treffen. Dat was ruim 
procent meer dan in .

IRIS SCHOTANUS MAAKT IN Club Rain op het Rembrandtplein in Amsterdam een Strawberry Summer. Cocktailshakers van horecazaken uit Amsterdam en
omgeving deden daar gisteren hun best een zo goed mogelijk drankbrouwsel voor te schotelen. Een jury vond Rum  van Sander Nakken de beste cocktail. 

COCKTAILSHAKENSHAKE IT

Helft kinderen gamet dagelijks
MEER DAN DE helft van de kinde-
ren tot 15 jaar speelt dagelijks com-
puterspelletjes. Van de jongens en
meisjes zit 61 procent iedere dag
te gamen, een kwart daarvan zit
meer dan twee uur achter de com-
puter. Dat blijkt uit onderzoek
onder 4000 kinderen door
JuniorSenior Research.

De meeste van de respondenten
sparen zelf voor het computerspel
(39 procent). De speelgoedwinkel

is nog steeds de favoriete plaats om
het spel te kopen, maar de game-

speciaal-
zaak rukt
ook op in
populariteit.
Met name
meisjes spe-
len liever
alleen dan
met of tegen
iemand. ANP
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Minder valse
eurobiljetten
HET AANTAL valse eurobil-
jetten in Nederland is in
de eerste helft van dit
jaar gedaald ten
opzichte van de-
zelfde periode in
2004. De Nederland-
sche Bank heeft 11.681
falsificaties onderschept tegen
ruim 17.000 in 2004.  Het 50-euro-
biljet wordt het meest vervalst. ANP

B
JA

R
N

E
 W

O
O

R
T

M
A

N
/M

E
T

R
O

Computerspelletjes

• Ongeveer  procent van de kids
maakt een kopie van het spel van
een vriendje of vriendinnetje.

• Actie- en avontuurspellen zijn het
populairst, gevolgd door race-
spelletjes.

• Het liefst wordt een spel alleen
gespeeld, zo zegt  procent. ANP

€
Iedere woensdag

in Metro:

Geldzaken
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BINNENLAND

ANJA TIMMER
Tweede-Kamerlid PvdA

De PvdA-fractie in de Kamer werkt
aan een initiatiefwetsvoorstel om
het voorbereiden van het ontvoe-
ren van kinderen naar het buiten-
land strafbaar te stellen. 

◗Dat ontvoeren van kinderen
naar het buitenland, is dat vooral
iets van de zomermaanden?
◗ ◗Nee, dat speelt altijd al. Maar
in de zomer is de kwetsbaarheid
wel wat groter. Ouders geven wat
makkelijker toestemming voor
een bezoekje aan familie.
◗Hoe ernstig is de situatie?
◗ ◗Het gaat om 120 gevallen per
jaar. Ik vind dat vrij ernstig. Maar
elk geval op zich is al schrijnend.
Bijvoorbeeld van die man uit Goor
die eerst zijn vrouw vermoordt en
er dan met het kind vandoor gaat.
Hij zit nu in een land waar we
geen uitleveringsverdrag mee heb-
ben, dus zit je aan alle kanten
vast. 
◗Hoe ver zijn jullie met dat initi-
atiefwetsvoorstel?
◗ ◗Het is bijna klaar, maar we wil-
len het nog laten toetsen door ex-
terne deskundigen. Er zitten veel
kanten aan. Het is overigens maar
één schakel in een keten van
maatregelen om iets aan het pro-
bleem te doen. We hebben al enke-
le moties aangenomen gekregen,
onder meer voor de oprichting
van een expertisecentrum en een
fonds om mensen die in het bui-
tenland moeten procederen finan-
cieel bij te staan.
◗En dan willen jullie nota bene
het voorbereiden van zo’n kin-
derontvoering aanpakken. Dat is
toch bijna niet te doen?
◗ ◗Het is moeilijk. Er is bijvoor-
beeld het geval van een man die al
jaren voorbereidingen aan het
treffen was. Zijn ex-partner had
het al aangekaart, de buurman
had aangifte gedaan en toch ge-
beurt het. Er moet een systeem
van alarmering komen dat dit
soort dingen kan voorkomen.

EMIL PEETERS

EEN MINUUTJE

VANDAAG GAAT de Nijmeegse Vierdaagse van start met een tocht door de Betuwe. In totaal beginnen circa . wandelaars aan de vier keer dertig,
veertig of vijftig kilometer. Het startveld van de e Vierdaagse telt  nationaliteiten. FOTO’S MARCEL ANTONISSE/ANP

NIJMEGEN MAAKT ZICH OP VOOR WANDELFEESTVIERDAAGSE

De criminaliteit in Nederland
neemt af. Het Veiligheidsplan
lijkt vruchten af te werpen.

De politie noteerde vorig jaar 1,32
miljoen misdrijven, een daling
van ruim 4 procent in vergelijking
met 2003. Alleen het aantal ge-
weldsmisdrijven nam iets toe. Ook
werden in 2004 iets meer misdrij-
ven opgehelderd: 279.000. Dat zijn
er 3000 meer dan het jaar ervoor
waarmee het ophelderingspercen-
tage is gestegen van 20 naar 21,1.

Twee weken geleden bleek uit
cijfers van de Politiemonitor ook al

dat mensen minder vaak doelwit
zijn van criminelen en de proble-
men in eigen buurt zoals bedrei-
gingen, graffiti en overlast afne-
men. Ministers Remkes en Donner
schrijven de cijfers toe aan het Vei-
ligheidsplan dat enkele jaren gele-
den in werking trad. ANP/METRO

PASGEBOREN WELPJES IN BURGERS
In Burgers Zoo in Arnhem konden be-
zoekers gisteren voor het eerst kennis-
maken met de drie pasgeboren leeu-
wenwelpen. De drie mochten voor het
eerst het voor het publiek toeganke-
lijke deel van het safaripark in. METRO

IN AFWACHTING van de orkaan
Emily hebben Nederlandse toe-
risten in Mexico onderdak gevon-
den in veilige ruimtes, in hun ho-
tels, of andere locaties, zoals
scholen of schuilkelders. Sommi-
gen zijn geëvacueerd van de eiland-
jes voor de kust naar het vasteland.
Dat ging allemaal probleemloos,
zeggen woordvoerders van TUI (Ar-
ke, Holland International en Kras
Ster-vakanties) en OAD. 

Alleen op het schiereiland Yuca-
tan weigerden twee vakantiegan-
gers te vertrekken, maar zij wer-
den daartoe alsnog gedwongen

door de politie. In Mexico gelden
daarvoor strenge regels, zo liet
OAD weten. Ook bij de coördine-
rende alarmcentrale van Mondial
Assistance zijn geen berichten
binnengekomen van Nederlanders
in de problemen. ANP

Nederlanders minder vaak
slachtoffer van criminaliteit

DE VOORMALIGE Zuid-Afrikaanse
president Nelson Mandela heeft
gisteren op zijn 87e verjaardag
een eigen borstbeeld gekregen in
het Vredespaleis in Den Haag,
waar het Internationale Gerechts-
hof zetelt. Mandela wordt daar-
mee geëerd als wereldwijd icoon
voor vrede, gerechtigheid en ver-
zoening. Onder belangstelling
van vele genodigden, onder wie
oud-premier Wim Kok, onthulde
de Zuid-Afrikaanse minister van
Justitie Brigitte Mabandla het
bronzen beeld. Mandela zelf kon
niet zelf aanwezig zijn, omdat in
eigen land zijn verjaardag ook
groots werd gevierd. ANP

HET BORSTBEELD van Mandela.

Mandela geëerd
met borstbeeld
in Vredespaleis

Nederlandse toeristen in
Mexico zijn veilig voor Emily

Diefstalcijfers 

• Uit voertuigen: ..

• Zakkenrollerij: ..

• Uit woningen: .

• Uit bedrijven: .

• Uit winkels: .

Grote drukte verwacht
op Franse wegen
DE ANWB VERWACHT dat het ko-
mend weekeinde razend druk
wordt op
de Franse
wegen. De
organisa-
tie voor-
spelt lange files op de wegen naar
het zuiden en het westen van
Frankrijk. Zaterdag ontstaat er
veel vertraging op de A6 en de A7
in de Rhône-vallei.

In België blijven de grote weg-
werkzaamheden vertraging ver-
oorzaken. De ringweg rond Ant-
werpen krijgt een uitgebreide
opknapbeurt en in de Ardennen
wordt gewerkt aan de E25 en de
E411. ANP

Ook noorden en
oosten zoeken
mooiste woord
HET DAGBLAD VAN het Noorden
gaat de komende maanden op
zoek naar de mooiste noordelijke
woorden. Experts en lezers van de
krant kunnen suggesties aanleve-
ren. Ook dagblad De Gelderlander
in het oosten heeft haar lezers op-
geroepen het favoriete woord aan
te dragen. Eerder werden al in Bra-
bant (houdoe), Friesland (babbele-
guchjes), Zeeland (platte zeuge)
en Limburg (sjottelsplak) verkie-
zingen georganiseerd. ANP

KORTOM

• MOSKEE De politie heeft een -jarige
jongen aangehouden die ruiten van de
moskee aan de Verspycklaan in Naaldwijk
zou hebben ingegooid. De politie ver-
wacht meer aanhoudingen. ANP

• PLAKBAND Een stuk plakband met
blonde haren is mogelijk bewijsmateriaal
in de zaak van de vermiste Amerikaanse
tiener Natalee Holloway. Een wandelaar
vond het stuk plakband afgelopen zater-
dag op een Arubaans strand en heeft ver-
volgens de politie gebeld. ANP

Nederlanders in Mexico

• TUI (Arke, Holland International
en Kras Ster-vakanties) heeft 
toeristen in het getroffen gebied.

• OAD heeft zevenhonderd à dui-
zend vakantiegangers aan de kust.

Dode bij schietpartij
BIJ EEN SCHIETPARTIJ in de
Nieuwstraat in Tilburg is gisteren
aan het eind van de middag een
man om het leven gekomen. De
identiteit van het slachtoffer en
de toedracht van de schietpartij
zijn nog niet bekend. ANP
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kredietsom mnd termijn zonder effect. rente nominale theoretische
belasting voordeel per jaar maandrente looptijd

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

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

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

Genoemde rente is geen actietarief maar een blijvend lage rente !!

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

: 
!!*

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

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

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

* Informeer naar de voorwaarden bij onze adviseurs.

U leent 
nergens

goedkoper !

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

test uw voordeel:

EEN MEDEWERKER VAN VERZEKERAAR INTERPOLIS meet de temperatuur in een hooiopslag in Heeg. De controle
is preventief. In de zomer is de kans op brand door hooibroei reëel aanwezig. NILES DE VRIES/ANP

HOOI IN HEEGBROEI

Het is niet verplicht. Toch blijft
een bezoek aan het consulta-
tiebureau voor jonge ouders
onverminderd populair.

Van kinderen tot vier jaar is 90
procent minstens eenmaal per
jaar voor onderzoek naar het con-

sultatiebureau geweest. Ouders
van buitenlandse komaf weten de
weg naar deze instelling even
goed te vinden als autochtone ou-
ders. Dat blijkt uit cijfers die het
Centraal Bureau voor de Statistiek
gisteren publiceerde. Rond de eer-
ste verjaardag komen bijna alle
kinderen naar het consultatiebu-

reau, onder vierjarigen is dit bijna
80 procent.

Ouders van kinderen tot een
jaar laten hun kind het vaakst on-
derzoeken: tot wel acht keer per
jaar. Als een kind vier is, komt het
nog gemiddeld eenmaal per jaar
op het consultatiebureau.

JOHN HERMSE/ANP

Consultatiebureau trouw bezocht
Het consultatiebureau

• Een bezoek aan het consultatiebu-
reis is niet verplicht en gratis.

• Het consultatiebureau volgt moto-
riek, zintuigen, gewicht, groei en
ontwikkeling van je baby. Daar-
naast geven ze adviezen over op-
voeding. WWW.OUDER-KINDZORG.NL

Hoogbejaarde zorgt
voor commotie op A10
EEN -JARIGE AUTOMOBILIST
heeft voor een levensgevaarlijke
verkeerssituatie gezorgd op de
ringweg A10 bij Amsterdam. De
man stond plotseling vol op de
rem omdat hij even de weg wilde
vragen aan agenten in een poli-
tieauto die op de vluchtstrook
stond. De actie van de hoogbejaar-
de was reden genoeg om zijn rij-
bewijs in te nemen. De 90-jarige
mag binnenkort opnieuw een rij-
test afleggen. Tot die tijd mag hij
geen auto besturen. ANP

HUISARTSEN SCHRIJVEN vaker an-
tibiotica voor bij mensen met
luchtwegin-
fecties dan
strikt nood-
zakelijk is.
Ongeveer de
helft van de
recepten voor luchtwegklachten
is niet volgens de richtlijnen voor-
geschreven. Dat leidt tot hogere
kosten omdat vaak een relatief
duur middel wordt voorgeschre-
ven en tot een groter risico op
bacteriën die zich niets meer van
antibiotica aantrekken, oftewel
resistentie. Dat bleek gisteren uit
een onderzoek dat het UMC
Utrecht in opdracht van het Colle-
ge voor Zorgverzekeringen (CVZ)
heeft uitgevoerd. Overigens zijn
Nederlandse huisartsen vergele-
ken met hun collega’s in de om-
ringende landen terughoudend
met het voorschrijven van antibio-
tica. Mede daardoor is resistentie
tegen antibiotica in Nederland
geen groot probleem. ANP

SDU MAAKT NIEUW RIJBEWIJS
Sdu gaat het nieuwe rijbewijs maken.
Dat heeft de Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW) gisteren bekend-
gemaakt.Op 1 oktober 2006 vervangt
een rijbewijs op creditcardformaat
het huidige roze papiertje. ANP

Mijn cliënt in Florida heeft een zevenjarig
meisje uit haar huis ontvoerd, verkracht en ver-
moord. Ja, dat die mensen hem dood willen; wie
ben ik om daartegenin te gaan?”

BART STAPERT, 
advocaat en voorzitter Amnesty International Nederland.

CIJFER

10Het ministerie van
VROM draagt ,
miljoen euro bij aan het

project Nieuw Zaailand in het
centrum van Leeuwarden. Tot de
oplevering in  wordt er in
totaal  miljoen euro geïnves-
teerd in het plein. Spil van het
project is de nieuwbouw van het
Fries Museum. ANP

Hemofiliemedicijn voor
verkeersslachtoffers
VERKEERSSLACHTOFFERS of mensen
die inwendige bloedingen hebben
opgelopen door bijvoorbeeld een
val van grote hoogte, hebben baat
bij een stollingsmiddel voor hemo-
filiepatiënten. Dat zei chirurg-trau-
matoloog J. Frölke van het Univer-
sitair Medisch Centrum St. Rad-
boud in Nijmegen gisteren. ANP

Huisartsen
schrijven te vaak
antibiotica voor
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H
et is leuk om in Den Haag
aan de touwtjes te trekken,
maar staatssecretaris van

Verkeer en Waterstaat Melanie
Schultz van Haegen (VVD) wilde
nu wel eens met haar eigen ogen
zien hoe het eraan toe gaat op het
spoor. Metro ging afgelopen don-
derdag samen met de staatssecre-
taris een halve dag op pad als
mystery guest bij de NS. “De behulp-
zaamheid in de trein is uitste-
kend, maar op de perrons zie je ze
niet. Dat is toch een beetje
vreemd.”

. uur 
Schultz Van Haegen vertrekt van-
uit haar woonplaats Leiden naar
Utrecht. De verslaggever heeft een
dagkaart gekocht voor 23,90 euro.
De indruk bestaat dat treinkaar-
tjes steeds duurder worden.
Schultz van Haegen wil dat beeld
nuanceren: “Een Nederlands trein-
kaartje is voor zo’n 60 procent ge-
subsidieerd. De NS moet er zelfs
geld op toeleggen. Het is niet zo
dat de NS haar zakken vult met de
prijsstijgingen.”

. uur
We komen aan op Utrecht Cen-
traal Station. Een zéér grondige in-
spectie volgt. Over de toiletten is
de staatssecretaris positief: “Ze
zijn erg schoon. Je kan je kind hier
ook prima verschonen. Als jonge
moeder let ik daar natuurlijk op.”
De grote fietsenstalling doet haar
wat naargeestig aan: “Hmmm...

Het is hier wel erg donker en ie-
dereen kan naar binnen lopen.”
De camerabewaking stelt haar
echter weer gerust. Gaat de staats-
secretaris zélf wel eens met de
trein? “Ja hoor, maar minder dan
vroeger natuurlijk. Nu heb ik ui-
teraard een auto met chauffeur.
Maar privé zit ik nog wel eens in
de trein. Laatst zat ik nog in de
nachttrein naar Leiden. Laat ik het
zo zeggen: er heerste een gezellige
sfeer.”

. uur
Hilversum. Staatssecretaris
Schultz van Haegen wil hier infor-
matie vragen over een treinreis
naar Straatsburg. De mevrouw
achter het loket kijkt ons wat mee-
warig aan. “Dan moet u bellen
met 0900-9296.” De folder over
internationaal reizen laat de loket-
tiste onaangeroerd liggen. “Jam-
mer.” Sinds enige tijd delen de NS
en ProRail de verantwoordelijk-
heid voor het vervoer. ProRail gaat
over het spoor, de NS over het

daadwerkelijke passagiersvervoer.
ProRail staakte onlangs waardoor
de treinen niet reden. Natuurlijk
werd de NS daarop aangekeken.
Schultz van Haegen: “Ik houd niet
van stakingen in het openbaar ver-
voer. De reizigers zijn daar de du-
pe van en dat zijn er een boel op
een dag. Kies dan een ander
middel om je ongenoegen te ui-
ten.”

. uur
Amsterdam Centraal Station. “Kof-
fie! Ik wil koffie hebben”, zegt
Schultz van Haegen. Mist de
staatssecretaris ook zo de koffie in
de trein? “Dat zou ik wel lekker
vinden, ja. Maar koffie is een extra
service. Op dat niveau wil ik mij
niet bemoeien met de bedrijfsvoe-
ring van de NS. Wij stellen eisen
vanuit het maatschappelijk be-
lang en houden in de gaten dat
die worden nageleefd, zoals punc-
tualiteit en het aantal zitplaat-
sen.” Wie ook in de gaten gehou-
den worden, zijn de reizigers. “Is
het je opgevallen dat op ieder sta-
tion heel veel camera’s hangen?
Dat geeft mij een veilig gevoel.” 

. uur
Op station Amsterdam Lelylaan
gaat de mobiele telefoon van de
staatssecretaris af. Zij wordt inge-
licht door het crisiscentrum van
haar ministerie over de bomexplo-
sies in Londen. “Eens kijken of deze
heren van de beveiliging op de
hoogte zijn.” De bewaking van sta-
tion Lelylaan, één van de best bevei-
ligde stations van Nederland, is
nog onkundig van de gebeurtenis-
sen in Groot-Brittannië. “Stations
zijn natuurlijk moeilijk te beveili-

gen. Onlangs was ik in Japan en
daar zijn alle prullenbakken verwij-
derd. Maar stations zijn openbare
ruimtes. Het is moeilijk om die he-
lemaal te beveiligen.” Dan volgt
een wat bredere inspectie. “Geen
toiletten. Dat is erg jammer.” Bui-
ten staan fietskluizen. Door de
luchtgaten kunnen we naar
binnen kijken. “Jeetje, wat een af-
val daarbinnen, zeg! Dat zouden ze
best wel eens mogen opruimen.”

. uur
Aankomst op Schiphol. Op de per-
rons is nog weinig te zien van ver-
scherpte maatregelen naar aanlei-
ding van de aanslagen eerder op de
dag. Een opmerkelijk vriendelijke
conducteur legt Schultz van Hae-
gen de werking van het ‘sein veilig’
uit. Wanneer de witte lamp boven
het perron brandt, kan de trein ver-
trekken, anders niet. Tip van de
staatssecretaris: “Ziet u het lampje
branden: niet meer in de trein
springen. Wat vindt Schultz van

Haegen van de reis tot nu toe?
“Hmmm... Het valt mij op dat we
nauwelijks mensen van de NS op
de perrons hebben gezien. De NS
heeft gezegd dat zij meer service-
personeel zou inzetten nu er meer
kaartautomaten zijn. De behulp-
zaamheid in de trein is uitstekend,
maar op de perrons zie je ze niet.
Dat is toch een beetje vreemd.”

. uur
Overstappen in Leiden op de trein
naar Den Haag Holland Spoor. Een
conducteur vertelt Schultz van 
Haegen een interessant feit: “Alle
conducteurs hebben een sms ge-
kregen over de aanslagen in Lon-
den. Je krijgt er toch vragen over
van passagiers en dan is het han-
dig dat wij op de hoogte zijn.” De
trein mindert vaart ter hoogte van
het stationnetje Nieuw Vennep.
De staatssecretaris heeft overdui-
delijk oog voor detail: “Ik kan van-

af hier zien dat die wachtruimte
wel erg vies is.” Met slechts drie
minuten vertraging arriveren we
op Den Haag HS. Is de ‘undercover-
actie’ van Schultz van Haegen
voor herhaling vatbaar? “Jazeker!”
roept zij enthousiast. Ze wil nog
een keer mee met een of zelfs áls
conducteur én met vertegenwoor-
digers van de reizigersorganisa-
ties.  En zij zal volgend jaar haar
actie herhalen. De Nederlandse
Spoorwegen zijn gewaarschuwd…

BAS PATERNOTTE

Door het openbare karakter van de NS-stations zijn deze moeilijk te beveiligen tegen 

aanslagen. Dat zegt staatsecretaris Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Verkeer en 

Waterstaat vandaag in Metro. Metro zat vorige week samen met de VVD-bewindsvrouw een

halve dag in de trein als ‘mystery guest’. Het viel haar onder meer op dat er weinig 

NS-personeel op de perrons aanwezig is. “Dat is toch een beetje vreemd.” Daarnaast zegt

Schultz geen voorstander van stakingen in het openbaar vervoer te zijn: “Kies dan een ander

middel om je ongenoegen te uiten.” 

‘NS-stations zijn
moeilijk te beveiligen’
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Bosbranden breiden zich uit
De harde wind zorgt ervoor
dat de bosbranden in Spanje
zich verder uitbreiden. Ook
zorgt het voor de nodige
moeilijkheden bij het blussen.

De bosbranden in de Spaanse re-
gio Castilla-La Mancha breidden
zich gisteren door de harde wind
verder uit. Inmiddels zijn al elf

brandweerlieden omgekomen bij
bosbranden rond Guadalajara.

De autoriteiten zeiden gisteren-
dat al tussen de 10.000 en 12.000
hectare bos is verbrand. Ze hebben
de hulp ingeroepen van de strijd-
krachten, die met blusvliegtuigen

de bestrijders van het vuur moe-
ten bijstaan.

De elf omgekomen brandweer-
lieden werden verrast door een
plotselinge verandering van de
windrichting. Zij werden ingeslo-
ten door de vlammen. Drie dorpen
met zo’n vijfhonderd inwoners en

een vakantiekamp met circa 150
jongeren moesten worden geëva-
cueerd. Er zijn tot veertig meter
hoge vlammen gesignaleerd.

Het midden en noorden van
Spanje worden al dagen geteisterd
door grote branden. De brandweer
wordt bij de bluswerkzaamheden

ernstig gehinderd door de harde
wind. Het zwaarst getroffen ge-
bied is bij Guadalajara, waar de
brand werd veroorzaakt door men-
sen die een barbecue hielden.
Maar ook elders in Spanje, vooral
bij Zaragoza en Teruel, woeden
branden. SELBACH/INGWERSEN/ANP

ZEEWATER ZEER WARM
Het water van de Middellandse Zee
is uitzonderlijk warm voor de tijd
van het jaar, meldt het KNMI. In
het hele gebied rond Italië lagen de
watertemperaturen begin juli tus-
sen de 26 en 29 graden.  ANP

VERMOEDELIJK BREIN MOORD DJINDJIC:  JAAR
Milorad Ulemek, het vermoedelijke brein achter de
moord op de Servische premier Zoran Djindjic (foto) in
2003, is veroordeeld tot veertig jaar cel voor twee ande-
re aanslagen. In 2000 doodde hij Ivan Stambolic (oud-
president). Vuk Draskovic, momenteel Buitenlandse za-
ken, overleefde de aanslag.  ANP/AFP

DE LONDENSE politie vermoedt
dat de vier zelfmoordenaars die 7
juli dood en verderf zaaiden in
Londen parfum hebben gebruikt
in hun zelfgemaakte bommen.
Volgens The Daily Mirror kocht een
van hen, Germaine Lindsay, enke-
le dagen eerder in drie winkels
voor ruim 2000 euro aan flessen
parfum.

De Londense terreurdeskundige
Andrew Silke zegt in de krant dat
de alcohol die in parfum is ver-
werkt bij een explosie een ‘napal-

machtig’ effect geeft, dat meer
brandwonden veroorzaakt dan
wanneer alcohol op zich in een
bom wordt gebruikt. ANP

Chirac moet aan
de Engelse wijn
DE FRANSE president Chirac zal
moeten boeten voor zijn recente
denigrerende opmerkingen over
de Britse keuken. Groot-Brittannië
zal als huidig EU-voorzitter het
Franse staatshoofd steeds Britse
kost en Britse wijnen serveren tij-
dens vergaderingen in Brussel, be-

richtte The Times.
Londen heeft alleen
al 2148 flessen wijn

uit Engeland en
Wales besteld
die tijdens
het lopende
voorzitter-
schap op tafel
komen.  ANP

KORTOM

• KUSADASI De Turkse politie heeft
aanwijzingen wie de dader is van de
aanslag op een busje in Kusadasi, waar-
bij vijf mensen om het leven kwamen.
Het zou gaan om een man (- jaar)
die vlak voor de explosie uitstapte. ANP

• ONGELDIG Het Duitse Constitutionele
Hof heeft het Europees arrestatiebevel
verworpen. Het oordeelde dat Duitsers
niet op grond van zo’n arrestatiebevel
kunnen worden uitgeleverd. ANP/DPA

Terroristen deden het met parfum

LIJKZAKKEN bedekken de lichamen van de omgekomen Spaanse brandweerlieden.

Brand Frankrijk

• Bij een brand in Metz-le-Comte in
Centraal-Frankrijk zijn gisternacht
drie mannen van de vrijwillige
brandweer omgekomen. De man-
nen van ,  en  jaar oud wer-
den bij het blussen op een boerde-
rij bedolven onder een instortende
muur en konden niet meer onder
het puin vandaan gehaald wor-
den.   ANP/AFP

Pakistan

• Drie van de vier plegers van de
aanslagen  juli op het openbaar
vervoer in Londen bezochten vorig
jaar Pakistan. M. Sidique Khan en
S. Tanweer reisden samen op 
november naar Karachi. H. Hussain
bezocht Pakistan in juli .
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Emily raast over Mexico

 MENSEN DOOD DOOR GIFTIGE PADDESTOELEN
In de zuidwestelijke Chinese provincie Yunnan zijn deze zo-
mer al vijftig mensen overleden en vele tientallen ziek ge-
worden na het eten van giftige paddestoelen. In de zomer
trekken veel inwoners van Yunnan erop uit om wilde padde-
stoelen te plukken. Sommige soorten zijn echter giftig. AP

CHINA SCHIET ZAAD DE RUIMTE IN
China wil varkenssperma de ruimte in schieten om te onder-
zoeken wat de effecten van een ruimtereis zijn. Het zaad gaat

in oktober mee met de tweede bemande vlucht van China. We-
tenschappers denken dat de omstandigheden in de ruimte, zo-
als microzwaartekracht, het sperma beïnvloeden. AP

IN MEXICO zijn de eerste doden ge-
vallen als gevolg van de orkaan
Emily. Bij de evacuatie van een
olieplatform stortte een helikopter
in zee aan de westkust van het
schiereiland Yucatán. Piloot en co-
piloot kwamen om het leven. La-
ter vond een Duitser de dood aan
de oostkust van het schiereiland.
Hij werd geëlektrocuteerd toen hij
tijdens noodweer zijn huis wilde
verstevigen in de badplaats Playa
del Carmen, circa 1300 kilometer
ten oosten van Mexico-Stad.

Het totale dodental als gevolg
van Emily komt daarmee op acht
te staan: vier op Jamaica, drie in
Mexico en een op Grenada. Giste-
ren bereikte Emily het schierei-

land Yucatán en raaste de orkaan
over de deelstaat Quintana Roo
waar de beroemde badplaats Can-
cún en het bij toeristen geliefde ei-
land Cozumel ligt. Cancún en Co-
zumel zijn getroffen door enkele

stroomstoringen en in Playa del
Carmen, 75 kilometer van Cancún
is de stroom uitgevallen. Emily
trekt met windsnelheden tot 215
kilometer uur in westelijke rich-
ting over het schiereiland.

Mexico heeft tienduizenden men-
sen geëvacueerd uit voorzorg voor
de komst van Emily. Onder de geë-
vacueerden zijn ongeveer 10.000
toeristen van het eiland Cozumel.

THOMAS VERFUSS/ANP

Smokkelbende
in baby’s gepakt
DE CHINESE politie heeft in de
centrale provincie Henan een ba-
bysmokkelbende opgerold. Er wer-
den 28 mensen gearresteerd en 27
baby’s opgespoord. Enkele baby’s
waren slechts tien dagen oud.

De bende was be-
trokken bij de
aankoop en ver-
koop van baby’s

verspreid over heel Chi-
na. Jaarlijks worden in

China duizenden zui-
gelingen ontvoerd of
door de ouders afge-
staan om verkocht te
worden. ANP

Indiase vrouwen willen
weer kinderen krijgen
VROUWEN IN de zuidelijke India-
se deelstaat Tamil Nadu kunnen
op kosten van de overheid een
operatie ondergaan die het weer
mogelijk moet maken om kinde-
ren te krijgen. Door overheidsbe-
leid mochten Indiase vrouwen
niet meer dan drie kinderen krij-
gen. Nu duizenden moeders hun
kinderen hebben verloren door de
tsunami’s van december, is er een
run op operaties die de steralisa-
tie, bekostigd door de overheid,
ongedaan moet maken.  ANP

PALESTIJNEN verbranden de
Israëlische en Amerikaanse vlag. Ze
proberen op deze manier de
vrijlating af te dwingen van de
Palestijnse gevangenen op de
Gazastrook.

VLAGVERBRANDING

Tyfoon Haitang

• De Chinese autoriteiten hebben
meer dan . mensen geëva-
cueerd wegens de komst van ty-
foon Haitang. Meteorologen ver-
wachten dat de tyfoon vandaag
het vasteland zal bereiken. 

Tienduizenden mensen geëvacueerd uit voorzorg voor komst tropische orkaan

PALMBOMEN LANGS de Mexicaanse kust hebben het zwaar te verduren.
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De koran laat zien
dat terrorisme een
gerechtvaardigd
strijdmiddel is  
R. BRUYNS 
•Rotterdam

Gisteren las ik de ingezon-
den brief van de heer/me-
vrouw Qazar, waarin werd
beweerd dat terroristische
aanslagen niet worden ge-
rechtvaardigd, noch door de
profeet Mohammed, noch
door de koran. Dat lijkt me
nogal ongeloofwaardig.
Juist de koran en het leven
van de profeet Mohammed
laten zien dat terrorisme
een gerechtvaardigd strijd-
middel is voor een moslim,
met name tegen critici en
ongelovigen.

Immers, toen de profeet
Mohammed uit Mekka werd
verdreven ging hij over tot
het terroriseren van de han-
delsroutes door het overval-
len van onschuldige bur-
gers. Hij nam niet alleen
hun geld af, maar verkocht
ze vaak ook als slaaf. Nadat
hij door middel van een ge-
weldadige oorlog de macht
in Mekka verwierf, was deze
stad niet meer veilig voor
critici van de islam. Deze
werden vaak door middel
van sluipmoorden het zwij-
gen opgelegd.

Tijdens het leven van de
profeet Mohammed werd
het Arabische schiereiland
op geweldadige wijze gezui-
verd van andersgelovigen en
zodoende geheel islami-
tisch. De islam was geen ver-
draagzame godsdienst die
een multi-religieuze of plu-
riforme maatschappij voor-
stond, maar slechts één
waarheid duldde: de islam. 

Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat terroristen
zich op deze geschiedenis
beroepen - hun profeet is
hen voorgegaan en de koran
schrijft het voor.

Ik ben niet dik, 
dus ik voel me niet
aangesproken  
N. VAN HOOIJDONK 
•Tilburg

Nee, jij bent gezellig!
Dat klinkt niet aardig hè?
Dat vond ik ook van de 
column van Pam van Vliet
in Metro van 18 juli. Daarin
schrijft ze o zo gezellig over
dikke mensen. En, beste re-
dactie en lezers, for the re-
cord, ik ben niet dik dus ik
voel me niet aangesproken
als het daar om zou gaan.
Maar dat betwijfel ik. Het

neemt niet weg dat ik de co-
lumn kwetsend vind door
de toon of voice en door de
inhoud. Maar erger nog:
wat is haar boodschap aan
de lezer? 

Een column bevat in mijn
ogen een stevige, prikkelen-
de expliciete stelling, vraag
of mening. Ik mis dit helaas
wel vaker in de columns
van Metro, maar deze co-
lumn verdient in mijn ogen
geen publicatie in welke
krant dan ook. 

Metro-columnisten
zijn lui, dom, 
wanstaltig en vies  
M. DE VRIES 
•Axel

Joden zijn lui, dom, wan-
staltig en vies, en kosten de
maatschappij klauwen met
geld. Eh, nee, sorry, ik be-
doel, negers zijn lui, dom, 
wanstaltig en vies, en
kosten de maatschappij
klauwen met geld. Vergis-
sing, boeren zijn lui, dom,
wanstaltig en vies, en
kosten de maatschappij
klauwen met geld. Oh nee,
sorry, ik bedoel, homo’s zijn
lui, dom, wanstaltig en vies,
en kosten de maat-
schappij klauwen
met geld. Of nee, mos-
lims zijn lui, dom,
wanstaltig en vies,
en kosten de
maatschappij
klauwen met geld.
Och nee, gehandi-
capten zijn lui, dom,
wanstaltig en vies, en
kosten de maatschappij
klauwen met geld. Ook
niet?

Dan: Metro-columnisten
zijn lui, dom, wanstaltig en
vies, en kosten de maat-
schappij klauwen met geld.
Vooral Pam van Vliet.

Waarom spreken
moslims zich niet
uit in de pers?  
W. BUISMAN
•Eindhoven

Ik zit naarmate ik steeds
meer lees en hoor over mos-
limgeweld met een pran-
gende vraag. Iedereen heeft
natuurlijk de beelden ge-
zien van Londen, Theo van
Gogh, de brand in Uden en-
zovoorts enzovoorts. Er zijn
twee zaken die mij opvallen
als ik de Britse tv-zenders
volg. Ten eerste dat daar ver-
scheidene moslim-organisa-
ties de media zelf opzoeken,
om melding te maken van
van het feit dat hun mos-

limgeloof niet een geloof
van geweld en moord is. Ten
tweede heb ik verschillende
aanhangers van het moslim-
geloof horen zeggen dat ze
zich beledigd voelen dat de-
ze waanzinnigen deze vre-
delievende religie bezoede-
len door het aan te wenden
als reden voor moord. 

De vraag waar ik mee zit
is dan ook deze: Waarom
heb ik in de Nederlandse
media nog nooit een mos-
lim zich op deze manier ho-
ren uitspreken? Vinden de
Nederlandse moslims het
geen belediging voor hun
religie? Is er werkelijk geen
enkele journalist in dit land
die deze vraag gesteld
heeft? 

Het feit dat ik hier graag
een antwoord op zou zien,
wil op geen enkel wijze zeg-
gen dat ik voor deze terreur-
daden de oorzaak zoek in de
religie. Ik weet ook wel dat
een ieder die zich opblaast
temidden van mensen die
hoegenaamd niets met de
zaak te maken hebben, dan
wel er niets aan kunnen
doen, gewoon de zoveelste
(helaas) misleide idioot is.
Maar toch. Als het stil blijft
aan de kant van de oprecht
gelovigen onder de moslims,
blijft het ook onbekend dat
het overgrote deel van de-

ze moslims tegen dit
soort aanslagen is. 

Sfeerloze betonnen
bak biedt slecht
geluid
P. VAN DER KLOOSTER
•Amsterdam

Als U2-fan en muzieklief-
hebber ging ik met angst en
beven naar de Arena om het
concert van U2 bij te wo-
nen, dit omdat ik vaker te-
leurgesteld ben in de ge-
luidskwaliteit in deze
sfeerloze betonnen bak. Na-
dat de grootste rockband ter
wereld na een aantal jaar
weer live in Nederland was
te bewonderen en opende
met Vertigo schoten de tra-
nen in mijn ogen. Helaas
niet van emotie en blijd-
schap om oog in oog te
staan met Bono, The Edge,
Adam & Larry, maar van het
bedroevend zeer slechte ge-
luid! Het geluid galmt zo
enorm door het stadion, de
o zo kenmerkende gitaar-
sound van Edge kwam to-
taal niet over, als Bono aan
het woord was moest je je
oren spitsen om proberen te
verstaan wat hij zij. 

Nadat er al zoveel klach-
ten zijn geweest over diverse
concerten in de Arena mag

je toch zeker wel
eens verwach-

ten dat Mojo
de klachten
serieus neemt
en wat aan
dit probleem

gaat doen.
Maar nee, er

worden helaas
nog steeds con-

certen georgani-
seerd in deze

betonnen
bak. 

MENINGEN KLAAS FEUTH ()
• Student

»Als ze de Tour nou
eens te paard gaan doen
wel!«

DAVE VAN AKEN ()
• Debiteurenbeheerder

»De Nederlanders rijden
tot nu toe lekker aan-
vallend en dat verwacht
ik ook in deze laatste
week van de tour.«

CARLO HOUTKAMP ()
• Fondsenwerver

»Michael Boogerd
maakt wel kans op een
etappezege en het is
hem gegund.«

DRIE MENINGEN: Denk jij dat dit jaar nog een Nederlander een etappe gaat winnen in de Tour de France?

Het wandellegioen is weer neergestreken in Nijmegen,

45.000 lopers sterk. De begeleidende Zomerfeesten en

Valkhofaffaire trekken meer dan een miljoen bezoekers. Het

kan muzikaal niet op dit jaar: Rockin’ Park trok 35.000

toeschouwers, Fields of Rock 50.000, de Music Meeting 36.000

en Dancefeest Emporium 12.500. ‘Mijn’ stad is dus allesbe-

halve ingedut. Als iemand me vraagt waarom ik na mijn

studie in Nijmegen ben blijven hangen, zeg ik dan ook vaak:

“ach, waarom niet?”

Het Rijk van Nijmegen is immers onovertroffen. Alle land-

schappen die denkbaar zijn in Nederland - behalve die

gebonden zijn aan de zee - vind je binnen een straal van 10

kilometer van het stadshart. Heuvels, rivierstrandjes, graslan-

den, akkers en boomgaarden, wilgenstruweel en populieren-

bos, rietmoeras, maar ook heide en veen, natte graslanden

en droge rivierduinen, jonge naaldbossen en oude eiken-

bossen, etcetera. Fietsen rondom Nijmegen zorgt dan ook

elke keer weer voor een vakantiegevoel. Niet in de laatste

plaats door het afzien op de - voor Nederlandse begrippen -

steile klimmetjes. 

N ijmegen is vooral superieur qua

historie. Bijna geen Nederlandse

stad heeft een relatie met een keizer.

Onze maar liefst met drie. Trajanus

verleende Noviomagus – nieuwmarkt -

stadsrechten rond het jaar 100 en

kwam zelf ook het roemruchte 10e le-

gioen inspecteren. Karel de Grote

bouwde rond 800 op de Valkhof een

palts, waar hij een deel van het jaar

verbleef. Frederik Barbararossa, keizer

van het Heilige Roomse rijk, moest

flink afzien tijdens een zware kruis-

tocht - waarbij hij omkwam - maar had

toen al de Valkhof-burcht laten

bouwen. 

In de afgelopen decennia moest

vooral de Rooms-katholieke kerk

afzien in de Keizerstad. Lang vormden

nonnen in habijt een vertrouwd beeld in onze straten. In de

jaren ’50 waren hier nog 70 verschillende kloosterordes ac-

tief. Ik heb bijvoorbeeld in een internaat van Redemptoristen

gewoond dat in 1955 gebouwd werd, maar al in 1975 zijn

functie verloor. Zó snel na het hoogtepunt van het rijke

Roomse leven, kwam het verval. Rome heeft hier weinig

meer te zeggen.

In de eerste eeuwen was dat wel anders: rond 15 voor Chris-

tus waren hier maar liefst twee legioenen gelegerd, wat

neerkwam op 12.000 soldaten. Westelijk daarvan lag burger-

stad Oppidum Batavorum met uiteindelijk zo’n 6.000 inwo-

ners. Een ongekend aantal in een Bataafs gebied waar

Keltische nederzettingen meestal niet meer dan een paar

honderd inwoners telden. 

M ilitairen lopen in de vierdaagse dagelijks 40 kilometer.

Dan wisten legionairs pas wat afzien was. Zij liepen

gemiddeld 35 kilometer per dag, maar dat soms 40 dagen

achter elkaar – mét 45 kilo bewapening! Hedendaagse 

legionairs en gladiatoren strijden trouwens om aandacht in

deze week, als vierdaagse en Tour samenvallen. Tijdens onze

deelname in 1988 stapten wij flink door, om maar niets te

missen van de verrichtingen van Rooks en Theunisse. En

toen op 17 juli 1996 weer eens gekreun klonk van mijn door

weeën geplaagde vrouw, zette ik de tv wat harder. Voor mo-

derne gladiatoren als Riis en Ullrich. Je hebt nu eenmaal

afzien en afzien…

Het rijk van
Nijmegen is
immers
onovertroffen

KOR GOUTBEEK 
Bioloog/
Natuurjournalist

AFZIEN IN NIJMEGEN

COLUMN

MAIL NAAR: BRIEVEN@METRONIEUWS.NL

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

• In de krant van maandag  ju-
li staat op pagina  Feyeboord
in plaats van Feyenoord.

• Op de voorpagina van de Am-
sterdam editie van  juli stond
in het foto-onderschrift: verschil-
len dj's. Dat moet verschillende

dj's zijn. 

• In de krant van maandag  ju-
li staat op de sportpagina dat
Peter Wessels van Michal 
Mertinak won. Peter Wessels
won wel, maar van van Karol
Beck.

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

Actie geldig t/m 31 juli 2005 en zolang de voorraad strekt. Kijk voor de voorwaarden op www.telfort.nl/shop. 

Vind de adressen van de Winkels van Telfort op www.telfort.nl/winkels

Actie geldig t/m 31 juli 2005 en zolang de voorraad strekt. Kijk voor de voorwaarden op www.telfort.nl/shop. 

Vind de adressen van de Winkels van Telfort op www.telfort.nl/winkels

Superstunt!

1.3 Megapixel camera + Bluetooth

I.c.m. Telfort 200 minuten; 12 mnd

1.3 Megapixel camera + Bluetooth

I.c.m. Telfort 200 minuten; 12 mnd

Bestel direct via www.telfort.nl/shop,
bel gratis 0800-1707,
of bezoek een Winkel van Telfort

Bestel direct via www.telfort.nl/shop,
bel gratis 0800-1707,
of bezoek een Winkel van Telfort

Gratis
Nokia 6230i
Gratis
Nokia 6230i

€25
p. mnd

 1 jaar! 

Sluit een OHRA Doorlopend Krediet.
Een echt lage rente is wel zo prettig.

Kijk voor de actievoorwaarden op:

www.ohra.nl/lenen

STOP!
U betaalt te veel.

OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V.
gevestigd te Amsterdam, Hrg. 33191189.

Maak kans uw krediet terug te winnen!

INFORMATIE, REISBESCHRIJVINGEN EN BOEKINGEN:

24 UUR PER DAG,
7 DGN PER WEEK

ma t/m vr: 08.30-20.30 uur 
za: 09.30-15.30 uur
zo: 11.00-15.00 uur

www.kras.nl
☎

KRAS SterVakanties-reisbureaus vindt u in: Alkmaar, Almere, Alphen a/d Rijn, Amersfoort,
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Baarn, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Haarlem,
Heerenveen, Hengelo, Hoorn, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zwolle 073 - 5 999 999

ECHT NERGENS
VOORDELIGER!
En extra plaats in

hartje hoogseizoen!

INCLUSIEF:
• verblijf in Mercure Hotel

Lüdenscheid****
• verblijf in 2-persoonskamer
• gebruik overdekt zwembad

Ontdek het prachtige Sauerland! Al jaren lang
brengt KRAS SterVakanties duizenden tevreden
gasten naar deze populaire vakantieregio. En dat is
niet voor niets, want de mooie vakwerkhuizen, het
schitterende heuvellandschap en de pittoreske
plaatsjes in de omgeving bieden alle elementen voor
een heerlijke vakantie. En KRAS zou KRAS niet zijn,
wanneer wij u hier niet met supervoordeel van zou-
den laten genieten! Want zeg nu zelf: een 3-daagse
autoreis met verblijf in het 4-sterren Mercure
Lüdenscheid vanaf slechts € 45, dat is toch geen
geld? Kijk en vergelijk gerust en kom tot de conclusie
dat KRAS SterVakanties er weer in is geslaagd is om de
allerbeste reis-prijsverhouding te bedingen.

MERCURE HOTEL LÜDENSCHEID****
Aan de rand van het stadspark van Lüdenscheid bevindt
zich het 4-sterren Mercure Hotel. Het hotel is voorzien
van liften, restaurant, diverse bars, parkeergelegenheid,
gratis overdekt zwembad en gratis sauna.Verder kunt
u tegen betaling gebruik maken van het solarium, mas-
sage en de kegelbanen. Uw comfortabele kamer
beschikt over tv, radio, telefoon, minibar, bad/douche en
toilet. U verblijft hier op basis van logies.Tegen een klei-
ne toeslag kunt u het dagelijks ontbijt erbij boeken.

TIPS VOOR UITSTAPJES
Lüdenscheid is een uitstekend uitgangspunt voor heer-
lijke uitstapjes in de prachtige omgeving. We noemen

het oude vestingstadje Attendorn, waar u de beroem-
de druipsteengrotten, de Attahöhle, kunt bekijken.
Andere bezienswaardigheden zijn het mijnbouwmu-
seum in Ramsbeck, het stuwmeer aan de Edersee en de
plaats Kassel met het Schloss Wilhelmshöhe. En wat
dacht u van Arolsen, waar u het residentiepaleis kunt
bezichtigen waar koningin Emma werd geboren, en
bekende plaatsen als Winterberg en het kuuroord
Willingen? Brengt u ook eens een bezoek aan Warstein,
bekend van de Warsteiner bierbrouwerij, de Diemelsee
en de bizar gevormde stenen van de Bruchhauser
Steine. Maar Sauerland leent zich ook bij uitstek voor
actieve vakanties.U ziet het… er is hier genoeg te doen! 

Aankomsdata HZ 14.534
3 dagen, vrijwel iedere vrijdag 

van 22/7 t/m 28/10 v.a. € 45
4 dagen, vrijwel iedere vrijdag 

van 22/7 t/m 28/10 v.a. € 55
5 dagen, vrijwel iedere maandag 

van 25/7 t/m 31/10 v.a. € 65
8 dagen, vrijwel iedere vrijdag 

van 22/7 t/m 28/10 v.a. € 99

Toeslagen p.p.: 1-pk v.a. € 16, uitgebreid ont-
bijtbuffet v.a. € 12, halfpension v.a. € 43 (optio-
neel), res.kosten € 15 (verplicht, per boeking).

Prijzen zijn p.p., tenzij anders vermeld. Excl.: ver-
voer, maaltijden, toeristenbel., res.kosten, div.
verz. Vraag uitgebr. reisbeschr. reisnr. HZ 14.534

de KRAS Geldpas! info: www.krasgeldpas.nlGRATIS!

OOK OP ZONDAG TELEFONISCH BEREIKBAAR!

45!v.
a.

SPECIALE AANBIEDING:
dagelijks ontbijt en diner
Naast een supervoordelig verblijf bieden
we u ook de mogelijkheid te boeken voor een

heerlijk halfpension-pakket v.a. slechts € 43
(bij een 3-daags verblijf ). U geniet dan dage-
lijks van een heerlijk ontbijt en diner! Als dat
geen aanbieding is....

43v.a
.

Schitterend SAUERLAND
3-/4-/5-/8-daagse autoreis naar één van de populairste regio’s van Duitsland

Op veler verzoek nu de hele zomer:
KRASSE InternetWeken!! Indien
u deze zomer via internet uw reis
boekt, maakt u kans op één van de

25 grandioze prijzen (o.a. naar
Curaçao en Turkije, reischeques en

zelfs uw gehele reissom terug) die wij elke
week onder de internetboekers verloten! Het volledi-
ge prijzenpakket (wekelijks t.w.v. minimaal € 7.500)
kunt u terugvinden op www.kras.nl

De KRASSE InternetWeken !!!

BOEK & WIN !!!

ECONOMIE DOLLAR
, +,%

AEX
, +,%

RENTE
, ONVERANDERD

BENZINE
, +, EUROCENT

REDACTIE: JEROEN HAVERKORT

ECONOMIE@METRONIEUWS.NL

RUIM  boeren uit  landen (waarvan  uit Nederland) protesteerden gisteren in Brussel tegen de verlaging
met  procent van de vaste suikerbietenprijs.

PROTEST SUIKERBIETTELERSBRUSSEL

Sollicitatietip
• Nog nergens aan de slag ge-

weest, terwijl in alle advertenties
wel om ervaring wordt gevraagd?
Geen nood, verwijs naar stages of
naar werk dat niet direct relevant
is, maar waaruit je toewijding
blijkt. Benadruk dat je vaardighe-
den bezit die belangrijk zijn voor
de functie waarvoor je solliciteert.
Leg nadruk op je vaardigheden en
eventuele ervaringen op andere
gebieden. 

WWW.JOBAT.BE

• GROEICIJFER De economie in de euro-
landen kan in de tweede helft van het
jaar aantrekken. De maanden april tot
en met juni waren teleurstellend. De Eu-
ropese Commissie heeft het groeicijfer
over de afgelopen maanden nog niet
vastgesteld.   ANP

• HALVERING Philips heeft het afgelo-
pen kwartaal flink last gehad van de
zwakke vraag naar consumentenelektro-
nica, vooral in Europa. Mede daardoor
halveerde de nettowinst uit de dagelijk-
se bedrijfsvoering van  miljoen euro
tot  miljoen euro.  ANP

KORTOM

Tele brengt bod
uit op Versatel
Het Zweedse telecombedrijf
Tele wil een bod uitbrengen
op branchegenoot Versatel.

Tele2 wil Versatel 2,20 euro per
aandeel betalen, waarmee zij het
telecombedrijf waarderen op 1,1
miljard euro. Tele2 zal bij de over-
name samenwerken met de Britse
investeringsmaatschappij Apax.
Het bestuur en de commissarissen

van Versatel steu-
nen het overna-
mebod dat op ta-
fel ligt. Ook Talpa
Capital, het inves-
teringsvehikel
van mediaonder-

nemer John de Mol (foto), heeft
zich achter de bieding geschaard.
Talpa bezit ruim tweevijfde van de
aandelen in het telecombedrijf.

VAN DER ZANDEN EN DE JONG/ANP

Digitale acceptgiro komt dichtbij
DE INTRODUCTIE van een digitale
acceptgiro zal in de eerste helft
van volgend jaar worden inge-
voerd. De grote banken en TPG
Post zijn het eens geworden over
de wijze waarop digitale nota’s en
facturen via internetbankieren
kunnen worden betaald. 

Na de invoering van de digitale
nota hoeven consumenten en za-
kelijke klanten hun acceptgiro’s
niet meer over te typen op de com-
puter. Zij krijgen de rekening on-
line binnen en kunnen deze met
behulp van internetbankieren be-
talen.  ANP
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679,-

¹Dell Service aanbod tast de wettelijke rechten van onze klanten niet aan. Prijzen en configuraties zijn geldig vanaf 13 juli 2005 t/m 19 juli 2005 tenzij anders vermeld. De prijzen zijn aangegeven in Euro exclusief transportkosten en zijn afgerond naar boven. De verzendkosten bedragen €90,-(incl. BTW) voor Notebooks en
Desktops en €18,- (incl. BTW) voor Software & Accessoires. De afgebeelde systemen kunnen afwijken van vermelde configuraties. Drukfouten, configuratie - en prijswijzigingen onder voorbehoud. Alle promoties, commerciële activiteiten, aanbiedingen en speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De
consument is gerechtigd de producten, zonder opgave van reden, binnen zeven werkdagen na levering op eigen kosten aan Dell™ te retourneren. De Algemene Voorwaarden van Dell™ zijn van toepassing en zijn op www.dell.nl verkrijgbaar. Eén GB = 1 biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de bes-
turingsomgeving. Discs gebrand met de DVD+/-RW drives kunnen niet compatibel zijn met bepaalde bestaande drives. Het gebruik van de DVD+/-R media maximaliseert de compatibiliteit. De Dimension Desktops en Inspiron Notebook zijn standaard uitgerust met Microsoft Works 7.0 tenzij anders vermeld. Intel, het Intel
logo, Intel Inside, het Intel Inside logo, Celeron en Pentium zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft® Windows® en Intellimouse® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft® Corporation. Andere
handelsmerken of namen die in deze advertentie worden gebruikt verwijzen naar de eigenaars van de handelsmerken of naar de naam van hun product. Dell™ wijst elke vorm van belang in eigenaarschap van deze handelsmerken of namen van de hand.

Kijk voor meer aanbiedingen op www.dell.nl
THUIS 020 582 70 92 ZAKELIJK 020 582 70 93 
ma. t/m vr. 08.30 - 19.30, za. 10.00 - 17.00 uur

Dell™ Inspiron™ 6000
• Intel® Celeron® M Processor 350

(1.30GHz, 1MB L2 Cache, 400MHz FSB) 
• Microsoft® Windows® XP Home
• 256MB DDR2 RAM 400MHz 
• 40GB harde schijf
• 15,4" (39 cm) TFT WXGA (1280x800) 
• Intel® Graphics Media Accelerator 900 (tot 128 MB shared) 
• Geïntegreerde 24x CD-RW/ 8x DVD Combo
• 4xUSB 2.0, TV-Out, VGA, Firewire, SD-Card 
• 56K V92, 10/100 Nic, 802.11b/g Intel® Pro 2200 
• 1 jaar Collect And Return Support

Upgrades   incl. BTW

• Standaard 3 jaar Onsite Package 488,-
• Microsoft® Office 2003 Basic 143,-
• McAfee® Security Center 15 maanden 45,-

• Intel® Pentium® 4 Processor 531 met HT-technologie
(3GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB) 

• Microsoft® Windows® XP Home
• 512MB DDR2 400MHz geheugen
• 160GB Sata Harde Schijf
• Dell 17" (43cm) flat panel E173FP 
• 128MB PCI-Express ATi® Radeon™ X300 SE™

• Geïntegreerde 7.1 Audio 
• 16x DVD+/-RW (dual layer) incl. Software 
• Dell 2.1 ADA425 Speaker System, 30 watt
• 1 jaar Collect And Return Support

Upgrades incl. BTW

• Standaard 3 jaar Onsite Package 227,-
• Microsoft® Office 2003 Small Business 310,-
• Dell™ 5650 5.1 speaker system, 95 watt 72,-

Dell™ raadt Microsoft®

Windows® XP Professional aan

**NIEUW**
DELL AT-HOME SERVICE

3 Jaar At-Home Services Packages op uw Inspiron™ of 
Dimension™: Toegang tot onze Technical Support Hotline

Indien nodig komt de monteur
bij u thuis op een door u gekozen tijdstip, zelfs 

s'avonds of op zaterdag!

Bel of klik naar Dell™ voor meer informatie.Multimedia PC

Dell™ Dimension™ 5100 

E-VALUE Code: NPNL5-N07605

Axim™ X50v Wireless 624MHz
Super snelle 624MHz Intel® X-Scale® Processor / 3.7” VGA display en een
advanced 3D graphics card / geïntegreerd Wireless LAN en Bluetooth® /
CompactFlash en SDIO expansion slots.

van:  529,-
voor 419,- incl. BTW

Easy as

Beste koop

BESPAAR TOT 200,-
NU ONLINE GRATIS BEZORGING!*

* Aanbiedingen geldig t/m 19 juli 2005 op geselecteerde systemen

Dell™ Personal Laser Printer 1100
De Dell™ Laser printer 1100: Scherpe, heldere 
afdrukken uit een snelle, kleine en licht gewicht 
monchroom laser printer.

119,- incl. BTW

D
el

l™

Meest
betrouwbare
PC-merk van

2005

Meest
betrouwbare
PC-merk van

2005

Reader's
Digest

E-VALUE Code: NPNL5-D07516

779,-849,-
incl. BTW

van: voor:

voor:

15.4" 
breedbeeld

729,-
incl. BTW

van:

extra online:
gratis bezorging 

T.W.V. 90,-

20%
korting

NIEUW

17"

extra online:
gratis bezorging 

T.W.V. 90,-

ENTERTAINMENT@METRONIEUWS.NL

REDACTIE: BART REMMERS EN MERIKE WONING

ENTERTAINMENT

Nance naar SBS
DE STOELENDANS deze zomer van
tv-presentatoren is nog niet ten
einde. TROS-presentatrice Nance
maakt per 1 september de over-
stap naar SBS6. Voor dit station
gaat zij naast enkele nieuwe 
programma’s tevens drie keer 
per week de vroege editie 
van SBS Shownieuws presenteren. 

“Ik verheug mij heel erg op deze
nieuwe stap”, verklaart de kersver-
se SBS-presentatrice. 

MARTIJN KAMANS/ANP

NATHALIE
Deelneemster Glamour en

freelance journaliste

Aanstaande zondag zendt RTL4
een nieuw programma uit: Gla-
mour. Acht kandidates strijden om
een baan als special reporter bij
een nieuw fashion magazine met
dezelfde naam. Metro sprak een
van de kandidates.
◗Wat moeten jullie doen om je-
zelf te bewijzen als reporter? 
◗ ◗We moeten tijdens opdrachten
laten zien dat we gevoel voor stijl
hebben, creatief zijn en dat we de
modetrends van morgen een stap-
je voor kunnen zijn. Het aantal
schrijfopdrachten valt naar mijn
smaak een beetje tegen.
◗Is er veel haat en nijd tussen de
kandidates?
◗ ◗Nee, geen haat en nijd. Maar er
zijn natuurlijk altijd meiden die
elkaar het licht in de ogen niet
gunnen. We moeten ook wel op-
drachten samen uitvoeren. 
◗Fiona Hering zit in de aflever-
ing van aanstaande zondag in de
jury. Pittige tante? 
◗ ◗Ze kijkt heel goed naar wie het
in zich heeft om een reporter te
worden. Nee, we worden niet afge-
kraakt. MERIKE WONING

EEN MINUUTJENu al miljoenen
boeken van 
Potter verkocht
ALLEEN AL in de Verenigde Staten
zijn sinds zaterdag miljoenen
exemplaren van de nieuwe Harry
Potter verkocht. Volgens Scholastic,
de Amerikaanse uitgever van Harry
Potter and the Half-Blood Prince, is
binnen de eerste 24 uur het 
recordaantal van 6,9 miljoen boe-
ken verkocht. Er wordt al gewerkt
aan een tweede druk van het nieu-
we boek van schrijfster J.K. Row-
ling. Via internetverkoper Ama-
zon.com zijn al meer dan 1,5
miljoen exemplaren besteld. Bar-
nes verkocht in het eerste uur van
de verkoop 105 exemplaren per se-
conde. 

J.K. Rowling, wil eind dit jaar be-
ginnen met een nieuw Potter-avon-
tuur. Het wordt het zevende en
laatste boek over Harry Potter. De
schrijfster vreest daarna in een
zwart gat te vallen. “Hoewel ik al
vijftien jaar weet dat er ooit een
einde aan de serie komt, zal het
wel een schok zijn”, aldus Rowling.
Ze vermoedt dat ze zich ook opge-
lucht en tevreden zal voelen. “Ik
denk dat er ook wel voordelen zit-
ten aan het niet meer schrijven
van Harry Potter-boeken.” ANP

Ik ben bijzonder gefocust op wat ik doe.
Ik kan niet denken comme-ci-comme-ca.”

BASTIAAN RAGAS 
in Marie Claire

NANCE: “In eerste instantie gaat het om een nieuw programma en daarnaast ga
ik enkele malen per week de vroege editie van Shownieuws presenteren.’’

Tros besluit om te stoppen met woordspel Lingo

Tros stopt met Lingo

• Lingo moet sneuvelen omdat de 
soap ONM door BNN is overgeno-
men van Yorin, waardoor Lingo van-
af  augustus naar . uur ver-
huist. Programma’s die voor .
uur worden uitgezonden, tellen
niet mee in de kijkcijfers en krijgen
daarom geen extra productiegeld.
De TROS zou dus een groter deel
van het Lingo-budget moeten beta-
len. Dat kan de omroep niet.
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WIN EEN  CHOCOLADE -WORKSHOP  
VO O R  H E T  H E L E  G E Z I N !

SMS het woord Sjakie naar 2580.
(€ 0,70 p.o.b. max. 5 sms) Blijf kijken! Filmfocus.nl

2ga

MORGEN IN DE BIOSCOOP
IN NEDERLANDSE EN ORIGINELE VERSIE

De lafheid van vluchten
Metro ging fijn op de thee bij
Michael Stipe, het blauwge-
verfde gezicht van een van de
grootste rockbands van vroe-
ger en nu, R.E.M.

Blauwe eyeliner. Beschilderd ge-
zicht. Vreemde kleren. Michael Sti-
pe, de 45-jarige zanger van R.E.M.,
heeft altijd iets van dat mysterieu-
ze over zich heen gehad. Een echte
rock-excentriekeling die niet zal
ontkennen dat hij geniet van het
leven als ster. “Het is zwaar, maar
erg dankbaar werk om muziek te
maken voor een groot publiek. En
ik houd ervan om een publiek per-
soon te zijn, en al dat reizen. Ik
moet het toegeven, ik heb een heel
goed leventje”, aldus Stipe.

Een politieke band
Michael Stipe en de rest van R.E.M.
zijn altijd politiek actief geweest.
Zij waren één van de eerste artie-
sten die Greenpeace en andere na-
tuurorganisaties toelieten tijdens
hun concerten om flyers uit te de-
len aan het publiek. En net zoals
Bruce Springsteen en U2 doen ze
graag openlijk aan het politiek de-
bat mee. “Je kunt in de VS niet
adem halen zonder politiek in je
longen te krijgen. Hoewel ik het
niet eens ben met de huidige lei-
ders van mijn land, hoor ik er wel

thuis. Vluchten omdat ik het abso-
luut niet eens ben met Bush zou
laf zijn. Het is te gemakkelijk om
te vluchten voor iets wat je niet

aanstaat. In plaats daarvan pro-
beer ik in de media een debat aan
te wakkeren over wat volgens mij
goed en fout is”, vertelt de  zanger.

 jaar
In een kwart eeuw tijd is R.E.M.
opgeklommen van een under-
groundbandje tot de headliner op
vele concertposters en festivals. En
dat is ze gelukt zonder hunzelf in

de uitverkoop te gooien. Een voor-
beeld? De credits van ieder R.E.M.-
nummer dat ooit gemaakt is gaan
naar alle leden van de band, ook

al heeft maar één persoon de song
daadwerkelijk geschreven. Ook
zijn ze altijd ver uit de buurt ge-
bleven van het aanlokkelijke recla-
mewereldje. Ten slotte krijgt ieder
lid van de fanclub met Kerstmis
een gratis cd-singletje, ieder jaar.

“Maar ik weet niet waarom we
het al zo lang met elkaar uithou-
den. Misschien deden we het juis-
te ding op het juiste tijdstip. We
respecteren elkaar en we houden
van elkaar. En we maken muziek
om dezelfde reden als toen we net
bezig waren: puur om de geza-
menlijke liefde die we delen voor
het musiceren”, vertelt Stipe. “We
zijn koppige mannen. Dat is goed
en slecht. Maar we willen en kun-
nen compromissen sluiten wan-
neer dat nodig is. En we weten al-
lemaal dat R.E.M. nooit zo groot
was geworden zonder één van ons
in de gelederen”, wil de frontman
nog even kwijt.

In de toekomst, wanneer R.E.M.
niet meer bestaat, hoopt Stipe dat
er iemand is die zal zeggen: ‘Hey,
die band was daar precies op het
moment toen ik ze nodig had,
hun muziek betekende veel voor
me.’ “Ik vind het belangrijk dat
emoties doorkomen via muziek.”OOK DEZE ZOMER is R.E.M. weer op dreef, recent stonden ze nog op Live .

NINA ETTRUP
Metro Denemarken

Een kwart eeuw R.E.M.

• R.E.M. werd in  opgericht
door de schoolvrienden Michael
Stipe (), Mike Mills () en Bill
Berry () in Athens, Georgia.
Peter Buck () werkte in die tijd
in een platenzaak en voegde zich
al snel bij het trio.

• Hun eerste single heet ‘Radio Free
Europe’ en komt uit in . Een
jaar later verschijnt de EP ‘Chronic
Town’. 

• Begin jaren negentig braken de
Amerikanen in Europa door met
albums als ‘Out of Time’ en ‘Auto-
matic for the People’. De laatste is
volgens critici één van de beste
rockplaten van de nineties.

• Privé was Michael Stipe lange tijd
een mysterie. Halverwege de jaren
negentig gaf de enigmatische zan-
ger toe meer van mannen dan van
vrouwen te houden. METRO
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DE LEGENDARISCHE ZANGERES Diana Ross gaf een optreden tijdens het
Live at Sunset Festival in het Zwitserse Zurich. Het ex-lid van de Motown-
groep The Supremes had vele solohits als ‘My Old Piano’ en ‘Upside Down’
en is de meest geïmiteerde artiest door travestieten.

HAPPENING MET DIANA ROSSDIVA
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Ik heb liever dat ze mij
‘poesje’ noemen.”

ACTEUR JAOQUIN PHOENIX  
wordt liever niet bij zijn eigen naam

genoemd wanneer hij uitgaat.

FOXX ZIET ZE VLIEGEN
Om de première van zijn nieu-
we film Stealth te vieren kwam
acteur Jamie Foxx naar het
vliegveld van Coronado in
Californië, VS. De film draait
in het najaar bij ons. METRO
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KRO KOMT MET DIGITAAL ALTAAR
Iedereen met behoefte aan een speciaal hoekje
hoeft niet meer de vensterbank om te bouwen
tot altaar. Op de internetpagina www.altaar.kro.nl
is het mogelijk om een eigen heilig hoekje te
maken. Een aantal presentatoren zoals Anita
Witzier hebben hun altaar al ingericht. ANP
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Stichting Dierenhulp Venezuela©

Richtersweg 14, 7339 AB  UGCHELEN
Bankrekening 373410700 • info@dierenhulp.nl • www.dierenhulp.nl

JA, ook ik geef dieren die tweede kans en meld

me hierbij aan als nieuwe donateur voor minimaal e 13, -

per jaar. Stuur mij daarvoor een acceptgiro kaart toe.

Elke nieuwe donateur ontvangt geheel 

gratis onze pluche mascotte.*

(s.v.p. in blokletters invullen)

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Handtekening:

*zolang de voorraad strekt

A A N M E L D I N G S B O N  V O O R
N I E U W E  D O N AT E U R S

✃

Dierenleed
Duizenden dieren hebben het
niet zo goed als bij ons. Ze moe-
ten maar zien hoe ze de dood 
ontspringen. Vaak ernstig ver-
minkt door mishandelingen en
pesterijen. Dieren die als levend
wezen rechten bezitten. Het

recht op een dierwaardig bestaan. Daarom is er
Dierenhulp Venezuela.

Geef dit dier een tweede kans
Dierenleed en mishandeling komt wereldwijd groot-
schalig voor. Dieren die geen kwaad in de zin 
hebben worden vermoord met gif of kogels. Terwijl
steriliseren beter is dan 
elimineren om daadwerkelijk
iets te doen aan de groei 
van zwerfdieren populaties.

Geef ze een tweede kans
Bankrekening 373410700 
t.n.v. Dierenhulp Venezuela te Apeldoorn.
• info@dierenhulp.nl • www.dierenhulp.nl

SCRIBBLY Jean Paul Arendshoroscoop

De ram zorgt voor duidelijkheid en
de schorpioen is aan het flirten.

RAM /–/
Als er vandaag problemen op-
treden, zorg er dan voor dat
deze duidelijk worden. Dan is
de oplossing vaak al voor ie-
dereen zichtbaar.

STIER /–/ 
Oppassen vandaag. Er zijn ka-
pers op de kust. Wellicht een
ex van uw partner? Tijd om
uw zaken veilig te stellen, iets
wat u eigenlijk eerder had
moeten doen.

TWEELINGEN /–/ 
Bemoei u niet met zaken
waar toch geen eer aan is te
behalen. Ruzies om harts-
kwesties van anderen zijn van
dit soort zaken. Uiteindelijk
krijgt u de schuld als het mis-
loopt.

KREEFT /–/
U speelt iets klaar wat niet ie-
dereen zou kunnen. Het is
echt iets bijzonders. Laat u
niet afschepen met een een-
voudig dank u wel. U hebt
het recht daar iets meer voor
te verlangen, in wat voor
vorm dan ook.

LEEUW /–/ 
Uw carrièremogelijkheden
zult u zelf moeten vergroten,
bijvoorbeeld door uw kennis
up-to-date te brengen. Geluk-
kig is uw non-verbale commu-
nicatie prima in orde,
waardoor u kansen kunt
creëren.

MAAGD /–/
Vandaag moet u die dingen
doen die echt belangrijk zijn.
U zult een zeer goede indruk
achterlaten als u deze belang-
rijke zaken keurig en ruim op
tijd in orde brengt.

WEEGSCHAAL /–/
Als er vandaag iets misgaat,
probeer uw gevoelens dan
niet op te peppen met over-
matig gedrag, zoals te veel
eten, iets duurs kopen of
drankgebruik. Dat helpt echt
niet. Bedenk dat iedereen
fouten maakt.

SCHORPIOEN /–/ 
U ontmoet iemand die onge-
geneerd met u flirt. Denk aan
uw partner als u die heeft en
wilt houden. Bent u single
dan kunt u hier natuurlijk on-
gegeneerd van genieten.

BOOGSCHUTTER /–/
Als u onderhandelingen voert
vandaag, van wat voor aard
ook, ga dan af op uw gevoel.
Het kan goed zijn dat de
schijn u bedriegt, uw gevoel
zal echter goed zitten. Raar?
Maar waar!

STEENBOK /–/ 
Het geluk is voor u wegge-
legd de komende periode.
Maak daar meteen gebruik
van want wie weet hoe lang -
of kort - deze geluksperiode
aanhoudt. Besteed veel aan-
dacht aan uw partner.

WATERMAN /–/ 
Vandaag wilt u nieuwe din-
gen, opwinding en actie. U
hoeft daarvoor niet ver te
zoeken. Kijk maar eens goed
in uw directe omgeving, het
zal u verbazen.

VISSEN /–/ 
Als u uw werkzaamheden
echt goed wilt afronden zult
u geduld moeten hebben. Er
moeten beslissingen worden
genomen waar de tijd nog
niet rijp voor is. Maar het
gaat u lukken.

WWW.ASTRO-ONLINE.NL
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PAKJE BAKMEEL Rob Derks

BARCELONA aan ZEE v.a. € 459
4-daagse city/beach TOPPER

www.kras.nl
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Citroën Xsara Picasso Attraction    
Rijk uitgerust met o.a. automatische airconditioning, radio/cd-speler 
met bediening op het stuur, parkeersensoren achter, mistlampen vóór,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en elektrisch 
bedienbare ramen

Nu vanaf € 20.010*
Totale voordeel € 2.860
Vanafprijs Xsara Picasso € 17.990

Citroën C2 Attraction
Rijk uitgerust met o.a. airconditioning, radio/cd-speler, elektrische 
ramen vóór en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Nu vanaf € 13.850*
Totale voordeel € 985
Vanafprijs C2 € 10.990

Citroën C3 Attraction    
Rijk uitgerust met o.a. airconditioning, radio/cd-speler met 
bediening op het stuur, mistlampen vóór, centrale deurvergrendeling 
met afstandsbediening en elektrisch bedienbare ramen vóór

Nu vanaf € 14.500*
Totale voordeel € 1.755
Vanafprijs C3 € 11.990

Prijzen incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Gemiddeld brandstofverbruik: 4,1 - 8,7 l/100 km (1 op 11,5 - 24,4). CO2-emissie: 108 - 207 gr/km. Citroën prefereert             . Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. *Na cashback. Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig tot en met 31 juli 2005 bij de aan de actie deelnemende 
Citroën-verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgesloten van deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Genoemde prijzen C2, C3 en Xsara Picasso zijn na korting. Bel 0800-CITROËN (0800-2487636) voor een proefrit of informatie, of kijk op www.citroen.nl.

Bel 0800-CITROËN (0800-2487636) voor een proefrit.

voordeel
€ 985

voordeel
€ 1.755

voordeel
€ 2.860

LET OP: in deze Citroën-advertentie staan geen drukfouten
(dus ook niet in de prijzen)

Geen autofinanciering?
Huurkoop van 250 auto’s

Ook bedrijfswagens 
vanaf 15% aanbetaling 
of inruil altijd rijden!
Restant over aantal 

termijnen naar keuze. 
Geen info bij bank, 

B.K.R. of werkgever. 

CARPARTNERS 
info: 070-3675861 

www.carpartners.nl

Redactie: Hans Peijs (auto@metronieuws.nl)

AUTO

De vossenstreken van Volkswagen
Kan dat wat zijn, een Volkswa-
gen, waarvan het instapmodel
op vijf euro na tien mile kost?
Ja dus, zo bewijst de Fox. De
vossenstreken van VW pakken
goed uit.

In de markt voor auto’s rond de
tienduizend auto’s is het dringen
geblazen. Natuurlijk doen de Kore-
aanse merken mee, alsmede de
kleine Japanse merken (zoals Su-
zuki en Daihatsu) maar ook de
grote jongens halen hun neus er
niet voor op. Sterker nog, als je je
wilt afficheren als volumemerk
zul je wel moeten meedoen. Vori-
ge week figureerde op deze pagina
de Citroën C1 en daarmee meteen
ook de Toyota Aygo en Peugeot
107, deze keer is het de beurt aan
de spiksplinternieuwe VW Fox. He-
lemaal ‘spiksplinter’ is de nieuwe
Fox trouwens niet, want deze wa-
gen heeft zijn waarde al ruim-
schoots bewezen in Brazilië. Om-
dat er nog wat plek op de
productieband was en omdat Bra-
zilië een goedkoop land is om au-
to’s te produceren, bedacht VW
dat de Fox ook wel wat zou zijn
voor de Europese consument die
smacht naar betaalbare auto’s.
Het is een goede zet.

De Fox is in de eerste plaats een
ruime auto. Lang is de wagen niet,
maar VW is erin geslaagd de ruim-
te tussen de wielen optimaal te be-

nutten. Zowel voor- als achterin zit
je riant, helemaal als de achter-
bank op een rails in de achterste
stand wordt geschoven. Dat gaat
natuurlijk ten koste van de baga-
geruimte, maar zelfs op het laatste
tandje valt de ruimte voor de
boodschappen mee. De bagage-
ruimte is snel te vergroten door de
bank naar voren te schuiven of in
twee delen neer te klappen. Op die
bank kunnen hooguit twee men-
sen zitten, getuige twee gordels. 

De bestuurder beschikt over een
stoel die altijd in hoogte verstel-
baar is en heeft een prettig stuur
in handen. Eerder hebben we ge-
klaagd over de irritante naad in
het stuur van de Polo en die is hier
gelukkig afwezig. Het instrumen-

tenpaneel is sober, maar doelma-
tig. Het aantal bakjes en vakjes
waar je rommel kwijt kunt is
groot en met name de verdeling
van de toplaag van het dashboard
in drie aflegvakken, is ideaal voor
van alles en nog wat. Hier is goed
over nagedacht. Meest opvallend is
echter de afwerking. Die vinden
we zelfs van een betere kwaliteit
dan van de duurdere VW Polo. Fri-
vool wil de auto echter maar niet
worden. Als je van kleur in het in-
terieur houdt, hoef je de VW-
dealer niet te bezoeken. Het is dan
beter te wachten op de CrossFox,
zeg maar een geinige terreinachti-
ge variant. 

Standaard is de Fox uitgerust
met onder anderen ABS, warmte-
werend glas en - zo staat in de fol-
der - een elektronische wegrijblok-
kering. Handig, voor een auto. 

De Fox is er in twee uitvoerin-
gen en kan worden aangekleed
met toeters en bellen. De teller
loopt dan wel snel op.  HANS PEIJS

DE IN BRAZILIË GEFABRICEERDE Volkswagen Fox is goedkoop, handig en niet al te frivool.

Volkswagen Fox .  kW

• Prijs: . euro

• Instapmodel: . euro

• Omschrijving: Een slimme fox.

• Goed gelukt: kwaliteit afwerking,
ruimte.

• Minder geslaagd: weinig kleur
binnenin. METRO

KORTOM

• TECHNIEK DaimlerChrysler werkt aan
een auto die zonder tussenkomst van de
bestuurder kan communiceren met an-
dere auto’s . De nieuwe techniek helpt
files te voorkomen en op te lossen. HP

Uitlaatgassen zijn vaak
schoner dan de buitenlucht.”

BUSINESS MANAGER MILIEUSTUDIES
BIJ TONO RAYMOND GENSE

nuanceert in RAI Voorrang graag
de discussie over de milieubelasting

van auto’s.

ALCOHOLSLOT IN NEDERLAND
De verwachting is dat binnen twee
jaar in Nederland een zogenoemd
alcoholslot wordt ingevoerd. Ruikt het
elektronische alcoholslot dat de be-
stuurder alcohol heeft gebruikt, dan
weigert de auto terstond dienst. HP

Back2School

KINDER
TOP 50 CD
De 50 leukste
kinderliedjes
aller tijden.

MINI STATIONARY
SET IN TASJE
In diverse kleuren.

2,95 2,50 ACTIEPRIJS
49,95

PORTABLE
MP3/CD-R/RW SPELER

MET LUIDSPREKER
In spatwaterdichte tas.

Van 119,95

IN DE WINKEL VAN
HET POSTKANTOOR

KIJK VOOR ALLE SPECTACULAIRE
AANBIEDINGEN OP

WWW.POSTKANTOOR.NL

De proefrit

• De Haas, Galileïstraat, Veenendaal.

• Hoe snel kan een proefrit afgehandeld zijn? De Haas doet de naam alle eer
aan, door een auto in recordtijd mee te geven. Een proefritbewijs is niet no-
dig, een ter plekke gemaakt kopietje van het rijbewijs is voldoende. En ook
na afloop is snelheid zonder aan kwaliteit in te boeten alles. METRO
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INFORMATIE, REISBESCHRIJVINGEN EN BOEKINGEN:

24 UUR PER DAG,
7 DGN PER WEEK

ma t/m vr: 08.30-20.30 uur 
za: 09.30-15.30 uur
zo: 11.00-15.00 uur

www.kras.nl
☎

KRAS SterVakanties-reisbureaus vindt u in: Alkmaar, Almere, Alphen a/d Rijn, Amersfoort,
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Baarn, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Haarlem,
Heerenveen, Hengelo, Hoorn, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zwolle 073 - 5 999 999

DOMINICAANSE REPUBLIEK
SPOTGOEDKOPE 9-/12-/13-/16-daagse strandvakanties!

INCLUSIEF:
• vlucht A’dam–Punta Cana of Puerto Plata v.v. 
• transfer luchthaven–hotel v.v.
• verblijf in hotel naar keuze
• alle maaltijden en snacks
• alle lokale (non-)alcoholische drankjes 
• entertainment overdag en ’s avonds 
• diverse (water)sporten

EXTRA INGEKOCHT en… SPOTGOEDKOOP! KRAS
SterVakanties is erin geslaagd om in de populaire
vakantiemaand augustus een aantal last-minute
strandvakanties samen te stellen naar de Domini-
caanse Republiek tegen ongekend lage prijzen! U
boekt al een 9-daagse strandvakantie met verblijf
in een uitstekend hotel vanaf slechts € 479! En dat is
ook nog eens op basis van ALL INCLUSIVE, dus alle
maaltijden, snacks, drankjes, activiteitenprogramma
en diverse (water)sporten zijn inbegrepen! Dit kan
bijna niet waar zijn… Maar wees er snel bij, want er
zijn slechts 6 data en het eerste vertrek is al begin
augustus. Profiteer nu van deze razend populaire
last-minute aanbieding! VOL = VOL!

Direct gelegen aan het strand van Playa Dorada met
o.a. restaurants, bars, zwembad met zonneterras,
disco, casino, snorkelen, animatieprogramma en kin-
derclub. Reisnr. HZ 14.940

Dit charmante hotel aan het Playa Dorada strand,
beschikt over o.a. winkels, restaurants, bars, buiten-
zwembaden, watersporten, casino. Reisnr. HZ 14.941

Dit hotel ligt aan het strand van El Canal, nabij het
gezellige Sosúa en beschikt over o.a. 5 restaurants,
zwembaden, strand met parasols, spa, watersporten
en animatie. Reisnr. HZ 14.938

Dit prachtige resort ligt aan één van de mooiste
stranden van het eiland en beschikt over o.a. Vertrekdata:

Augustus 7–10–14–24–28–31

Toeslagen:
luchthavenbelasting en res.kosten € 119, vi-
sumkosten (ca. € 10 ter plaatse te betalen),
brandstoftoeslag € 20 (€ 30 v.a. 16/8, te beta-
len op Schiphol), L-klasse (legspace) € 48 per
enkele reis, Z-klasse (business) € 167 per enke-
le reis. Prijzen zijn p.p. tenzij anders vermeld.
Exclusief: luchthavenbelasting en res.kosten,
brandstoftoeslag, reis- en ann.verzekering en
visumkosten. Vraag uitgebreide prijsbijlage en
reisbeschr. reisnrs. HZ 14.938 t/m HZ 14.942 of
kijk op www.kras.nl.

de KRAS Geldpas! info: www.krasgeldpas.nlGRATIS!

OOK OP ZONDAG TELEFONISCH BEREIKBAAR!

HOOGSEIZOEN

ALL INCLUSIVE

479!v.
a.

Slechts 78 plaatsen
VOL = VOL!

Extra ingekocht in AUGUSTUS!

Slechts 6 vertrekdata en met 

€ 300 last-minute korting!

PARADISE BEACH CLUB & 
CASINO***+ – PLAYA DORADA 479v.a

.

zwembad, restaurants, bars, disco, spa, tennisbanen,
kidsclub en watersporten. Reisnr. HZ 14.942

Dit heerlijke resort ligt aan het prachtige Bavaro-
strand en beschikt over o.a. restaurants, bars, zwem-
bad, casino, spa, tennisbanen, watersportcentrum
en kidsclub. Reisnr. HZ 14.939

OCCIDENTAL ALLEGRO PLAYA
DORADA**** 549v.a

.

SUPERCLUBS BREEZES PUERTO
PLATA**** – PUERTO PLATA 599v.a

.

OCCIDENTAL ALLEGRO PUNTA
CANA****+ 629v.a

.

Op veler verzoek nu de hele
zomer: KRASSE Internet-
Weken!! Indien u deze zomer
via internet uw reis boekt,

maakt u kans op één van de 25
grandioze prijzen (o.a. naar

Curaçao en Turkije, reischeques en
zelfs uw gehele reissom terug) die wij elke week
onder de internetboekers verloten! Het volledi-
ge prijzenpakket (wekelijks t.w.v. min. € 7.500)
kunt u terugvinden op www.kras.nl

De KRASSE InternetWeken !!!

BOEK & WIN !!!

SUPERCLUBS BREEZES PUNTA
CANA**** – PUNTA CANA 679v.a

.

Redactie: Karine Hoenderdos (gezondheid@metronieuws.nl)

GEZONDHEID

Vakantie. Liggend aan het
zwembad bekijk je misprijzend
je vetrollen. Hijgend speel je
een potje voetbal op het
strand. En waarom voel je je zo
afhankelijk van die stomme
peuken? Het moet helemaal
anders, besluit je. Na de va-
kantie begint je nieuwe leven.

Je bent niet de enige als je tijdens
de vakantie goede voornemens
maakt. “Dat komt vooral omdat je
in de vakantie letterlijk afstand
neemt van het dagelijks leven,”
zegt Ben Tiggelaar, schrijver van
de bestseller ‘Dromen, durven,
doen’. “Net zoals in januari is er
ook een zomerpiek van goede
voornemens.” 

Toch mislukken die voorne-
mens maar al te vaak. Stap voor
stap beschrijft Ben Tiggelaar hoe

goede voornemens echt
kunnen worden omge-

zet in da-
den. 

“De kunst is om heel scherp je
doelstellingen te formuleren. Niet
alleen zeggen ‘Ik wil vijf kilo afval-
len’, maar ook beschrijven wat je
daar dagelijks concreet voor gaat
doen. Maak ook niet de fout alles
in één keer rigoureus te willen ver-
anderen, bijvoorbeeld door een
heel streng dieet. Op termijn krijg
je dan gegarandeerd het ‘what the
hell! effect’, zodat je juist door-
slaat naar de andere kant en die

hele familiezak chips opeet. Kies
liever voor kleine stappen, die je
dagelijks kunt toepassen en die
haalbaar en eenvoudig zijn. Toen
ik zelf te zwaar was, heb ik bij-
voorbeeld besloten om ’s avonds
niet meer twee keer op te schep-
pen. Als mijn bord leeg was,
bracht ik het direct naar de keu-
ken. Het klinkt simpel, maar het
werkt.” 

“Je moet je goed voorbereiden
op dit soort crisissituaties,” tipt
Tiggelaar. “Zelf vind ik Lance Arm-
strong een heel goed voorbeeld.
Deze wielrenner bereidt zijn wed-
strijden altijd extreem goed voor.
Hierdoor komt hij nooit voor ver-
rassingen te staan in het parcours
en dat geeft hem voordeel op zijn
tegenstanders.” Zo staat het boek
van Tiggelaar vol met aanspreken-
de voorbeelden en handige tips.
Volgend jaar dan toch fit, strak en
zonder sigaret aan het zwembad?

KARINE HOENDERDOS

Dromen, durven, doen, 

Ben Tiggelaar, 
uitgeverij Spectrum, EUR ,.

Goede voornemens
Hoe zorg je dat je de plannen ook gaat uitvoeren?

Ben Tiggelaar, auteur van Dromen,
durven, doen.

MENSEN DIE vitaminepillen gebruiken hebben ze misschien wel het minst 
nodig. Pillenslikkers blijken namelijk heel gezond te leven, aldus Britse onder-
zoekers. Ze hebben minder overgewicht, roken niet en sporten meer. Ook eten
ze meer fruit en ontbijten ze vaker dan niet-pillenslikkers. SCRIPTUM

VITAMINESLIKKERS GEZONDERPILLEN

Terugval

Iedereen die wil veranderen,
moet rekening houden met 
terugval, bijvoorbeeld in 
situaties van stress of 
vermoeidheid. METRO

ALLERGIE VOORKOMEN
Is een ouder allergisch? Dan loopt het kind
meer risico op allergie. Niet roken tijdens de
zwangerschap en in de omgeving van het
kind, plus tenminste zes maanden borstvoe-
ding geven zijn de best bewezen manieren
om allergie te helpen voorkomen, aldus een
nieuwe standaard voor kinderartsen.  SCRIPTUM

CIJFER

.
Cosmetische chirurgie is booming. In
 lieten . Amerikanen opera-
tief vet verwijderen. In  waren dit
nog . Amerikanden. SCRIPTUM

HENNES & MAURITZ is een internationaal
modeconcern met meer dan 1200 vestigingen in
negentien Europese landen, Canada en de VS. In
Nederland hebben wij op dit moment 68 filialen. Voor
onze filialen in Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zijn
wij op zoek naar:

SHOPMANAGER TRAINEES m/v
(fulltime, 38 uur)

Als shopmanager trainee ga je in training voor de
functie van shopmanager. 

Als shopmanager krijg je de leiding over een filiaal
met een verkoopoppervlakte van ca. 300 tot 2000
mÇ. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het
functioneren van jouw winkelteam, bestaande uit
gemiddeld 50 medewerkers. Je zorgt ervoor dat jouw
teamleden goed opgeleid en geïnformeerd worden en dat
zij zich kunnen ontwikkelen c.q. kunnen doorgroeien
binnen H&M. De eindverantwoording voor het 
realiseren van de gestelde doelen (in de breedste zin
van het woord) ligt bij jou. Je hebt HBO werk- en
denkniveau en aantoonbare leidinggevende ervaring
in de retail. 

FLOORMANAGERS TRAINEES m/v
(fulltime, 38 uur)

Als floormanager geef je, na een interne training, 
leiding aan een team van 5 tot 15 medewerkers en
heb je de verantwoordelijkheid voor een volledige
afdeling. Je zorgt ervoor dat jouw teamleden goed
opgeleid en geïnformeerd worden en dat zij zich kunnen
ontwikkelen c.q. doorgroeien binnen H&M. Daarnaast
ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de
gestelde verkoopdoelstellingen. Je hebt MBO werk- en
denkniveau en aantoonbare leidinggevende ervaring
in de retail. 

Wij bieden:
- een leuke fulltime functie met doorgroeimo-

gelijkheden binnen een snelgroeiend bedrijf;
- een interne praktijk gerichte training om ervoor

te zorgen dat je exact weet wat er van je
verwacht wordt in je nieuwe functie;

- een salaris volgens MODE-CAO;
- reiskostenvergoeding als je verder dan 10 km

van de winkel woont;
- een provisieregeling en 20% personeelskorting. 

Vind je het leuk om in een enthousiast en dynamisch
team te werken, stuur je brief dan binnen 7 dagen
voorzien van CV naar onderstaand adres. Uiteraard
wordt je sollicitatie vertrouwelijk behandeld. Screening
van je CV is onderdeel van de selectieprocedure.

Hennes & Mauritz
T.a.v. Angelica Witteman
Postbus 10506
1001 EM Amsterdam
E-mailen kan natuurlijk ook:
jobs.nl@hm.com



Onderzoek in Wageningen:
kool snijden is een gezonde
bezigheid!

ONDERZOEKERS van Wageningen
Universiteit hebben ontdekt dat
kool na het snijden extra gezonde
stoffen aanmaken. Het gaat om
producten als broccoli, spruitjes,
witte kool en rode kool. Eén of
twee dagen na het (fabrieksmatig)
snijden van kool stijgt het gehalte
aan glucosinolaten in de groente
aanzienlijk. Dat is mooi, want de-
ze stoffen staan bekend om hun

beschermende wer-
king tegen ziekten.
Waarschijnlijk
lijkt het snijden
van de groente
voor de plant
op insecten-
vraat. Hier-
door gaat de
plant, net als
in de natuur,
extra glucosi-
nolaten aan-
maken voor be-
scherming van
zichzelf. Omdat het nu

volop komkommertijd
is, gaat het Voedings-

centrum uiterst 
serieus in op dit
Wagenings onder-
zoek. Op de websi-
te www.voedings-
centrum.nl staat
daarom de waar-

schuwing te lezen
dat ‘ook ongesneden

kool gezond is.’ Nu
graag nog tips hoe we

die hele kool dan onge-
sneden naar binnen moe-

ten krijgen. SCRIPTUM

DINSDAG  JULI  GEZONDHEID
metro

Gratis

tegoed
6 maanden lang

Samsung X460
i.c.m. Hi PrePay

voor    

149,99

www.hi.nl

Ga snel naar The Phone House, Dixons, Kijkshop, t for telecom of BelCompany

Kijk voor de actievoorwaarden op hi.nl

Op verschillende locaties worden personen
gezocht die mee willen werken aan een

onderzoek naar de medicamenteuze 
behandeling van

OVERMATIGE ANGST
EN BEZORGDHEID

Iedereen is wel eens angstig en bezorgd maar
voor sommige mensen is het moeilijk om

bezorgdheid in de hand te houden. Dan treden
ook vaak andere klachten op zoals 

concentratieproblemen, prikkelbaarheid, 
spierpijn en slapeloosheid

Wanneer u van dit soort klachten hinder
ondervindt, kan een behandeling met medicijnen
van nut zijn. Voor het onderzoek zou u bereid

moeten zijn om naar Rotterdam,
Roelofarendsveen of Nijverdal te reizen.

Reiskosten worden vergoed.

Indien u in aanmerking komt voor deelname
aan dit onderzoek wordt uw huisarts, 

met uw toestemming, hierover schriftelijk 
geïnformeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rotterdam: Dr. H. Mulder – tel. 010-4662828
Roelofarendsveen: Dr. H.F.C.M. van Mierlo / 

Dr. V. van Dongen – tel. 071-3318641 
Nijverdal: Dr. W. Veerman / Dr. J. van Soest 

– tel. 0548-616262

Wij zoeken personen met:

Pijnklachten
in gewrichten zoals, knieën, rug en heupen.

Herkent u één of meer van de volgende klachten:

Pijn in de gewrichten
Ochtendstijfheid

Kraken van de gewrichten
Aangetoonde slijtage op röntgenfoto

Neem dan contact met ons op voor informatie over deelname aan
wetenschappelijk onderzoek.

Allevon is een medisch-wetenschappelijk onderzoeksbureau. Allevon
doet regelmatig onderzoek naar medicamenteuze behandeling van
verschillende klachten in de regio’s Utrecht, Den Bosch en Hengelo.

Deelname aan onderzoek is kosteloos.

Voor informatie kunt u bellen met het 
centrale nummer van Allevon.

030-272 43 15

Gesneden kool maakt veel
extra gezonde stoffen aan

CHIRURGEN IN SINGAPORE hebben twee maanden geleden Siamese tweelingmeisjes die bij de buik aan elkaar
zaten, met succes gescheiden. Gisteren was het dan ook tijd om na een persconferentie huiswaarts in Indonesië 
te keren.  HOW HWEE YOUNG/EPA

SUCCESVOLLE OPERATIETWEELING

HET VRIJ verstrekken van de mor-
ning after pil leidt niet tot een ver-
hoogd gebruik, aldus een artikel in
het British Medical Journal. In Groot-
Brittanie is sinds 2001 de morning
after pil zonder recept te koop in
de apotheek. Tegenstanders waren
bang dat dit zou leiden tot meer
onveilige seks, vooral bij jongeren,
en dat de morning after pil zou

worden misbruikt als anticoncep-
tiemiddel. 

Die angst blijkt niet terecht. Er
worden niet meer morning after
pillen gebruikt en ook het gebruik

van andere anticonceptiemidde-
len is niet gedaald. In Neder-

land is de morning after pil
sinds eind 2004 zonder re-
cept verkrijgbaar. SCRIPTUM

Geen stijging in morning after
pil sinds vrije verstrekking

Want alleen fondsenwervende organisaties die op verantwoorde wijze geld 

inzamelen en besteden krijgen het CBF-Keur. Voor vragen over het CBF-Keur:

Centraal Bureau Fondsenwerving, tel: 0900 202 55 92 (€ 0,35 p.m.) of 

kijk op www.cbf.nl

Geven aan een 
goed doel?

Let op dit keurmerk
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. Nederland in beweg-
ing. . NOS-Journaal.
. NOS-Journaal. .
Nederland in beweging.
. That’s the question.
. Atletico Ananas. .
Tegen de klok: Roerdalen.
. Van tuin naar tafel.
. NOS-Journaal. .
Het gevoel van de Vier-
daagse. . Lingo. .
NOS-Journaal. . NOS-
Sportjournaal. . Super-
link. . NCRV Dokument:
Liefde zonder grenzen. .
Puberruil. . Dokter in
opleiding. . NOS-Jour-
naal. . Coverstory. .
NOS-Journaal. . Soeter-
beeck zomerse ontmoetin-
gen. . Two thousand
acres of sky. 
. That’s the question.
. Het gevoel van de

Vierdaagse.
. Ingang Oost: Bern-

hoven.
. NOS-Journaal.
. Netwerk.
. Superlink.
. Gadjé - filmreeks

enneagram.
. Follow the leader:

Hennie van der Most.
. Vriend en vijand:

Over moeders, maag-
den, hoeren en hek-
sen.

. Wilde Ganzen.
. Metterdaad flash-
backs: Spreekuur in Gembu
(/). . Theater van het
sentiment: Dick Passchier.
. New York police. .
Nacht tv: Netwerk herhalin-
gen. 

. NOS-Journaal. .
NOS Avondetappe. .
NOS Wielrennen: Tour de
France. . Twee Vandaag. 
. NOS-Sportjour-

naal.
. Lingo.
. NOS Tourjournaal.

van de vandaag verre-
den etappe in de Tour
de France.

. Rij ik zo? waarin
wij als weggebruikers
met onszelf gecon-
fronteerd worden.

. Tatort: Kindstod.
Ballauf wordt in het
ziekenhuis opgeno-
men voor een blinde-
darmoperatie. Daar
ontmoet hij de vijfjari-
ge Nathalie, die zwaar
is mishandeld. Terwijl
Ballauf zich het lot
van het meisje aan-
trekt, onderzoekt
Schenk een moord.

. NOS-Sportjour-
naal.

. NOS Avondetappe.
van de touretappe
vanaf de meest uit-
eenlopende locaties
in Frankrijk.

. NOS-Journaal.
. ER.
. NOS-Journaal .
uur. . Twee Vandaag.
. NOS-Journaal en NOS-
Sportjournaal. 

. Z@ppelin. 
. Grounded for life.
. Kinderen geen be-

zwaar.
. Gebroeders Van

Es: Nederlands Insti-
tuut voor de Toevalli-
ge Voorbijganger.
waarin de Gebroeders
Van Es zich onder de
mensen begeven om
erachter te komen wie
van hen zich aan mag
sluiten bij het Neder-
lands Instituut voor
de Toevallige Voorbij-
ganger.

. Met het mes op ta-
fel.

. Andere tijden: De
eerste bankoverval-
len.

. Keuringsdienst van
Waarde: Rundvlees.
van vorig seizoen,
aangevuld met nieuw
materiaal.

. NOS-Journaal.
. Nova/Den Haag

vandaag.
. Shameless.
. Curb your enthusi-

asm. waarin het dage-
lijks leven van Larry
David, scenarist van
Seinfeld en degene
waarop het persona-
ge George Constanza
is geïnspireerd, cen-
traal staat.

. The league of gentle-
men. . Nova/Den Haag
vandaag. 

. As the world turns.
. Lijn . . Goede tij-
den, slechte tijden. . Lijn
. . The bold and the be-
autiful. . Puzzeltijd.
. Dagstrijd. . RTL
Shop. . Jack and the be-
anstalk: The real story. .
RTL Nieuws. . Oprah
Winfrey show. . RTL
Nieuws. . Over koken:
Food source Asia. . The
bold and the beautiful. .
RTL Nieuws. . Editie NL. 
. As the world turns.
. RTL Nieuws.
. Het zonnetje in

huis.
. Staatsloterij Zo-

mer. Op een ponton
voor het Scheepvaart-
museum in Amster-
dam treden topar-
tiesten op zoals
Trijntje Oosterhuis,
Rob de Nijs, Krezip,
Karin Bloemen, Wol-
ter Kroes en een sur-
prise act. Bovendien
worden de winnende
lotnummers van de
Staatsloterij bekend-
gemaakt.

. In Holland staat
een huis.

. Editie NL.
. Een plek onder de

zon.
. RTL Nieuws.
. De televisiedokter.
. Oprah Winfrey

show.
. Dangerous child. .
Homeshopping. 

. Editie NL. . RTL Z
Nieuws. . Business Tra-
vel Nieuws.nl. . RTL Z
Nieuws. . Due South. 
. MASH.
. ‘Allo ‘allo!
. Married with chil-

dren.
. Wholly Moses.
. Rober De Niro:

Mean Streets. In de
Mean Streets van de
Newyorkse wijk Little
Italy proberen de
twee goede vrienden
Charlie Cappa en
‘Johnny Boy’ Civello
zich staande te hou-
den. Charlie is een
jongeman die een ei-
gen restaurant wil be-
ginnen, maar de ver-
leiding van het
maffialeven niet kan
weerstaan. Daarnaast
ontfermt hij zich over
zijn zus Teresa en
Johnny. Johnny is een
wandelende tijdbom
die zichzelf niet onder
controle heeft en zwa-
re schulden heeft uit-
staan bij zwendelaar
Michael. Charlie pro-
beert de boel te sus-
sen, maar Michael is
van plan voor eens en
altijd af te rekenen
met Johnny

.. Columbo: Murder
with too many notes. .
Homeshopping. . RTL
Nieuws. 

. Sisters. . Teleshop-
ping. . Frasier. .
Veronica’s closet. . NET
 Games. . TV Shop.
. Roseanne. . NET 
Games. . Sisters. .
NET  Games. . Disney
feest:  Dalmatians. .
The Hughleys. . Grace
under fire. . ER. . 
Simple rules. 
. Charmed.
. Will & Grace.
. Friends.
. Everwood.
. Ed.
. Law & order: Cri-

minal intent.
. Will & Grace.
. Friends.
. Odyssey . .
Nachtprogrammering: Relax
TV. 

. Tele : Tel Sell. .
Shownieuws. . SBS  Ga-
mes. . Father Dowling.
. SBS  Games. .
The Dukes of Hazzard. .
SBS  Games. . Cybill.
. Matlock. . Hunter. 
. Actienieuws.
. Shownieuws.
. Diamonds are fore-

ver. James Bond
wordt ingeschakeld
om een bende inter-
nationale diamant-
smokkelaars op te rol-
len, waarbij hij te
maken krijgt met de
sexy Tiffany Case. Al
snel lijkt Bond de zaak
onder controle te heb-
ben, maar dan wordt
hij aangevallen door
twee mooie, dodelijke
vrouwen in Las Vegas
en moet hij vechten
om de wereld van de
ondergang te redden.

. Hart van Neder-
land.

. Diamonds are fore-
ver. Vervolg van .
uur.

. Shownieuws.
. De Nijmeegse Vier-

daagse.
. AutoXperience. .
Pack. . Nachtprogram-
mering: Game on. .
Nachtprogrammering: HotCi-
ty. . Hart van Nederland. 

. Homeshopping. .
Yor callin’. . Homeshop-
ping. . Days of our lives.
. Empty nest. . De
televisiedokter. . Dr.
Phil. 
. Paradise Hotel.
. The nanny.
. Bevallingsverha-

len.
. CSI: Miami.
. Gordon Ramsay:

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

. Hoe voelt het om...
De kijker kruipt in en
op de huid van zeer
uiteenlopende perso-
nen, die ieder een
uniek verhaal te ver-
tellen hebben. 

. My restaurant ru-
les. waarin vijf kop-
pels uit Australië de
kans krijgen om hun
droom te verwezenlij-
ken: het opstarten van
een restaurant.

. . . Homeshop-
ping. . RTL Nieuws. 

. Totally spies. .
HotNews.nl. . Shin
Chan. . What’s with An-
dy. . Beugelbekkie. .
Lizzie McGuire. . Shin
Chan. . Kids from room
. . Bende van vijf.
. Totally spies. . The
Fresh Prince of Bel-Air. 
. Veronica’s sum-

merflirt.
. Politieachtervol-

gingen!
. The Pretender.
. Seinfeld.
. Mean machine. De

succesvolle voetballer
Danny Meehan ver-
speelt zijn carrière na-
dat hij is opgepakt voor
een gewelddadige uit-
val in een dronken bui.
De bewaarders van de
gevangenis waar Dan-
ny terechtkomt probe-
ren hem te dwingen
om het voetbalteam
van de gevangenis te
trainen. Danny verzint
een beter plan: hij
biedt aan om het team
te trainen voor een
wedstrijd tegen de be-
waarders.

. Two and a half men.
. Temptation Island

UK.
. Veronica’s sum-

merflirt.
. Politieachtervol-

gingen!
. Australia uncovered.
. Nachtprogrammering:
Babe Night. 

. Today’s business. .
Squawk box Europe. .
Morning exchange. .
National Geographic Chan-
nel. . Phobias: Bears.
. Monkey business.
. When animals attract.
. Is it real?: Ghosts. .
Built for the kill: Cold bloo-
ded. . Cliffhangers: King
of the cliffs. . The sea
hunters: Diving the German
V rocket caves. . Phobi-
as: Bears. 
. Monkey business.
. When animals at-

tract.
. Is it real?: Ghosts.

Spookbeelden op een
video en vreemde
lichtbanen. Weten-
schappers onderzoe-
ken de geesten van
bezetenen en para-
normale detectives de
bewijzen van geest-
verschijningen.

. Wild Tuesday. .
Met:

. Built for the kill:
Flying insects.

. Cliffhangers: Girl
power.

. Shark business.
. Is it real?: Ghosts. .
Built for the kill: Flying in-
sects. . Cliffhangers: Girl
power. . When animals
attract. . Is it real?:
Ghosts. . Phobias: Bears.
. Monkey business. 

. Extreme sports tribes.
. Diagnosis unknown:
Unlikely source. . Extre-
me machines: Fear of flying -
Crash landing. . Cast
out. . Rex Hunt fishing
adventures. . Hidden:
Revealing Rome. . Mum-
my autopsy: A lost
queen?/Mummy island. .
Extreme sports tribes. .
Diagnosis unknown: Unlikely
source. . Extreme machi-
nes: Fear of flying - Crash lan-
ding. . Extreme machi-
nes: Earth breakers. .
Stress test: Impact. .
Cast out. . Rex Hunt fis-
hing adventures. . Jun-
kyard mega-wars. 
. Wheeler dealers:

Beetle to buggy.
. A x is born.
. Mythbusters:

Lightning strikes/Ton-
gue piercing.

. Giant of the skies:
Building airbus A.

. Building the ulti-
mate: Racing car.

. Massive engines:
Helicopters.

. Surviving extreme
weather. Lauren Elder
en drie vrienden wa-
ren onderweg van Sa-
cramento naar Death
Valley toen hun vlieg-
tuig in de Sierra Neva-
da neerstortte.

. Forensic detectives: To
kill again. . Mission invi-
sible. . Extreme machi-
nes: Tanks. . Nachtpro-
grammering. 

. Argaï. . Montana.
. Calimero. . Tho-
mas. . Blue’s clues. .
Dora. . Jimmy Neutron.
. Fairly odd parents.
. Winx Club. . Roc-
ket power. . My dad the
rockstar. . Lucky Luke.
. Girlstuff, boystuff.
. Rocket power. .
All grown up. . Jimmy
Neutron. . Potatoes &
Dragons. . CatDog. .
Fairly odd parents. . My
life as a Teenage Robot. .
As told by Ginger. .
Corneil & Bernie. . Pota-
toes & Dragons. . Girl-
stuff, boystuff. . Flatma-
nia. . My dad the
rockstar. . Winx Club.
. ZOOP. . Rocket po-
wer. . Bassie & Adriaan. 
. Lucky Luke.
. Kuifje.
. The Wild Thorn-

berrys.
. Angry beavers.
. Rocko’s modern li-

fe.
. Aah real monsters.
. Argaï. . Montana.
. Calimero. . De Be-
reboot. . Argaï. .
Montana. . Calimero.
. De Bereboot. . Ar-
gaï. . Montana. .
Calimero. . De Bereboot.
. Argaï. . Montana.
. Calimero. . De Be-
reboot. 

. Sunrise. . Cool po-
litics op Rockin’ Park - Killing
in the name of. . Rich
girls. . MTV Making the
movie. . The Ashlee
Simpson show. . Sun-
block. . Top  most wan-
ted. . Wanna come in?
. The real world: San
Diego. . Boiling points. 
. Pimp my festival

ride.
. The fabulous life

of Arnold Schwarze-
negger.

. MTV Cribs. Kijkje
bij de sterren thuis.

. Punk’d.
. Meet the Barkers.
. Viva la bam.
. Wildboyz.
. All access: Celebri-

ty break ups.
. Happy tree friends.
. MTV Live: Oasis. .
Sunset. 

. Factory facts. .
Matchmaker. . Music at
noon. . Cash calculator.
. Rate that video. .
Interactive charts. . Play.
. Pop up video. 
. Kabuki.
. Interactive charts.
. Soul Switch. Wie

was jij in je vorige le-
ven?

. Dr Love. over liefde
en seks.

. Nightchat/Dating.
. Love meter. 

De Staatsloterij luistert de zo-
mer op met een bijzonder mu-
ziekspektakel en heeft daar-
voor niet de eerste de beste
artiesten uit de kast getrok-
ken. 

Afgelopen zondag vonden de op-
names plaats van het groots opge-
zette muziekspektakel van de
Staatsloterij. Het Scheepvaartmu-
seum in Amsterdam vormde het
decor voor de verschillende natio-
nale en internationale optredens.
Wie er allemaal de revue passeer-
den? Van Nederlandse bodem wa-
ren Trijntje Oosterhuis, Krezip, Ka-
rin Bloemen, Rob den Nijs en

niemand minder dan Wolter
Kroes te aanschouwen. Mariah 
Carey verzorgde één van de inter-
nationale optredens. Zij heeft haar
muzikale carrière weer nieuw le-
ven weten in te blazen. 

Bijna zou je vergeten dat het ei-
genlijk om een loterij gaat. Toch
worden er weer de nodige prijzen-
kasten opengetrokken. 

Vanavond is deel één te zien van
de registratie van de optredens; 16
augustus volgt deel twee. De pre-
sentatie is in handen van de man
die nog maar net z’n eigen huwe-
lijksspektakel achter de rug heeft:
Bastiaan Ragas. 

MERIKE WONING

STAATSLOTERIJ ZOMER

RTL, . UUR

MARIAH CAREY
is ook van de
partij bij de
zomerse
Staatsloterij. 

Mariah Carey, het lot uit de Staatsloterij • DIAMONDS ARE FOREVER
• SBS, . UUR
Sean Connery wordt als Bond in-
geschakeld om een internationale
bende diamantsmokkelaars op te
rollen. Natuurlijk ontbreekt het
nodige vrouwelijk schoon niet.

• KEURINGSDIENST VAN WAARDE 
• NEDERLAND , . UUR
Programma waar de oorsprong
van voedsel wordt onderzocht.
Vanavond gaan de makers op pad
met de vraag: waar komt rund-
vlees vandaan? 
• DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE
• SBS, . UUR
Nog even kijken hoe de dappere
wandelaars zich weer door de dag
hebben heen gestrompeld. Niet
alleen is er aandacht voor de wan-
delaars, ook de organisatoren ach-
ter de schermen worden belicht.

NOG DRIE KEER ZAPPEN...
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NIEUWSQUIZ BEN JIJ GOED op de hoogte van het nieuws van

de afgelopen week? Metro test het iedere week!

Vul de letter voor het juiste fotobijschrift in en

sms het woord dat je met de tien gevonden let-

ters hebt gevormd naar  om kans te maken

op een prachtige prijs.

Willem-Alexander en
Máxima tonen hun
jongste dochter Alexia
aan de Nederlandse pers.

Willem-Alexander en
Máxima tonen hun
jongste dochter Amalia
aan de Nederlandse pers.

Willem-Alexander en
Máxima tonen hun
jongste dochter Prunella
aan de Nederlandse pers.
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De Duitse wielrenner Jan
Ullrich oefent voor zijn
rol als bokser in Rocky .

De Duitse wielrenner Jan
Ullrich komt uit een
ziekenhuis na een val in
de Tour de France.

De Duitse wielrenner Jan
Ullrich steekt tien vingers
op als antwoord op de
vraag hoeveel
braadworsten hij als
ontbijt op heeft.

G
E

R
O

 B
R

E
L

O
E

R
/E

P
A

C



D E

Mariah Carey was in onze
hoofdstad om op te
treden voor de
Staatsloterijshow, waar
ook Wolter Kroes acte
de présence gaf.

Mariah Carey was in onze
hoofdstad om een duet
met Wolter Kroes op te
nemen, een droom van
de Amerikaanse
wereldster.

Mariah Carey vlucht in
een taxi nadat ze in een
Amsterdamse hotelkamer
een zeer romantisch
weekendje vierde
met Wolter Kroes.
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Mensen betogen bij de
rechtbank in Osdorp
tijdens het proces tegen
de moordenaar
Mohammed B.

Mensen betogen bij de
rechtbank in Osdorp
tijdens het proces tegen
de moordenaar Ali B.

Mensen betogen bij de
rechtbank in Osdorp
tijdens het proces tegen
de moordenaar Samir A.
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U-zanger Bono krijgt het
publiek aan zijn voeten
tijdens de drie concerten
in Amsterdam.

UB-zanger Bono krijgt
het publiek aan zijn
voeten tijdens de drie
concerten in Amsterdam.

B-’s-zanger Bono krijgt
het publiek aan zijn
voeten tijdens de drie
concerten in Amsterdam.
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Dit meisje staat in een
Amsterdamse metro twee
minuten stil bij de
aanslagen in Londen.

Dit meisje hoort net dat
haar trein niet gaat
rijden door stakingen van
ProRail.

Dit meisje hoort net dat
ze laatste is geworden bij
het NK paaldansen in een
rijdende metro.
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Grote drukte in een
hoofdstedelijke
boekhandel tijdens de
verkoop van de nieuwe
Dan Brown.

Grote drukte in een
hoofdstedelijke
boekhandel tijdens de
verkoop van de biografie
van Bonnie St. Claire.

Grote drukte in een
hoofdstedelijke
boekhandel tijdens de
verkoop van het zesde
Harry Potter-boek.
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Woodstock  was
maar een
slaapverwekkende editie
volgens veel bezoekers.

Bijna  naakte Britten
gaan op de foto voor de
Amerikaanse kunstenaar
Spencer Tunick.

Een naaktstrand bij
Katwijk was erg populair
tijdens de warme dagen
van vorige week.
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Tennisser Peter Wessels
ontdoet zich van een lastige
blauwe vlieg tijdens de
kwartfinale Daviscup.

Tennisser Peter Wessels
reageert zijn verlies af op
tegenstander Hrbaty die
nog op de grond ligt van
blijdschap.

Tennisser Peter Wessels
reageert zijn verlies af op
zijn racket tijdens de
kwartfinale Daviscup.

R
IC

K
 N

E
D

E
R

S
T

IG
T

/A
N

P

C



D E

Een paar fans van
Herman Brood herdenken
de zelfmoord van de
zanger bij het Hilton
Hotel.

Een paar fans van
Herman Brood herdenken
de zelfmoord van de
zanger bij het Van der
Valk Hotel.

Een paar fans van
Herman Brood herdenken
de zelfmoord van de
zanger bij het Amstel
Hotel.
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Schultz: NS moeilijk te beveiligen
Reportage P/

Iedere vrijdag in Metro:
Wonen



metro DINSDAG  JULI  

  

‘It is the customer who 
pays the wages’
Henry FordKomen&Gaan

met NS onderweg

De punctualiteitcijfers werden beïnvloed 
door computerstoringen bij ProRail, ont-
sporingen bij Amsterdam en de staking van 
ProRail-medewerkers. Zonder deze grote 
storingen in de weken 9, 23 en 25 zou de 
punctualiteit in het eerste halfjaar naar ver-
wachting zelfs zijn doorgestegen tot boven 
het hoge niveau van vorig jaar. De tevreden-
heid van de klant over op tijd rijden is al 

met al licht gestegen ten opzichte van het 
tweede kwartaal 2004. Ook de waardering 
voor de sociale veiligheid in de trein en op 
het station stijgt, en wel met 2 procent. 
Van onze klanten geeft 71 procent daarvoor 
het rapportcijfer 7 en hoger. 
Meer tevredenheid is er ook over informatie 
bij vertragingen. De waardering voor de 
beschikbaarheid van zitplaatsen blijft onver-
anderd hoog. Maar liefst 76 procent van de 
klanten geeft daaraan een ruime voldoende.
Kijk voor meer informatie op www.ns.nl

Klantoordeel over NS stabiel 

NS zet strandrolstoelen in

Na enkele jaren van steeds betere prestaties op het spoor en een daaraan 
gekoppelde stijgende klantwaardering, lijkt het algemeen oordeel over NS zich 
te stabiliseren. Het aantal klanten dat NS het rapportcijfer 7 of hoger geeft, steeg 
in het tweede kwartaal van 2005 naar 67 procent, een stijging van 1 procent ten 
opzichte van het jaar daarvoor.

Rolstoelrijder en zin in een dagje strand? 
Dan biedt NS een oplossing. Sinds vorige 
week stelt NS drie strandrolstoelen gratis 
ter beschikking. Paviljoen Take Five aan 
Zee in Zandvoort heeft ze in beheer.
Wombat heet de rolstoel die geschikt is 
voor moeilijk begaanbaar terrein. De 
Wombat is extra solide, beschikt over brede 
banden, en is zeer wendbaar. NS heeft drie 
exemplaren aangeschaft in een roestvrij-
stalen uitvoering, waarmee zelfs in zee 
kan worden gebaad. 
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Percentage reizigers dat rapport cijfer 7 of hoger geeft, 
tweede kwartaal 2005 vergeleken met tweede kwartalen 
van voorgaande jaren 

Namens NS geeft het Zandvoortse pavil-
joen Take Five aan Zee de strandrol-
stoelen zonder kosten in bruikleen 
mee. Treinreizigers hebben voorrang. 
Minimaal een dag van tevoren reserve-
ren bij het paviljoen is noodzakelijk. De 
Wombats dienen vóór 13.00 uur te zijn 
afgehaald, en aan het einde van de dag 
weer te worden ingeleverd.
Voor reserveringen: paviljoen Take Five
aan Zee, Boulevard Paulus Loot 5, 
Zandvoort. Telefoon: 023 571 61 19.

METROSPORT@METRONIEUWS.NL

REDACTIE: NAOMI BÖNKER

SPORT ENGELAAR NIET NAAR FEYENOORD
Orlando Engelaar (25) blijft bij RC
Genk. Hij was benaderd door Feyen-
oord, maar heeft besloten niet terug te
keren naar Rotterdam. Engelaar volgde
bij Feyenoord zijn opleiding, maar haal-
de nooit het eerste elftal. METRO

Omniworld is
er klaar voor
Gisteren werd FC Omniworld
gepresenteerd, de Almeerse
voetbalclub die komend sei-
zoen aantreedt in de Gouden
Gids Divisie.

Almere maakt zich op voor de eer-
ste stappen in het betaalde voet-
bal. Na jaren van discussie presen-
teerde FC Omniworld zich
gisteren aan de buitenwacht. De
club hoopt op een warm onthaal.
Wethouder Vincent van der Velde
van sportzaken noemt het “com-
plimentwaardig” hoe de club met
een bescheiden begroting (1,8 mil-
joen euro) toch zijn ambitie kan
waarmaken. 

Zijn partij Leefbaar Almere was
altijd fervent tegenstander van be-
taald voetbal. “We zijn niet perti-
nent tegen betaald voetbal”, aldus
Van der Velde. “Het ging ons om
het risico. Er zijn veel noodlijden-
de clubs. Dat soort situaties willen
wij niet in Almere.” De wethouder
verwacht geen problemen met de
openbare orde. Van risicowedstrij-

den is volgens hem (nog) geen
sprake en de club is gehuisvest
buiten het centrum van Almere.
Het Fanny Blankers Koen-sport-
park ligt aan de ring en heeft di-
rect aansluiting op de snelweg A6.
Burgemeester Annemarie Jorrits-
ma heeft voorts duidelijke afspra-
ken gemaakt met de club en de
politie. 

Voorzitter Ronald Hylkema van
de Almeerse Sportclub (ASC) Wa-
terwijk is blij met de komst van
betaald voetbal in zijn stad. Net
als de wethouder vindt Hylkema
het ook een knappe prestatie van
de club. “Het is een langdurige
wens die in vervulling gaat en ze
hebben het op eigen houtje voor
elkaar gekregen. Ze hebben hun
ambitie in stand gehouden, maar
passen zich aan.” ANP

Ik vind dat je PSV en Feyenoord
op dit moment niet met elkaar
kunt vergelijken.”

SALOMON KALOU, 
in het Algemeen Dagblad

Almere wordt hiermee
op de kaart gezet en wordt
echt volwassen.”

GERARD STAPEL,  
voetbalfan uit Almere

JEFFERSON FARFAN van PSV in duel met Diego Arango van Once Caldas. De wedstrijd bleef op - steken.

PSV SPEELT IN VREDE IN ZUID KOREAPEACE CUP

Bolton Wanderers aast
op Van der Meyde
NA HET afwijzen van AS Monaco
staat Andy van der
Meyde in de be-
langstelling van
Bolton Wanderers.
Volgens Engelse
media is er een
bod van ruim drie
miljoen euro uitgebracht.  METRO

Koeman verliest met
Benfica van Chelsea
RONALD KOEMAN
is er niet in ge-
slaagd de oefen-
wedstrijd met
Benfica  tegen
Chelsea om te
zetten in winst.
Het werd 1-0 voor
de Engelse kampioen. METRO

KORTOM

• COLE Eerder kreeg Ashley Cole van Ar-
senal een boete, omdat hij in het geheim
onderhandelde met Chelsea. Er zat vol-
gens Cole niets anders op dan weg te
gaan, omdat Arsenal hem niet meer wil-
de. Gisteren is Cole bijgedraaid en heeft
hij zijn contract verlengd tot . ANP

• STAGE FC Groningen ziet het zitten in
Bruno Ramon Silva. De Uruguayaanse ver-
dediger maakte in de afgelopen week een
goede indruk tijdens zijn stage. METRO
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DINSDAG  JULI  SPORT
metro

• Opwaardeerkaarten kopen.

• Beperkt in het buitenland bellen.

• Te veel abonnementskosten betalen.

•  Hoge tarieven betalen voor uw bel-

minuten.

U lijkt wel gek!!!

www.telecom.nuwww.telecom.nu

Mobiel Mobiel bellen voor bellen voor 
minder dan 2 ceminder dan 2 cent p/mnt p/minuutinuut

((veel goedkoper dan prepaidveel goedkoper dan prepaid))U heeft een goed 

werkende 

mobiele telefoon?

Dan is het nu 

genoeg geweest....!!!!

Wil je niet:

• 150 minuten voor € 2,50 p/mnd

of

• 200 minuten voor € 3,45 p/mnd

of

• 300 minuten voor € 5,95 p/mnd

of

• 400 minuten voor € 7,95 p/mnd

+

•  GEEN aansluitkosten t.w.v. 

€ 52,50

•  GEEN verzendkosten t.w.v. 

€ 9,95

• 1 jarig contract

•  Nummerbehoud mogelijk

•  Maandbedrag direct op 

T-Mobile factuur. Geen 

cashback of sponsoring

Besteloptie’s:

• Internet: www.telecom.nu

•  Telefonisch: ma t/m vrij van 

12.00 tot 16.00 uur  

023-5101909

Haarlem Schoterweg 38  

Kijk op www.denksport.nl

Puzzel mee
voor het

goede doel

Sonja en Bianca van der Vel-
den hebben zich op het WK
zwemmen in Montreal ge-
plaatst voor de finale van het
synchroonzwemmen.

Sonja en Bianca van der Velden
hebben zich bij de wereldkam-
pioenschappen synchroonzwem-
men als gedeeld tiende geplaatst
voor de finale van de duetten. Na
de technische en vrije routine
kwam de Nederlandse tweeling
tot een totaal van 90,001 punten.
Dat was evenveel als de Zuid-Kore-
aanse combinatie Min Jeong Kim
en Na Mi Yoo.

De Van der Veldens zette in de
technisch routine met een elfde
plaats al een belangrijke stap naar
de finale. Met de vrije routine wis-
ten ze zich in de avondsessie nog
een plek te verbeteren. Met de uit-
verkiezing bij de beste twaalf na-
men ze in Montreal vooral revan-
che voor het missen van de
eindstrijd bij de Olympische Spe-
len. In Athene vielen de zusjes
met een dertiende plek net buiten
de boot. Met hun klassering in Ca-
nada toonden ze aan dat ze onder
hun nieuwe Amerikaanse coach
Jenny Ekhilevsky de afgelopen

maanden veel progressie hebben
geboekt. “Het ging heel erg lekker.
We kregen na afloop ook veel com-
plimenten van andere teams voor
onze uitvoering”, aldus Sonja van
der Velden. “Dat zegt wel genoeg.”

Hoewel de tweeling rond de Spe-
len speculeerde over het einde van
hun loopbaan, besloten ze dit jaar
toch weer verder te gaan. Bianca
van der Velden: “We waren nog niet
klaar om te stoppen. Het WK was
toch weer een mooi doel en we wis-
ten ons er weer voor te plaatsen. De
Spelen in Peking zullen we waar-
schijnlijk niet meer halen, maar zo-
lang we het leuk vinden gaan we
door. Na zo’n resultaat als vandaag
zijn we allemaal blij dat we verder
zijn gegaan.” De finale van de duet-
ten staat vrijdag op het program-
ma. CILYA VAN DER KOOY/ANP

Tweeling naar WK-finale

SONJA EN BIANCA van der Velden perfect synchroon op het WK zwemmen

Noodweer tijdens WK 

• De organisatie van de WK zwem-
men heeft een noodplan klaar lig-
gen voor onweer en regenval. Het
comité zei dit nadat de eerste dag
werd getroffen door langdurige
regen. Alle toernooien vinden in
Montreal in de openlucht plaats.
De komende dagen wordt wel
weer beter weer verwacht. ANP
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• GRAND PRIX De Nederlandse volley-
balsters hebben gisteren in de Japanse
stad Sendai de finale van de World
Grand Prix afgesloten met een neder-
laag. Cuba bleek duidelijk te sterk: -. 

• KOGELSTOTEN Lieja Tunks-Koeman
heeft een week na haar dubbele zege tij-
dens de NK ook een discipline gewonnen
bij de Canadese titelstrijd. De atlete won
zondag in Winnipeg het kogelstoten. ANP

KORTOM

Waterpolosters boeken
moeizame zege op WK
DE NEDERLANDSE waterpolosters
hebben in hun openingswedstrijd
van de wereldti-
telstrijd in
Montreal een
moeizame zege
op Brazilië ge-
boekt. Oranje
wist de winst
pas in de laatste
periode binnen te halen. In die fa-
se boog de ploeg een 3-5 achters-
tand om in een 7-6 overwinning.
Alette Sijbring (foto) had met drie
doelpunten een belangrijk aan-
deel in de winst. ANP

Chinese koppels
domineren  WK
schoonspringen
DE CHINESE vrouwen Jia Tong en
Yuan Pei Lin hebben zondag in
Montreal goud gewonnen bij het
schoonspringen (synchroon). Het
duo kon vanaf het 10 meter plat-
form de jury het meest bekoren.
De Australische vrouwen Chantel-
le Newbery en Loudy Tourky pak-
ten zilver, het brons ging naar Me-
aghan Benfeito en Roseline Filion
uit Canada.

In navolging van hun landgeno-
tes op de tien meter plank hebben
ook de Chinese mannen goud ver-
overd bij de WK schoonspringen
synchroon in Montreal. Op de
drie meterplank eindigden Chong
He en Feng Wang met een totaal
van 384,42 punten voor de Duit-
sers Tobias Schellenberg en And-
reas Wels (364,59) en het Ameri-
kaanse duo Justin en Troy Dumais
(360,27). ANP

Verwijlen wint
wereldbeker
schermen
DE NEDERLANDSE degenschermer
Bas Verwijlen (21) heeft in Tehe-
ran een wereldbekerwedstrijd ge-
wonnen. De schermer uit Oss won

in de finale met
15-13 van de
Belg Yoeri van
Laecke. Het was
voor het eerst
dat de talentvol-
le schermer
zo’n belangrijke

internationale ontmoeting won.
Door zijn zege zal Verwijlen zich
nestelen tussen de beste zestien
schermers van de wereldranglijst.
Vorige week werd Verwijlen bij de
wereldbekerwedstrijd in Vancou-
ver tweede. ANP

Dopingcontroles op
rustdag Tour de France
DOPINGCONTROLEURS hebben gis-
teren op de tweede rustdag in de
Ronde van Frankrijk bij 36 renners
tests uitgevoerd. De gezondheids-
controles werden uitgevoerd bij de
vijf ploegen AG2R, Davitamon-Lot-
to, Euskaltel, Fassa Bortolo en Illes
Balears. Alle onderzochte renners
mogen de Tour vervolgen. ANP

Teambaas: Jan is goed
voorbereid op de Tour
JAN ULLRICH verscheen goed voor-
bereid aan de start
van de Tour de Fran-
ce. “Jan heeft geen
fouten gemaakt”,
zegt teambaas Wal-
ter Godefroot van T-
Mobile. “Lance Armstrong is sim-
pelweg beter.” ANP

Vrije val Verkerk
TENNISSER MARTIN Verkerk heeft
op de wereldranglijst een vrije val
gemaakt. De voormalig verliezend
finalist van Roland Garros zakte
van de 212e plaats naar plek 934.
Het verval van Verkerk is niet ge-
heel verrassend te noemen. Hij
heeft de afgelopen tijd geen officië-
le wedstrijden gespeeld. Verkerk be-
perkt zich bij het herstel van zijn

schouderblessure tot
fysieke training.
Zijn coach Nick
Carr rekent er
niet op dat Ver-
kerk dit jaar nog

in actie zal komen.
“De US Open is

ook geen op-
tie. We hopen
ons op de Aus-
tralian Open
te kunnen
richten.” METRO

KORTOM

• DOPING Danilo Hondo heeft bij het
sporttribunaal in Lausanne beroep aan-
getekend tegen zijn schorsing van een
jaar wegens dopegebruik. ANP



€ 
 

Prijs per persoon bij een 2-persoons bezetting. Exclusief luchthavenbelasting en eventuele datum- of regiotoeslagen. Inclusief retourvlucht, transfers, accommodatie en eersteklas hostess-service.

!elaS remmuS sruotduS
 Hoog-

seizoen
 toppers!

  

Gratis reisgids op
de bestemming!

  

Costa del Sol – Torremolinos

Costa Blanca – Benidorm

Mallorca – Playa de Palma Aegeïsche Kust – Gümbet

Fuerteventura – Corralejo Tenerife – Los Cristianos Lycische Kust – Marmaris

Ibiza – San Antonio

Kijk op sudtours.nl, ga naar uw ANVR-reisbureau of bel 020 - 552 55 70

Aegeïsche Kust – Kusadasi
vanaf

€
vanaf

€

399

vanaf

Hotel Palm Beach***
Relaxt en gezellig vakantiehotel 
vlakbij het strand.
8 dagen op basis van half pension
Vertrek 11 en 14 augustus € 399

€ 299
vanaf

Appartementen La Baranda**
Bekend en geliefd appartementen-
complex in Andalusische stijl met 
een gemoedelijke sfeer. 
8 dagen op basis van logies
Vertrek 13 en 20 augustus € 299
Vertrek 30 juli en 6 augustus € 399

€
vanaf

€
vanaf

€

225

vanaf

Appartementen Maria Victoria*** 
Prima appartementen met een 
aantrekkelijke ligging voor een 
geslaagde vakantie! 8 dagen op 
basis van logies. Vertrek 20 
augustus € 225. Vertrek 27 juli 
en 3, 6, 10 aug. € 399

€ 299
vanaf

Appartementen Pillari Playa**
Bekende en gunstig gelegen 
appartementen aan de boulevard 
van Playa de Palma.
8 dagen op basis van logies
Vertrek 7 en 10 augustus € 399
Vertrek 17 augustus € 299

€ 599
vanaf

Hotel Royal Palm Area****
Gemoedelijk hotel aan het 
strand met nette kamers voor een 
prima verblijf! 8 dagen op basis 
van ALL INCLUSIVE
Vertrek 30 juli en 
6 en 13 en aug. € 599

€ 399
vanaf

Bungalows Galera Beach*** 
Heerlijk vakantieparkje met direct 
aan zee gelegen appartementen.
8 dagen op basis van logies 
Vertrek op 7, 14, 21 en 28 aug. 
€ 399

€ 399
vanaf

Appartementen 
Saint George***
Kwalitatief prima en modern 
vakantieverblijf met een 
gemoedelijke sfeer. 
8 dagen op basis van logies
Vertrek 8, 15 en 22 augustus € 399

€ 399
vanaf

Appartementen Ilayda***
Wilt u op vakantie met het gehele 
gezin dan is dit hét adres voor een 
geslaagde Turkije vakantie. 
8 dagen op basis van logies/ontbijt
Vertrek 6, 9, 13, 16 en 20 aug. € 399

€

399

vanaf

Appartementen Las Mimosas***
Fijn en rustig gelegen familiecom-
plex waar jaarlijks vele vaste gasten 
terugkeren!
8 dagen op basis van logies
Vertrek 31 juli € 499
Vertrek 7, 14 en 21 aug. € 399

€
vanaf

€

399

vanaf

Hotel Altin Saray****
Kleinschalig in traditionele 
Osmaanse stijl gedecoreerd hotel 
met fraai uitzicht op de baai
8 dagen op basis van half pension
Vertrek  6 en 13 augustus € 445
Vertrek 20 augustus € 399

Kos – Kos-stad

Lanzarote – Puerto del Carmen 399
Appartementen Playa Club***
Het populaire Playa Club is ideaal 
gelegen en ruim opgezet met 
heerlijke tuinen.
8 dagen op basis van logies
Vertrek 7 en 14 augustus € 499
Vertrek 21 en 28 augustus € 399

Turkse Rivièra – Side 595
Hotel Side Star****
Gloednieuw luxe hotel in 
een rustige omgeving en 
vlakbij het strand.
8 dagen op basis van ALL 
INCLUSIVE
Vertrek 7, 10, 14, en 17 aug. € 595

Gran Canaria – Playa del Ingles 399
Appartementen Arco Iris**+
Zeer geliefde appartementen met 
verschillende zwembaden en een 
uitstekende ligging aan de 
boulevard. 8 dagen op basis van 
logies. Vertrek 6 augustus € 499
Vertrek 13, 20 en 27 aug. € 399

Menorca – Cala ’n Bosch 499
Appartementen 
Club Cuidadela***+
Comfortabel en zeer verzorgd 
vakantieverblijf. Uw garantie voor 
een geslaagde vakantie!
8 dagen op basis van logies
Vertrek 31 juli en 7 aug. € 499

Kreta – Chersonissos 375
Hotel Palmera Beach**
Een prima hotel met een 
topligging in Chersonissos
8 dagen op basis van logies/ontbijt
Vertrek 7 augustus € 445
Vertrek 21 en 28 augustus € 375


