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✚✚✚ 1 FEBRUARI - TIEN VREEMDELINGEN AANGETROFFEN IN GEPARKEERDE TRUCK LANGS A50

NEDERLAND
BEDANKT!
TILBURG - Zo gelukkig zijn 

Rashed en Munifa met de opvang 

die zij en hun toen nog vijf kinde-

ren in Nederland kregen, dat ze 

hun zesde telg de tweede naam 

Vincent hebben gegeven. Na te 

zijn gedropt in het Amsterdam-

se havengebied kwamen ze in 

oktober in de hal van het Tele-

graaf-gebouw terecht, Munifa was 

toen al zes maanden zwanger. In 

Tilburg kijkt het acht leden tel-

lende gezin in februari terug op 

een hectische periode. “We zijn 

niet voor niets naar Nederland 

gekomen. Het is fantastisch.”

Ontruiming ‘jungle’ Calais 
➜ CALAIS - Europa’s vluchtelingencrisis is goed zichtbaar in Calais, waar 
duizenden migranten gevangen zitten tussen Frankrijk en het ‘beloofde 
land’, Groot-Brittannië. Hun jungle telt meerdere kerken en een bibliotheek 
met de toepasselijke naam ‘Jungle Book’, maar in februari komt de jobstij-
ding: het zuidelijke deel moet leeg, de inwoners naar een containerkamp 
ver weg van de vrachtwagens waar ze ‘s nachts in proberen te springen. Dat 
helpt niets: het inwonertal van de jungle groeit naar meer dan 10.000. ■ 

Koninklijke 
Hoogheid
➜ ISLAMABAD - Ze heet natuurlijk niet 
voor niets Máxima… Onze koningin torent 
hoog boven iedereen uit bij haar bezoek in 
Islamabad, waar ze – en dat is dan wel weer 
ironisch – over microkredieten komt praten. 
Máxima, van huis uit econome en ooit werk-
zaam bij Deutsche Bank, is ervan overtuigd 
dat die helpen armoede te bestrijden. ■ 

● Het is doormodderen voor 

de vluchtelingen in de 

jungle bij Calais.
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✚✚✚ 9 FEBRUARI - DODEN EN GEWONDEN BIJ TREINBOTSING IN HET DUITSE ROSENHEIM
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IN DE RIJ VOOR JHERONIMUS BOSCH
DEN BOSCH - Nog nooit vertoond: bijna alle schilderijen en tal van tekeningen van Jhero-

nimus – zeg maar Jeroen – Bosch op één plek. Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogen-

bosch, waar de artiest in 1516 overleed, is erin geslaagd de grootste overzichtstentoonstelling 

ooit te organiseren en daar plukt de hele stad de vruchten van. Honderdduizden mensen uit 

alle windstreken bezoeken de expositie, waar ver voor de slotdag al geen kaartjes meer voor te 

krijgen zijn. Hoteliers liften mee: de Amerikanen, Chinezen en Koreanen blijven ook slapen. 

Nederlander overleeft 
tijgeraanval
➜ NEPAL - “Dit was gewoon pech”, zegt technisch ingenieur 
Gerard van Laar over zijn bijna-dodelijke ontmoeting met 
een tijger in een natuurpark in Nepal. De dertiger uit De-
demsvaart is even wereldnieuws als hij en zijn gids worden 
verrast door een vrouwtjestijger die haar kroost wil bescher-
men. “Die brul vergeet ik nooit meer”, bekent Van Laar. 
Vanuit een boom, waarin hij twee uur blijft zitten, ziet hij hoe 
de tijger door rangers op olifanten wordt verjaagd. ■ 

● Grote belangstelling voor 

de ‘Tuin der Lusten’ van 

‘duivelskunstenaar’ Bosch.
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✚✚✚ 16 FEBRUARI - RECORDAANTAL WINKELS IN GEVARENZONE
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➜ HEUSDEN-ZOLDER - DOPING ZIT NIET ALLEEN IN DE WIELRENNER, MAAR OOK IN ZIJN FIETS. 

Femke Van den Driessche, Belgisch veldrijdster bij de beloften, is de eerste die betrapt wordt op ‘mechanische 
doping’: een motortje in de fi ets. Jarenlang wordt erover gespeculeerd – vedette Fabian Cancellara won twee van de 
grootste klassiekers na een fi etswissel onderweg – en nu blijken bloed- en urinemonsters dus niet genoeg om vals-
spelers te ontmaskeren. Van den Driessche, die favoriet was voor de wereldtitel bij de beloften maar in de slotronde 
uitstapte, wordt na datzelfde WK in eigen land betrapt. Eén van haar fi etsen is geprepareerd. Het was de fi ets van 
een vriend, beweert de Belgische, maar dat helpt niets: ze moet stoppen met topsport en wordt voor de vorm ook 
nog eens zes jaar geschorst. De wielerwereld kan de kop ondertussen niet meer in het zand steken, maar heeft zeer 
beperkte opsporingsmogelijkheden: magneetdetectoren en warmtescanners. ■

BELGISCHE
TOPRENSTER
BETRAPT OP
FIETSMOTORTJE ● Van den Driessche is in 

tranen nadat in haar fi ets 

een motortje is ontdekt.
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✚✚✚ 21 FEBRUARI - TURKIJE ARRESTEERT 21 MENSEN NA ZELFMOORDAANSLAG IN ANKARA
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Hoteldebotel
van Sound
of Music
➜ SCHIEDAM - “Hónderden keren” moet 
Roger Pluijm uit Schiedam ‘The sound of 
music’ in de bioscoop hebben gezien. “Ik 
kan het script dromen, maar de fi lm verveelt 
me nooit”, zegt hij. Alles wat hij in de loop 
van de jaren verzameld heeft, staat minuti-
eus gearchiveerd in een vuistdikke catalo-
gus. Duizenden videobanden, cassettes, af-
fi ches, porseleinen bordjes, kerkminiaturen: 
Pluijm heeft álles van de beroemde rolpret 
met Julie Andrews in de hoofdrol. Maar nu 
wil hij het verkopen, of desnoods weggeven 
aan een nog op te richten museum over de 
fi lm in Salzburg. “Dat museum komt maar 
niet van de grond. Maar als ik dood ben gaat 
het toch maar bij het grofvuil.” ■ 

Topper de fout in
➜ LONDEN - Steven van de V. was ooit 
Nederlands kampioen beachvolleybal in de 
categorie tot twintig jaar, inmiddels is hij een 
veroordeelde crimineel. Dat hij niet alleen 
toegaf dat hij in Groot-Brittannië het bed had 
gedeeld met een 12-jarig meisje, maar er 
ook spijt voor betuigde, mocht niets helpen: 
van de Britse rechter moet hij vier jaar in de 
cel doorbrengen. ■ 

Assange blijft waar ie zit
➜ LONDEN - Nee hoor, hij komt niet naar buiten. Julian Assange, oprichter 
van WikiLeaks, stapt nog wel even op het balkonnetje van de Ecuadoriaanse 
ambassade in Londen, zijn zelfgekozen gevangenis, maar dat is dan ook 
dat. Zou hij naar buiten komen – voet op Britse bodem zetten – dan wordt 
hij terstond gearresteerd vanwege het internationale opsporingsbevel dat te-
gen hem uitstaat. Offi cieel gaat dat over seksueel misbruik in Zweden, maar 
Assange vreest uitlevering naar de Verenigde Staten voor klokkenluiderij. ■ 
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✚✚✚ 29 FEBRUARI - ZO’N 10.700 MENSEN VIEREN HUN VERJAARDAG OP SCHRIKKELDAG.

Mager bestand 
Syrië 
➜ HOMS - Een wapenstilstand, dat was in 
Syrië al jarenlang een holle frase. Maar zie: 
na bijna vijf jaar oorlog kunnen de kinderen 
in onder meer Homs zowaar ongehinderd 
buiten spelen. Het door Rusland en de 
Verenigde Staten opgezette staakt-het-vuren 
houdt stand, de 183 doden in het eerste 
etmaal zijn vooral IS-terroristen. Moskou en 
Washington blijven hen gewoon aanvallen. ■ 

FOPDUIK
VAN GAAL 
GAAT
WERELD
OVER

Alexia breekt 
been
➜ LECH - Domme pech in de Oostenrijkse 
sneeuw: tijdens de koninklijke skivakan-
tie breekt prinses Alexia bij een val haar 
bovenbeen. Een lelijke blessure, waarvan 
het herstel zomaar maanden kan duren. De 
middelste dochter van het koningspaar blijkt 
echter een bikkel. Iets meer dan een week 
na haar val gaat ze al mee op een school-
uitje. In een rolstoel, dat nog wel. ■ 
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➜ MANCHESTER - WAT JE OOK VAN LOUIS VAN GAAL VINDT: 

SAAI IS HET MET DE HOLLANDSE OEFENMEESTER NOOIT. 

Van zijn twee jaar als trainer van Manchester United zal niet de FA 
Cupwinst bijblijven, of zijn steenkolen-Engels met uitdrukkingen als 
“Th at’s another cook” en “We are running after the facts”.
Nee, in Manchester staat ‘King Louis’ voor de rest van zijn leven 
bekend als de man van de schwalbe. Tijdens het treff en met Arsenal op 
Old Traff ord zien 76.000 toeschouwers hoe Van Gaal de fopduik na-
doet die Gunners-speler Alexis Sánchez even daarvoor in zijn ogen heeft 
gemaakt. De trainer van United is in één klap man van de wedstrijd. 
Zelf is hij er nadien minder trots op: “Ik was iets te emotioneel.” ■

● Louis van Gaal weet 

precies wat er zojuist op 

het veld gebeurd is.
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✚✚✚ JUNI MILJOENEN GEGEVENS VAN BADOO-GEBRUIKERS OP STRAAT NA HACK

➜ ORLANDO - “LAATSTE RONDE”, ROEPT HET 

BARPERSONEEL VAN NACHTCLUB PULSE IN 

ORLANDO OM TWEE UUR ‘S NACHTS. De weke-
lijkse latino-avond van de uitgaansgelegenheid zit erop, 
de pakweg 320 bezoekers, voornamelijk homoseksuele 
jongeren, hebben er een prachtfeest van gemaakt. Dan 
overmeestert Omar Mateen, gewapend met een semi-au-
tomatisch geweer en een Glock-pistool, de beveiliger van 
de club. Binnen richt hij een bloedbad aan, en gijzelt hij 
een deel van de aanwezigen. “Ga hier weg, blijf rennen”, 
schrijft Pulse op zijn Facebook-pagina.
Bijna vier uur later, om zeven minuten voor zes in de 
ochtend, kan de politie bevestigen dat Mateen in een 
vuurgevecht gedood is, en dat er verder geen gevaar meer 
is. Mateen heeft 49 mensen gedood, nog eens 53 zijn er 
gewond geraakt. Zijn actie schokt de Verenigde Staten, 
president Obama spreekt voor de zesde keer dit jaar zijn 
afschuw uit en stelt nogmaals voor de wapenwetten aan 
te passen. Het Congres ziet daar geen reden voor. ■

VIJFTIG DODEN
BIJ SCHIETPARTIJ
IN HOMOCLUB

Dader haat alles en iedereen 
Is Omar Mateen (29), zoon van Afghaanse immigranten, een homo 

die geen vrede heeft met zijn geaardheid? Een fanatiek aanhan-

ger van Islamitische Staat? Of toch een ‘goede zoon’, zoals vader 

Seddique hem na de schietpartij in Orlando noemt? Pas vlak voor 

zijn gruweldaad zet hij zijn eerste extremistische boodschap op 

Facebook. In Pulse zegt hij namens IS te handelen. Het lijkt waar-

schijnlijker dat Mateen handelt uit een alles verterende haat. 

● Geschrokken en hevig geëmotioneerd vallen 

mensen elkaar in de armen bij nachtclub 

Pulse in Orlando. Binnen heeft een schutter 

49 mensen van het leven beroofd.
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✚✚✚ 7 JUNI MILJOENEN NEDERLANDERS KAMPEN MET HOOIKOORTS 

Portugal wint 
zonder Ronaldo
➜ PARIJS - Dan speel je met Nani, Pepe en 
Quaresma, en ben je nóg geen favoriet voor 
de EK-titel. Als sterspeler Cristiano Ronaldo 
dan ook nog eens vroeg in de fi nale gebles-
seerd van het veld moet, zinkt veel Portu-
gezen de moed in de schoenen. Maar het 
onmogelijke gebeurt: gastland Frankrijk weet 
óók niet te scoren, en in de verlenging schiet 
wisselspeler Éder zijn land en zichzelf naar 
de eeuwige glorie. Portugal, dat nog nooit 
iets won, is Europees kampioen voetbal. ■

Vechtmachines 
uit Rusland slaan 
toe in Marseille
➜ MARSEILLE - Nee, voor het voetbal lijken 
deze Russen niet te zijn gekomen. De start 
van het EK wordt ontsierd door ‘supporters’ 
die tattoos hebben van vecht- in plaats van 
voetbalclubs. Het centrum van Marseille 
is rond de wedstrijd tegen Engeland hun 
slagveld. De Russische voetballers worden 
in de groepsfase uitgeschakeld. ■

EK WORDT TOERNOOI VAN VIKINGEN
PARIJS - ‘We’ zijn er niet bij op dit Europees kampioenschap voetbal, maar een nieuwe fa-

voriet is snel gevonden: IJsland! De vikingen, met bekende namen als Halldorsson (ex-NEC), 

Gudjohnsen (ex-PSV) en Sigthorsson (ex-AZ, ex-Ajax), zijn dé sensatie van Euro 2016. Enge-

land wordt verslagen, maar gastland Frankrijk is in de kwartfi nale met 5-2 te sterk. 

JUNI.indd   112JUNI.indd   112 24-10-16   17:0924-10-16   17:09



✚✚✚ 9 JUNI AIR-FRANCE WIL KLM-VLUCHTEN OVERHEVELEN NAAR FRANKRIJK 

Excuses Rutte
aan Tokkie
➜ ILPENDAM - Het woord ‘tokkie’ staat al sinds 2008 in de 
Dikke Van Dale, als aanduiding voor onaangepaste perso-
nen. Herkomst: een Amsterdamse familie die zich in een 
tv-documentaire zeer asociaal opstelt. Maar na klachten 
van Lion Tokkie zal premier Rutte het woord in elk geval niet 
meer gebruiken, belooft hij in een persoonlijke brief aan de 
Ilpendammer. “Dit is iets anders dan Johma of Kwekke-
boom”, zegt die laatste. “Hiermee kwets je mensen.” ■

RAADSELS ROND 
LAURA IN QATAR
➜ DOHA - IS LAURA UIT UTRECHT ERIN GELUISD, OF HEEFT ZE MET HAAR VOLLE VERSTAND HET 

RANDJE OPGEZOCHT? Wat het antwoord op die vraag ook is: moeder Marian is dolblij dat ze haar dochter na 
maanden van onzekerheid weer in de armen kan sluiten.
Laura belandt in Qatar in een hels avontuur als de autoriteiten haar beschuldigen van seks buiten het huwelijk en 
drankmisbruik. De Utrechtse vertrekt in maart spoorslags naar het kleine emiraat, waar – zo zegt ze zelf – een Syriër 
in een discotheek iets in een drankje doet. Vervolgens vergrijpt hij zich aan haar lichaam.
Laura doet aangifte van verkrachting, maar de Syriër heeft een totaal andere lezing van wat er gebeurd is. Volgens 
hem wilde de Nederlandse betaald worden voor de vrijpartij. Toen hij weigerde, pakte ze de man zijn telefoon en 
horloge af. De Qatari zetten Laura achter de tralies.
Daar dreigt ze zes jaar te moeten blijven zitten, maar de Utrechtse komt met de schrik vrij. De celstraf die ze krijgt is 
slechts een voorwaardelijke, de boete bedraagt 750 euro. En de Syriër? Die krijgt 140 stokslagen. ■
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● Moeder 

Marian houdt 

vol dat haar 

dochter erin is 

geluisd.
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✚✚✚ 11 JUNI ONTSPOORDE FAN SCHIET VOICE-ZANGERES CHRISTINA GRIMMIE DOOD TIJDENS CONCERT

Anne riekt
altijd lekker
➜ BELTRUM - Het probleem van elke 
boer(in) op zoek naar een partner: hoe ruik 
je nog lekker als je vlak voor je discotheek-
bezoek 2000 varkens hebt gevoerd? Anne 
Groot Zevert uit het Achterhoekse Beltrum 
heeft een overall ontworpen die dat pro-
bleem te lijf gaat. Het anti-geurpak valt in de 
smaak bij het grote publiek. “Niet alleen in 
de agrarische sector.” ■ 

Overal natte voeten
➜ ASTEN - Het is pompen of verzuipen voor de inwoners van Zuidoost-Bra-
bant als de hemelsluizen daar begin juni helemaal open gaan. In Asten en 
Someren draaien dweilen overuren, maar tegen 70 millimeter in drie uur tijd 
valt weinig te doen. Bovendien is de grond na de eerste buien zo verzadigd 
dat elk volgend buitje een overstroming teweegbrengt. Wegen worden afge-
sloten, maar niet iedereen laat zich door het water verjagen. “Zoals het er 
nu naar uitziet, daalt het water al snel weer”, zegt een gast van camping De 
Zwaan aan de Waal. “In dat geval kunnen we onze tent laten staan.” ■

IJZEREN BEEST GELAND
SCHIPHOL - Dat gebeurt niet vaak: een vliegtuig dat minstens zoveel bekijks trekt als zijn we-

reldberoemde passagiers. De Ed Force One vervoert de Britse metalband Iron Maiden, die op 

zijn wereldtour ook Nederland aandoet. Wat het extra bijzonder maakt: aan de stuurknuppel 

van de Boeing 747, vluchtnummer CC666, zit Bruce Dickinson – de leadzanger van de band.

JUNI.indd   114JUNI.indd   114 24-10-16   17:0924-10-16   17:09



✚✚✚ 22 JUNI NEDERLANDSE VOETBALTRAINERS BLIJKEN IN CHINA TE WORDEN UITGEBUIT 

GEPESTE NICK
NICOLAI TOONT 
HOLLAND TALENT

Microsoft
koopt LinkedIn
➜ LOS ANGELES - Het is een van de grootste 
overnames in de techwereld ooit: Win-
dows- en Offi ce-maker Microsoft koopt 
sociaal netwerk LinkedIn voor maar liefst 
26,2 miljard dollar, grofweg 23 miljard euro. 
Waarom het zakelijke broertje van Facebook 
zo veel waard is? Data is het antwoord: de 
softwarereus uit Redmond krijgt in één 
klap de beschikking over de gegevens van 
433 miljoen gebruikers, van wie een kwart 
minstens één keer per maand inlogt. Een 
goudmijn in deze tijden van ‘Big Data’. ■

➜ AMSTERDAM - DE BUREN HADDEN AL EENS DE POLITIE OP ZIJN AFGESTUURD WEGENS GE-

LUIDSOVERLAST. Het is maar goed dat de ouders van Nick Nicolai daarop besloten te verhuizen in plaats van 
hun zoon te verbieden zijn hoge noten aan te slaan. Nicolai, bijna zijn hele kinder- en pubertijd gepest om zijn ui-
terlijk, verbluft de jury van Holland’s got talent met zijn versie van ‘At last’, van Etta James. En ook Nederland valt 
vanaf de eerste noot als een blok voor het jonge talent, dat de fi nale van het tv-programma uiteraard wint. Nicolais 
doorbraak is een hart onder de riem van de talloze gepeste kinderen: laat niemand je je talent afpakken. ■
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ISTANBUL
WEER
DOELWIT

 ✚✚✚ 28 JUNI MOEDER EN PEUTER BIJNA DOODGEDRUKT IN LIFTSCHACHT SPEELGOEDWINKEL WOENSEL

➜ ISTANBUL - TURKIJE BELEEFT EEN RAMP-

JAAR, DE AANSLAG OP HET ATATÜRK-VLIEG-

VELD BIJ ISTANBUL IS DAARVAN DE TWEEDE 

AKTE. Drie terroristen brengen zichzelf bij de ingang 
– waar reizigers en hun koff ers door een scanner moe-
ten – tot ontploffi  ng. Ze maken 45 slachtoff ers, ruim 
tweehonderd mensen raken gewond. De aanslag wordt 
niet opgeëist, maar Turkije wijst met de beschuldigende 
vinger naar Islamitische Staat. Die heeft dus kunnen 
toeslaan, ook al hadden de Turkse autoriteiten goede re-
denen om te vermoeden dat hun land hoog op het lijstje 
doelwitten stond. Niet alleen bij IS, maar ook bij de 
Koerden. Die waakzaamheid heeft niet mogen baten. ■

Alkmaarse meiden ontsnappen aan dood 
“De chaos was nog erger dan je op foto’s kan zien.” Danique en 

Julia wachten op het Atatürk-vliegveld op een nachtvlucht naar 

Indonesië als om tien uur ‘s avonds drie mannen het vuur openen in 

de vertrekhal. “Het was honderd meter bij ons vandaan.” De Neder-

landse meiden vluchten met landgenoot en zakenreiziger Mohamed 

Azarkane naar een veilige plek. Ze vliegen terug naar huis.
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