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Land of the
free, home 
of the brave?

Een diepgaand politieonderzoek

moet duidelijk maken wie er alle-

maal voorkennis hadden tijdens de

eindexamens. Dat de vragen ge-

stolen worden, is een fenomeen

dat vaker gaat voorkomen, zo

vreest men bij het groot-

ste bedrijfsrecherchebu-

reau van Nederland.

Eindexamens
straks een eitje

De Nationale Ombudsman is een

onderzoek begonnen naar de

stichting Waarborgfonds Eigen

Woningen. De stichting die de

Nationale Hypotheek Garantie

uitvoert, handelt soms zelf in

huizen en maakt bij de

verkoop zelfs wel eens

winst.

Waarborgfonds
handelt in huizen

4 825

Dinsdag 11-06-2013 redactie@spitsnieuws.nl @spitstwitfacebook.com/spitsnieuws

Uniek inkijkje

Interactieve TV
op 2 tv’s
Internet
Bellen

telfort.nl
0800 1707

Telfort winkels
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dezelfde
lage prijs Gratis

2 maanden
TV Pluspakket

40,-
Elke maand

FOTO: AFP

Hond krijgt
heldenwelkom
Het hondje Kabang is gisteren onder

grote belangstelling teruggekeerd op de

Filippijnen. Het diertje wist in 2011 twee

meisjes te redden door voor een aan-

komende motor te springen. Kabang

raakte daarbij zwaargewond. Onlangs is

hij in de VS succesvol aan zijn verwon-

dingen geopereerd, al moet hij nu wel

zijn neus en bovenkaak missen. FOTO: EPA

FOTO: ANP



dinsdag
11 juni 20132

China lanceert vanoch-
tend een Shenzhou-10
raket. Aan boord zijn drie
taikonauten (zoals astro-
nauten in China heten)
die een dikke twee we-
ken in de ruimte zullen
verblijven. Dat gebeurt
deels in het Chinese
ruimtestation ’Hemels
Paleis’. FOTO: AFP

10:38 uur

Vanmorgen barst op het
Scheveningse strand bij
het noordelijk haven-
hoofd, het beachvolley-
balgeweld los. Tot en met
zondag wordt, in aanwe-
zigheid van de wereld-
top, in het beachstadion
gespeeld in het kader
van de World Tour.

09:00 uur

Het nieuwe city-event
Rotterdam Unlimited
gaat vandaag van start
met de verkiezing van de
Queen Zomercarnaval
Straatparade 2013 in Cor-
so Rotterdam. De komen-
de zes dagen is er van
alles te zien op het ge-
bied van muziek, dans,
theater en carnaval.

19:00 uur

www.spitsnieuws.nl

Gevonden:
de deal die bij

mij past!

slimste keuze, beste deals

Samsung
Galaxy SIII
Bel+Sms+Web 100
• 100 belminuten
• onbeperkt sms’en
• 200 MB data

17,- p/mnd

1e 6 maanden

daarna € 34,- p/mnd
2 jaar

HTC One

27,- p/mnd

Vodafone Red
• onbeperkt bellen
• onbeperkt sms’en
¬ nu met dubbele 

data: 2GB

1e 6 maanden

daarna € 54,- p/mnd
2 jaar

Aanbiedingen zijn geldig t/m 14 juli 2013. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Kijk voor meer acties en de dichtstbijzijnde winkel op www.belcompany.nl

toestel:

GRATIS
toestel:

GRATIS

Ga naar facebook.com/belcompany, upload jouw Hot Summer Photo
en maak kans op de Samsung Galaxy SIII mini.

Vorige week werd bekend dat het

Amerikaanse National Security Agency

(NSA) sinds 2007 directe toegang heeft

tot de servers van internetbedrijven als

Google, Facebook, Apple, Microsoft,

Skype en vele anderen. Met het zoge-

noemde PRISM-programma kon iedere

klant van deze bedrijven daarom online

gevolgd worden. Daarbij maakte het niet

uit of het nu om Amerikaanse staatsbur-

gers ging of niet. Het programma zou

legaal zijn volgens de Amerikaanse wet.

De Amerikaanse spionnen konden zo

over heel de wereld het e-mailverkeer,

zoekopdrachten, videochats, documen-

ten en foto’s in de gaten houden. Alles

wat je ooit online deed, kon zonder

toestemming van wie dan ook gevolgd

en opgeslagen worden door de Ameri-

kanen. Al betekent het niet dat dit ook

daadwerkelijk is gebeurd.

Van de grote internetbedrijven is

Twitter de belangrijkste afwezige. De

andere bedrijven ontkennen ook maar

iets van deze praktijken afgeweten te

hebben. Maar uit de interne NSA-

documenten die Snowden vorige week

publiek maakte, blijkt dat ze er wel

degelijk van op de hoogte waren.

Amerikanen kijken
al jaren mee

Klokkenluider Edward Snowden houdt zich schuil ergens in Hong Kong. FOTO’S: EPAKlokkenluider Edward Snowden houdt zich schuil ergens in Hong Kong. FOTO’S: EPA



M
et kussens voor

de ramen en de deur
op slot blijft Edward
Snowden voorlopig

zitten waar hij zit. Hij vreest de Ameri-
kaanse CIA, hij vreest de Chinese gehei-
me dienst. De man die vorige week één
van de grootste afluisterschandalen in
de Amerikaanse geschiedenis naar
buiten bracht, wacht in spanning op
wat komen gaat.

Snowden ging bewust naar Hong
Kong, het democratische deel van

China dat de vrijheid van
meningsuiting hoog in het
vaandel heeft staan. Maar het
is de vraag hoe veilig hij daar
is. De klokkenluider zou poli-
tiek asiel kunnen aanvragen.
Maar de kans dat de regering
in Peking ingrijpt, lijkt reëel.
Het lot van Snowden is daarom
uiterst onzeker. Hij kijkt on-
dertussen hoopvol naar IJs-
land, een land dat zich in zijn
ogen al eerder hard maakte
voor internetvrijheid en de
mensen die daarvoor vechten.

Vreemd genoeg lijkt het
kleine IJsland Snowdens beste
kans. Het eiland heeft een
opmerkelijke traditie in het
helpen van klokkenluiders en
is de geboorteplaats en veilige
haven van Wikileaks. De IJs-
landers beschermen de organi-
satie al jaren. Toen agenten
van de FBI in 2011 op het eiland
opdoken om Wikileaks-mede-
werkers te ondervragen, wer-

den zij vriendelijk verzocht rechtsom-
keert te maken. De IJslandse politie
mocht van de regering zelfs niet met de
Amerikaanse collega’s samenwerken.

Daarnaast is het land al jaren bezig
met wetgeving die persvrijheid en
klokkenluiders beter moeten bescher-
men dan waar dan ook ter wereld. Zo
werd in 2010 een wet aangenomen die
anonieme bronnen zeer goed be-
schermt en censuur bijna onmogelijk
maakt. Ook klokkenluiders worden
sindsdien op het eiland goed be-
schermd. Als Snowden al ergens ter
wereld veilig is dan is dat op IJsland.

Het IJslandse parlementslid Birgitta
Jónsdóttir maakte gisteren al bekend de
asielaanvraag van de klokkenluider voor
te bereiden. Maar helaas voor Snowden
heeft Jónsdóttir het niet alleen voor het
zeggen. Het eiland wisselde niet lang
geleden van regering en de mensen die
Wikileaks jarenlang een veilige haven
boden, zijn niet langer aan de macht.
Mocht Snowden er al in slagen om
IJsland te bereiken - het is voorlopig
nog de vraag of de autoriteiten in Hong
Kong hem laten vertrekken -, dan is
zijn lot lang niet zeker.

„Er is wel een aantal fundamentele
regels in het internationale recht als het
op uitlevering aankomt. Maar ieder
geval is weer uniek”, zegt Annemarieke
Vermeer, universitair docent internatio-
naal recht aan de Universiteit van Am-

sterdam. „Als Snowden daadwerkelijk
politiek asiel aanvraagt in IJsland terwijl
hij wordt gezocht door Amerika, dan
zit IJsland in een heel lastig parket.
Afgezien van de juridische procedures
in IJsland zal de beslissing ook door de
politiek beïnvloed worden. De Ameri-
kaanse druk zal daarbij van groot be-
lang zal zijn. Hoe dat uiteindelijk af-
loopt, daar valt nu nog weinig over te
zeggen.”

En de kans dat de Amerikanen
Snowden laten gaan, lijkt klein. De
Amerikaanse autoriteiten zijn inmid-
dels een justitieel onderzoek begonnen
naar de informatie die Snowden naar
buiten bracht en onder Obama worden
klokkenluiders fanatieker vervolgd dan
ooit tevoren. Het bekendste voorbeeld
is Bradley Manning, de militair die
geheime informatie naar Wikileaks
lekte. Manning werd vorige week pas
voor het eerst voorgeleid voor de krijgs-
raad. Hij zat meer dan drie jaar vast
zonder proces. De eerste zes maanden

bracht hij zelfs in volledige isolatie
door. 

Mensenrechtenorganisatie Amnesty
International is volgens een woordvoer-
der dan ook niet optimistisch over
Snowdens toekomst. „Als je kijkt naar
wat er met Manning is gebeurd, dan
maken wij ons zeker zorgen hoe er met
Snowden zal worden omgegaan, mocht
hij worden uitgeleverd. Maar hij moet
natuurlijk fatsoenlijk behandeld worden
en een eerlijk en open proces krijgen.” 

Ook Snowden ziet zijn kansen som-
ber in, zo liet hij weten in een interview
met The Guardian, de Britse krant die
vorige week het schandaal openbaarde.
„Ik begrijp dat ik zal moeten boeten
voor wat ik heb gedaan. Maar ik ben
tevreden als de geheimen, ongekende
vrijheden en machten die de wereld
beheersen, aan het licht komen, al is
het maar voor even. Ik wil verder ook
niet dat het over mij gaat. Het moet
gaan over wat de Amerikaanse regering
ons allemaal aandoet.”

Nadat Edward Snowden de duistere geheimen
van het Amerikaanse National Security Agency
(NSA) naar buiten bracht, trad hij zondag zelf
in de openbaarheid. De 29-jarige Amerikaan zit
ondergedoken in een hotelkamer in Hong Kong,
maar heeft zijn hoop gevestigd op IJsland.

DOOR RENS OVING
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Over een week en een dag viert Julian

Assange een wrang jubileum. De oprichter

van Wikileaks verblijft dan precies een jaar

op de Ecuadoriaanse ambassade in

Londen. Hij woont daar in een klein kan-

toortje dat provisorisch is omgebouwd tot

een woonkamertje, inclusief douche,

keuken, een loopband en, natuurlijk, een

computer met internetverbinding. 

Assange kreeg een jaar geleden politiek

asiel in Ecuador, maar kan daar niet

naartoe. Zodra hij zich op straat vertoont

en daarmee de grens tussen Ecuador en

het Verenigd Koninkrijk oversteekt wordt

hij opgepakt. De Britten willen de Austra-

liër namelijk uitleveren aan Zweden, waar

Assange gezocht wordt vanwege een

verkrachtingszaak. Maar Assange vreest

dat de Zweden hem op hun beurt weer

zullen uitleveren aan Amerika, waar hij

gezocht wordt vanwege het publiceren van

vertrouwelijke diplomatieke documenten.

Soms krijgt Assange bezoek. Zoals

vorige week toen de Ecuadoriaanse

minister van Buitenlandse Zaken Ricardo

Patino langskwam. Deze Patino zal aan-

staande maandag overleg voeren met zijn

Britse ambtsgenoot William Hague, om een

oplossing te zoeken voor de uitzichtloze

situatie van Assange.

Jubileum voor Assange
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De Staatsloterij heeft haar miljoenen deelnemers jarenlang
beduveld door prijzen te trekken uit niet-verkochte loten.
Loterijverlies heeft deze zaak nu gewonnen.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de Staatsloterij misleidende mede-
delingen heeft gedaan over de prijzen. En misleiding is wettelijk verboden.

Hebt u tussen januari 2000 en december 2007 (wel eens) meegespeeld in de
Staatsloterij, ga dan naar www.loterijverlies.nl. En meld u vandaag nog 
aan voor de grootste kans om uw inleg terug te krijgen.

Eis uw inleg nu terug!

Aan de Staatsloterij
meegedaan?

Jan Duikerweg 5 • 1703 DH Heerhugowaard • 072 7529494

www.loterijverlies.nl • info@loterijverlies.nl

ALMERE – Het is het ideale medicijn
tegen examenstress: de vragen van tevo-
ren in mogen zien. En door handige en
brutale jongeren hebben sommigen dat
dit schooljaar daadwerkelijk kunnen
doen. Hoe groot de groep bevoordeelden
was, is nog volstrekt onduidelijk. 

Het stelen van examens lijkt een
schier onmogelijke opgave. De procedu-
res rondom de papiertjes zijn ogen-
schijnlijk streng. „Ze worden drie weken
van tevoren naar school gebracht”, zegt
Lotte Savelberg, voorzitter van klachten-
comité LAKS. „Ze zijn verzegeld en ze
moeten in een kluis worden gelegd.”

Maar het gaat vaak genoeg fout, weet
directeur Richard Franken van bedrijfs-
recherchebureau Hoffmann. „Het is een

klassieker die je regelmatig wel weer er-
gens ziet opduiken. Het grootste pro-
bleem is de controle. De procedure kan
dan wel kloppen, maar als niemand die
vervolgens nog controleert, gaat het mis.
De examens moeten in een inbraakvrije
ruimte liggen, maar dat is in dit geval
duidelijk niet zo geweest.”

Want de daders hebben ingebroken,
het zegel verbroken en de vragen gefoto-
grafeerd. „Dat zegel is wellicht weer keu-
rig hersteld en het kan zelfs zijn dat het
zegel al verbroken was door een docent
zelf ”, zegt Franken. „Die maakt dan al-
vast handige stapeltjes van de examens
bijvoorbeeld. Er is te weinig controle op
de gemaakte afspraken en dat is vragen
om problemen. De mens is de zwakste
schakel, maar die leert er weinig van. Nu
zijn we allemaal geschrokken, maar over
een tijdje verslappen we weer.”

In bepaalde gevallen zou een diefstal
van examenvragen dus helemaal niet be-
kend hoeven te worden. Heeft een school
of een leidinggevende immers fouten ge-
maakt in de procedure, dan komen geko-
pieerde of gefotografeerde vragen wel-
licht niet in de openbaarheid. Pas als de
daders er op te grote schaal mee te koop
lopen, gaan de alarmbellen af. In het ge-

val van de school waar de examens nu
zijn gestolen, zijn aantoonbaar fouten
gemaakt. Zo zijn er meerdere kluissleu-
tels in omloop, die zijn nagemaakt sinds
er een sleutel in 2010 verdween.

Franken ziet de bui al hangen. „Er
wordt steeds meer gedigitaliseerd. En ik
heb ernstige twijfels over hoe scholen
daarmee omgaan. Er kan zoveel worden
gehackt. Dat is grotendeels te voorko-
men door een zogenoemde penetratie-
test te doen. Daarmee controleer je hoe-
veel risico je loopt. Dat heeft met bewust-
wording te maken. Maar ook daar gaat
men slecht mee om. De troonrede lekt
ook altijd weer uit. Dat digitaliseren
wordt echt een probleem in de toekomst.
Nog meer scholen gaan de dupe worden
van examendiefstal.”

De Onderwijsinspectie onderzoekt
momenteel de uitslagen van de eindexa-
mens van de bewuste islamitische scho-
lengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rot-
terdam. „Er is ons veel aan gelegen vóór

woensdag (morgen, red.) het onderzoek
te hebben afgerond”, zegt een woord-
voerder. Die dag en donderdag krijgen
namelijk alle ruim 207.000 eindexamen-
leerlingen in Nederland de uitslag.

Uit de kluis van de school zijn meerde-
re examens gestolen. Eind mei werd al
duidelijk dat het vwo-examen Frans was
gelekt, zondag bleek dat er ook havo- en
vmbo-examens zijn ontvreemd. Een
meisje (18) en twee jongens (18 en 19) zijn
opgepakt. Het vermoeden is dat zij de
examens hebben doorverkocht aan me-
deleerlingen. Aan wie allemaal is een
kwestie waar de politie zich over buigt.

De Onderwijsinspectie onderzoekt de
uitslag van de examens van de afgelopen
drie jaar. Als daar opvallende verschillen
in zitten, kan dit verstrekkende gevolgen
hebben voor de ongeveer 150 examen-
leerlingen van het Ibn Ghaldoun en mo-
gelijk ook voor leerlingen in de regio.

Een diepgaand politieonderzoek moet duidelijk
maken wie er allemaal voorkennis hadden tij-
dens de examens. Dat de vragen gestolen wor-
den, is een fenomeen dat vaker gaat voor ko-
men, zo vreest men bij ’s lands grootste be-
drijfsrecherchebureau Hoffmann. DOOR TJERK DE VRIES

Examens straks een eitje
Op de sociale media gaat het helemaal

los. Scholieren zijn als de dood dat ze hun

examens over moeten doen. Was je er

eindelijk vanaf, moet je alsnog… En wat

als je al op vakantie bent gegaan?

Het LAKS baalt dat er weinig duidelijk-

heid te bieden valt. „We moeten echt het

onderzoek afwachten. Dan zal blijken

hoeveel leerlingen de vragen hebben

ingezien en welke examens overgemaakt

moeten worden en door wie”, zegt Lotte

Savelberg. De kans dat scholieren in heel

het land de klos zijn, lijkt klein. „Maar we

kunnen niets uitsluiten.”

Dat diefstal verregaande gevolgen kan

hebben, bewees het vwo-examen Frans.

Nadat bekend werd dat de vragen daar-

van waren uitgelekt, moesten bijna 17.000

leerlingen opnieuw de schoolbanken in.

Voor sommigen betekende dat een

probleem met een reeds geboekte

vakantie.

Examenstress in ’t kwadraat

Verdachten Waalre
De drie mannen die ervan worden

verdacht in juli het gemeentehuis van

Waalre in brand te hebben gestoken,

komen vrij. Er is voorlopig te weinig

bewijs tegen hen. Ze blijven wel verdach-

te. Eén van de mannen gaat de rechter

binnenkort vragen om beëindiging van de

zaak tegen hem. Er is geen bewijs dat hij

rond de brand bij het gemeentehuis is

geweest.

Mishandelende meisjes
De politie heeft zes tienermeisjes aange-

houden voor mishandeling. Ze worden

ervan verdacht vorige week twee 14-

jarige meisjes uit Eindhoven te hebben

mishandeld. De zes schopten en sloegen

de meisjes, en trokken hen aan de haren,

aldus de politie. De slachtoffers liepen

kneuzingen over het gehele lichaam op. 

Atoombommen in NL
Oud-premier Ruud Lubbers bevestigt dat

er Amerikaanse kernwapens liggen onder

de grond op vliegbasis Volkel. „Als je nu

naar Volkel gaat, dan hebben we nog

steeds onderdelen liggen die een functie

vervullen in het nucleaire”, zei Lubbers.

De kernwapens werden tijdens de Koude

Oorlog geplaatst. Officieel is er nooit

bevestigd dat de wapens hier zijn.

Brute mishandeling
Twee mannen zijn veroordeeld tot cel-

straffen van 7,5 en 6 jaar voor het

jarenlang mishandelen van een Eindhove-

naar die ze als slaaf in hun wietkwekerij

lieten werken. Volgens de rechtbank staat

onder meer vast dat de voorhuid van het

slachtoffer werd vastgeniet aan een

plank. Hij werd verder onder meer met

een mes in het been en in de hals

gestoken, en met een deegroller tegen

hoofd en lichaam geslagen.

Jeugd uit pensioenfonds
Steeds meer jongeren zullen proberen

onder de verplichte deelname aan

pensioenfondsen uit te komen. De

voorzitter van CNV Jongeren zei dat in

een hoorzitting van de Tweede Kamer

over de pensioenplannen. Het kabinet wil

het jaarlijkse percentage waarmee

pensioen kan worden opgebouwd fors

verlagen. Jongeren dreigen daardoor 20

procent minder pensioen te ontvangen.

Dure hypotheken
Ongeveer 1,3 miljoen huishoudens hadden

eind vorig jaar een hypotheek waarvan

de waarde hoger was dan die van hun

woning. Hun totale tekort bedroeg circa

65 miljard euro, meldt DNB. Een kwets-

bare groep bestaat vooral uit huishou-

dens die de afgelopen 10 jaar een huis

hebben gekocht en nog niet veel hebben

afgelost of gespaard.

KORT NIEUWS

BINNENLAND

ROTTERDAM – Het merendeel van

de eindexamenleerlingen en een aantal

medewerkers van de Rotterdamse

scholengemeenschap Ibn Ghaldoun

hebben de afgelopen week en dit week-

einde hun vingerafdrukken moeten

afstaan. Dat liet rector Bart Renders

gisteravond weten tijdens een persconfe-

rentie.

De vingerafdrukken werden afgestaan,

omdat er een aantal eindexamens gesto-

len waren uit de kluis. Renders voelt zich

verantwoordelijk voor de kwestie en

maakte nogmaals zijn excuses dat er

examens zijn gestolen, ook naar andere

scholen toe. „Dit wil je niet. Geheimhou-

ding is een plicht van de directeur en dat

is niet gelukt.’’ (ANP)

Merendeel gaf vingerafdrukken

Rector Bart Renders (L) en Ayhan

Tonca van Scholengemeenschap Ibn

Ghaldoun. FOTO’S: ANP 
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Ram 21-3 t/m 20-4

Zorg dat je op koers blijft, en niet verstrikt

raakt in allerlei onbenullige details.

Vanavond heb je de mogelijkheid om wat

tijd door te brengen met vrienden die je

niet vaak ziet.

Stier 21-4 t/m 20-5

Spanningen op het werk: probeer je schuil

te houden voor kritiek en beperk je tot

routinezaken. Toch slaag je erin een paar

rivalen die twijfelden over je capaciteiten

het zwijgen op te leggen.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

De dalende maan komt door jouw teken

en accentueert je behoefte aan actie, je

ongeduldigheid en je drang om aan te

pakken. Allemaal hartstikke mooi, maar

zorg eerst eens voor concrete doelen.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Je hebt veel vrijheid, dus laat eens zien

waartoe je in staat bent: op communicatief

gebied, maar ook tijdens onderhandelin-

gen. Single: je slaagt er niet in een be-

paald iemand uit je gedachten te bannen.

Leeuw 23-7 t/m 23-8

Oppassen geblazen, iemand lijkt je zaken

in de war te schoppen. Maak er geen

drama van. Anders zou deze dag, die heel

prettig belooft te zijn, gekenmerkt worden

door conflicten. Niet nodig!

Maagd 24-8 t/m 23-9

Er is nogal wat verwarring, dus pas op!

Maar overdreven druk hoef je je ook niet

te maken. Je kunt terugvallen op goede

contacten, en juist dat extra pluspuntje

zorgt ervoor dat je je doelen kan berei-

ken.

Weegschaal 24-9 t/m 23-10

Je hebt een geweldige fantasie, maar dat

mes snijdt aan twee kanten. Positief is dat

je opvallende en creatieve ideeën hebt.

Daar staat tegenover dat je soms de

realiteit uit het oog verliest.

Schorpioen 24-10 t/m 22-11

Je bent geweldig efficiënt, en je werkwijze

trekt de aandacht. Leg je de belangstel-

lenden uit hoe je het doet, of houd je de

kaken opeen? Jij beslist, maar we raden je

aan om het eerste te doen.

Boogschutter 23-11 t/m 21-12

Je drukt je bijzonder helder uit en bent

mogelijke bezwaren daardoor steeds een

stap voor. Vervolgens komt het moment

om het gaspedaal verder in te drukken en

richting het einddoel te racen.

Steenbok 22-12 t/m 20-1

De sterren geven een duidelijke waar-

schuwing af: ben voorzichtig. Wees niet te

goed van vertrouwen en stel je kritisch op

ten opzichte van elk voorstel. Dat geldt

niet voor je privé-leven.

Waterman 21-1 t/m 19-2

Je wordt misschien op de hoogte gesteld

van een project, dat je in principe zou

moeten aanspreken. Stel je niet onver-

schillig op, maar verkondig duidelijk hoe

enthousiast je bent!

Vissen 20-2 t/m 20-3

Een lawine van problemen dondert op je

af. Van de anderen hoef je niets te ver-

wachten, je zult het zelf moeten oplossen!

Ach, je hebt eigenlijk wel zin om de

mouwen eens flink op te stropen!

DE RODE KATER

BEESTJES

HAGAR

Dominique
van der Heyde
Dominique
van der Heyde

De roep om minder te bezuinigen en het begrotingste-

kort te laten oplopen krijgt na de onheilstijding van De

Nederlandse Bank (DNB) steun uit onverwachte hoek.

DNB is pessimistisch over het herstel van de economie,

waardoor het kabinet in 2014 een nog groter gat op de

begroting moet wegwerken.

De ondernemersorganisaties VNO-NCW en

MKB-Nederland doen een dringend beroep op het

kabinet-Rutte II om de broekriem niet verder

aan te halen. Deze schijnbare ruk naar links is

een lastige tegenvaller voor de regeringspartij-

en en dan vooral voor de VVD, die van oudsher

de partij van ondernemend Nederland is.

Maar de werkgevers zijn het zat: het kabinets-

beleid heeft het vertrouwen van de consument alleen

maar doen afnemen. De btw-verhoging van 19 procent

naar 21 procent om 4 miljard euro aan extra belastin-

gen binnen te krijgen, heeft een averechts effect gehad.

Er is juist minder uitgegeven en de huizenmarkt zit nog

altijd in het slop, waardoor de belastinginkomsten fors

tegenvallen. Erger nog: dagelijks gaan veertig bedrij-

ven failliet en de laatste 5 maanden kwamen er 100.000

werklozen bij.

De politiek schiet zichzelf lelijk in de voet met het

verder verhogen van belastingen, aldus de onderne-

mers. VNO-topman Wientjes schuift de links-rechts

discussie terzijde en pleit voor verstandig beleid. Ook

de doorgaans zo neutrale DNB waarschuwt dat verdere

lastenverzwaringen schadelijk zijn voor de economie.

Besparen op grote kostenposten zoals de zorg is het

alternatief. Mark Rutte zal hier wel oren naar hebben:

de VVD wil daarnaast ook bezuinigen op uitkeringen

en toeslagen. Coalitiegenoot PvdA gaat dit soort gevoe-

lige bezuinigingen liever uit de weg en draait bij voor-

keur aan de belastingknoppen. Bovendien wil de PvdA

geld vrijmaken om meer banen te creëren. Dat geld is

er niet. Een eenvoudige oplossing voor deze gordiaan-

se knoop bestaat niet. Daar komt bij dat door de ak-

koorden die zijn gesloten over de huizenmarkt, de

arbeidsmarkt en de zorg er nauwelijks onderhande-

lingsruimte is.

VVD en PvdA beginnen hun besprekingen over de

bezuinigingen voor 2014 met de voeten diep in het

drijfzand. Ze roepen dat het wel goed komt, maar in

zo’n spagaat hebben Rutte en Samsom nog niet eerder

gezeten. Prettige wedstrijd heren.

Gordiaanse knoop

HOROSCOOP

HET WEER

www.spitsnieuws.nl

D
O
O
R

 S
C
H

W
A
N

TZ



dinsdag
11 juni 2013 Weer en Meer 7www.spitsnieuws.nl

VAN NEDERLAND NAAR BERLIJN OP ÉÉN TANK
De zuinige Citroën C1 is niet alleen minder belastend voor het milieu, maar ook voordeliger voor uw portemonnee.

Zo ontvangt u tijdelijk € 1.000,- vakantiekorting. Kunt u deze zomer lekker voordelig Europa door.

www.citroen.nl

PRIVATE LEASE V.A. € P.M.138
SPECIAAL VOOR DE PARTICULIERE RI JDER

Inclusief:

+ Reparatie en onderhoud + 24-uurs internationale pechhulp

+ Afschrijving en rente + Afleveringskosten + Banden

ZONDER INVESTEREN ZORGELOOS GENIETEN

Gem. verbr. 4,3 - 4,5 l/100 km; 22,2 - 23,3 km/l; CO2 99 - 104 g/km. *Prijs is incl. BTW en BPM, excl. recycling bijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor verkoopvoorwaarden www.citroen.nl), gebaseerd op C1 3-deurs Attraction incl. airco en stuurbekrachtiging en na aftrek van 
€ 1.000 vakantiekorting en € 1.000 afscheidspremie. Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 30 juni 2013 bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten. Prijs-, speci�catie- en �scale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Fleet- en
leaseklanten zijn uitgesloten van deze aanbieding. Kijk voor de actievoorwaarden op citroen.nl. Private Lease o.b.v. 48 maanden, 40.000 km. Kijk voor meer informatie op www.citroen.nl/privatelease.

P

S

Inc

+
+

Z

CITROËN C1 ATTRACTION
INCL. AIRCO

NU VANAF € 6.985*

VERBRUIK 1:23,3
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Niemand is voordeliger 

dan STRATO.

Behalve STRATO!

Ni

Iris van Halderen

www.debouwfysicaspecialist.nl

Je eigen domeinnaam en website

Bel ons gratis 0800 022 0910

YOURHOSTING
(stand april 2013)

STRATO

.nl domeinnaam 1e jaar € 0,83 /jaar € 0,48 /jaar

.nl domeinnaam 2e jaar € 10,33 /jaar € 3,96 /jaar

E-mail € 2,48 /mnd. € 1,– /mnd.

Hosting € 3,93 /mnd. € 2,50 /mnd.

Webshop � € 9,– /mnd.

STRATO is één van de grootste hostingaanbieders

wereldwijd met vier mln. domeinen in zes landen.

STRATO is een onderneming van de Deutsche Telekom AG.

STRATO: Minimale contractduur van 12 maanden. Alle prijzen excl. btw.
YOURHOSTING: Minimale contractduur van 12 maanden. Alle prijzen excl. btw.

Check nu je voordeel!

ISTANBUL – De politie

lijkt op grote schaal

geweld te gebruiken

tegen demonstranten die

bij de huidige protesten

in Turkije worden opge-

pakt. Dat meldden advo-

caten en het werd giste-

ren bevestigd door de

Turkse afdeling van de

mensenrechtenorgani-

satie Amnesty Interna-

tional. Volgens een advo-

caat speelt zich dat af in

politiebussen, voordat

mensen naar het bureau

worden gebracht. „Dat

kan uren tot zelfs een

hele nacht duren. Men-

sen wordt eten en drin-

ken onthouden en vrijwel

iedereen wordt gesla-

gen.” FOTO: AFP

Politiegeweld
tegen Turken

AMSTERDAM – De Nationale Om-
budsman is een onderzoek begonnen
naar de stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen (WEW). De stichting die de
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
uitvoert, handelt soms zelf in huizen en
maakt daarbij soms zelfs winst.

De Nationale Ombudsman begint
het onderzoek naar aanleiding van een
klacht van een echtpaar dat door schul-
den gedwongen hun huis moest verko-

pen. Zij bleven daarbij zitten met een
restschuld van 35.000 euro. Omdat zij
volgens de stichting WEW in eerste in-
stantie niet aan de voorwaarden van de
NHG voldeden, moesten zij dat bedrag
volledig terugbetalen. Achteraf bleek
hun huis gekocht te zijn door de stich-
ting WEW die het een paar maanden la-
ter met 37.000 euro winst verkocht.

De Ombudsman wil nu weten of het
gebruikelijk is dat het waarborgfonds
zelf huizen aankoopt. Daarnaast is het
de vraag of de rol van koper niet in con-
flict is met de taak van garantiever-
strekker. Ook wil de Ombudsman we-
ten of het vaker voorkomt dat de rest-
schuld van een woning die met winst
wordt verkocht, op de oud-eigenaren
wordt verhaald.

Jurist Paulus van Pauwvliet diende
namens zijn cliënten de klacht in bij de
Nationale Ombudsman. „Er heeft twee
jaar lang een schuld van 35.000 euro
boven hun hoofd gehangen. Zij willen
dat dit bekend wordt en hopen daar-
naast op een schadevergoeding voor de
geleden immateriële schade.”

Met de NHG staat de stichting WEW
garant als een huizenbezitter zijn hypo-
theek niet meer kan betalen. Deze schuld
kan kwijtgescholden worden, als er spra-
ke is overmacht, zoals bij een echtschei-
ding, ontslag, arbeidsongeschiktheid of
het overlijden van een partner.

Sinds 2007 biedt het waarborg-
fonds zelf mee als een huis op een
veiling wordt verkocht, in de hoop
het verlies te beperken. Als zij het
hoogste bod uitbrengt wordt het huis
aangekocht, om daarna weer van de
hand gedaan te worden. Of daarbij
winst wordt gemaakt, staat volgens
de stichting los van de claim die bij de
oud-huizenbezitter wordt neerge-
legd als deze niet aan de voorwaar-
den voor de NHG voldoet. 

Stichting WEW wilde gisteren niet
inhoudelijk ingaan op het onderzoek
van de Nationale Ombudsman. 

Ombudsman onderzoekt NHG
Stichting maakte
winst met handel 
in huizen

DOOR RENS OVING

Op zondag 18 november 2012 rond
18:00 uur steekt in de Harmonie-
straat in Hoek van Holland de man
van een stelletje onverwacht 27 keer
in op de taxichauffeur bij wie hij
achter in de auto zit. Ondanks zijn
verwondingen weet het slachtoffer
weg te komen. Het stelletje vlucht
zonder buit weg. 

Niet ver van de taxi vond de poli-
tie een zwarte sjaal die door de ogen
van een hoesje was gehaald. Alsof
iemand het als een riem om zijn
broek heeft gedragen met een mes
erin. 

De man is blank, wordt 25 à 30
jaar geschat en is 1.80 à 1.90 m lang.
Zijn kleding is van het hiphopmerk
Hoodboyz. Deze man zou dus be-
bloede handen en kleding kunnen
hebben gehad. De vrouw is ook
blank, een jaar of 20 en rond de
1.60m. Ze heeft lang donkerblond
haar en een neuspiercing. De politie
denkt dat ze uit Oost-Europa ko-
men. Ze spraken gebrekkig Engels
en Duits met een accent. 

Op bewakingsbeelden staat een
stel dat die middag ook in de termi-

nal van de veerboot naar Engeland is
te zien. Dit stel voldoet qua signale-
menten aan dat van de verdachten-
.De politie wil graag weten of ze
misschien door andere reizigers in
die periode op de boot van of naar
Engeland zijn gezien. Maar het kan
natuurlijk ook dat ze daar in de
buurt gewerkt hebben of naar werk
hebben gezocht, in de haven of in
het Westland bijvoorbeeld. Wellicht
dat ze ook wel op een andere manier
dan via de boot naar Nederland zijn
gekomen. Wie weet hebben ze een
lift gehad, bijvoorbeeld van een
truckchauffeur.

De Hoofdofficier van Justitie in
Rotterdam heeft een beloning van
7.500 euro beschikbaar gesteld voor
de tip die leidt tot de oplossing van
deze zaak.

Moordpoging op taxichauffeur

AMSTERDAM – Voor het eerst in
elf jaar worden Nederlanders die
afreizen naar Israël, gemaand om
een vaccinatie tegen polio te halen.
Aanleiding is de vondst van het
poliovirus in het rioolwater in dat
land, waarschuwt GGD Nederland.

„De inenting geldt voor Neder-
landers van 18 jaar en ouder die de
poliovaccinatie meer dan 10 jaar
geleden hebben gekregen. Langer is
die niet werkzaam”, aldus een
woordvoerster van de afdeling GGD
Amsterdam. Voor kinderen tot die
leeftijd geldt het advies niet; zij
hebben in de regel op 9-jarige
leeftijd de laatste DTP-prik gehad. 

Reden tot grote paniek is voor-
alsnog niet nodig. In Israel geldt
een hoge dekkingsgraad. Dat bete-
kent dat veel Israëliërs zijn gevacci-
neerd, waardoor de kans op be-
smetting niet groot is. „Maar niet
gevaccineerd kan je het dus echt wel
krijgen.”

Polioprik voor
reizigers Israël

DOOR ANNETTE KARIMI

CLEVELAND – De aanklacht tegen
de man die jarenlang drie vrouwen
in zijn huis in Cleveland vasthield,
telt in totaal 329 punten. Tegen de
52-jarige Ariel Castro liggen onder
andere 139 aanklachten van ver-
krachting, 177 aanklachten voor
ontvoering en 7 aanklachten voor
ernstige seksuele dwang. Ook
wordt hij verdacht van het veroorza-
ken van een miskraam. Eén van de
ontvoerde vrouwen werd vijf keer
zwanger van Castro. Een andere
vrouw kreeg een kind van hem.

In het huis van Castro in Cleve-
land werden op 6 mei drie vrouwen
aangetroffen die al ongeveer 10 jaar
vermist waren. Zij bleken in de
buurt te zijn ontvoerd. (ANP)

Enorme aanklacht
tegen ontvoerder 
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PERSONAL FINANCE

Rob Goedhart
‘Financiële dienstverleners zien geld nog te veel als doel’

Rendement

Wat te doen met een miljoen?
Overzicht

Investeren doe je zo
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Pensioen
Een zorgeloze oude dag begint nu

Slim
E�ectieve dekking
zonder oververzekering

Wonen
Bespaar energie,
verbeter comfort
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Investeren in de toekomst is in deze economisch onzekere tijd belangrijker 

dan ooit. De bekwame adviseurs van Darion Capital Management delen 

deze gedachte en leiden u op een verantwoorde manier naar uw doel.

�����������������������������

Aan de basis van onze dienstverlening staat de unieke tool ‘Investor Scorecard’, 

die u binnen een kort tijdsbestek inzicht geeft in het bij u aanwezige beleggersinstinct, 

maar ook wijst op aandachtspunten.

Veranderingen binnen de financiële markten volgen elkaar steeds sneller op. Frequente 

en gestructureerde communicatie is dan ook van groot belang. Onze adviseurs volgen 

de ontwikkelingen op de voet en voorzien u altijd van specifiek advies op maat.

Daarnaast versturen wij een dagelijkse nieuwsbrief omtrent actuele beursontwikkelingen.

Aanmelden voor deze ‘Daily Strategy’ kan via onze website: www.darioncm.com

Heeft u een vraag, wilt u meer informatie over de mogelijkheden 
of wilt u een afspraak maken met één van onze adviseurs? 
Bel dan 020 521 8585, wij staan u graag te woord. 

�����������������������������������
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www.darioncm.com/investorscorecard 

of direct met uw smartphone:

Prins Hendrikkade 48a

1012 AC Amsterdam

contact@darioncm.com
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Eef van Opdorp, 

financieel deskundige bij diverse 

tv-progamma's en co-auteur van het 

boek Geld, gezin en geluk

Lang leve jezelf
“Crisis? Wat nou crisis? We kunnen 

toch allemaal eten en drinken, naar

het ziekenhuis en we hebben een

dak boven ons hoofd? Verder woedt

er hier geen oorlog, geen enge

epidemie en zijn er nog geen

ondergelopen polders. Geldcrisis?

Geld gaat natuurlijk helemaal niet

over geld maar over gedrag. Welke

keuzes maak je en waar kan je WEL

invloed op uitoefenen?

IK VIND HET WEL EEN lekker idee dat ik 

de boel naar mijn hand kan zetten. Al 

loopt mijn leven structureel anders

dan gewenst, toch heb ik de indruk

dat ik de baas ben over onaangekon-

digde rampspoed en bagger. Ik buig

de boel gewoon om naar een situatie

die mijzelf beter in de oren klinkt.

Voorbeeldje: een paar jaar geleden

ben ik enorm gepiepeld door een

zakenpartner. Dat heeft me duizenden

euro’s gekost. Zelfs zo erg dat ik twee

jaar hele goedkope gummie mozza-

rella at. Natuurlijk had ik mezelf in

een burnout kunnen gooien. Lijden is

namelijk best een lekker fenomeen. Je

hoeft er niet door te veranderen.

Maar ik koos er toch maar voor om

mezelf tien keer voor mijn kop te

slaan. Ik zet nooit meer een handteke-

ning onder een contract dat bestaat

uit zinnen langer dan 15 woorden,

en life goes on. 

‘Wat is toch

die kracht van het

woord crisis?’

TERUG NAAR HET crisisdenken. Feestje

afgelopen weekend: ‘Nee, er is 

tegenwoordig geen baan meer te 

vinden! He-le-maal niks meer.’ Nou 

nou, er zijn wel banen, alleen …‘Ja, jij 

hebt makkelijk praten. Jij zit bij tv, da’s 

sowieso anders.’ Als in: rijk met 

zwembad denken ze dan, maar in 

werkelijkheid kon ik een half jaar 

geleden niet meer pinnen door failliete

opdrachtgevers. Wat is toch die kracht 

van het woord crisis? Het legt je lam of

je wordt er nog sterker door.

ZO IS DAAR MOEDER B. die ik ken van 

het schoolplein. Voor haar is de crisis 

een regelrechte zege. Ze heeft eindelijk

een mooi argument om de hele dag te 

meuten over hoe zwaar ze het 

financieel heeft. Ondertussen draait ze 

een lekker shaggie en heeft ze haar 

zomervakantie al geboekt. Als je haar 

vraagt hoe het zit met de banenjacht 

dan klinkt er een zucht die nog 

zwaarder is dan de zwaartekracht. ‘Tja,

er is geen werk hè, hoe je ook 

solliciteert. En de gemeente doet ook 

niks en ik ga echt niet een of ander 

suf slavenbaantje aannemen. Daarvoor 

ben ik te waardevol. Dan kan ik net 

zo goed doen wat ik nu doe. Ik hou 

namelijk met mijn uitkering plus 

alimentatie net zoveel over als

het minimumloon.’ Dat laatste 

zegt ze natuurlijk niet tegen haar 

reïntegratiebegeleider.

HOE ANDERS IS verkoopkerel W. die

drie jaar geleden uit het niks ontslagen 

werd. Voor hem was de crisis wel een 

ware beproeving. Het eerste half jaar

nog vol goede moed op zoek naar die 

nieuwe baan. Maar hij had teveel 

ervaring en was te duur. Na een jaar

leek zijn eigenwaarde en hoop op de 

hormoonhuishouding van een

hoogzwangere. Er was geen pijl meer op

te trekken. Maar ja, hoe zou jij reageren

als je 210 sollicitatiebrieven had

verstuurd waarvan 140 keer nee, 20 keer

uitgenodigd, 4 keer bij de laatste 2 en 46

keer geen reactie. Maar hij ging door.

En hup, ineens moest ie kiezen uit twee

banen. Alle drie de voorbeelden zijn

100 procent waar, inclusief mijn rode

hoofd aan de kassa.Veel geld, weinig

geld, veel pech, weinig pech, goeie

opvoeding, slechte opvoeding.

Uiteindelijk gaat het erom wat jij in

jouw situatie doet. Je hebt jezelf, maak

er (financieel) wat leuks van!”

De huizenmarkt, de

winkeliers, de zorg,

de arbeidsmarkt, het

loon, ineengestorte

vakantielanden en

alimentatie eisende exen,

allemaal CRISIS. In de

biologie betekent crisis het

afsterven van levende cellen.

Volgens Eef van Opdorp zijn

we massaal gaan geloven in

het financieel afsterven van

de gemiddelde Nederlander.

Onterecht.
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Over Smart Media

Smart Media ontwikkelt, produceert en financiert themabijlagen die via landelijke, gerenommeerde

kranten worden verspreid. Elke themabijlage wordt gemaakt door zorgvuldig samengestelde redactie-

teams. De grafische productie wordt verzorgd door creatieve vormgevers met gevoel voor de productie 

van moderne tijdschriften. Onze basisgedachte is een sterke onderwerpgerichtheid. Door zichtbaar

te zijn in onze themabijlagen bereiken onze klanten het gehele verspreidingsterrein van de dragende

krant. En selecteren ze automatisch de doelgroep die in de markt is voor de producten en diensten

van het bedrijf. Smart Media is een jonge en dynamische onderneming met hoge doelstellingen.

Wij ontwikkelen ons snel en onze planning is erop gericht een

van de toonaangevende bedrijven van Europa in ons vakgebied

te worden. Op dit moment zijn we vertegenwoordigd in Zweden,

Noorwegen, Zwitserland, België en Nederland.

Volg ons
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A
lles verzekeren is geen oplossing, zo vindt 

Interpolis. Soms is preventie de beste 

oplossing. Of het aanleggen van een spaarpotje.

Dat is voor iedereen anders. Met deoplossingvan.nl

doet Interpolis een beroep op de denkkracht 

van Nederland om samen te zoeken naar andere 

manieren om met risico’s om te gaan.

Bijvoorbeeld de oplossing van een brandweerman,

die adviseert om tijdens het bbq-en een emmertje 

zand bij de hand te houden. Zodat je altijd de bbq 

veilig kunt doven, mochten de vlammen te groot 

worden. Deoplossingvan.nl is een online platform 

voor iedereen die een oplossing heeft, of er een 

kan gebruiken. Waar consumenten elkaar helpen 

met praktische ideeën en inzichten. Van Nederland,

voor Nederland. En waar ook Interpolis zijn kennis 

en kunde deelt. Zo zijn ook de ‘Mannetjes van 

Interpolis’ actief op deoplossingvan.nl. Zij dragen 

niet alleen ideeën aan, maar zullen ook vragen 

om oplossingen voor situaties die zij tegenkomen.

Oplossingen waar Interpolis vervolgens belooft 

mee aan de slag gaan om klanten zo nog beter 

van dienst te zijn: “Want we bepalen samen wat 

de beste oplossingen zijn, ook dat vinden wij 

Glashelder”.

Bekijk of deel jouw beste oplossing!

Het eerste thema dat Interpolis beetpakt, is 

veiligheid in en om het huis. Alle ideeën zijn welkom,

als het maar gaat om anders kijken naar en omgaan 

met risico’s. De meest populaire oplossingen 

komen in aanmerking voor een publieksprijs van 

500 euro. En voor de beste en meest innovatieve 

oplossing is er een echte juryprijs van 5.000 

euro. Zodat er behalve ideeën, ook echt nieuwe 

oplossingen ontwikkeld worden.

Sinds de start eind april trok het platform al zo’n 

honderdduizend bezoekers die samen meer dan 

1.500 slimme oplossingen hebben aangedragen.

Misschien ook wel jouw beste oplossing…?   

www.deoplossingvan.nl

Nederland
denkt massaal
mee over
slimme
oplossingen

TIJD OM DE BALANS OP TE MAKEN
De ups en downs van de afgelopen jaren in de financiële markt hebben ervoor gezorgd dat 

mogelijk ook u aan de zijlijn staat te wachten op het juiste moment om de aandelenmarkt 

opnieuw te betreden.

Hoewel deze aanpak “veilig” lijkt, kunnen uw financiële langetermijndoelstellingen op het spel staan.

Wij geloven dat u in dit geval de balans dient op te maken van uw huidige situatie en de factoren

die uw investeringsbeslissingen beïnvloeden – het is wellicht tijd om een allocatie naar aandelen

te overwegen voor de lange termijn, die u kan helpen bij de wederopbouw van uw portefeuille.

Het begint met het raadplegen van een financieel adviseur.

Voor meer informatie kunt u ook onze campagne bekijken op: www.franklintempleton.nl

Deze advertentie is alleen algemeen bedoeld, vormt geen juridisch of �scaal advies en is evenmin een aanbod van aandelen of een uitnodiging om in te schrijven op aandelen van een in Luxemburg gedomicilieerde sicav

Franklin Templeton Investment Funds. Niets in deze advertentie mag worden opgevat als beleggingsadvies.

Franklin Templeton Investments is jegens een lezer van deze advertentie of jegens een andere persoon of entiteit niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurige, foutieve of weggelaten informatie in deze advertentie,

ongeacht de oorzaak van die onnauwkeurigheid, fout of weglating.

Uitgegeven door Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML) - World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 16e verdieping, Zuidplein 134, 1077 XV Amsterdam - Tel: +31 20 575 2890 - Fax: +31 20 575 2892.

FTIML is gemachtigd en gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk door de Financial Services Authorities en is gemachtigd om investeringszaken in Nederland te doen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

WACHT U NOG
STEEDS OP HET
juiste moment om
TE GAAN BELEGGEN?

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL
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Obligaties met

inleggarantie
Centurion Vastgoed investeert op basis van 

kennis, inzicht en toezicht. In het verleden hebben 

we goede rendementen behaald. 

De feiten en cijfers:

• Lage inleg

• Stabiel rendement

• Gemiddeld rendement van 8,8% per jaar

• 7% meer vermogensgroei 

dan spaarrekening

Vraag vrijblijvend informatiepakket

aan op www.verantwoordinvesteren.nl

of bel met 026 – 82 000 92  

Wanneer u belegt in beleggingsfondsen bent u 

wat Indexus betreft op de goede weg. U weet dat

u de beleggingen het beste over kunt laten aan 

professionele beheerders en u vindt spreiding 

belangrijk. Er kleven echter ook een aantal grote 

nadelen aan beleggingsfondsen.

Recycle daarom uw beleggings-

fondsen! en hergebruik het

vermogen voor indexbeleggen 

met Trackers.

Indexus Groep BV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Vragen? Bel 020 - 697 20 66. contact@indexus.nlVoor meer informatie 
kijk op:www.indexus.nl

Vraag nu
GRATIS
het boekje
‘Beleggen met
Trackers’ aan!

Recycle uw beleggingsfondsen!

I NSPI RATI E R E N DE M E NT

Wat te doen met een miljoen?
Wie een flinke som geld

heeft, kan ervoor kiezen

dit te laten renderen.

Maar hoe? Simpelweg

kiezen voor het hoogste

rendement, zou je zeggen.

Maar zo eenvoudig is het

natuurlijk helemaal niet.

Horizon en risico zijn

allesbepalend.

TEKST KOOS PLEGT

Er zijn duidelijke signalen dat het

economisch herstel er weer aan

komt, dat tonen onder meer

rapporten van het CPB aan. In de

Verenigde Staten bereikten de S&P

500 en de Dow Jones dit jaar zelfs al

recordhoogtes. Stel dat je juist op dit

moment een ton erft, bijvoorbeeld

door het overlijden van een

vermogend familielid. Of dat je om

een andere reden plotseling een fors

bedrag tot beschikking hebt? Wat dan

te doen? De hypotheek aflossen?

Beleggen in aandelen of obligaties?

ONDANKS DE NOG altijd historisch lage

koersen en lage rentes kiezen de 

meeste Nederlanders momenteel liever

voor een dikke spaarrekening dan voor 

aandelen. Zo proberen zij een buffer 

op te bouwen voor noodgevallen,

bijvoorbeeld bij werkloosheid. Er valt

wat te zeggen voor de Nederlandse

spaarzin, maar elke crisis houdt een

keer op.“Wanneer dat gebeurt, wanneer

de draai plaatsvindt van krimp naar

nog dertig jaar werk voor de boeg

hebt. In het laatste geval is het slim

een groter deel van je geld in aandelen

te beleggen, die inclusief dividend op

de lange duur een rendement hebben

van 8 à 9 procent. “Een gouden

formule voor het omgaan met risico is

er echter niet”, waarschuwt

Beijersbergen.“Je moet voor jezelf

het juiste risicoprofiel bepalen. Je

kunt ervoor kiezen om al het geld in

aandelen te beleggen, maar met

obligaties en spaargeld bouw je

veiligheid in.”

BELEGGEN OP DE aandelenmarkt heeft

als alternatief voor sparen of schulden

aflossen bij veel mensen het beeld dat 

het voor hen te kennisintensief is. Zij

vinden zichzelf niet deskundig genoeg

om er succesvol in te zijn. Onzin, vindt 

Bijersbergen, die een voorstander is

van zelf beleggen voor de consument.

“Je kunt het prima zelf doen, zolang je 

het maar gedisciplineerd doet, je goed 

laat informeren en je niet laat leiden 

door de waan van de dag.” De lange 

termijn is daarbij bepalend, vindt hij.

“Maak een selectie van aandelen waar 

je minstens tien jaar in wil blijven 

zitten. Wanneer je een aandeel uitkiest,

moet je voor jezelf nagaan of je met 

een gerust hart voor een langere tijd je 

geld aan het betreffende bedrijf toe 

zou willen vertrouwen.”

‘JE MOET NIET ALLE eieren in één

mandje leggen’, luidt een bekende

beleggerswijsheid. Onafhankelijk

beleggingsexpert Bob Emanuels deed

namens Beta Research onderzoek naar 

de onderlinge relatie tussen koersen

van beleggingen en kwam met een

opmerkelijke conclusie: spreiding is

voor veruit de meeste particulieren

nauwelijks effectief en levert hooguit

schijnzekerheid op.“De correlatie 

tussen fondsen zorgt ervoor dat bij 

grote gebeurtenissen en stress in de

markt, de koersen toch allemaal 

dezelfde kant opschieten. Slechts 

wanneer je miljoenen te beleggen hebt,

is het mogelijk voldoende spreiding in

te bouwen tussen regio’s, sectoren en 

assets.” Daarom is het volgens 

Emanuels beter te kiezen voor 

outperformers in de markt, die hij 

vindt door bedrijven onderling te

vergelijken en de koersen daarvan te 

vergelijken met een index, bijvoorbeeld 

de AEX Index of de MSCI World.“Dan 

maar minder spreiding in je porte-

feuille, maar zo krijg je wel een 

portefeuille die bestaat uit bedrijven

die beter presteren dan de markt.”

ER ZIJN LEGIO VALKUILEN binnen het

beleggen. Een fout die veel beleggers 

bijvoorbeeld maken is het koersver-

loop van fondsen teveel te zien als een 

visueel plaatje.“Beleggers zijn bang om 

een aandeel te kopen dat omhoog gaat 

en nieuwe toppen laat zien”, zegt 

Emanuels.“Ze kiezen liever voor een 

aandeel tijdens of na een daling,

waarbij ze hopen op een toekomstige

stijging. Maar niemand heeft een

glazen bol en zo mis je juist de trend.”

Toch is volgens de beleggingsexpert

niets zo erg als wanneer een korte

termijntransactie ongepland een lange

termijnbelegging wordt zodra een

aandeel onder de aankoopprijs zakt.

“Je moet voor jezelf wel een horizon

hanteren.” Want wat je ook doet met

je geld, of het nu beleggen is, sparen,

schulden afbouwen of investeren in

een huis: wanneer je er niet goed

over nadenkt, kun je het net zo goed

direct weggooien.

‘Wanneer de draai 
plaatsvindt van krimp 
naar groei, moet je 
juist belegd zijn’
Patrick Beijersbergen

groei, moet je juist belegd zijn”, zegt

Patrick Beijersbergen, hoofdeconoom

bij de Vereniging van Effectenbezitters

(VEB). Belangrijk in de allocatie van

middelen is de beleggingshorizon.

Wanneer je vlak voor je pensioen zit,

maak je andere keuzes dan wanneer je

‘Slechts wanneer 
je miljoenen te 
beleggen hebt, 
is het mogelijk 
voldoende spreiding 
in te bouwen 
tussen regio’s, 
sectoren en assets’
Bob Emanuels

ADVERTORIAL
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DE�VERBOUWING

KAN�NU�ECHT
BEGINNEN.

CITYBOX.NL�.�0800�555�6666

• Verschillende formaten opslagruimtes

• Veilig opslaan van al uw eigendommen

• 7 dagen per week geopend

BESCHERMINGS- 

EN STIMULERINGS-

MAATREGELEN

Om kopers te beschermen en

de doorstroming van de

woningmarkt te bevorderen

heeft de overheid diverse

maatregelen doorgevoerd. Zo

is de overdrachtsbelasting

die kopers van een bestaande

woning moeten betalen,

verlaagd van 6 naar 2

procent. De maximale

hypotheekhoogte wordt

langzaam afgebouwd. In 2018

kunnen kopers niet méér

lenen dan de waarde van de

woning. Volledig aflossings-

vrije hypotheken worden ook

niet meer verstrekt; wie nu

een hypotheek afsluit, moest

minstens de helft van de

lening aflossen.

UIT HUIS GEZET

Het aantal huurders dat uit

huis is gezet, is afgelopen

jaar met 10 procent toegeno-

men. Uit een enquête van

Aedes, de vereniging van

woningcorporaties, blijkt dat

in 2012 circa 6750 huishou-

dens op straat kwamen te

staan. In meer dan driekwart

van de ontruimingen was een

huurschuld de oorzaak.

Huurders hebben over het

algemeen een redelijk sterke

positie. Wettelijk gezien

kunnen ze ook pas uit huis

worden gezet nadat de

verhuurder een vonnis van de

rechter heeft verkregen.

WON I NG MAR KT ACTU E E L

Laat de huizenjacht 
maar beginnen
Wie zich oriënteert op de 

woningmarkt, moet keuzes 

maken. Huren of kopen? 

En wat is er mogelijk? Is er 

bijvoorbeeld ruimte om te 

onderhandelen?  

TEKST SUZANNE WIJERS

Starters op de woningmarkt gaan een 

spannende tijd tegemoet. Wie net

uitvliegt en gaat huren, ondervindt hoe

het is om vrij en onafhankelijk te zijn.

En wie op zoek gaat naar een

koopwoning, moet ineens nadenken

over de plannen en financiële situatie

voor de komende jaren. Of het eerste

huis een huur- of een koopwoning

wordt, hangt voor een groot deel af

van de financiële situatie. Vanaf een

bepaald inkomen (€ 34.229) valt

sociale huur bijvoorbeeld al af. En

voor mensen zonder een vast

inkomen is het tegenwoordig niet

eenvoudig een woning te kopen.

Toch zijn er juist nu veel mogelijk-

heden voor kopers.

ZO IS HET VOOR startende kopers met

een baan nu een ideale tijd.  De 

huizenprijzen zijn namelijk zo 

ongeveer tot het minimum gedaald.

Jelger van Dijk (31) hoopt daar dan 

ook de vruchten van te plukken. Hij 

woont sinds drie jaar met zijn vriendin 

in een huurwoning en is zich nu aan 

het oriënteren op de huizenbranche. In 

januari hebben ze een hypotheek-

gesprek gehad, om zo een indicatie te 

krijgen van het bedrag dat ze kunnen 

lenen. Op dat moment was net

besloten dat nieuwe hypotheken

volledig afgelost moesten worden,

maar leek het er ook weer op dat die 

regeling zou worden teruggedraaid.

Van Dijk: “Steeds meer hypotheek-

verstrekkers nemen bovendien de

studieschuld mee bij de berekening

‘We spelen op safe: 
we zijn enthousiast 
over die woning, maar 
willen eerst nog andere 
huizen bezichtigen’

‘Een flexibele houding 
geeft je ruimte om 
een lagere koopsom 
af te dwingen’

Jelger van Dijk

Annemarie Koop

van het hypotheekbedrag. Dat stelde 

ons weer voor diverse vragen en 

dilemma’s. Lossen we dan een deel van 

de studieschuld af met ons spaargeld,

betalen we zelf een deel van de 

positie.“Mensen die hun huis verkopen

willen geen dubbele woonlasten, maar

ze willen wel een dak boven hun hoofd

hebben”, vertelt Annemarie Koop,

woordvoerder van het Nibud.“Als

koper kun je daar in meegaan door te 

zeggen dat je bereid bent met de

overdracht te wachten of, wanneer de

verkopers al een nieuwe woning

hebben, direct te verhuizen. Die

flexibele houding geeft je ruimte om

een lagere koopsom af te dwingen.” Ook

met een verhuurder valt soms te

onderhandelen.“Ga je particulier huren,

dan kun je een minimum huurtermijn

afspreken van bijvoorbeeld twee jaar.

Het kan dat de verhuurder dan bereid is

met de prijs te zakken.”

BEHALVE DE FINANCIËN speelt ook de 

(toekomstige) situatie een rol. Staan er 

kinderen op de planning? Wil je er 

misschien nog een jaar tussenuit? Wie 

niet zeker weet of hij minstens vijf tot 

zeven jaar in de woning wil blijven 

zitten, doet er misschien verstandiger

aan om te huren. Afhankelijk van de

koopsom heb je na zo’n vijf tot zeven

jaar namelijk pas de kosten koper

eruit. Verder moet er het besef zijn

dat een eigen huur- of koopwoning

soms ook een ander uitgavenpatroon

vereist. Koop: “We zien onder

MBO’ers dat ze een hele poos thuis

blijven wonen en zodoende veel geld

overhouden om te besteden aan

vakanties, een auto of dure gadgets.

Wanneer ze vervolgens uitvliegen en

op zichzelf gaan wonen, passen ze dat

uitgavenpatroon niet aan en daardoor

komen ze in de schulden. Of je nu

huurt of koopt, je moet toch minstens

wel een buffer hebben van 3550 euro.

Heb je kinderen of een auto, dan moet

die buffer wat hoger zijn.”

VAN DIJK EN ZIJN vriendin hebben

uiteindelijk besloten zich te focussen 

op woningen die ze met anderhalf

salaris kunnen bekostigen.“We spelen

dus een beetje op safe. De eerste 

bezichtiging met een makelaar hebben 

we inmiddels gehad. We zijn zeer 

enthousiast over die woning, maar

willen eerst nog andere huizen

bezichtigen. Daarna gaan we zeker 

nog voor een tweede bezichtiging met 

een bevriende bouwkundige. Als we

dan nog steeds enthousiast zijn, gaat 

het spel beginnen.”

koopsom om zo de hypotheek te 

verlagen of gaan we gewoon op zoek 

naar een goedkopere woning?”

VOOR STARTERS ALS Van Dijk zijn 

er diverse mogelijkheden. Bovendien

hebben ze een ideale onderhandelings-
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MOG E LIJ KH E DE N R IS ICO'S

Effectieve dekking zonder oververzekering
Nederlanders zijn goed in 

verzekeren. Zo goed dat 

we per jaar miljoenen 

verliezen aan inefficiëntie 

door oververzekerd te zijn. 

Wie wil besparen, doet er 

goed aan zijn verzekeringen 

eens onder de loep 

te nemen. 

TEKST SUZANNE WIJERS

Goed verzekerd zijn is belangrijk,

daarover zijn de meeste experts en 

consumenten het wel eens. De risico’s 

voor een individu of gezin zijn in 

sommige gevallen simpelweg te groot 

om onverzekerd te zijn. Bepaalde 

verzekeringen zijn dan ook verplicht.

Denk aan de basis zorgverzekering, de 

opstalverzekering (voor huiseigenaren)

en een WA-autoverzekering. Veel

particulieren hebben ook een

aansprakelijkheids-, inboedel- en 

uitvaartverzekering. Verstandig, maar

niet verplicht. De gouden regel bij

verzekeren: verzeker alle risico’s die je 

zelf niet kunt dragen. Loop geen

onnodige risico’s waarvan je de 

gevolgen niet kunt overzien. Met

andere woorden: zorg ervoor dat je 

voldoende effectief verzekerd bent,

op de lijst als het gaat om oververzeke-

ren.“Het zit in onze mentaliteit; we 

zijn bang om te verliezen wat we 

hebben. Maar daar slaan we in door.”

Veel mensen zijn zich er niet van 

bewust dat ze verzekeringen hebben 

lopen voor een hoger bedrag dan de 

waarde van het verzekerde of dat ze 

meerdere verzekeringen hebben lopen

die hetzelfde dekken. Daarbij komt

dat veel verzekeringen overbodig zijn.

En eenmaal afgesloten, betekent over

het algemeen ook dat mensen er niet

meer naar omkijken en niet snel

overstappen. Dat heeft een reden: het

afsluiten van een verzekering en het

vergelijken van polissen is niet

eenvoudig. En advies inwinnen over

verzekeringen is er onlangs ook niet

gemakkelijker op geworden.

“Consumenten moeten sinds 1

januari bij sommige verzekeringen

betalen voor dit soort advies”, vertelt

Guus de Jonge, verantwoordelijk voor

opleidingen schade en schade-exper-

tise bij NIBE-SVV, opleidingsinstituut

van de financiële wereld die onder

meer verzekeringsadviseurs onder-

wijst. “Dat kan ertoe leiden dat

mensen besluiten verzekeringen af te

sluiten zonder zich daarover goed te

laten informeren.”

CONSUMENTEN LATEN zich tegenwoor-

dig meer en meer online informeren.

Dat kan prima uitpakken, maar De 

Jonge wijst er wel op dat internet-

omgevingen nog wel eens gekleurd

zijn.“Voor een gemiddelde consument 

is vaak niet duidelijk wat de belangen 

zijn van de partij die het platform 

exploiteert.” Vergelijkingssites zijn 

volgens hem een belangrijke bron van 

machine of wasdroger heeft afge-

sloten. Over het algemeen hebben

deze overbodige verzekeringen een

relatief hoge premie voor een

beperkte dekking. “Verzekerings-

maatschappijen zijn heel goed in het

inspelen op emoties van de consument,

waardoor veel mensen toch overstag

gaan”, vertelt Wakker. Volgens de

hoogleraar doen consumenten er goed

aan het risico af te wegen.“Is de

eventuele schadepost hoog, dan is het

afsluiten van een verzekering efficiënt.

Een aansprakelijkheidsverzekering, een

overlijdensrisicoverzekering en een

brandverzekering zijn dus voor vrijwel

iedereen interessant.”

EÉN VAN DE MEEST overbodige

verzekeringen is een doorlopende

reisverzekering. Daar zijn beide 

experts het over eens. De Jonge maakt 

daarbij wel een kanttekening: “Voor 

verblijf buiten Europa raad ik een 

aanvullende verzekering wel aan. De 

zorgverzekering dekt namelijk enkel 

een vergelijkbaar kostenniveau en in

sommige landen is dat bedrag al snel 

onvoldoende.” Het probleem is dat

mensen vaak niet weten wat de ene

verzekering al wel dekt en de andere 

niet. Wakker: “De kleine lettertjes en de

vele regeltjes maken de polissen er niet 

overzichtelijker op.”

HET OVERGROTE deel van de

Nederlanders heeft een aanvullende 

ziektekostenverzekering. Ook die is

volgens de hoogleraar lang niet

altijd nodig. Zelfs over een tandarts-

verzekering kun je volgens hem

twisten. Soms is het betalen van de

rekening financieel interessanter. Een

andere verzekering waar mensen

scherp bij moeten opletten, is de

autoverzekering.“De dekking is in veel

gevallen te hoog gelet op de leeftijd

van de auto. Bovendien zijn veel

autobezitters met een schade-inzitten-

denverzekering én een ongevallen-

inzittendenverzekering dubbel

verzekerd.” Ook zijn veel mensen via

hun autoverzekering al verzekerd voor

pechhulp terwijl ze ook lid zijn van de

ANWB of Route Mobiel.

OVERBODIGE VERZEKERINGEN zijn

volgens Wakker een maatschappelijke

verspilling. “Jaarlijks verliezen we

miljoenen aan deze inefficiëntie. Als

consumenten al die kleine verzekerin-

gen stopzetten, kunnen we ons

inkomen, per persoon, voor de rest

van ons leven, met één procent

verhogen.” Wie dus op een vrij

‘Lees eerst 
kritisch de 
polisvoorwaarden 
door, zodat je weet 
wat je nu eigenlijk 
precies verzekert 
als je een bepaalde 
verzekering afsluit’
Guus de Jonge

‘Het zit in onze 
mentaliteit; we zijn 
bang om te verliezen 
wat we hebben’

‘Een aansprakelijk-
heidsverzekering, een 
overlijdensrisico-
verzekering en een 
brandverzekering zijn
voor vrijwel iedereen 
interessant’ 

‘De zorgverzekering 
dekt namelijk enkel 
een vergelijkbaar 
kostenniveau en in 
sommige landen is 
dat bedrag al snel 
onvoldoende’

Peter Wakker

Peter Wakker

Peter Wakker: “Jaarlijks verliezen we miljoenen aan deze inefficiëntie.”

Guus de Jonge

zonder oververzekerd te zijn. Bedenk 

altijd of het risico niet toevallig al 

via een andere verzekering is gedekt.

En vergelijk je verzekeringen met

enige regelmaat.

NEDERLAND IS NOG altijd een verzor-

gingsmaatschappij. Dat zorgt er 

volgens Peter Wakker, hoogleraar

risicogedrag aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, voor dat 

Nederlanders graag risico’s afdekken.

Maar we kunnen ook te ver gaan. Na 

Engeland eindigt Nederland als tweede

informatie, net als de website van 

het Nibud en de Consumentenbond.

“Maar ik zeg daarbij wel: vergelijk 

ook de vergelijkingssites, want ze zijn 

niet altijd volledig en geven verschil-

lende uitkomsten.”

HET AANTAL MINDER zinvolle verzeke-

ringen neemt met de dag toe. Uit

recent onderzoek van een online

vergelijkingssite blijkt dat bijna de

helft van de respondenten in de

afgelopen vijf jaar wel eens een bril-,

bruilofts-, telefoonverzekering of een

verlengde garantie op een was-

gemakkelijke manier geld wil

besparen, doet er goed aan zijn

verzekeringen eens kritisch onder de

loep te nemen; dat kan honderden

euro’s per jaar schelen. Bij het

vergelijken van verzekeringen is het

raadzaam meerdere offertes op te 

vragen. Overigens is alleen de prijzen 

vergelijken niet slim, stelt De Jonge.

“Krijg je ook wat je zoekt? Lees eerst 

kritisch de polisvoorwaarden door,

zodat je weet wat je nu eigenlijk 

precies verzekert als je een bepaalde 

verzekering afsluit. Die voorwaarden

worden steeds leesbaarder geschreven.

Bij twijfel: niet doen.”

ARNÉ VAN DEN BOOM,
directeur Interpolis

Q IS HET NIET RAAR DAT U ALS

VERZEKERAAR ZEGT ‘ALLES

VERZEKEREN GEEN OPLOSSING IS’?

“Wij vinden van niet. Mensen

moeten zich afvragen wat zij

wel en niet verzekeren. Loop je

geen risico en heb je een

bepaalde verzekering niet

nodig? Zeg deze dan op. Dat

kost ons op korte termijn

misschien wel omzet, maar we

krijgen er tevreden klanten

voor terug.”

Q WAT MOET JE NU WEL EN NIET

VERZEKEREN?

“Een aantal verzekeringen is

verplicht: de basis zorgverzeke-

ring en de motorrijtuigen- en

opstalverzekering. Aanvullende

verzekeringen zijn niet altijd

nodig. Neem een all-risk

verzekering voor de auto, terwijl

de auto inmiddels zo oud is dat

een WA-verzekering beter zou

passen. Of je doorlopende

reisverzekering die je misschien

beter kunt vervangen voor

tijdelijke reisverzekeringen. Op

deze manier kun je besparen. Je

kunt ook overwegen zelf geld

opzij te leggen voor bijvoor-

beeld een bril of fysiotherapie.”

Q PREVENTIE IS EEN BELANGRIJK

THEMA VOOR U. WAAROM?

“Mensen kunnen zelf veel doen

om de risico’s te verkleinen.

Denk aan het aanschaffen van

blusdekens en het vervangen

van sloten. Dat is erg belang-

rijk. Als persoonlijke zaken

zoals een fotoalbum verloren

gaan, kun je financieel wel

gedekt zijn, maar je krijgt niet

iets terug dat dezelfde

emotionele waarde heeft.”
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Hoge werkdruk is de nr. 1 stressveroor-

zaker gevolgd door de combinatie 

werk/privé, blijkt uit onderzoek van 

Loyalis onder bijna 1.100 werkende 

Nederlanders. In het onderwijs is 

volgens 68% van de ondervraagden 

hoge werkdruk de belangrijkste 

oorzaak van psychische klachten.

Psychische klachten in het algemeen, 

waaronder stress en burn-out, zijn 

de grootste veroorzakers van ziekte-

verzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Volgens gegevens van het CBS kampt 

een op de acht werknemers met 

burn-outklachten.

Peter van Wageningen, directievoorzit-

ter bij Loyalis: “De werkdruk en het 

aantal onzekerheden bij werknemers 

neemt toe, mede door de vele reorga-

nisaties en bezuinigingen bij bedrij-

ven. Dit leidt steeds vaker tot mentale 

problemen die de kans vergroten om 

arbeidsongeschikt te raken.”

Financiële gevolgen bij 

arbeidsongeschiktheid

Ook blijkt uit het onderzoek dat ruim 

één op de drie werknemers niet weet 

wat er met hun inkomen gebeurt als 

zij arbeidsongeschikt raken. Een 

kwart geeft aan niet genoeg geld te 

hebben om rond te komen bij arbeids-

ongeschiktheid en ruim 40 procent 

van de werkende Nederlanders is 

hiervoor niet verzekerd.

“De gevolgen bij arbeidsongeschikt-

heid zijn groot. Het valt ons op dat 

veel werknemers geen idee hebben 

wat eventuele arbeidsongeschiktheid 

voor financiële consequenties heeft.”, 

licht Peter van Wageningen toe.

Meer informatie over het onderzoek 

is te vinden op www.loyalis.nl/aov.

HOGE WERKDRUK IS

BELANGRIJKSTE

OORZAAK VAN STRESS

stress burnout depressie

Werkdruk
grootste veroorzaker

stress

werkende
Nederlanders vaker

gestresst dan 3 jaar geleden

Psychische klachten

grootste veroorzaker 
arbeidsongeschiktheid

Psychische klachten

grootste veroorzaker 
arbeidsongeschiktheid

Onderzoek van Loyalis naar stress en 
arbeidsongeschiktheid onder 1.096 

werkende Nederlanders

stress burnout depressie

Oorzaken stress

Angst voor
verliezen baan

Financiële
problemen

Gezondheids-
problemen

Combinatie
werk/privé

Ik heb geen
idee wat er

gebeurt
Ik verwacht
nog rond te

kunnen komen

26%

18%

34%

Ik kom
niet rond

Ik vertrouw 
op regelingen 
van werkgever 

en overheid

22% 

Kwart Nederlanders
niet voorbereid op 
financiële gevolgen

arbeidsongeschiktheid

47%

27%

16%

16%

15%

Hoge
werkdruk

Onderzoeksbureau Multiscope ondervroeg in opdracht van Loyalis 1.096 Nederlanders die betaald
werk verrichten. Het onderzoek vond plaats door de vragenlijst voor te leggen aan een online panel.

LET OP: De gratis dashcam (ter waarde van € 49,95){is alleen voor lezers van deze krant die telefonisch contact opnemen,{NIET via www.polisdirect.nl verkrijgbaar.

Bel{nu gratis 0800 0707 voor{onze speciale aanbieding!
- Persoonlijk advies over je autoverzekering

- Oªerte met een zeer scherpe premie

- Gratis dashcam{t.w.v. €{49,95 bij het afsluiten van een autoverzekering voor 1 juli 2013

Geniet ook van de vele extra’s en voordelen waar je als klant bij Polis Direct recht op hebt!

Kijk voor meer informatie op www.polisdirect.nl

Wie goed rijdt.
Krijgt zijn verdiende loon.

Stap ook in de wereld waar Goed Rijden loont!

Een wereld waar je gestimuleerd en geholpen 

wordt om goed te rijden. Waar verzekeren meer 

is dan alleen een polis. Waar{we samenwerken 

om mensen goed te laten rijden en ze daarvoor 

belonen.

ADVERTORIAL
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‘De trend is: baas over eigen buidel’
We maken ons te veel zorgen over het pensioen en zitten te veel op ons geld. Personal finance

deskundige Rob Goedhart werkt voor het Nibud aan het huishoudboekje van de toekomst.

“Financiële dienstverleners zien geld nog te veel als doel.”

TEKST HANNE REUS BEELD PETER ELENBAAS

Hij adviseerde de Consumentenbond, is

voorzitter van het Steunfonds Probleem-

hypotheken dat de belangen behartigt van

DSB-gedupeerden en werkt bij het Nationaal

Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

aan de ontwikkeling van het huishoudboekje

van de toekomst: de APP (AFAS Personal

Plus). Rob Goedhart (1956) is deskundige op

het gebied van Personal Finance. In

samenwerking met het softwarebedrijf AFAS

werkt hij aan een online hulpprogramma

waarbij consumenten alle complexe

financiële producten – dus hypotheek,

lijfrentes, levensverzekeringen, pensioen

etcetera – in één overzicht krijgen. De APP

moet nog een echte naam krijgen. Het

huishoudboekje dat gaat over inkomen en

uitgaven van nú is er al. Maar rond komende

zomer zijn er dus meer functies beschikbaar.

Om te weten wat je later hebt, of mist.“Want

daar is nu hard voorlichting voor nodig: de

risico’s van geld in de toekomst.”

WAAROM IS DIE VOORLICHTING NODIG?

“Omdat mensen steeds meer zelf hun

financiële plaatje in kaart moeten brengen.

En sinds 1 januari kan ze dat ook nog geld

gaan schelen. Financieel adviseurs mogen

immers niet meer voor provisie werken. Dus

rekenen ze uurprijzen. Hoe meer werk je zelf

vooraf doet, hoe minder uren een adviseur er

aan kwijt is. Daarbij zou het makkelijk zijn

als alle financiële organisaties zoals banken

en verzekeraars hun informatie digitaal

beschikbaar stellen aan de consument. Dat

willen ze nu niet, maar binnen een paar jaar

verwachten we dat dat in Nederland net zo

gebruikelijk is als het nu in Amerika is.”

HOE WEET JIJ DAT?

“Ik ben zelf financieel adviseur geweest. Als 

adviseur in dienst verkocht ik verzekeringen

waarvan ik op een dag dacht: ik weet niet of

jij deze verzekering, die ik je nu verkoop, wel 

nodig hebt. Toen ben ik er mee gestopt en in 

1991 voor mezelf begonnen. Alleen advies 

en voor een uurprijs. Het advies kostte mij 

meestal maar een uurtje. Maar de schoenen-

doos leeg kloppen en ordenen kostte uren.

Op basis van die ervaring heb ik later bij de 

Consumentenbond meegewerkt aan het

initiëren van mijnpensioenoverzicht.nl. Een

online overzicht van al je pensioenrechten.

Daar riepen de pensioenfondsen eerst ook 

van: ‘Dat kan helemaal niet!’. Maar de 

website is er nu en wordt veel gebruikt. Nu 

willen we dus bij het Nibud iets soortgelijks 

zodat alle financiële producten overzichte-

lijk bij elkaar staan.”

HOE WERKT HET?

“Je zoekt je gegevens uit en die vul je online 

in. Dat is even een werkje, maar je kunt het 

altijd tijdelijk stoppen, om later verder te 

gaan. Het wordt dan bewaard en je kunt het 

overzicht oproepen wanneer je wilt.

Vervolgens komen de what if ’s. Dus

“Ja, die zit er zeker ook tussen.

Door de gevolgen voor je pensioen-

opbouw te schetsen en wat je daarna

maandelijks overhoudt.”

EEN MINDER ROOSKLEURIG PLAATJE: JE

PARTNER OVERLIJDT…

“Ja, niet leuk. Mensen hebben dan ook 

doorgaans nog nauwelijks een minuut 

aandacht voor zoiets als dit, of een 

onderwerp als pensioen. Maar er is veel 

veranderd in de sociale voorzieningen. En 

de samenleving is ook veranderd, waardoor 

die voorzieningen ook niet altijd meer zo 

vanzelfsprekend zijn. Het is dus belangrijk 

om op de hoogte te zijn.”

EEN NIEUWE TIJD VRAAGT OM EEN NIEUWE

AANPAK?

“In ieder geval om een individuele aanpak.

Een voorbeeld: laatst belde een mevrouw 

het Nibud, met de vraag van welk geld haar 

moeder moest leven, nu haar vader was over-

leden. Hij was net met pensioen gegaan, maar

had geen nabestaandenpensioen geregeld.

Vanuit de Algemene Nabestaandenwet

hebben mensen geboren voor 1950 recht op 

een nabestaandenuitkering als de partner

overlijdt (voor 1956 mocht een getrouwde 

vrouw niet werken, red.). Maar zij was jonger.

En had geen kinderen meer onder de 18,

want dan had ze ook nog recht op iets gehad

– dus wat kreeg deze weduwe? Niets. Op dit

soort dingen moet je voorbereid zijn.”

IS DAT DE TREND: BAAS OVER EIGEN BUIDEL?

“Ja.”

KOMT DIE TREND VOORT UIT DE CRISIS?

“Ik denk dat het voortkomt uit de com-

plexere situatie waarin we zijn geraakt vanaf

de jaren zeventig. Tot die tijd was een

huishouden heel gestructureerd. Pa werkte,

moe zorgde voor de kinderen. Dus als pa 

overleed of niet kon werken, moest er geld 

zijn. Daar kon de overheid heel gestructu-

reerd op inspelen. Tegenwoordig is dat niet

‘Er was een tijd waarin 
overheid en werkgevers 
heel erg goed voor 
ons zorgden’

knoppen met daaronder een overzicht van 

je financiële situatie als… ik mijn baan 

verlies? Of als mijn partner zijn baan 

verliest? Wat als ik een huis koop? Of wat als 

ik arbeidsongeschikt wordt? Of, iets wat 

mensen misschien nog het moeilijkst

vinden, als ik overlijd? Of mijn partner? 

Daarbij wordt het vooral simpel gehouden.

De Cees en Carla consument moeten het 

ook nog begrijpen. Misschien zelfs een 

beetje leuk vinden. Rond deze zomer 

moeten die functies online gaan. Kosten

voor de gebruiker: 36 euro per jaar.”

WAT ALS… JE VROEGTIJDIG WILT STOPPEN

MET WERKEN?

Elke maand geld 
overhouden?
Geef jezelf 12 weken
Kom jij uit met je geld? Of is het elke maand weer 
een uitdaging? Leer in 12 weken ‘Stap voor stap 
rondkomen’. En houd voortaan maandelijks geld over.

Meer weten of je direct
opgeven? Kijk op
www.geldinzicht.nl 

Training ‘Stap voor stap rondkomen’
� 12 weken intensieve begeleiding 
� Kostbare tips en persoonlijk financieel plan
� Online leeromgeving

Bekijk een 
filmpje van 
de training

Heel 
Nederland 
financieel
slimmer!

Vast netto
rendement

tot 6%
excl. btw gedurende 5 jr*

*vraag naar de mogelĳkheden
& voorwaarden

GEZIEN

OP TV!

BELEGGERS OPGELET!

• Fraaie recreatiewoningen met hoog afwerkingsniveau

• Professionele verhuur via Landal GreenParks

• U bent elk weekend van harte welkom tĳdens het Open Huis

• Buitenhuis incl. ruime kavel eigen grond v.a. €197.000,- excl. btw v.o.n.

meer informatie:
0548 - 538 750

Bekijk het totale aanbod op uwbuitenhuis.nl

Unieke buitenhuizen te koop op de mooiste

recreatieparken van Nederland
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HOE BESTEED 

EEN GEMIDDELD 

NEDERLANDS GEZIN 

HAAR INKOMEN?

Een gemiddeld Nederlands

gezin – anderhalf verdieners

met twee kinderen – heeft

zo’n 3000 euro te besteden.

Hoe zou hun begroting er uit

zien? Het Nibud publiceert

jaarlijks voorbeeldbegrotin-

gen voor verschillende

leefsituaties in het Budget

handboek. Hier de begroting

van de fictieve Cees, Carla en

de kinderen in 2013.

Cees en Carla leerde elkaar

kennen toen ze beiden al

carrière hadden gemaakt.

Carla is zzp’er en kon daarom,

toen er kinderen kwamen,mak-

kelijker wat minder gaan wer-

ken. Ze kochten ook een huis,

een leuke vijfkamer woning

met centrale verwarming. 597

euro zijn ze maandelijks kwijt

aan hypotheeklasten. Daar

komen nog gas, elektriciteit,

water en gemeentelijke

heffingen bij om op een bedrag

van 846 aan woonlasten uit te

komen. Tel daar nog telefonie,

internet, televisie (77) en

verzekeringen (305) bij op. En

niet te vergeten studiekosten

(34 euro, de kinderen genie-

ten nog geen opleiding), abon-

nementen en contributies voor

clubjes (86) en sport en reis-

kosten (170). Maandelijks zijn

ze daarmee aan vaste lasten

1518 euro kwijt. Aan zaken als

inrichting, kleding, uitgaan en

vakantie geven ze in totaal 816

euro uit. Zo blijft er 666 euro

over voor dagelijkse bestedin-

gen als eten, snoep en andere

huishoudelijke uitgaven. Echt

sparen voor de langer termijn,

doen ze niet. Alle uitgaven

consumeren het inkomen op.

9

Neem contact op met 

WWJB voor een gastles

BEKIJK OP WWJB.ORG
DE WORKSHOPS 

VOOR FINANCIËLE 
EDUCATIE

www.edgie.nl

Doe de Geldtype test 
op Edgie.nl

…en krijg persoonlijke tips.

Test je MoneySkills 
op Edgie.nl

…en leer hoe je rijker kunt worden.

Geldles op school?

WWJB heeft diverse (gast-)

lessen voor school en studie.

meer zo voorspelbaar. Situaties zijn 

gecompliceerder, er zijn tweeverdieners,

mensen hebben niet altijd een baan, maar 

zijn ook zzp’er, werken vanuit huis, of niet,

zijn getrouwd, of niet. En de overheid treedt 

terug. Het denken over zelfvoorzienend zijn

en wat de overheid voor ons doet, daar zit 

tegenwoordig een discrepantie tussen.”

ER WORDT MINDER GOED VOOR ONS GEZORGD?

“Er was een tijd waarin overheid en

werkgevers heel erg goed voor ons zorgden.

Dat is minder. Het is nog steeds niet slecht 

in ons land, maar je moet wel naar je eigen 

situatie kijken.”

DE ZORGEN OVER ONS PENSIOEN; ZIJN DIE

TERECHT?

“Daar doen we soms iets te paniekerig over.

We zijn het rijkste pensioenland ter wereld.

Wij hebben echt een bak met geld, in 

pensioenreserves hebben we meer dan een

biljoen. Maar er wordt continu gekeken naar 

hoe die spaarpot zich verhoudt tot de 

samenleving. En daarbij is onlangs gebleken 

dat er niet genoeg in zit om ook de jonge 

generatie, de dertigers van nu, straks van 

hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn. De

een wil wellicht iets heel anders doen met

zijn pensioen dan de ander.”

HET IS NIET, HOE MEER GELD, HOE BETER?

“Nou, in Nederland zijn we geneigd om op 

ons vermogen te gaan zitten. Veel vermo-

gensbeheerders raden ons dan ook alleen 

maar aan het te laten groeien. Maar ze 

moeten ook eens helpen het verantwoord af

te bouwen en te gebruiken voor een leuk 

leven. In Amerika is dat heel normaal. Hier 

nog niet en dat moet veranderen. Vooral bij 

financiële dienstverleners. Hun mindset

moet sowieso anders worden. Een huis 

kopen staat bijna gelijk aan een hypotheek 

leveren. Maar is dat het doel? Mensen gaan 

niet voor die hypotheek, ze gaan voor dat 

leuke huis. Voor kinderen een toekomst

bieden, niet voor de studiespaarrekening.

Dus financiële dienstverleners moeten zich

niet blindstaren op de bedragen, maar 

kijken hoe je het voor de consument zo kan 

regelen dat hij de dingen kan doen die hij 

leuk vindt. Natuurlijk binnen de financiële

mogelijkheden. Maar geld is een middel,

niet een doel op zich.”

‘We doen te paniekerig 
over het pensioen’

‘Financieel advies kost misschien een uurtje, 
maar de schoenendoos leegkloppen kost uren’

pensioen te voorzien. En mede daarom 

wordt er nu gekort op uitkeringen van de 

senioren. Natuurlijk is het verstandig om

daar af en toe naar te kijken, maar daar 

vooral ook de vraag bij te stellen: is dat erg? 

Dus zet het af tegen je uitgaven.”

 HOE KUN JE INSCHATTEN OF JE GENOEG HEBT?

“Met de nieuwe Afas Personal Plus heb je

straks overzicht van je inkomsten nu, en later,

maar ook van je eigen uitgaven. Die kun je

ook vergelijken met de uitgaven van iemand

met hetzelfde inkomen en huishouden als jij,

dankzij de databank van het Nibud. Maar dat

SMART FACTS

Als Rob Goedhart geen 

financieel adviseur was geweest 

dan was hij…

“Op de middelbare school dacht ik

aan binnenhuisarchitect of sport-

leraar. Misschien ben ik toch meer

in de wieg gelegd voor financieel

adviseur. Als jongetje van tien

werd ik al boos op de mevrouw van

de Nutsspaarbank, die f 1,67 in

mijn spaarbankboekje bijschreef in

plaats van f 1,68 wat ik berekend

had. Ja; ook toen al vond ik dat de

consument netjes en fair behan-

deld moest worden bij het regelen

van zijn geldzaken. Haha!”

www.smartmediapublishing.com

WIL JIJ EEN 
INTERNATIONALE 

CARRIÈRE?
Smart Media is een snelgroeiend mediabedrijf 

waar jij het heft in handen hebt. Wij bepalen jouw 
limieten niet, dat doe jij!

Wij weten hoe belangrijk het is om het juiste personeel
te hebben. Daarom bieden we goede werknemers de

kans om snel door te groeien naar een sleutelrol binnen
onze organisatie. Zo is er het voorbeeld van onze zeer

gewaardeerde collega Jeroen Minnee. Net zoals iedereen
kwam hij binnen als project manager met een sterke sales
drive. Zijn doorzettingsvermogen, ambitie en lef brachten

hem naar Zwitserland waar hij nu sales manager is.

Interesse in een net zo succesvolle carrière als Jeroen?

Mail!
vacature.pm@smartmediapublishing.com



10
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omaar wat berichten van het laatste halfjaar.

U zult zich ongetwijfeld wel eens afvragen

wat dit voor u betekent. Bouwt u wel genoeg

pensioen op? En kunt u nog wel rekenen op het geld

dat in uw huis zit? Daarbij werken veel mensen

tegenwoordig parttime en wisselen wel eens van

werkgever. Of werken zelfstandig. Allemaal factoren

die van invloed zijn op uw pensioensituatie.

Begin op tijd
Wilt u met uw pensioen niet helemaal afhankelijk zijn

van anderen, dan is het verstandig om zelf een aanvul-

ling te regelen. Zodat u meer zekerheid heeft voor later.

Het is verstandig om op tijd te beginnen.

Zekerheid voor later
Kiest u voor een (aanvullende) pensioenvoorziening, dan

is het wel zo prettig om vooraf te weten welk kapitaal u 

later krijgt om te gebruiken voor een pensioenaanvulling.

En dat u die later aan kunt passen als uw situatie veran-

dert. U weet tenslotte nooit hoe uw leven verloopt. Heeft

u een partner en/of kinderen? Dan wilt u waarschijnlijk

ook een voorziening die zorgt dat uw nabestaanden goed

verzorgd achterblijven als u er niet meer bent.

Garantie Plan
U kunt dit uitstekend regelen met één verzekering: 

het Garantie Plan van Erasmus Leven

• een vooraf gegarandeerd eindkapitaal

• flexibel aan te passen naar meer of minder premie

• zekerheid voor de nabestaanden zoals u dat wilt.

Uiteraard ook flexibel aan te passen Q

Op erasmusleven.nl/genoegpensioen kunt u alvast een 
berekening maken. Daar leest u ook meer over ons 
Garantie Plan.Wilt u advies of een berekening op maat? 
Ga dan naar uw adviseur. Erasmus Leven is onderdeel 
van Delta Lloyd Levensverzekering NV.

Heeft u straks genoeg pensioen?
Pensioen niet meer zeker, AOW-leeftijd naar 67, dalende huizenprijzen…

ADVERTORIAL

TOE KOMST PE NSIOE N

Een zorgeloze oude dag begint nu
Sparen voor later is voor de 

meeste jongeren letterlijk 

een zorg voor later. Wie 

echter wil genieten van een 

onbezorgde oude dag, moet 

nu al nadenken over de 

invulling daarvan.

TEKST SUZANNE WIJERS

Twintigers en dertigers van nu lijken

zich nog weinig te bekommeren om 

hun financiële situatie na hun 

pensioenleeftijd. De vele wijzigingen

maken de materie er niet gemakkelij-

ker op en de meeste jongeren hebben 

de instelling ‘dat zie ik tegen die tijd 

wel weer’. Maar wie zekerheid wil voor 

later, zal zich toch op tijd moeten 

verdiepen in het onderwerp.

“JONGEREN KUNNEN zich moeilijk een 

voorstelling maken van hoe het

pensioen eruit gaat zien”, vertelt Thea

Hazel, directeur van de stichting Weet

Wat Je Besteedt. “Ze vinden de

materie complex en onzeker en steken

daarom hun kop in het zand.” De

stichting, die er op is gericht jongeren

te helpen beter met hun geld om te

gaan, en enkele pensioenuitvoerders

lieten vorig jaar door communicatie-

bureau YoungWorks een onderzoek

uitvoeren naar de pensioenbeleving

onder jongeren. Daaruit bleek

voornamelijk dat de pensioenkennis

van jongeren onder de maat is. Ze

concentreren zich liever op het heden

dan op de toekomst. “Jongeren leggen

liever geld opzij voor korte termijn-

doelen zoals een vakantie of een

koopwoning. Bewust sparen voor

later doen ze nauwelijks, hoewel ze

wel beseffen dat dat belangrijk is.”

DE MEESTE JONGEREN zijn ervan 

overtuigd dat langer doorwerken

onvermijdelijk is, wil het huidige

pensioensysteem nog kunnen

functioneren, zo blijkt uit het

onderzoek. Hazel: “Het overgrote deel

vindt dat trouwens geen probleem. Uit

eerder onderzoek is zelfs gebleken dat

jongeren solidair zijn met de ouderen

van nu en willen ‘meebetalen’ aan hun

toekomst. Mits zij hetzelfde terug

kunnen verwachten in de toekomst.”

Daar zijn de meeste jongeren echter

niet zo zeker van. Niet voor niets traden

jongeren deel uitmaken van de top van 

pensioenfondsen hopen zij te 

voorkomen dat de rekening naar de 

volgende generatie gaat.

UITERAARD WILLEN de jongeren ook

het pensioenbewustzijn in hun

leeftijdscategorie vergroten. Want met

een AOW-uitkering en werkgevers-

pensioen redden de huidige jong-

volwassen het op latere leeftijd

wellicht, maar tegen die tijd moeten zij 

misschien wel hun uitgavenpatroon

aanpassen en dat wil of kan niet 

iedereen. Naast de AOW-uitkering en

het werkgeverspensioen is zelf sparen

voor de oude dag, de zogenaamde 

derde pijler, daarom verstandig. Wel of

niet zelf sparen voor pensioen is

grotendeels afhankelijk van de wensen

en vaste lasten. Moet je je hypotheek

nog afbetalen? Wil je nog regelmatig op

vakantie? Leuke dingen blijven doen?

Of juist meer tijd besteden aan die dure

hobby? Dan is het zeker verstandig zelf

een buffer op te bouwen.

“EERST MOET JE VOOR jezelf bepalen

hoeveel je maandelijks kunt missen 

om opzij te zetten voor je pensioen”,

zegt personal finance-journalist Paul 

van der Kwast.“Als je geen bedrijfspen-

sioen hebt, mag je daar tot een bepaald 

maximum – dat afhangt van je 

inkomen – belastingvrij geld voor 

sparen. Je mag de pensioenpremie van 

je bruto-inkomen aftrekken en je

betaalt pas inkomstenbelasting over

het gespaarde bedrag als je het

krijgt uitgekeerd.” Voordeel is dat

65-plussers in een lagere belasting-

schaal valt en netto dus meer

‘Jongeren leggen 
liever geld opzij voor 
korte termijndoelen’

‘Als je geen 
bedrijfspensioen 
hebt, mag je daar 
tot een bepaald 
maximum belastingvrij 
geld voor sparen’ 

Thea Hazel

Paul van der Kwast

Paul van der Kwast: “Je mag de pensioenpremie van je bruto-inkomen 

aftrekken en je betaalt pas inkomstenbelasting over het gespaarde bedrag als 

je het krijgt uitgekeerd.”

daarom enkele twintigers onlangs toe

tot de deelnemersraad van de twee

grootste pensioenfondsen van ons land.

FNV Jong en CNV Jongeren noemen

dit een mijlpaal. Het aantal jongeren

in de top van pensioenfondsen is

volgens de twee jongerennetwerken

namelijk nog minimaal. Nu meer

overhouden. Ook betalen zij over

het gespaarde pensioenvermogen

geen vermogensbelasting.

DAN IS ER NOG DE keuze tussen sparen 

of beleggen. Voor beide vormen van

pensioen opbouwen kunnen

consumenten zowel bij een bank als

bij een verzekeraar terecht. “Je mag

overigens niet ‘banksparen’ als je via je

werk al pensioen opbouwt”, zegt Van

der Kwast. “Wat je opzij legt, is

bovendien aan maximumregels

gebonden.” Wie kiest voor beleggen,

heeft de kans op een hoger rendement

en dus een hoger pensioen, maar

loopt ook meer risico; het pensioen

kan lager uitvallen. Bovendien is de

kostenstructuur niet altijd duidelijk.

Kortom: bepaal hoeveel risico je wilt

nemen en zorg ervoor dat je begrijpt

wat je doet. Dan pas ga je een

zorgeloze oude dag tegemoet.

3 VRAGEN AAN…

GIDEON LAMOT 

Senior marktmanager

Pensioen Avero Achmea

Q WAT IS PENSIOENGERICHT

BELEGGEN?

“Bij pensioengericht beleggen

houd je rekening met de

daadwerkelijke periodieke

pensioenuitkering na

pensionering. Aan beleggen

voor je pensioen kleeft een

aantal risico’s. Tijdens de

opbouwfase ben je afhankelijk

van het beleggingsrendement

over je pensioenkapitaal. Je

bouwt gedurende de looptijd

een kapitaal op, maar hoeveel

euro je maandelijks krijgt is

onder meer afhankelijk van

de marktrente op het

moment van pensionering. Bij

pensioengericht beleggen

houd je in je beleggingsbeleid

rekening met dit ‘aankoopmo-

ment’ op de pensioendatum.”

Q IS JE DOEL NIET GEWOON HET 

HOOGSTE RENDEMENT?

“Nee. Het doel van pensioen-

gericht beleggen is dat de

deelnemers een zo hoog

mogelijke pensioenuitkering

krijgen in relatie tot het risico

dat ze willen lopen en dat past

bij hun levensfase. Naarmate

de pensioenleeftijd nadert,

bouw je de risico’s af door

steeds meer in langlopende

obligaties te beleggen.”

Q WAT IS HET VOORDEEL?

“Daarmee schakel je de

invloed van de marktrente op

de pensioenuitkering

grotendeels uit. De rende-

menten op deze obligaties

ontwikkelen zich tegenge-

steld ten opzichte van de

marktrente. Zo hebben

werknemers wanneer zij de

pensioendatum naderen goed

zicht op de pensioenuitkering

die ze gaan ontvangen.”

�

�
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Dakisolatie
bespaar per jaar

€ 575,-

Spouwisolatie
bespaar per jaar

€ 690,-

Bodemisolatie
bespaar per jaar

€ 185,-

Als er één goed moment is om u te ver-
zekeren van behaaglijke warmte in huis, 
dan is het wel nu. Natuurlijk kunt u er op 
los gaan stoken. Maar dat is duur en 
bovendien extra belastend voor het milieu. 
Kijk daarom eens wat goede isolatie voor 
u doet. Het verhoogt uw wooncomfort en 
levert u forse besparingen op. 

Een aangenaam binnenklimaat biedt comfortabele
warmte in de winter en verkoeling in de zomer. 
Dit bereikt u door uw woning verantwoord te iso-
leren. U verhoogt uw wooncomfort en verlaagt 
uw energielasten. Dat laatste is ook heel aange-
naam met het oog op de toekomst. Energie wordt 
immers steeds duurder. Naar verwacht zijn bin-
nen nu en 10 jaar de energiekosten de grootste 
post van uw maandelijkse woonlasten! 

Snel terugverdiend
Comfort Company is gespecialiseerd in het isole-
ren van woningen door heel Nederland. Voor de 
spouwmuur- en bodemisolatie maakt het bedrijf 
gebruik van hoogwaardige EPS isolatieparels. 
Daken worden aan de binnenkant geïsoleerd met 
speciale EPS sandwichelementen. De vakman-
nen van Comfort Company klaren de klus snel en 
schoon, zonder noemenswaardige overlast. Een 
spouwmuurisolatie neemt doorgaans één  dag in 
beslag. En de rekening? Die valt alleszins mee. 
Ook al doordat over het isoleren van woningen 
maar 6% BTW wordt berekend. De kosten van 
een gemiddelde woningisolatie door Comfort 
Company worden binnen 3 tot 5 jaar terugver-
diend op de gasrekening. Bekijk het ook eens 
andersom. Reken eens uit hoeveel geld u de 
komende jaren weggooit als u niet isoleert.     

Gevel, dak en vloer 
Voor de spouwmuurisolatie gebruikt Comfort 
Company een systeem met EPS isolatieparels. 
Deze parels  hebben een superieur isolatiever-
mogen en worden door boorgaten in de buiten-
zijde van de gevel in de spouw geblazen. Er wordt 
meteen een speciale lijm toegevoegd, waardoor 
een duurzame isolatiemassa ontstaat. Het systeem 
laat waterdamp door en is ongevoelig voor vocht. 
Met andere woorden: vocht in de woning kan on-
belemmerd door de muren naar buiten trekken. 
Voor isolatie van de bodem worden de isolatie-
parels in de kruipruimte geblazen. Deze isolatie 

helpt een koude vloer, mu�e lucht in de woning 
en/of condens- of schimmelvorming te voor-
komen of te verminderen. Bij dakisolatie gebruikt 
Comfort Company speciale Unidek RenoFast 
sandwichpanelen. Deze stootvaste panelen  worden
luchtdicht gemonteerd op de binnenzijde van het 
dak. De panelen zijn mooi wit afgewerkt aan 
de zichtzijde. In combinatie met de verzorgde 
montage ontstaat een strak, fraai en prima iso-
lerend binnendak.       

Voor een gratis afspraak/offerte 
ga naar www.comfort-company.nl

Verzeker u nu van comfortabele 
warmte in de winter.

Aangenaam 
wonen en 
kosten besparen 
is een kleine 
moeite.

Nu uw woning isoleren loont!

* Bedragen gebaseerd op gemiddelde waardes van een gemiddelde vrijstaande woning.

*

*

*

 info@comfort-company.nl

www.comfort-company.nl

ADVERTORIAL

“Overzichtelijk
besparen!”

Een persoonlijke lening, creditcard, roodstand bij de bank en een

aankoop op afbetaling. Heeft u ook meerdere kredieten waar u

maandelijks aan betaalt? Mogelijk kunt u hierop besparen door ze

samen te voegen in één overzichtelijke lening. Geldlenen.nl helpt

u hier graag mee! Als marktleider bemiddelen wij voor grote

financieringsmaatschappijen in Nederland. Zo gaan wij voor u

op zoek gaan naar die lening die voldoet aan uw kredietwensen!
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I NSPI RATI E WON E N

OPLADERS ZIJN 

ENERGIEVRETERS

Tegenwoordig hebben we

overal een oplader van: van

onze tablet, onze telefoon,

onze laptop. En we kunnen

niet zonder deze apparaten,

dus we willen er zeker van

zijn dat ze altijd voldoende

opgeladen zijn. Veel mensen

laten hun oplader in het

stopcontact zitten als hun

telefoon of tablet is opgela-

den. Ze zijn zich er door-

gaans niet van bewust dat

ook dit stroom kost. Dit is

echter wel het geval. Dus

zorg ervoor dat je alle

opladers uit het stopcontact

haalt wanneer je klaar bent

met opladen. Houd alle

opladers bij elkaar en berg

ze op een vaste plek op. Op

deze manier raak je ze niet

kwijt, en bespaar je ook nog

eens energie

UIT IN PLAATS 

VAN STAND-BY

Door slim met apparatuur om

te gaan kun je al energiekos-

ten besparen. Zet je televisie

en laptop gewoon uit op

momenten dat je ze niet

gebruikt. Op jaarbasis

verbruikt een huishouden

gemiddeld namelijk 450 kWh

aan apparaten die op

stand-by staan. Dit komt neer

op zo’n honderd euro per

jaar! Je betaalt dus voor iets

dat je niet gebruikt. Zet je

deze apparaten uit, dan

verminder je het verbruik al

met tweederde. Hiermee

bespaar je niet alleen energie,

maar ook tientallen euro’s.

Ben jij iemand die dit

sluipverbruik wil voorkomen,

maar het steeds vergeet?

Maak dan gebruik van

zogenaamde standby-killers.

Denk bijvoorbeeld aan een

grote stekkerdoos waarmee

je al je apparaten in één keer

uit kunt zetten.

Bespaar energie, verbeter comfort
Er is meer aandacht voor

energie besparen dan ooit.

De tv-spotjes vliegen je

om de oren. Maar wist je

dat energiezuinig ook heel

simpel kan zijn?

TEKST KOOS PLEGT EN DENNIS MENSINK

De maandelijkse energielasten liegen er

niet om tegenwoordig. Dus wie wil dat

nou niet, een lagere energierekening?

Veel mensen hebben er echter nog altijd

weinig vertrouwen in, omdat ze

verwachten veel extra moeite te moeten

doen om energie te besparen. Natuur-

lijk: door bewuster gebruik van appara-

tuur breng je je energierekening al een

heel stuk omlaag. Denk aan het gebruik

van led-verlichting, energiezuinige

apparaten. Maar een echte klapper maak

je door je stookkosten naar beneden te

brengen. En ook dit is doorgaans een

stuk eenvoudiger dan je denkt.

“DOOR DE JARENLANGE groei van de 

welvaart is het energieverbruik

gestegen”, zegt Erik Franke, voorzitter 

van Stichting PassiefHuis Holland.

“Doordat we meer energie verbruiken,

zijn de totale energiekosten ook 

gestegen.” Maar je kunt er wel voor 

zorgen dat de energiekosten in huis zo

laag mogelijk zijn. Franke wijst op het 

feit dat je een zogenaamd actieplan 

kunt maken om je woning zodanig aan 

te passen dat je energiekosten omlaag 

gaan.“Dit kun je doen wanneer je van 

plan bent je huis te verbouwen of uit te 

breiden, maar ook als je weet dat je 

nog lange tijd in je huis blijft wonen.”

Daarbij kun je al flinke slag slaan met 

behulp van relatief kleine ingrepen. Zo

is het zaak om bij het opstellen van het 

actieplan allereerst een blik te werpen

op de ‘schil’ van de woning.“Kijk eens 

of de isolatie van je huis wel goed is. Is 

dat niet het geval, dan kun je het dak,

de gevels en de vloeren extra isoleren.”

Op deze manier breng je de energie-

kosten omlaag en het comfort 

omhoog. Door slechte isolatie gaat er 

namelijk veel kostbare warmte 

verloren en zijn de stookkosten 

onnodig hoog. En je wilt natuurlijk 

niet betalen voor warmte die naar 

buiten verdwijnt.

EEN GOEDE vloerisolatie kost voor veel 

woningen 1.000 tot 2.000 euro. Zeker 

wanneer je zelf handig bent en de

kruipruimte ingaat, zodat je op 

arbeidsloon bespaart, is het een 

investering die zich snel terugverdient.

“Let bij isoleren op een goede 

met de buren of zij hun woning 

ook willen aanpassen om de energie-

kosten te verlagen.“Als het hele 

woonblok voorzien is van goede 

isolatie, dan kan de warmte nergens 

ontsnappen. Op deze manier isoleer 

je maximaal en bespaar je maximaal 

op energiekosten.”

MAAR BESPAREN OP energie doe je niet

alleen door minder te verbruiken,

maar ook door andere vormen van

energie te gebruiken. Niet voor

niets zien we de laatste tijd steeds

meer zonnepanelen op daken van

particuliere woningen. Fraai of

niet, hiermee wek je je eigen energie

op en bespaar je dus zeker op je

energiekosten. De gemiddelde

terugverdientijd is momenteel minder

dan tien jaar. Na die tijd heeft u

uw investering terugverdiend en gaat

u er echt van profiteren.

DOORDAT NEDERLANDERS zich steeds 

meer bewust zijn van de bespaar-

mogelijkheden op energie verrijzen er 

meer zogenaamde passieve huizen.

Dit zijn klimaatvriendelijke woningen 

waarbij tijdens het bouwen sterk op 

energiezuinigheid wordt gelet. Aan het

wonen in een passieve woning zijn 

niet alleen financiële voordelen

‘Het enige verschil
met mijn vorige
woning is dat ik af
en toe de filters van
het luchtsysteem
schoon moet maken
met de stofzuiger,
zodat de lucht
schoon blijft’
Yvonne van ‘t Westende

‘Door de kleinste
kiertjes kan al veel
warmte verdwijnen.
Door hier goed op
te letten bespaar je
tot twintig procent
op je energiekosten’
Erik Franke

verbonden, ook het comfort staat hoog 

in het vaandel. De woningen zijn 

namelijk erg goed geïsoleerd en 

kierdicht. Hierdoor koelen zij tijdens

koude winters nauwelijks af en 

warmen ze ’s zomers niet te veel op. De 

temperatuur is dus erg stabiel,

waardoor je gemakkelijk en snel de 

juiste temperatuur krijgt.

EEN MOOI VOORBEELD van de enorme 

besparingen die goed geïsoleerde

woningen met zich meebrengen is te 

vinden in de Zeeuwse plaats 

Grypskerke. Een klimaatvriendelijk

appartementencomplex dat hier staat,

‘Door de jarenlange 
groei van de welvaart 
is het energieverbruik 
gestegen’ ‘Ik krijg om de zoveel

tijd een overzicht van
mijn energieleveranciers
en ik sta eigenlijk’
altijd in de min’ 

Erik Franke

Yvonne van ‘t Westende

kierdichting”, waarschuwt Franke.

“Door de kleinste kiertjes kan al veel 

warmte verdwijnen. Door hier goed op 

te letten bespaar je tot twintig procent 

op je energiekosten.”Wie zijn woning

wil isoleren, doet er volgens Franke

verstandig aan dit gemeenschappelijk

op te pakken wanneer het geen

vrijstaande woning betreft.Woon je

 in een blok woningen of een twee-

onder-een-kapwoning? Bespreek dan 

genaamd Nimmerdor, is ontworpen

volgens de principes van het passief

huis-concept. Yvonne van ‘t Westende 

is sinds juni 2012 één van de bewoners 

van Nimmerdor. Zij bespaart duidelijk 

op haar energiekosten.“Ik krijg om de 

zoveel tijd een overzicht van mijn 

energieleveranciers en ik sta eigenlijk

altijd in de min. Gemiddeld bespaar ik

zo’n honderd euro per maand.” Van ‘t 

Westende ervaart het wonen in een

passieve woning als zeer prettig.

“De kamer is ’s ochtends snel op 

temperatuur en in de wintermaanden

is het er aangenaam warm.” Aan de 

binnenkant van de woning merkt ze 

nauwelijks dat haar woning energie-

zuinig is.“Het enige verschil met mijn 

vorige woning is dat ik af en toe de 

filters van het luchtsysteem schoon 

moet maken met de stofzuiger,

zodat de lucht schoon blijft. Maar dit 

is geen enkel probleem.” Kortom:

energiezuinig wonen is ook zeer

comfortabel. En de kans is groot dat u 

met een kleine ingreep al een flinke

besparing realiseert.



Haal de zon
nu ook in huis
Met zonnepanelen van

E.ON direct besparen op

uw energiekosten.

Tijdelijk slechts 6% BTW

op aanschaf en installatie. 

Kijk voor meer informatie

op: eon.nl/zonnepanelen

Heeft u een koopwoning? Vul dan onderstaande gegevens in. Dit geeft

E.ON een beeld van de mogelijkheden voor zonnepanelen. Voor een 

definitieve berekening komen wij de situatie ter plekke beoordelen.

1. Mijn contactgegevens

 Achternaam  M   V

Voorletters   Tussenvoegsel

 Straat   nr.

 Postcode   Woonplaats

 Telefoonnummer

E-mailadres

2. Hoe groot is het vrije dakoppervlak waar de zonnepanelen

komen ongeveer?

 Lengte:  meter Breedte:  meter

3.  Valt er gedurende de dag schaduw van een boom, dakkapel etc. 

op het vrije dakoppervlak?

  ja   nee

4.  Daktype 

  schuin dak    plat dak

5.  Zonoriëntatie van het vrije dakoppervlak*

  Oost        Zuid-oost   Zuid   Zuid-west   West

*  Een andere zonoriëntatie van het vrije dakoppervlak levert te weinig 

elektriciteit op om zonnepanelen te plaatsen.

6.  Mijn elektriciteitsverbruik op de laatste jaarafrekening was

 kWh

7. Ik wil een offerte aanvragen voor (kies 1 van onderstaande opties):

  Zon-Basis pakket (6 panelen)

  Zon-Plus pakket (8 panelen)

  Zon-Top pakket (10 panelen)

  Maatwerk (meer dan 10 panelen)

  Zonnepanelen voor  m2 dakoppervlak

  Zonnepanelen om jaarlijks kWh elektriciteit 

op te wekken

Stuur deze bon in een gesloten envelop zonder postzegel naar:

E.ON Klantenservice, Antwoordnummer 10018, 5600 VB Eindhoven.

* dit aanbod is geldig tot 1 juli 2013

Ja, ik vraag nu een vrijblijvende 
offerte aan en betaal slechts 
6% in plaats van 21% BTW op 
aanschaf en installatie.*

Direct online
offerte aanvragen

Eindelijk!

profiteer 
van de

�
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OVE R Z ICHT TI PS

Je beseft dat je geld dankzij inflatie en de lage rentestand alleen maar minder waard wordt 

op de bank. Tijd voor actie dus. Maar waarin moet je beleggen? En hoe? San Lie, hoofd 

research van Morningstar, en Karel Mercx, beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen, 

over 7 wijzen van investeren.  

TEKST DENNIS MENSINK

Investeren doe je zo

HEFBOOMPRODUCTEN: 

STOELRIEMEN VAST!

Turbo’s, sprinters, speeders: het komt op hetzelfde neer. Je

belegt in feite met geleend geld. “Met dat geld kun je flinke

rendementen maken, maar je kunt het ook kwijtraken”, zegt

Mercx. “Beleggen in deze producten is even spannend als

het casino.” Stoelriemen-vast-producten noemt Lie het. “Ze

zijn er voor mensen die het leuk vinden om korte ritjes te

maken. Je moet er niet van overstuur zijn als je geld kwijt-

raakt. Want je kunt zomaar je inleg kwijt zijn.”

OBLIGATIES: 

DEFENSIEVE 

CATEGORIE

Obligaties vormen volgens velen de basis van een beleg-

gingsportefeuille. Je leent als het ware je geld aan een staat,

overheid of bedrijf. “Over het algemeen gelden obligaties

als defensieve categorie en bestaat een goed gespreide

portefeuille voor een belangrijke pluk uit obligaties”, zegt

Lie. Zogenaamde high yield bonds vertegenwoordigen ech-

ter meer risicovolle bedrijven. Het rendement daarop is

dan ook hoger doorgaans. Mercx is momenteel niet enthou-

siast over obligaties qua rendement. “Voordeel voor Neder-

landse of Duitse staatsobligaties: de staat is een betrouw-

bare debiteur.”

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN: 

KERS OP DE TAART 

Beleggen in olie, valuta of goud? Het kan zeker, maar het

is de vraag in hoeverre je in deze categorie moet beleg-

gen. De risico’s zijn doorgaans behoorlijk fors. Bovendien

zijn het vrij onvoorspelbare producten, heeft het verleden

al uitgewezen. Voorspellingen rondom alternatieve beleg-

gingen komen zelden uit. “Wat de gek ervoor geeft”, vat

Mercx samen. “Ze vormen vaak de kers op de taart”, zegt

Lie. “Gaat het goed dan profiteer je ervan en vice versa.

Maar ik zie het als mogelijke kleine toevoeging van een

gespreide portefeuille.”

BELEGGINGSFONDSEN: HANDIG,

MAAR GEEN SUCCESGARANTIE 

Een beleggingsfonds is een beleggingsinstrument, dus een

manier om te beleggen in bijvoorbeeld aandelen, obligaties

of vastgoed. “Het grote voordeel van beleggingsfondsen is

dat er een actieve beheerder met verstand van zaken op

het fonds zit, die in feite namens jou belegt”, zegt Mercx.

Lie: “Heb je weinig verstand van beleggen én weinig tijd,

dan zijn fondsen een prima beleggingsinstrument, al is

het maar voor de spreiding. Goed je huiswerk doen is wel

een vereiste, aangezien de meeste beleggingsfondsen de

benchmark niet verslaan.”

VASTGOED: INFLATIE COMPENSEREN

Vastgoed is een beleggingscategorie die qua rendement en

risico tussen aandelen en obligaties in zit. “De rendementen

op vastgoedaandelen bewegen over het algemeen mee met

de beurs”, weet Mercx. “Je belegt eigenlijk in stenen”, zegt

Lie. “Dit kun je direct doen, via een eigen huis of een vast-

goed-cv, maar ook indirect, via vastgoedondernemingen.”

Vastgoed staat erom bekend dat het de inflatie compen-

seert, doordat verhuurders meer huur kunnen vragen. Lie:

“Leegstand is één van de risico’s, maar goed vastgoed kent

een relatief zeker rendement.”

AANDELEN: ESSENTIEEL

Als je belegt in aandelen ben je in feite mede-eigenaar van

de bedrijven waarvan je aandelen koopt. De winstgevendheid

van het bedrijf bepaalt mede de waarde van het bedrijf. “Je

deelt mee met het wel en wee van een bedrijf”, zegt San Lie.

Hij stelt dat aandelen essentieel zijn in een beleggingsporte-

feuille waarmee je een goed rendement wilt halen. Karel

Mercx, deelt die mening: “De beste aandelen die je kunt heb-

ben, zijn aandelen die jaarlijks hun dividend verhogen.”

TRACKERS: LAGE KOSTEN

Trackers zijn beleggingsfondsen die een bepaalde index

volgen. Bijvoorbeeld de complete AEX of de MSCI Europe.

Vanwege de grote spreiding is er sprake van een relatief

laag risico, behalve wanneer je bijvoorbeeld een tracker

koopt van een specifieke sector. De kosten voor een tracker

zijn relatief laag, omdat er geen actief beheer op zit. Mercx:

“Als je geen verstand van beleggen hebt; kies een zo breed

mogelijke index uit.”

iBeleggen, het eerste internetplatform 
voor online beleggingsadvies in Neder-
land. Verantwoord begeleid beleggen, 
tegen extreem lage kosten, dus met 
een beter rendement.

Vragenlijst invullen, rekening bij BinckBank
openen, geld storten en binnen een 

paar dagen kun je al beleggen. Orders 
uitbesteden is ook mogelijk. iBeleggen 
maakt beleggen simpel en bereikbaar.

Ga naar iBeleggen.nl en meld je aan. 
Makkelijk beleggen met hulp van 
onafhankelijk specialisten.

iBELEGGEN: WETEN IS DOEN!

ADVERTORIALADVERTORIAL

www.flexbeleggen.nl

Flexbeleggen biedt ook voor

de kleine belegger grote voordelen :

Flexbeleggen: flexibel 
beleggen zonder
transactiekosten

Gratis € 25,00 startkapitaal bij aanmelding

Minimum initiële storting slechts € 100,00

Gratis koersdata en gra¿eken

Geen bewaarloon of andere kosten

Begrijpelijk en gemakkelijk handelsplatform

Aandelen, indices, grondstoffen, valuta’s en ETF’s

Wereldwijde markten beschikbaar

BELEGGEN IS NIET GESCHIKT VOOR IEDEREEN EN KAN RESULTEREN IN HET VERLIEZEN VAN UW INITIËLE INLEG.

ZORG ERVOOR DAT U DE RISICO’S IN KWESTIE VOLLEDIG BEGRIJPT.





ADVERTORIAL



Hanson treedt op 10 december op in de

Tilburgse popzaal 013. Dat maakte de

band gisteren via zijn website bekend.

De Amerikaanse band start 3 decem-

ber in Glasgow met de Europese toer

voor de nieuwe plaat Anthem die 1 juli

uitkomt. De broers Zac, Taylor en Isaac

Hanson geven ook concerten in Duits-

land en Italië. Hanson scoorde wereld-

wijd een hit met MMMBop. De kaartver-

koop start zaterdag. FOTO: AFP

Hanson komt
naar Nederland

De vierduizend bezoekers met een deluxe

ticket voor Sensation mogen op zaterdag 6

juli twee uur langer doorfeesten. Het feest

in de Amsterdamse ArenA zelf duurt tot

zes uur, maar gaat voor hen door tot acht

uur ’s morgens. Na een recente verbou-

wing is er een grotere vipruimte en om dat

te vieren heeft ID&T een extraatje voor de

bezoekers met een duurder kaartje. Ze

krijgen ook een eigen line-up, met onder

meer dj’s Sneak en Onno. FOTO: ANP

Extraatje in vip
Sensation 

J.J. Abrams hoopt begin 2014 te kunnen

beginnen aan de productie van Star

Wars: Episode VII. „Waarschijnlijk, als

alles volgens plan loopt, verhuizen we

aan het einde van het jaar naar Lon-

den”, zegt hij tegen de Amerikaanse

entertainmentzender The Hollywood

Reporter. De nieuwe Star Wars zal naar

verwachting in 2015 in de bioscopen

draaien. Over de cast en de plot is nog

niets bekend.

Star wars fans
opgelet

Entertainment

Als ik dit werk

gratis zou moeten doen,
deed ik het nóg”, vertelt
Laidback Luke (36) over

zijn bestaan als dj. Bijna twintig jaar
staat hij nu achter de draaitafels, een
periode waarin hij en zijn collega’s
uitgroeiden tot de nieuwe supersterren
van de muziek. Hij heeft ondanks zijn
internationale succes nooit echt aan
die status kunnen wennen. „Toen ik
hiermee begon, draaide het helemaal
niet om beroemd worden, maar ge-
woon om het plezier. Het was veel
amicaler dan nu. Soms mis ik wel de
onschuld uit die tijd; dj’s zijn zichzelf

en hun succes continu aan het profile-
ren op de sociale media, sommige
collega’s kunnen elkaar niet uitstaan
omdat ze in elkaars markt zitten. Ze
vergeten wel eens dat er gewoon een
feestje gemaakt moet worden, dat er
mensen zijn die de hele week hard
werken om in het weekend één avond
los te kunnen gaan. Daar zou dit vak
om moeten gaan.”

Voor Jägerland-productie My Son
The DJ geeft Luke, geboren als Lucas
van Scheppingen, voor het eerst een
kijkje achter de schermen van zijn
eigen carrière. Hij heeft wel getwijfeld
over zijn deelname aan de documen-

tairereeks, want Luke houdt privé en
werk het liefst gescheiden. „Als jour-
nalisten bij me thuis wilden komen, of
filmploegen, hield ik meestal de boot
af. En ik wilde absoluut niet zo’n ’kijk
mij eens over de wereld vliegen in een
privéjet’-docu over mezelf. Maar de
persoonlijke insteek die ze in deze
serie gebruiken, sprak me wel aan. En
het was een kans om mijn ouders eens
in het zonnetje te zetten.”

Zijn ouders, inderdaad. Luke’s
Haarlemse vader en zijn Filippijnse
moeder komen in de korte film uitge-
breid aan bod. De laatste geniet in-
middels met volle teugen van zijn
muziek, de eerste (zelf geen onver-
dienstelijk muzikant) snapt de house
van zijn zoon na al die jaren nog
steeds niet helemaal. „Dat vind ik
jammer, dat hij niets heeft met de
muziek waar ik het hardst op ga. In
mijn stiekeme gabbertijd vond ik het
wel leuk om tegen mijn ouders te
rebelleren, maar ik heb altijd gehoopt
dat hij op een dag wel zou begrijpen
waar ik mee bezig ben.” De keuze voor
een loopbaan als dj viel in huize Van

Scheppingen destijds ook niet direct in
goede aarde. „Mijn vader zei: ’Er zijn
zoveel jongens die dit willen proberen.
Waarom denk jíj dat je het gaat ma-
ken?’ Dat heeft me alleen maar gesti-
muleerd om nóg harder mijn best te
doen, om te laten zien dat hij het mooi
mis had. En hij is er in de loop der
jaren wel flink van teruggekomen,
hoor.” 

Om het succes van Laidback Luke
kan dan ook niemand meer heen. De
dj doet jaarlijks honderden optredens
in binnen- en vooral buitenland en
ziet vaker een hotelkamer van binnen
dan zijn eigen huis. Gelukkig is zijn
Amerikaanse vrouw Gina ook dj,
zodat hij thuis in elk geval niet hoeft
uit te leggen waar hij mee bezig is.
„Het is zeker een voordeel dat ik mijn
leven deel met iemand die begrijpt
waarom ik zoveel tijd en energie in
mijn muziek wil steken, iemand die
dat zelf óók wil.” Op de vraag of hij
niet toch eens meer tijd aan zijn nor-
male leven zou willen besteden, moet
hij lachen. „Wat is normaal? Dit is het
normale leven voor míj. Ik heb het

juist altijd moeilijk gevonden om mijn
werk te laten liggen en iets burgerlijks
te gaan doen. Natuurlijk, ik moet ook
wel eens naar de supermarkt. Maar ik
werk liever keihard door aan een
nieuwe track, dan dat ik op Tweede
Paasdag naar een meubelboulevard
ga.”

Hij heeft bovendien ritueeltjes
ontwikkeld om zich overal ter wereld
thuis te voelen. „Het eerste wat ik doe
als ik op een hotelkamer aankom, is
mijn rolkoffer openklappen en mijn
slaapspulletjes uitstallen op precies
dezelfde manier als in mijn vorige
hotelkamer. Alles heeft zijn eigen
plekje. Ik heb er zelfs mijn huis op
aangepast. Ik heb zo’n kofferhouder
gekocht en ik heb het helemaal laten
stileren als een hotelkamer. Zo woon
ik altijd in een soort vijfsterrensuite.”
Dat vraagt uiteraard om een vervolg
op de documentaire en dan eentje die
écht bij de dj in de slaapkamer komt.
Dat zit er niet in. „Het was een mooie
momentopname, leuk voor mijn
ouders. Maar de deur gaat nu weer
gewoon dicht.”

Laidback Luke mist de onschuld
Laidback Luke brengt bijna de helft van zijn le-
ven door in hotelkamers en vliegtuigen en heeft
weinig op met de supersterrenstatus die dj’s te-
genwoordig genieten. In de korte film My Son
The DJ laat hij bij wijze van uitzondering een ca-
meraploeg toe in zijn privéleven. DOOR GUIDO VERBURG

My Son The DJ met Laidback Luke is te zien op www.jagerland.nl



Robin Boissevain is gevraagd voor de rol

van David. Hij was samen met zijn vader,

acteur Daniel Boissevain, bij een premiè-

re van een toneelstuk, waar hij werd

voorgesteld aan Dave Schram, de regis-

seur van Spijt!. „Toen we thuis kwamen,

had mijn vader meteen een sms’je van

hem. Hij zei dat hij mij leuk vond en vroeg

of ik auditie wilde komen doen.”

Het voordeel van een bekende acteur

als vader is dat je hem nog eens om

advies kunt vragen als je zelf zomaar een

rol te pakken krijgt, weet Robin nu. „Ik

heb met hem het script gelezen. We

hebben samen een beeld neergezet van

hoe ik deze rol ging spelen.”

De rol van David zou voor Robin de

start van een acteercarrière kunnen

betekenen. Maar hij is van plan om na de

havo naar de Filmacademie te gaan, in

plaats van naar de Toneelschool. „Ik zou

graag regisseur willen worden.”

En toch staat hij binnenkort in Carré.

Voor het vak drama moest hij

samen met een paar klasgeno-

ten een stukje maken en

opvoeren, waar een

wedstrijd aan was

gekoppeld. Zijn

groepje won en

neemt het in

het bekende

Amsterdamse

theater op

tegen win-

naars van

andere

scholen.

Robin:

„Vet

hè?”
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Armin van Buuren heeft een flink stempel gedrukt op het volkslied dat Jo-
chem Myjer voor Leiden heeft geschreven. De dj die net als de cabaretier uit
Leiden komt, bedacht de tekst ’la la la Leiden’, vertelde Myjer gisteren in de
radioshow van Giel Beelen. „Ik had het nummer voorgezongen aan Armin,
toen ik laatst bij hem op bezoek was. Hij zei toen: 'Je moet echt kijken of je
iets met la la la Leiden kan; dat bekt zo lekker.' Toen heb ik het weer lekker
in zo’n volksmuziekje geduwd.” Myjer die het in het nummer ook over Van
Buuren heeft, wil zijn volkslied op single uitbrengen. FOTO: ANP

Armin: ’La la la Leiden bekt zo lekker’

Ben Saunders zet komend najaar tijdens zijn eerste theatertoer tatoeages bij
fans. De 29-jarige zanger bezoekt met de Ik Ben Saunders-tour 25 theaters
in onder meer Amsterdam, Groningen en Eindhoven, waarin hij zingt en
vertelt over onder meer zijn The Voice-avontuur. Saunders, die Tattoo offici-
eel als tweede naam heeft, zal ook een tatoeage bij iemand uit het publiek
zetten. Mensen met een kaartje voor de toer kunnen zich hiervoor aanmelden
en aangeven wat voor plaatje ze willen. De kaartverkoop is inmiddels van
start gegaan. FOTO: ANP

Ben Saunders combineert zijn passies

www.spitsnieuws.nl

De tijd is rijp
Boissevain
junior

Spijt! draait vanaf

volgende week in

de bioscoop.

20 14

GROOTS MET EEN ZACHTEG
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BRUCE
SPRINGSTEEN

WEEK
Hoor jij Bruce Springsteen? Bel dan direct 

naar Radio Veronica en win 2 Golden Circle 

tickets, zodat jij vooraan staat bij het 

spectaculaire concert van ‘The Boss’ in 

het Goffertpark Nijmegen!

*Actievoorwaarden op Radioveronica.nl

Radio Veronica presents:

@RADIOVERONICA

#VERONICATHEBOSS
FACEBOOK.COM/RADIOVERONICA

Maak jij het verschil als docent 
in het voortgezet onderwijs?
Ben jij een sociaal sterke en maatschappelijk betrokken 
academicus en wil je bijdragen aan een hoger niveau 
van het onderwijs in Nederland? Laat je uitdagen door 
het Onderwijstraineeship en ontwikkel jezelf op hoog 
niveau tot top-docent!

Direct een betaalde baan als docent natuurkunde,

wiskunde, scheikunde, Nederlands, Frans, Duits of 

Engels (0,8�e)

Grote verantwoordelijkheid

Een extra trainingsaanbod om je te ontwikkelen en 

verdiepen als docent

Een aantrekkelijk netwerk van onderwijspartners

Een actieve onderwijscommunity van jonge 

ambitieuze academici

Een universitaire opleiding tot docent

Solliciteer nu!

onderwijstraineeship.nl

In Spijt! ondergaat de iets
te dikke Jochem, gespeeld
door Stefan Collier (14), lijd-
zaam de pesterijen van een

klein groepje kinderen uit zijn klas.
Robin Boissevain (16) – inderdaad, de
zoon van – speelt David, een populaire
jongen die zich er angstvallig buiten
houdt. In eerste instantie weet hij niet
wat hij met de situatie aan moet, totdat
het echt te ver gaat. 

Pesten zelf is natuurlijk niet nieuw.
Wat wel nieuw is, is de aandacht die
ervoor is. Kinderen die zichzelf iets
aandoen als gevolg van pesterijen
halen de krantenkoppen – een paar
dagen geleden nog sprong een vmbo-
scholiere uit Meppel voor de trein – en
er zijn steeds meer projecten die pesten
moeten tegengaan: campagnes op
scholen, Arie Boomsma’s Over De
Streep en een heuse Dag Tegen Pesten.

Bij Stefan en Robin op school valt
het gelukkig wel mee, zeggen ze zelf.
Stefan die op het vmbo zit: „Er wordt
bij ons wel gepest, maar af en toe, heel
stil. Dat je in de gang loopt en ziet dat
er iemand pootje wordt gehaakt of
wordt uitgescholden, niet dat er op-
eens iemand neergeslagen wordt.”

In de havo 4-klas van Robin wordt
'totaal niet gepest', zegt de jonge
acteur. Maar dat was op zijn basis-
school wel anders. Hij steekt meteen
hand in eigen boezem: „Ik deed samen
met een groepje anderen vervelend

tegen een bepaalde jongen uit de klas.
Ik zag totaal de ernst van de situatie
niet in. Maar later kwam dat wel bo-
vendrijven. Toen duidelijk werd dat hij
het echt niet oké vond, stopte het ook
gewoon.”

Door hun rol in Spijt! zijn de twee
anders naar pesten gaan kijken, vertel-
len ze. Stefan: „Eerder lette ik er niet
op, zag ik het niet. En als ik het wel
zag, interesseerde het me niet omdat ik
er niets mee te maken had. Ik bemoei-
de me er niet mee. En nu zeg ik er wel
echt sneller wat van als ik iets zie
gebeuren.”

Ironisch genoeg kreeg Stefan on-
langs nog een gemene opmerking naar
zijn hoofd, juist doordat hij in deze
film speelt. „Een jongen vroeg heel
flauw of hij mijn handtekening mocht
en begon toen keihard te lachen. Ieder-
een keek hem heel vaag aan. Het was
eerder een heel awkward moment voor
hem dan voor mij. Maar verder krijg ik
vooral heel veel complimenten.”

Wat er nu precies zo aangrijpend is
in Spijt! schrijven we hier niet op,
aangezien dat het einde zou weggeven.
Feit is dat de gemiddelde tiener er niet
vrolijk van zal worden. Maar volgens
de twee jonge acteurs gaat de film over
meer dan alleen pesten en de gevolgen
daarvan. Robin: „Het niet alleen een
zware film.” Stefan vult hem aan: „Het
is ook een hele mooie film over liefde,
vriendschap en muziek.”

 voor spijt
Het boek ligt al vanaf 1996 op de plank, maar nu pas wordt Spijt! van
schrijfster Carry Slee verfilmd. Het droevige Achtste Groepers Huilen
Niet toonde vorig jaar al aan dat tieners een zwaar thema best kun-
nen verdragen. Bovendien lijkt de tijd meer dan ooit rijp voor een
jeugdfilm over de heftige gevolgen van pesten. DOOR GRIETEKE MEERMAN

Stefan Collier

speelt de

gepeste

Jochem.

FOTO’S: 

MICHEL PORRO



drie lange maanden voor zender Co-
medy Central. Dit experiment kan
grote gevolgen hebben.”

Zelf heeft de nieuwbakken anchor-
man die voor zijn schrijfwerk bij The
Daily Show al eens Emmy en Writers
Guild Award ontving, vooral heel veel
zin in zijn nieuwe uitdaging. „Ik
zeg ’ja’ tegen alles wat hij wil
dat ik doe. Ik ben hem zo
dankbaar voor het feit dat
hij mij zeven jaar geleden
naar Amerika heeft ge-
haald dat ik sowieso
alles voor hem zou
doen. Of het nu gaat
om het presenteren
van zijn nieuwe
show of dat ik als
drugskoerier aan
de slag moet
tussen New York
en Bogota!”, lacht
hij tegen AP. 
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18.00 NOS Journaal. 

18.15 EenVandaag. 

18.45 NOS Sportjournaal. 

19.00 Lingo. 

19.25 Blik op de Weg. 

20.00 NOS Journaal. 

20.30 De Allerslechtste Echtgenoot Van

Nederland. 

21.30 Opsporing Verzocht. 

22.20 De rijdende rechter, wordt

vervolgd. 

23.00

Knevel & Van

den Brink.

Talkshow. 

23.55 NOS

Journaal. 

www.omroep.nl

NEDERLAND1

18.30 Wat Weet Nederland. Kennisquiz.

Kandidaten én kijkers worden meegeno-

men in het collectieve geheugen van

Nederland. In de quiz wordt bepaald wat

Nederlanders met z’n allen weten.

Bijzonder is de bijdrage die kijkers

kunnen leveren. 

18.55 Achter de voordeur. 

19.25 Vroege Vogels. 

19.55 Een wereld op zee. 

20.25 Oog in oog. 

21.05 Altijd Wat. Reportageprogramma.

met verrassende verhalen, opvallende

infographics en bijzondere gesprekken.

Altijd Wat gaat in tegen de waan van de

dag, legt verbanden en geeft een andere

kijk op ontwikkelingen in de samenleving. 

22.00 Nieuwsuur. Nieuws, sport en

achtergronden. 

23.00 Het Uur van de Wolf: Het afwezige

land - Een ontmoeting met Adonis. 

18.05 VRijland. 

18.23 Het Klokhuis. 

18.45 NOS Jeugdjournaal. 

18.55 Dunya & Desie. Desie wordt

zestien. Haar moeder Monique heeft

Desie een brommer beloofd als ze tot

haar zestiende niet rookt. Een onver-

wachte brief van de oma van Desie gooit

roet in het eten. Met: Eva van de

Wijdeven, Maryam Hassouni. 

19.24 Nederland 3. Met om:. 

19.25 De Lama’s. 

De Lama’s improviseren erop los.

Gast is René Froger.

20.05 Toren C. 

20.35 Over de streep. 

21.25 Je Zal Het Maar Hebben. 

22.00 Van de Straat. 

22.35 NOS op 3. 

22.55 KRO Detectives: Sherlock.

Detectiveserie. 

18.00 RTL Nieuws. 

18.15 Editie NL. 

18.35 RTL Boulevard. 

19.30 RTL Nieuws. 

19.55 RTL Weer. 

20.00 Goede Tijden, Slechte Tijden. 

20.30 Ik Kan Het Niet Alleen. 

21.30 Herman Den Blijker: Herrie In De

Keuken! 

22.30 Gordon Ramsay: Oorlog In De

Keuken! 

23.30 RTL

Nieuws. 

23.40 RTL

Weer. 

23.45 RTL

Boulevard. 

18.00 Flodder. 

18.30 Take Me Out. 

19.00 Take Me Out. 

19.30 Dating In The Dark. 

20.30 Jokertje’s Jawoord. Realityserie.

waarin te zien is hoe de ontwapenende

Hagenees Jokertje samen met zijn

’Cherso’-maatjes Joey, Tony en jeugd-

vriend Ricardo de ultieme bachelor

party in Las Vegas viert. 

21.30 Maffia Vrouwen. waarin een

ongecensureerde blik in het leven van vijf

vermeende maffiavrouwen wordt

gegeven. 

22.30 Helse Vakanties. Realityserie. 

23.25 Royal Pains. De goedaardige

Ginnie en Roy hebben na het winnen van

de loterij een enorm huis in The Hamp-

tons gekocht. Na hun intrek in het nieuwe

huis krijgen ze beiden last van mysterieu-

ze klachten. Met: Mark Feuerstein, Paulo

Costanzo, Reshma Shetty. 

18.00 Autodieven Betrapt! 

18.30 Politie Op Je Hielen. S 

19.30 Helden Van 7: Ice Road Truckers. 

20.30 Lara Croft: Tomb Raider.

Avonturenfilm met héél veel aktie, van

regisseur Simom West. Lara Croft is een

aantrekkelijke archeologe die op zoek

gaat naar oudheidkundige schatten. Ze is

niet bang voor een uitdaging. Met: Jon

Voight, Daniel Craig, Angelina Jolie. 

22.30 Blood-

rayne - The

Third Reich.

Fantasie film

van regisseur

Uwe Boll.

Met: Ben

Kingsley,

Kristanna

Loken, Michelle

Rodriguez. 

NEDERLAND2 NEDERLAND3 RTL4 RTL5 RTL7

18.3518.3522.2022.20

www.rtl4.nl www.rtl5.nl www.rtl7.nl

18.00 MasterChef UK: The professio-

nals.

19.00 Achter gesloten deuren. 

19.55 Overspel in de liefde. 

20.30 Lovewrecked. Jenny en

rockster Jason stranden op een

onbewoond eiland. Hoewel Jenny al snel

ontdekt dat de bewoonde wereld vlakbij

is, verbergt ze dit voor Jason om tijd te

winnen en zijn hart te kunnen veroveren.

Met: Jonathan Bennett, Chris Carmack,

Amanda Bynes. 

22.10 Say yes to the dress. 

22.40 Achter gesloten deuren. 

23.35 Overspel in de liefde. Lize en Tess

zijn hartsvriendinnen en steunen elkaar

door dik en dun. Nu hebben ze elkaar

meer dan ooit nodig, omdat een grap die

ze hebben uitgehaald uit de hand is

gelopen. 

18.15 The Bold And The Beautiful. 

18.40 The Ellen DeGeneres Show. 

19.35 Dr. Phil. 

20.30 Columbus Circle. Spannende

Thriller van George Gallo. Abigail Clayton

leeft een teruggetrokken bestaan en

heeft haar loft twintig jaar niet verlaten.

Wanneer haar bejaarde buurvrouw dood

wordt gevonden, wordt er een onder-

zoek gestart dat haar leven op z’n kop

zet. Met: Beau Bridges, Kevin Pollak,

Selma Blair. 

22.10 Sex

And The City. 

22.45 The

Ellen

DeGeneres

Show.

gepresen-

teerd door

Ellen

DeGeneres. 

18.00 Robs grote tuinverbouwing. 

19.00 Hart van Nederland - Vroege

editie. 

19.25 Shownieuws - Vroege editie. 

19.30 Lachen om home video’s. 

20.00 Drukte in de dierentuin.

20.30 NCIS. Met: Mark Harmon, Michael

Weatherly, Pauley Perrette. 

22.30 Hart van Nederland - Late editie. 

22.50 Piets weerbericht. 

22.55 Shownieuws - Late editie. 

23.30 UEFA

EK onder 21.

Samenvattin-

gen. 

23.40

Samenvat-

ting:

Oefeninter-

land: China -

Nederland. 

18.00 #Kansloos. 

18.10 That 70’s Show. 

18.40 Mike & Molly. 

19.05 Rules of engagement. 

19.35 According to Jim. 

20.00 The big bang theory. 

20.30 Mission Impossible 2.

Agent Ethan Hunt neemt het op tegen

zijn vroegere wapenbroeder Sean

Ambrose. Deze man heeft alles van hem

geleerd, maar is nu zijn aartsvijand. Met:

Tom Cruise,

Dougray

Scott,

Thandie

Newton. 

23.00

Torque. Met:

Monet

Mazur,

Martin

Henderson,

Ice Cube. 

18.00 Family guy. 18.25 South Park. 

18.50 The office. 19.15 Parks and

recreation. 19.40 American Dad! 

20.00 Family guy. 20.25 South Park. 

20.55 Scrubs. 21.40 Melissa & Joey. 

22.05 Friends. 22.55 Married with

children. 23.45 Spin city. 

Comedyserie. 

18.15 Underemployed. Dramaserie. 19.05

Snooki & Jwoww. Realityserie. 20.00 The

LA complex. Dramaserie. 20.55 Catfish:

The tv series. 21.45 Geordie Shore. Reali-

tyserie. 22.35 Ridiculousness. 23.00 Bea-

vis & Butt-head. 23.25 Guy Code. 23.50

Gamekings. Gamemagazine. waarin door-

gewinterde gamers wekelijks diverse vi-

deogames bespreken en beoordelen. 20.3020.30 23.3023.30

RTL8 NET5 SBS6 VERONICA COMEDYCENTRAL

MTV

www.rtl8 www.net5.nl www.sbs6.nl www.veronica.nl www.comedycentral.nl

www.mtv.nl

20.3020.30

18:10 Auction Kings. 19:05 Extreme

Engineering. 20:00 Dirty Jobs Barber's

Assistant. 21:00 Wheeler Dealers:

Trading Up Sweden. 22:00 Deadliest

Catch Op de Beringzee. 23:00 Off the

Hook: Extreme Catches. 23:30 Off the

Hook: Extreme Catches. 00:00 Finding

Bigfoot. 01:00 Kidnap and Rescue. 

18:00 The Next Great Baker. 19:00

Miami Ink Old Friends. 20:00 Four

Weddings. 21:00 My Big Fat American

Gypsy Wedding. 22:00 A Gypsy Life for

Me. 22:55 Scorned: Crimes of Passion.

23:45 Disappeared Gone on the 4th of

July. liggen. Wat is er met haar gebeurd?

00:35 Couples Who Kill. 01:25 On the

Case with Paula Zahn. 

DISCOVERYCHANNEL

TLC

www.discoverychannel.nl

www.tlc.nl

20.3020.30

www.smsbordello.nl info@smsbordello.nl helpdesk:
0104737831 betaalde eenmalige 1:1 chatdienst 18+

€1,50 per bericht, 1 bericht sturen is altijd 2 berichten ont-
vangen, bellen €0,80 per minuut. Fictieve personages, 
geen afspraken mogelijk. De kosten van dit product zijn 
afhankelijk van de sms frequentie en kunnen oplopen. 
Geen interesse: sms “stop”. Your Mobile, Spoorhaven 

96, 2651 AV Berkel en Rodenrijs, KvK Rotterdam: 24340258 BTW. 811017722B01 

Eenmalig

1.50 €/sms 

Geen ellenlang
ge'sms! Ik zoek
puur sex, geen
rela�e. Sms en
je krijgt m’n tel
nr. voor meer..

Vraagmijn nr.
en ik bel je OK
Wie zkt leuke
sex vriendin?

Hoi. Wij zijn een
stel geile meiden
die wel eens een
trio willen doen.
We doen ALLES
wat jij vraagt.. ;-)
Klaarkomgaran�e

Ontvang € 150,-
Privé sex uurtje
bij zakenvrouw,
geheel discreet.

Jonge mama
met weinig
inkomen wil
neuken. Heb
dikke �eten,
E cup. Grtjes

Hoi, ik bied jou
gra�s SEKS!! Jij
geeLmij jouw
06-nr of adres!

Bejaarde oma
overal voor in
en oh zo geil..
Ik wil neuken
en kan verpl.

19-jarige meid
wil naast studie
pik in 3 gaatjes!
Bel 06-1190.....

Ik, getrouwde
moeder 34j, zk
discrete wip. Ik
kan ontvangen.

Turkse meid
zkt dringend
in�miteit in
alle privacy...
Sevgiler, kus

Schoolmeisje 18
zkt opwindende
ontmaagding...
Mijn ouders zijn
in `t buitenland.

Hallo, ik (39) wil
afspreken voor
hapje/drankje
en wip. Je mag
mijn gedragen
slipje mee, als
je dat geil vindt

sms EMIE naar 7474

sms ZIE EMIE naar 7474

sms GABY naar 7474

sms ZIE GABY naar 7474

sms FELINE naar 7474

sms ZIE FELINE naar 7474

sms MELISA naar 7474

sms ZIE MELISA naar 7474

sms RENATA naar 7474

sms ZIE RENATA naar 7474

sms KIMMIE naar 7474 

sms ZIE KIMMIE naar 7474

sms SYLVIA naar 7474

sms ZIE SYLVIA naar 7474

sms LINDA naar 7474

sms ZIE LINDA naar 7474

sms MEISJES naar 7474

sms ZIE MEISJES naar 7474

sms KATIA naar 7474

sms ZIE KATIA naar 7474

sms DONNA naar 7474

sms ZIE DONNA naar 7474

sms ELIS naar 7474

sms ZIE ELIS naar 7474

DATEN
MOB   ELMOB   EL

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

06131
41150

bel LIVE 0906-909 00 98
www.wiljeneuken.nl

Sinds 1999 is Jon
Stewart (50) het gezicht The
Daily Show, de nieuwsshow
van Comedy Central. Afge-

zien van de gebruikelijke winter- en
zomerstops van het programma, waar-
in altijd herhalingen van eerdere shows
te zien zijn, is het satirische program-
ma sindsdien nooit door iemand an-
ders gepresenteerd. Maar nu Stewart
deze week begonnen is aan zijn regie-
debuut - de film Rosewater over een
journaliste die onterecht vast komt te
zitten in Iran - wordt hij voor het eerst
in zijn TDS-carrière vervangen door
iemand anders. De Britse John Oliver is
de gelukkige tot Stewart op 3 septem-
ber weer aan het werk gaat. 

Vaste kijkers van het programma
kennen Oliver al, want sinds 2006
maakt hij deel uit van ’The Best
F#@king News Team Ever’, de groep
van vaste correspondenten van The
Daily Show. Hoewel Oliver opgroeide
in het Britse Birmingham en daarna als
stand-up comedian bekendheid ver-
wierf in heel Groot-Brittannië, woont
hij sinds zijn aanstelling bij de Ameri-
kaanse televisie in New York. Zijn
Britse accent is hij echter niet verleerd
en dat is volgens een tv-journalist van
The Globe And Mail juist zijn kracht.
„Door hun accent lijkt het of Britten
altijd net iets meer weten dan jij als
gewone Noord-Amerikaan.”

Jon Stewart die Oliver in 2006 ont-

dekte en hoogstpersoonlijk naar de VS
haalde, weet zeker dat hij de juiste man
heeft aangewezen om hem te vervan-
gen. „Hij heeft alle talenten die nodig
zijn en hij gaat het geweldig doen.”,
zei Stewart in een interview met pers-
bureau Aaaociated Press (AP). „Hij kan
de snelheid van het programma aan en
zo’n persoon wil je op die plek hebben
zitten. De crew moet niet het gevoel
krijgen dat ze voor hem langzamer
moeten gaan doen.” Op Twitter wen-
sten veel kijkers van de show de nieu-
we presentator gisteren veel succes en
schreven dat ze zin hadden in de ko-
mende acht weken.

Toch deelt niet iedereen de zeker-
heid van Stewart en de fans. Journalist
Tim Goodman van The Hollywood
Reporter schreef onlangs dat het ver-
vangen van Stewart mogelijk geen
goede gevolgen heeft voor de kijkcij-
fers. „Ook al weten de fans dat Stewart
in september sowieso terugkeert op
het scherm, acht weken kunnen voelen
als een eeuwigheid wanneer de show
niet meer hetzelfde voelt als voorheen.
Als de kijkers de toon van Oliver niet
leuk vinden en na acht weken ook nog
eens zullen wordt getrakteerd op een
maand vol herhalingen dan worden dat

Jon Stewart is begonnen aan zijn eerste
film en dus wordt The Daily Show vanaf
deze week door de Britse komiek John
Oliver gepresenteerd. Wie is deze man
en waarom is hij ’the best man for the
job’? DOOR CONSTANCE VAN AMSTEL

KOOP DE TELEGRAAF MET KORTING BIJ PRIMERA

Vrijdag 14 juni 

€ 1,- 
Zaterdag 15 juni 

€ 2,-

Jon maakt plaats voor John

The Daily Show, van-

avond om 19:00u op

Comedy Central Extra

John Oliver geeft een Brits tintje aan

The Daily Show. FOTO: BRUNOPRESS
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Win fantastische prijzen met

WARSTEINER

D
oe nu m

ee!

kijk op w
arsteiner.nl

6x
     Mercedes-Benz

A-Klasse

Deze 260 jaar actie voor het merk Warsteiner en Warsteiner krat 24x30cl loopt tot 1-10-2013.
Voor volledige actievoorwaarden en deelname zonder aankoop zie: www.warsteiner.nl

warsteiner.nl

Check online
en maak kans!

      Actiecode
onder de dop.

26x
Berlin Festival

             met overnachting

260x
Retour Berlijn

             met NS Hispeed

26x
    Flatscreen tv

LUDUVUDU

VOOR
CELEBS

LUDUVUDU

VOOR
CELEBS
Wat de mooiste maanden

van het jaar kunnen zijn

voor verliefde stelletje,

loopt voor een aantal

BN’ers uit op een liefdeloze

zomer.Zo zijn Emile Ratel-

band,Georgina Verbaan en

Johnny de Mol sinds kort

weer single.Voor de positi-

viteitsgoeroe komt de

breuk met Moon niet als

donderslag bij heldere he-

mel,het is namelijk al de

derde keer dat zijn ex bij

hem weggaat.Hij geeft ook

wel toe dat hij niet de idea-

le echtgenote is: „Ik ben

een beetje verknipt.”

Ook Georgina Verbaan zit

weer alleen op de bank.

Haar relatie met trompet-

tist Rob van de Wouw is

voorbij.Haar manage-

ment liett aan Show-

nieuws weten dat ze sa-

men hebben besloten dat hun relatie op dit mo-

ment niet werkt.De voormalige geliefden blij-

ven wel in contact om samen voor hun dochter

Odilia (2,5) te zorgen.

Dat Johnny de Mol in Josje niet de ware heeft

gevonden,is ook afgelopen week gebleken.De

stoere celeb heeft zijn K3-zangeres vaarwel ge-

zegd en trekt zijn jagerspak weer aan.Single

vrouwen,wees gewaarschuwd! Josje neemt

hem niets kwalijk; zij en Johnny zijn ’op goede

voet uit elkaar gegaan’.

Sterrentweet

@HillaryClinton

Thanks for the inspiration

@ASmith83 & @Sllambe 

- I’ll take it from here...

#tweetsfromhillary

Dit is de allereerste tweet van

Hillary Clinton. Lees vooral haar bio die hilarisch ge-

schreven is. Of de vrouw die we nou niet bepaald ken-

nen van haar grappen en grollen, het helemaal zelf

heeft gedaan, mag je voor jezelf beslissen. FOTO: TWITTER

Yolanthe Sneijder-Cabau ziet het niet zitten

om weer te verkassen. De voetbalvrouw

houdt een transfer van haar echtgenoot naar

Groot-Brittannië tegen, schrijft de Turkse

boulevardkrant Takvim. De Londense club

Chelsea zou interesse hebben in Sneijder.

Wesley en Yolanthe verhuisden begin dit jaar

naar Istanbul, omdat Wesley bij voetbalclub

Galatasaray ging spelen. Yolanthe heeft

inmiddels ook een carrière opgebouwd in

Turkije; ze is geregeld te gast in talkshows en

zit in de jury van een modeprogramma. De

voetbalvrouw is bovendien Turks aan het

leren om in een tv-serie te kunnen spelen. 

Katy Perry en John Mayer hebben wél weer

wat geluk in de liefde. Ze zijn namelijk samen

gespot, meldt het Amerikaanse entertain-

menttijdschrift People. Perry en Mayer waren

dit weekend met een stel vrienden bij restau-

rant Chateau Marmont in West-Hollywood. De

groep is tot na middernacht aan tafel blijven

zitten. De tortelduifjes hebben al twee keer

eerder een punt achter hun relatie gezet.

Misschien was Perry toen nog niet helemaal

over ex-man Russell Brand heen? Wie zal het

zeggen…

Amanda Bynes heeft een aanbieding op zak

van een platenlabel. Chinga Chang Records

zou graag een album maken met de ont-

spoorde actrice, die onlangs op Twitter riep

dat ze een carrière als zangeres en rapper

ambieert. Platenbaas Daniel Herman aan

entertainmentsite Radar Online: „Ik vind haar

meer ’gangster’ dan Drake.” De 27-jarige

Bynes komt de afgelopen tijd volop in het

nieuws vanwege haar aanvaringen met justitie

en de soms bizarre tweets die ze verstuurt.

Vorige week reageerde ze woedend toen

Lance Bass,

voormalig lid van

*NSYNC, zijn

zorgen uitte over

haar. „Ik vind het

erg voor je dat

een lelijk ex-

boybandlid bent

zonder talent of

carrière”, brieste

ze op Twitter. Ook

Drake noemde ze

’lelijk’. FOTO’S:

BRUNOPRESS



posted by transavia.com - 6 minutes ago

sport, spanning
en feest!
#beachvolleybal

jij komt

toch ook?

den haag
12-16 juni

2013

transavia

grand slam

Het is een primeur
voor Nederland. Niet dat
de wereldtoppers naar
Scheveningen komen -

tenslotte spelen die straks een thuis-
wedstrijd -, maar het feit dat de inter-
nationale volleybalorganisatie een
grandslam heeft toegewezen. Het is
voor het eerst dat Nederland dit eve-

nement uit de World Tour mag orga-
niseren, na het EK van vorig jaar en
op weg naar het WK beachvolleybal
dat in 2015 in ons land wordt gehou-
den.

Vooralsnog gaat de elite van het
mondiale beachvolleybal tot en met
zondag op het Scheveningse strand
proberen punten te vergaren voor de

internationale ranking. Die ranglijst
wordt op dit moment aangevoerd
door het Nederlandse duo Madelein
Meppelink en Sophie van Gestel. Het
koppel draait een superseizoen, getui-
ge de koppositie in de wereldranglijst.
De meiden binden het ene na het
andere concurrerende team aan de
zegekar. Op weg naar het evenement
in Scheveningen lieten ze in het Duit-
se Münster met hun zoveelste toer-
nooizege zien dat ze in vorm verke-
ren. De, op dit moment, twee beste
meiden van de wereld zijn niet onte-
recht dé gedoodverfde favorieten voor
de eindoverwinning.

Maar het zijn niet alleen Meppelink
en Van Gestel die de Nederlandse eer
verdedigen op het strand van Scheve-
ningen. Emiel Boersma en Richard de
Kogel, Michelle Stiekema en Jolien
Sinnema en Rebekka Kadijk en Laura
Bloem proberen zich vandaag te
kwalificeren voor het hoofdtoernooi.

De teams Reinder Num-
merdor/Richard Schuil,
Alexander Brouwer/
Robert Meeuwsen,
Christiaan Varenhorst/Daan Spijkers,
Steven van de Velde/Michiel van Dor-
sten (wild card), Sophie van Gestel/
Madelein Meppelink, Marleen van
Iersel/Sanne Keizer en Marloes Wesse-
link/Jantine van der Vlist (wild card)
zijn al geplaatst.

Bij de mannen zijn de Amerikanen
Philip Dalhausser en Sean Rosenthal

als eerste geplaatst. Maar ook niet te
onderschatten is olympisch kampioen
Julius Brink met zijn nieuwe partner
Sebastian Fuchs. De topduo’s bij de
vrouwen zijn weliswaar in een nieuwe
samenstelling, maar Agatha Bednarc-
zuk en Maria Antonelli en ook Talita
Antunes enTaiana Lima zijn wel dege-
lijk gevaarlijke teams. 

Sportief strandfeest 
Als we de voorspellingen mogen gelo-
ven wordt het, op donderdag na, redelijk
zomerweer de komende dagen. En dat is
maar goed ook, want het zuidelijke
strand van Scheveningen vormt het to-
neel voor een groots beachtfestijn met
topsport en entertainment.

De Transavia Grand Slam beachvolleybal is meer dan kijken naar topsport van de boven-

ste plank. Tijdens de wedstrijden zorgen dj’s en dance girls voor entertainment. Elke

avond zijn er na afloop van de wedstrijden vrolijke beachparty’s met een top line-up van

538 dj’s. Zaterdagavond gaat het dak er helemaal af met de Turn Up The Beach Pre Party.

Deze avond kan je los op de dj-set van onder andere de wereldberoemde DJ Quintino.

Entertainment

Vandaag beginnen in en rond het beachstadion de

kwalificaties, morgen gaan de poulewedstrijden van

start. Elke speeldag is opgedeeld in een middag- en

avondprogramma. Wanneer het middagprogramma

eindigt, wordt iedereen vriendelijk verzocht het stadi-

on te verlaten. Zo kan alles in gereedheid worden ge-

bracht voor het avondprogramma.

De ochtendsessies (tot en met vrijdag) zijn van ne-

gen uur tot en omstreeks half zes. Het avondprogram-

ma start om zes uur en duurt tot omstreeks midder-

nacht. Alleen morgenavond gaan de koppels voor de

laatste partijen om acht uur het zand in. Zaterdag wor-

den de kwart- (12:30-16:30 uur) en de halve finales

(vanaf 17:00 uur) gespeeld. Zondagmiddag om half een

wordt het signaal gegeven voor de finales.

Van woensdag tot en met vrijdag is entree gratis.

Voor de sessies op donderdagavond en vrijdagavond

is een beperkt aantal tribuneplaatsen beschikbaar.

Hierbij geldt vol=vol. Let op: het feest in het promo-

dorp is op deze avonden besloten.

Voor meer informatie over het programma en tickets:

www.transaviagrandslam.nl.

Programma

De huidige nummers een van de wereld: Madelein Mep-

pelink en Sophie van Gestel. FOTO: RONALD HOOGENDOORN

Het beachstadion in Den Haag

vormt het toneel waar de

mondiale beachvolleybalelite de

komende dagen speelt.
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Dames opgelet!Op 19 juni va
18.30- 22.30 organiseert Body
&  Beauty  't  gooi  een  ladies
night.Alles  op  het  gebied  van
Beauty,  Fashion  en  lifestyle.
Kaarten  a  €  7,50  zijn  uitslui-
tend  te  verkrijgen  via: www.
bodyandbeautyhetgooi.nl

� $%#"  !

Verkoopadviseur / Sales executive.
Ambitieus  en  dynamisch  marketingbedrijf  zoekt  een  40-tal
mensen in Venlo, Eindhoven, Roermond en Almere.
Combineer training, coaching en werk.
Uitstekende verdiensten en bonusregeling.
www.workselekt.com
tel.nr. 06-33333208

SDR Elektrotechniek B.V. zoekt voor een periode van
3 maanden een ervaren telefoniste m/v voor 24 uur per week
(di, wo en vr.).
Heb je interesse? Mail je CV naar monique.boot@sdr.nl.

S.v.p. geen acquisitie n.a.v. deze advertentie

THUISWERK, tot €275 p/dag!
Inpakken  snoep  ,  stickeren.
Info: www.SimpelThuiswerk.nl

�$#%! "

Geld  Verdienen?  Rijke  vrou-
wen willen betalen voor  seks!
Sms  POEN  naar  2040  1:1
Chat  €4,50/Chat  =max3sms
www.smschatfun.com 

Gezocht Chauffeur

Voor een van onze bakkenwagens en/of een v.d. perswagens

Je bent in bezit van rijbewijs C, een tachograafkaart.
Code 95 of bent bereid deze te halen.Onze klanten zijn voor-
namelijk  gesitueerd  in  Amsterdam,  Groot  Amsterdam,  Het
Gooi  en  Almere.  Bekendheid  van  de  wegen  is  een  groot
voordeel.Het gaat om een voltijd baan (40 uur per week) Belo-
ning conform CAO richtlijnen.
Je  bent  service  gericht  en  flexibel  ingesteld.  Wilt  werken  in
een  leuk  team.  Reageer  dan  op  020-6950511  of  per  email
planning@vanderelstrecycling.nl

Van Der Elst Recycling
Weesperstraat 136
1112 AP Diemen
Reageren tot 1 juli 2013.

Jonge moeder 30j in geldnood
uurtje wippen bij mij thuis: €10
Sms: KARLA naar 7700 of bel
090-6909.0091 80pm|1.5sms

Breng uw product of dienst 

onder de aandacht van bijna 

1,7 miljoen lezers met een 

speurder in Sp!ts. Ga naar   

speurdersindekrant.nl.

Camper te koop?
Maak & plaats je Speurder via
 www.speurdersindekrant.nl

Maak & plaats je Speurder via 

www.speurdersindekrant.nl

Camper te koop?
Maak & plaats je Speurder via
 www.speurdersindekrant.nl

ROTTERDAM – Paul van Ass slaagt er
vaak in om voor verrassingen te zorgen.
Vorig jaar schudde de Nederlandse hoc-
keywereld op zijn grondvesten omdat
Taeke Taekema en Teun de Nooijer wer-
den gepasseerd door de bondscoach.
Gisteren kwam het passeren van centra-
le verdediger Wouter Jolie voor de don-
derdag in Rotterdam startende halve fi-
nale van de Hockey World League
(HWL), waarin acht landen strijden om
vier plekken in de finale van begin 2014
in India, als een verrassing.

Zeker omdat laatste man Robert van
der Horst vanwege een schouderblessu-
re ook al ontbreekt in de as van de verde-
diging. „Jolie is nooit geblesseerd en
heeft het afgelopen jaar met het Neder-
lands elftal, Bloemendaal en in de Hoc-
key India League bijna zeventig wedstrij-
den gespeeld”, begon Van Ass met zijn
verklaring waarom de routinier niet mee
mag doen aan de HWL. „Hij is toe aan
rust. Na de HWL komt hij weer bij de se-

lectie voor het EK in augustus.”
Tot zo ver klonk het passeren van Jolie

nog weinig verontrustend. Maar even la-
ter vertelde Van Ass ook dat hij in het elf-
tal meer ruimte nodig heeft om andere
spelers te proberen. De bondscoach ge-
bruikte een jaar geleden eenzelfde soort
motivatie bij het passeren van Teun de
Nooijer en Taeke Taekema. Laatstge-
noemde miste uiteindelijk de Olympi-
sche Spelen in Londen.

Van Ass merkte ook op dat Jolie tij-
dens het WK in Den Haag al 29 jaar is en
dat hij daarom graag wat meer opties wil
hebben voor in de as. Jolie baalde er van
dat hij niet van de partij is tijdens de
HWL. „Als sportman wil je zo’n toer-
nooi in eigen land natuurlijk altijd mee-
maken”, liet de Bloemendaler gisteren
telefonisch weten. „En ik voel me zelf
absoluut niet hockeymoe of zo. Maar ik
kan ook niet ontkennen dat het afgelo-
pen jaar zwaar is geweest en een maand-
je rust misschien geen kwaad kan.”

Jolie ziet ondertussen nog wel dege-
lijk toekomst in Oranje. „Ik heb ook van
Paul begrepen dat ik me daarover geen
zorgen hoef te maken. Na de HWL kom
ik er weer bij. Natuurlijk staan er andere
jongens op als je niet meedoet. Maar ik
heb het gevoel dat ik nog goed genoeg
ben om het EK en volgend jaar het WK
mee te maken. Ik wil er honderd procent
voor gaan en heb het voor mijn gevoel
zelf in de hand.” 

Van Ass vertelde gisteren in het ge-
meentehuis van Rotterdam ook dat het
er volgend jaar niet naar uitziet dat de
internationals mee mogen doen aan de
lucratieve Hockey India League, waarin
spelers in vier weken veel geld kunnen
verdienen. De drukke internationale ka-
lender met de finale van de HWL in janu-
ari 2014, gecombineerd met het compe-
titieprogramma in eigen land zou dit
niet toelaten.

Na de finale van de HWL begin vol-
gend jaar moeten de internationals vol-
gens Van Ass drie weken rust hebben om
in Den Haag fit genoeg te zijn voor het
WK. Jolie die het afgelopen jaar veel
centjes verdiende in de Hockey India Le-
ague, vindt het geen probleem als hij het
eind januari startende Indiase avontuur
zou moeten missen.

„Niets is mooier dan een WK in eigen
land. Dat staat voor mij met stip op

nummer één en daar moet alles voor wij-
ken. Ook als dat betekent dat ik niet mee
mag doen aan de HIL.”

Naast Jolie doen vanwege blessures
ook strafcornerspecialist Mink van der
Weerden (enkel) en Bob de Voogd (voet)
niet mee aan de HWL. Daarnaast is Tim
Jenniskens gepasseerd. De Bloemenda-
ler stond in Londen nog stand-by en
speelde uiteindelijk de finale in verband
met de blessure van Klaas Vermeulen. 

Volgens Van Ass is Jenniskens de ide-
ale reserve van Oranje. „Hij mag na de
HWL ook weer aansluiten bij de trai-
ningsgroep, maar ik zie in de toekomst
geen plek in de basis voor hem”, zei de
bondscoach. „Het is aan Tim of hij ge-
noegen neemt met deze rol.”

Ook Goof van der Kamp en Glenn
Schuurman vielen af. Laatstgenoemde is
wel eerste reserve voor als er de komen-
de dagen nog een speler mocht afvallen.
Daarnaast selecteerde Van Ass vier de-
butanten en hopen Oliver Polkamp,
Hidde Trurkstra, Jan Willem Buissant en
Jelle Galema tijdens de HWL hun debuut
te maken bij Oranje.

Zo had Van Ass gisteren genoeg
nieuws te melden en maakte de bonds-
coach met het passeren van vaste waarde
Jolie wederom duidelijk dat geen enkele
speler van het Nederlands hockeyelftal
zeker is van zijn plaats.

Routinier Wouter Jolie doet niet mee aan de
Hockey World League. Dat was de meest op-
vallende mededeling van bondscoach Paul
van Ass die zijn selectie van het Nederlands
hockeyelftal bekend maakte. DOOR JAN BALK 

Jolie moet rusten van Van Ass
Tim Jenniskens (links) en Wouter Jolie speelden in Londen nog de olympische finale, maar zijn door bondscoach Paul van Ass gepasseerd voor de Hockey World League. FOTO: ANP

Oranje met sterkste elf
Het Nederlands voetbalelftal speelt

vandaag tegen China in zijn - binnen de

mogelijkheden - sterkst mogelijke

samenstelling. Dat liet bondscoach Louis

van Gaal een dag voor de oefeninterland

in Peking weten. Het ziet ernaar uit dat

hij in het Arbeidersstadion kan beschik-

ken over alle meegekomen spelers.

Jeremain Lens en Daryl Janmaat train-

den gisteren volledig mee met de groep.

KORT NIEUWS

Van Gaal op tribune
Louis van Gaal zit zaterdagavond op de

tribune als Jong Oranje de halve finale

van het EK speelt. De bondscoach van het

’grote’ Oranje vliegt eind deze week

samen met zijn assistent Danny Blind en

KNVB-commissaris Gerard Brouwer

vanuit Amsterdam naar Tel Aviv.

Eredivisiespelers op CC
De Nederlandse Eredivisie wordt op de

Confederations Cup vertegenwoordigd

door twee spelers. Vitesse-spits Mike

Havenaar is opgenomen in de selectie van

Japan, verdediger Kenneth Omeruo van

ADO Den Haag gaat mee met Nigeria. Ook

scheidsrechter Björn Kuipers en zijn

assistenten Sander van Roekel en Erwin

Zeinstra zullen hun opwachting maken.

Westra haakt af
Wielrenner Lieuwe Westra heeft moeten

afzeggen voor de Ster ZLM Toer, die

morgen begint. De Fries van Vacansoleil-

DCM is nog niet voldoende hersteld van

de gevolgen van een valpartij in het

Critérium du Dauphiné. Hij liep daarbij

een barst in drie ribben op.

Tennisser geschorst
De Nederlandse tennisser Yannick

Ebbinghaus (23) is door de Internationale

Tennisfederatie (ITF) voor een half jaar

geschorst, waarvan 3 maanden voor-

waardelijk, en kreeg 8000 euro boete. Hij

zou hebben gegokt op tenniswedstrijden.

Dit is niet toegestaan, omdat hij daarmee

de integriteitsregels van de betreffende

sport heeft overtreden.

Blanco kiest uit 13 man
Wielerploeg Blanco heeft 13 renners

opgenomen in de voorselectie voor de

Ronde van Frankrijk. Onder de kandida-

ten zijn acht Nederlanders. Rond de NK,

een week voor de tourstart op Corsica,

maakt de ploegleiding het negental

tourdeelnemers bekend.

Tourselectie Argos
De Nederlandse wielerploeg Argos-

Shimano heeft zes Nederlandse renners

opgenomen in de 13-koppige voorselectie

voor de Ronde van Frankrijk. Onder hen

debutanten Tom Dumoulin en Ramon

Sinkeldam, de andere vier renners zijn:

Roy Curvers, Koen de Kort, Albert

Timmer en Tom Veelers.

Louis van Gaal. FOTO: PRO SHOTS
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ZANDVOORT – Eén dag na het winnen
van het tweede toernooi uit zijn loop-
baan werd Joost Luiten uitgebreid in het
zonnetje gezet. Maar als ambassadeur
van het KLM Open zou Nederlands beste
golfer gisteren sowieso al een persconfe-
rentie geven in het clubhuis van de Ken-
nemer Golf & Country Club in Zand-
voort. 

Uiteraard stond deze bijeenkomst
vooral in het teken van zijn fraaie toer-
nooizege in het Oostenrijkse Atzen-
brugg. Het nieuws dat topgolfers als de
Engelsman Simon Dyson, de Spaanse
publiekslieveling Miguel Ángel Jiménez
en de eveneens uit Spanje afkomstige
hardhitter Álvaro Quiros van 12 tot en
met 15 september op de Kennemer mee-
doen aan het KLM Open was dan ook bij-
zaak. Het draaide tenslotte om Luiten. 

„Ik werd vanmorgen met een bak
hoofdpijn wakker”, gaf Luiten lachend
als antwoord op de vraag of hij de zege
nog had gevierd. De 27-jarige golfer
bleef met -17 de Deen Thomas Björn twee
slagen voor. Na afloop werd hij van ca-
mera naar camera gesleept om vervol-

gens op het vliegtuig naar Rotterdam te
stappen. 

Aldaar werd Luiten door familie en
vrienden onthaald en meegenomen naar
Café Van Eijk in het Rotterdamse Hille-
gersberg om een feestje te vieren. Het is
ook nogal wat als je in een weekend met
je sport dankzij een zege 166.660 euro
verdient. Al beweerde Luiten geen mo-
ment bezig te zijn geweest met zijn geld-
prijs.

„Daar denk je tijdens een wedstrijd
echt geen seconde aan. Ook niet als het
300.000 euro was geweest. Of één euro.
Je wilt winnen en het gaat om het om-
hoog houden van de beker na afloop.”

Het was al weer een tijdje geleden dat
Luiten zijn eerste overwinning had ge-

boekt op de European Tour. In 2011 bleek
de Bleiswijker in Maleisië voor het eerst
de beste. Vervolgens bleef de golfer wel-
geteld 33 toernooien zonder zege voor-
dat hij in Oostenrijk weer de beste was.

Ook Luiten vond gisteren zijn eerste
zege wel erg lang geleden. Maar hij had
er tevens een verklaring voor. „Ik ben an-
derhalf jaar geleden met Pete Cowan be-
gonnen om te werken aan mijn korte
spel. Hij vertelde meteen dat het mini-
maal een jaar zou gaan duren voordat er
resultaat zou zijn. En dat het - omdat ik
dingen moest veranderen - eerst slechter
zou gaan voordat er verbetering zou ko-
men. Dat was ook zo, maar ik hoop dat ik
er nu de vruchten van kan plukken.”

Luiten dankte zijn tweede toernooize-

ge verder ook aan sportpsycholoog Mit-
chel Kevenaar met wie hij sinds eind vo-
rig jaar samenwerkt. „In het verleden
ging ik nog wel eens door het lint als ik
een mindere slag had gehad. Nu kan ik
het meer accepteren en heb ik mijn ge-
voelens veel beter onder controle. Mit-
chel heeft me geleerd om rustig door te
gaan en aan mijn routine te werken als ik
een fout heb gemaakt.”

De tips van Kevenaar werkten goed en
daarom werd Luiten gisteren op de Ken-
nemer in Zandvoort getrakteerd op taart
en champagne. De Nederlander hoopt
over anderhalve week tijdens zijn volgen-
de toernooi in het Duitse München zijn
succes een passend vervolg te kunnen
geven.

Feestje voor Joost Luiten
Nederlands beste 
golfer viert zege
op de Kennemer 

DOOR JAN BALK

Volgens Joost Luiten is het

omhoog houden van de

beker na een zege veel be-

langrijker dan de geldprijs

van 166.660 euro. FOTO: PRO SHOTS

De hernieuwde kennismaking met

tennis op gras is Thiemo de Bakker

(tegen Ilija Bozoljac) en Igor Sijs-

ling (tegen Tatsuma Ito) goed

bevallen. Beiden bereikten na

amper een uurtje spelen in Londen

zonder al te veel problemen de

tweede ronde van het toernooi op

Queen’s. FOTO: PRO SHOTS

Uurtje tennissen
Noorwegen of Italië, dat maakt

bondscoach Cor Pot van Jong

Oranje op het EK-21 eigenlijk niet

uit. De 62-jarige trainer weet dat

het sowieso een zwaar duel wordt.

„Aangezien wij pas woensdag spe-

len, kunnen we bijna zelf bepalen

wie we treffen. Maar het maakt me

eerlijk gezegd niet zo uit”, zei Pot.

Geen voorkeur
José Mourinho is gistermiddag

officieel gepresenteerd als nieuwe

trainer van Chelsea. ’The Special

One’ deed op Stamford Bridge onder

enorme belangstelling direct afstand

van zijn oude bijnaam: „Ik moet een

bijnaam kiezen voor deze periode. Ik

noem mezelf nu ’The Happy One’”,

aldus Mourinho. FOTO: PRO SHOTS

’The Happy One’


