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Officier van justitie me-
vrouw mr. A. Tiggelaar eiste
gisteren voor de rechtbank in
Dordrecht tegen de 44-jarige
Achmed K. zes maanden cel-
straf. Daarnaast vroeg de aan-
klaagster om de tenuitvoerleg-
ging van een voorwaardelijke
gevangenisstraf van vier
maanden die de Dordtenaar
wegens harddrugs- en wapen-
bezit nog tegoed heeft.

Bij de speler van het Dordt-
se SSW sloegen in oktober vo-
rig jaar de stoppen door toen
een tegenstander van Papen-
drecht geblesseerd het veld
moest verlaten. „Loop eens
door met je vieze vette zwij-

nenkop”, kreeg de strompe-
lende voetballer van een
teamgenoot van K. toegebe-
ten.

Toen hij zijn tempo vanwe-
ge de opgelopen
spierblessure
niet verhoogde
zou de man door
K. van achteren
tegen de grond
zijn gewerkt en
vervolgens met
volle kracht te-
gen zijn hoofd
en lichaam zijn geschopt. De
speler van Papendrecht was
vijf minuten buiten bewust-
zijn, maar hield uiteindelijk
’slechts’ een hersenschudding
aan de afranseling over. Vol-
gens het openbaar ministerie
is er sprake geweest van een
poging tot het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel.

De gisteren afwezige ver-
dachte, die al door de KNVB
voor een jaar is geschorst,
heeft bij de politie verklaard
door het slachtoffer te zijn uit-
gemaakt voor ’terrorist’. Ook
zou de speler van Papendrecht
een kopstoot hebben uitge-
deeld, waarna hij tijdens een
’onschuldige worsteling’ te-
gen de grond zou zijn gewerkt.

Omdat geen enkele getuige
de lezing van K. kon bevesti-
gen, is die volgens de officier
van justitie ongeloofwaardig.
De aanklaagster sprak van bui-
tensporig geweld waardoor de

voetbalsport opnieuw in een
kwaad daglicht is gesteld.

Advocaat mr. A. Jhingoer
wees de rechtbank op de in
zijn ogen niet eenduidige ge-

tuigenverkla-
ringen. „Mijn
cliënt zou ge-
lijktijdig twee
schoppen in de
lucht en een
klap hebben
uitgedeeld.
Dan moet je
wel een erva-

ren beoefenaar van de Chine-
se vechtkunst zijn”, zei de
raadsman die de ’Marokkaan-
se Maradona’ een betere om-
schrijving voor K. vindt.

De rechtbank doet op 3 mei
uitspraak.

Opnieuw dreigt cel voor 
molesterende voetballer

door Sebastian Schramm
DORDRECHT, vrijdag

Opnieuw dreigt voor een amateurvoetballer een langdurig verblijf in de gevangenis vanwege
het in elkaar schoppen van een tegenstander.

Tegenstander
loopt traag:
harde trap

tegen hoofd

door Arianne Mantel
HAREN, vrijdag

Aanstaande vwo’ers die onderne-
mer willen worden, kunnen naar het
Entreprenasium. 

Dit vwo is bedoeld voor initiatiefrijke
en creatieve jongeren met een handels-
geest. Aan het einde van deze onderne-
mersschool hebben de scholieren niet
alleen een vwo-diploma, maar ook gega-
randeerd een eigen bedrijf. Vanaf het
vijfde leerjaar zetten ze dat op en wordt
het officieel bij de Kamer van Koophan-
del geregistreerd. De bedrijfjes dienen

bij voorkeur een maatschappelijk
(goed) doel. 

Het concept van het Entreprenasium
is afkomstig van Mariëlle en Rob Slag-
ter, beiden onderne-
mers en tevens werk-
zaam in het onderwijs.
Mariëlle Slagter: „In
schooljaar 2008 gaat
het vwo voor goed opgeleide jonge on-
dernemers van start en het is nu dus
zaak de kinderen van de basisschool te
selecteren die geschikt zijn en enthousi-
ast genoeg zijn voor het Entreprenasi-

um. Daarvoor organiseren we het zo-
merkamp ’Jij de baas’ van 6 tot en met 10
augustus in Haren. Alle kinderen uit
groep 6, 7 en 8 worden uitgedaagd zelf de

leiding te nemen en
leuke dingen te beden-
ken. We denken dan
aan een kindercafé of
een voetbalcircus.”

Na het zomerkamp zal duidelijk wor-
den wie doorgaat voor het Entreprenasi-
um. Rob Slagter: „Wij kijken naar kin-
deren die een uitdaging zoeken en met
een zekere vrijheid toch goed kunnen

presteren. Het wordt geen gewone
school met klaslokalen, maar een ruim-
te waarin allerlei bedrijven zijn geves-
tigd. Er is bijvoorbeeld een laboratori-
um waar een uitvinder werkt die ook
eerstegraads bevoegd is om natuurwe-
tenschappen te geven. Ook komt er een
atelier met een kunstenaar die les mag
geven in handvaardigheid en andere
kunsten; denk verder aan een talenbu-
reau waar mensen werken die ook
Frans, Engels en Duits mogen doceren.”

Het eerste Entreprenasium start in
de regio Groningen. 

Entreprenasium voor vwo’ers met handelsgeest

In 1999 werd het nationaal
erfgoed uit het gebouw van
Van Lanschot Bankiers in Den
Bosch gestolen, A. werkte daar
toen als schoon-
maker, maar
heeft altijd ont-
kend het schilde-
rij gestolen te heb-
ben. Justitie had 2
jaar gevangenis-
straf geëist.

Het schilderij dat miljoenen
waard is, werd door de mees-
ter in 1885 in Nuenen geschil-
derd. Het zou zijn laatste Bra-
bantse werk zijn.

Zeven jaar na de diefstal
kwam het schilderij in maart
vorig jaar plots boven water.
„Een onbekende man bood
mij het schilderij aan en wilde
er E 15.000 voor hebben”, ver-
telt Abid. „Ik kende Marty al
jaren en wist dat hij in meu-
bels handelde tussen Neder-
land en Indonesië. Misschien
kon hij het schilderij wel ver-
kopen? Het ding heeft een
maand lang achter in mijn auto
gelegen.”

M. bood het schilderij aan
bij Van Lanschot en wilde er
E 80.000 voor hebben. „Ik weet
iemand die uw schilderij
heeft”, had M. gezegd. 

Er volgde een aantal ge-
sprekken over een deal. Van
Lanschot gaf de zaak uit han-
den aan de politie die een pseu-
dokoper inzette. Op 12 maart
vorig jaar vond de overdracht
plaats in de woning van Marty.
Beide mannen werden aange-
houden.

Marty’s advocaat, mr. B.
Frencken, vindt dat zijn cliënt
door de politie in de val is ge-
lokt en had moeten worden

vrijgesproken.
Officier van jus-
titie mevrouw N.
Geldermans
sprak van het
veiligstellen van
een nationaal
erfgoed. „Had-

den wij geen pseudokoper ge-
bruikt, dan zou De Afgeknotte
Berkenboom verdwenen
zijn.”

Werkstraf voor
helen Van Gogh

Van een onzer verslaggevers
DEN BOSCH, vrijdag

Abid A. (26) is voor de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot
240 uur werkstraf en 6 maanden cel voorwaardelijk omdat hij
het schilderij ’De Afgeknotte Berkenboom’ van Vincent van
Gogh te koop heeft aangeboden. Mededader Marty M. (34) uit
Den Bosch kreeg 200 uur werkstraf en 6 maanden cel voorwaar-
delijk.

Schilderij
hing in bank
Den Bosch

Uit ervaring blijkt dat ge-
specialiseerde bendes binnen
luttele seconden cabinedeu-
ren weten te forceren, niet
zelden nadat de chauffeur
met een slaapgas is be-
dwelmd. Inmiddels zijn tallo-
ze chauffeurs zo ontdaan van
privé-bezittingen en de la-
ding.

Door een zelfgefabriceerde
staalconstructie worden de
deuren van de trekker van
binnenuit vastgeketend aan
de stalen handgrepen die vrij-
wel elke vrachtwagen heeft.
Hierdoor worden de deuren
volkomen geblokkeerd. 

,,Zelf ben ik overvallen
toen ik overnachtte op een
parkeerplaats in België. Dat
zou me niet nog een keer over-
komen, bedacht ik, en zo
kwam ik al testend op deze
constructie”, vertelt interna-

tionaal chauffeur Roelf
Groenveld (40) uit Groningse
Spijk, die werkt voor Van
Leeuwen Container Service
uit Oosterhout. ,,Ik heb het
patent inmiddels aangevraagd
en ben nog op zoek naar een
producent. Ik ken binnen
mijn eigen bedrijf zo al twee
andere collega’s die ook al
eens zijn overvallen, waar-
schijnlijk met behulp van
gas.”

Volgens Klaas de Waardt,
voorzitter van Verenigde Ei-
gen Rijders Nederland, zien
steeds meer chauffeurs zich
gedwongen zelf maatregelen
te nemen. ,,Het is ronduit ge-
vaarlijk op de parkeerplaat-
sen. Chauffeurs gebruiken nu
van alles om de deur te barri-
caderen. Van steigerbuizen

tot dit soort zelfgemaakte
hangsloten.”

Inmiddels heeft minister
Eurlings van Verkeer toege-
zegd de twintig meest onveili-
ge parkeerplaatsen in Neder-
land aan te pakken. In België
worden inmiddels verscheide-
ne bewaakte parkings ge-
bouwd. Voor iedereen die dat
niet kan betalen of die daar
niet langs komt, biedt het
hangslot uitkomst, meent
Groenveld.

Hangslot aan binnenkant truck
door Jouke Schaafsma

OOSTERHOUT, vrijdag
Vrachtwagenchauffeurs hebben iets nieuws bedacht om zich te wapenen tegen overvallers op

parkeerplaatsen. Ze installeren zelfgemaakte hangsloten voor trucks aan de binnenkant van de
cabine.

Dat
doemscena-
rio wordt ge-
schetst in de
Atlas voor ge-
meenten
2007, waarin
de vijftig grootste gemeenten
met elkaar worden vergele-
ken. 

De samenstellers van het
rapport van de Stichting Atlas
voor Gemeenten voorzien pro-
blemen op het gebied van eco-
nomie, veiligheid en leefbaar-
heid. De ’new towns’ verliezen
zo hun aantrekkingskracht op
toekomstige inwoners. „Een
historische binnenstad, waar-
op Almere en Lelystad niet
kunnen bogen, zorgt voor een
grote populariteit. Helemaal
als er veel podiumkunst wordt
vertoond”, stellen de makers
van de atlas. 

Horeca
Ook lager opgeleiden in

achterstandswijken zouden
baat hebben bij een groot cul-
tuuraanbod, omdat het voor

meer werk in
de horeca zou
zorgen. 

Almere re-
ageert laco-
niek op de
conclusies.

„De gegevens zijn achter-
haald”, meent een woordvoer-
der. Flevoland krijgt het klein-
ste bedrag per inwoner aan
overheidssteun (elf euro te-
genover 90 euro voor Noord-
Holland) om cultuur te ont-
wikkelen. 

Inhalen
„We hebben weliswaar een

achterstand op gebied van cul-
tuurvoorzieningen, maar zijn
die als een gek aan het inhalen.
Zo hebben we sinds kort een
prachtig theater, waar meer
dan duizend mensen in kun-
nen. En in maart is er een pop-
muziekzaal opengegaan. Al me
al hebben we er voor bijna
honderd miljoen in geïnves-
teerd. Dat tikt aan!” Maar vol-
gens de woordvoerder is cul-
tuur geen primaire levensbe-
hoefte: „Mensen komen hier
voor water, groen en ruimte.”

Ook gemeente Lelystad kan
zich niet vinden in het rapport.
„We zijn niet langer een muur-

bloempje”,
stelt marke-
tingmanager
Henk Haan.
„Onze kust-
strook heeft
veel activitei-
ten te bieden.
Ook wij heb-
ben een nieuw
theater. Men
wil hier graag
bouwen en wo-
nen en hebben
veel overloop
uit Almere. Le-
lystad is boo-
ming.”

Almere, nu
182.000 inwo-
ners, groeit
door naar een
stad met
350.000 inwo-
ners. Lelystad,
nu 72.000 inwo-
ners, gokt op
120.000 bewo-
ners. 

Onderzoek pessimistisch over steden als Almere

Tekort cultuur nekt
groeikernen
door Thijs Wartenbergh en Pieter Buss

UTRECHT, vrijdag
In snelgroeiende steden, zoals Almere en Le-

lystad, daalt de leefbaarheid in rap tempo. De
bevolking groeit enorm, maar het cultureel
aanbod laat fors te wensen over, waardoor mid-
denstanders en veelverdieners de steden links
laten liggen.

• Een collega van chauffeur
Groenveld, de heer Delorge,
toont tijdens diens afwezig-
heid een deel van het slot dat
zijn collega heeft bedacht om
trucks te beschermen.
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Oudjes doen het nog goed

• Deelnemers aan de Rotary Road Masters, een jaar-
lijkse autorit met oldtimers, houden een tussenstop
in Egmond aan Zee. Voor de dertiende keer hield de
Rotary Heemstede Bennebroek gisteren een rally
voor het goede doel. Ditmaal ging de opbrengst naar

de Stichting Derde Wereld Hulp, die in India opvang-
tehuizen voor gehandicapte kinderen bouwt en zorgt
voor scholing. Gulle gevers konden voor de rit een
passagiersstoel kopen in een oldtimer. Vorig jaar
bracht de rally 20.000 euro op. FOTO: MARTIN MOOIJ

Van onze correspondent
ZWOLLE, vrijdag

Afvalverwerker ROVA uit
Zwolle wil haar vuilniswa-
gens eind volgend jaar laten
rijden op biogas dat uit gft-af-
val is gewonnen. 

Samen met de provincie
Overijssel, de Gelderse afval-
verwerker VAR en Salland
Olie is een onderzoeksproject
van start gegaan met de naam
’rijden op gft’. Uiteindelijk
moet er een installatie komen
in Zwolle die gft-afval vergist
tot biogas. Het biogas wordt
omgezet in een brandstof voor
voertuigen. Na het vergisten
wordt van het restmateriaal
compost gemaakt voor de
land- en tuinbouw. De deelne-
mende partijen willen met het
plan aantonen dat biogas bij-
draagt aan een duurzame
energievoorziening en aan een
betere luchtkwaliteit in de
stad. 

Het ministerie van Econo-
mische Zaken subsidieert het
speciale project met 4 miljoen
euro.

Vuilniswagens
op ’gft-gas’

Vaker grote
ovens in

crematoria
Van een onzer
verslaggevers

AMSTERDAM, vrijdag
Doordat Nederlanders

zwaarder en langer wor-
den laten crematoria
steeds vaker grote ovens
inbouwen. Negen crema-
toria in Nederland hebben
al een extra formaat oven.

Twee jaar geleden had
het crematorium in Ede
nog de primeur met een
grotere oven. Inmiddels
hebben acht van de overige
64 crematoria dat voor-
beeld gevolgd.

De oven is niet groter
van omvang, maar heeft
een vergrote opening en
verbrandingsruimte. Deze
is 1,10 bij 2,40 meter, twin-
tig centimeter breder en
langer dan de oude.

In Engeland speelt al en-
kele jaren dat crematoria
het toenemende overge-
wicht van mensen niet aan-
kunnen. In Nederland heb-
ben zich nog geen ernstige
problemen voorgedaan.
Secretaris van de Landelij-
ke Vereniging van Crema-
toria Hemry Keizer: „Het is
in Nederland maar één
keer voorgekomen dat een
kist te groot was. Een uit-
vaartverzorger weet vaak
gelijk of de grootte van een
kist problemen oplevert.
Door goed overleg met lo-
kale crematoria zijn ze pro-
blemen vaak al voor.”

Het crematorium in Die-
ren krijgt eind dit jaar een
grotere oven. Directrice
Carla Bosua: „Het kwam
wel eens voor dat we uit-
vaartverzorgers door
moesten sturen omdat on-
ze oven te klein was.” 

• Maar liefst vijfentwintig vier-
kante meter aan bloemkool,
radijs, bananen, paprika en an-
dere groenten en fruit staan
symbool voor het motto ‘Ge-
zond eten is geen kunst’. Het
gezonde kunstwerk werd gis-
teren in Dierenpark Amers-
foort overgedragen aan oud-

GroenLinks-leider Paul Rosen-
möller, tegenwoordig voorzitter
van het Convenant Overge-
wicht. Later werd het kunstwerk
in een mum van tijd verorberd
door de apen en olifanten in de
dierentuin.
Scholieren uit Amersfoort heb-
ben het megakunstwerk ge-

maakt om duidelijk te
maken dat ze gezond
willen leven en zo veel
mogelijk afblijven van
ongezonde snacks.
Samen met zo’n
75.000 andere kinde-
ren uit groep acht na-
men ze de afgelopen
weken deel aan een
speciaal lesprogram-
ma. Gistermiddag kre-
gen ze als afsluiting
een gezonde lunch
aangeboden. ,,Belang-
rijk’’, zegt woordvoer-
ster José Nes van ini-
tiatiefnemer Albert
Heijn, ,,want volgend
jaar moeten ze daar
zelf voor zorgen.’’ En
dat lukt hen vaak niet:
,,Patat en chips gaat
erin als koek, maar
fruit wordt bijna niet
meer gegeten.’’ 
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Gezond
kunstwerk

Van onze correspondent
TERNEUZEN, vrijdag

Een zwarte kat heeft voor overlast
gezorgd in de Westerscheldetunnel.
De oostelijke buis van de tunnel
moest een uur worden afgesloten
voor het autoverkeer. 

De politie kreeg om half twee in de
nacht van woensdag op donderdag
een melding over de kat in de tun-
nel. Direct zette de bewaking de buis
af. Tegen half drie was de avontuur-
lijke kat gevangen en kreeg het auto-
verkeer weer toegang. Volgens
woordvoerder Inge de Moop is de
tunnel nog niet eerder afgesloten ge-
weest voor een dier. „Maar we ne-
men in zo’n geval geen enkel risico.”
De kat is buiten de tunnel vrijgela-
ten.

Tunnel dicht
om zwarte kat

’Veelverdieners
en middenstand

trekken weg’

Medaille om Afghanistan

• Generaal-majoor J.J. Franken
speldt op Vliegbasis Volkel aan
ongeveer honderd militairen de
herinneringsmedaille vredes-
operaties op. De militairen
maakten deel uit van het F-16-
detachement, dat tussen au-
gustus en november 2006 was
gestationeerd in Afghanistan.
De uitreiking werd gisteren mu-
zikaal ondersteund door de
drumfanfare van de kapel van
de Koninklijke Luchtmacht.
De F-16’s van de Volkelse First
Fighter Wing gaven luchtsteun
aan grondtroepen. De missie
werd overschaduwd door een
noodlottig ongeval waarbij ka-
pitein-vlieger Michael Donker-
voort omkwam. FOTO: JOHN

CLAESSENS

Van school af met 
diploma én bedrijf


