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"In 2000, in Sydney, had ik een 
taak in het Heineken House en 
vier jaar terug was ik op uirnodi
ging van een sponsor in Athene." 

Nog verplichtingen tüdens de Olympi
sdle Spelen? 

Nee dat komt ook door de af
wezigheid van Nederlandse vol
leybalteams in Peking. Verder ga 

ik volgende week al weer beginnen met 
training geven bij Nesselande." 

Alles zien via televisie? 
"Naar het volleybal kijk ik uit, maar ik weet 
niet of dat uitgezonden wordt. Verder inte
resseert alles me wel. Ik ben benieuwd of 
sporters naar behoren presteren." 
MARCEL VUMfULEN 

Teleurs elling over OV-)<aart
 
VAN ONZE VERSLAGOEVER 

HAAlUEM - Statenlid Liesje 
Klomp (PvdA) is teleurgesteld 
dat het kabinet voorlopig geen 
OV-jaarkaart wil invoeren voor 
mbo'ers die nog geen achttien 
zijn. 

Klomp: "Ik vind het erg be
langrijk dat studenten hun stu
diekeuze niet hoeven te wijzigen 
vanwege hun reiskosten. Dat is 
helaas wel de praktijk en daar 
moet wat aan gedaan worden", 

Elf lijsten voor 
het waterschap 
EDAM - Aan de verkiezingen 
nieuwe stijl voor het algemeen 
bestuur van hoogheemraad
schap Hollands Noorderkwar
tier doen elf partijen en belan
gengroeperingen mee. De ver
kiezingen zijn in november. 

Voor het eerst wordt er niet 
meer op personen gestemd maar 
op lijsten. Het districtensysteem 
en het stemmen per Oltegorie 
zijn eveneens afgeschaft. Door 
het nieuwe kiesstelsel kunnen 
nu ook politieke partijen aan de 
stoelendans bij het waterschap 
meedoen. VVD, PvdA, CDA, CU, 
en SGP maken van die mogelijk
heid gebruik. 

De andere door het stembu
reau geaccepteerde groeperin
gen: Groen Waterland, Boeren 
Burgers Waterbelang, de KNSB, 
de Algemene Waterschapspartij, 
Water Natuurlijk en de Lijst be
drijfsleven Meer met Water. Er 
zijn via de verkiezingen 23 zerels 
te verdelen. 

Kandidatenlijsten en verkie
zingsprogramma's zijn nog niet 
klaar. De deelnemende partijen 
en groeperingen hebben daar rot 
eind september de tijd voor. 

(ADVERTENTIE) 

zegt ze. Gedeputeerde Staten 
voeren op dit moment op initia
rief van Klomp een onderzoek 
uit naar de mvang van het pro
bleem in Noord-Holland. 

Onlangs stuurden staatssecre
tarissen Huizinga (verkeer) en 
Van Bijsterveldt (onderwijs) een 
brief naar de Tweede Kamer 
waaruit bleek dat ze geen ov
kaart beschikbaar willen stellen 
voor deze groep. Meer over de ac
tie op www.job-site.n1. 

aan een KlIlU worG ffilsnan
deld. "Bij twijfel: altijd bellen", 
beklemtoont Marjan Adema, 
manager van het AMK. 

Vorige week bleek nog bij een 
rechtszaak dat een huisarts en 
het Gemlniziekenhuis in Den 
Helder niet aan de bel trokken 
over hun vermoeden van kin
dermishandeling. Tot teleur
stelling van het AMK. Toch 
komt het niet zo heel vaak voor 
dat er niet aan. de bel getrokken 
wordt, zo blijkt uit een gesprek 
met Adema en vertrouwensarts 
Mart van Zweedeo van bet 
AMK. 

"Mensen die professioneel 
met kinderen werken zoals leer
krachten, kinderleidsters en 
kinderarrsen zij n verantwoor
delijk voor het gros van het aan
tal meldlngen bij het meld
punt", zegt Adema. Van Zwee
den: ,Er is ook steeds meer aan
dacht voor in de opleidlngen 
voor het signaleren van kinder
misha.ndeling." Toch komt er 
extra voorlichting aan die 
groep. Adema: "Het kan geen 
kwaad om nog eens te bena
drukken wat het AMK doet en 
hoe bet werkt." Het AMK is 
niet alleen bedoeld voor crisissi
tuaties. Van Zweeden: "We he
ten niet voor niets: Advies en 
Meldpunt Kindermishandeling. 

Politie heeft geen tijd
 
voor aangifte roof tas
 
OOOR IVO lAAN 

ALKMAAR - Zo snel als het eten 
klaar is in wokrestaurant Victory, 
zo lang moest Jacoba van Buren 
wachten tot ze aangifte kan doen 
bij de politie van de beroving, 
dinsdag, van haar tas daar. Dat 
zou pas aanstaande maandag 
kunnen. 

,,Ik vind datwel een beetje eigen
aardig", zegt Van.Buren (58). Met 
een gezelschap van elf mensen 
was Van .Buren dInsdagavond 
aan het eten in bet restaurant aan. 
de Arcadialaan in Alkmaar. Een 
man was met zijn mobieltje aan 
het bellen tussen de gangpaden 
door. Omstanders dachten dat de 
man bij het gezelschap hoorde. 
Dat bleek niet het geval te zijn. 

,,Ik voelde een sOOrt wind
vlaagje en weg was mijn tas." Ze 
vermoedt dat de dief hulp heeft 
gehad want een vrouw hield per
soneel aan de praat zodat de dief 
ongesroord zijn gang kon gaan. 
,,Dus eerst alle passen blokkeren 

en mijn mobieltje was ook weg. 
Mijn zus belde snel de politie. 
Maar daar kreeg ze te horen dat 
er pas maandag tijd was om de 
aangifte op te nemen." 

De hoop was eerst nog geves
tigd op het camerasysteem van 
het restaurant. Maar de eigenaar 
meldt dat de beelden niet opge
slagen zijn. Hij laat wel weten de 
beroving te betreuren. 

Begrip 
Een politiewoordvoerster zegr 
begrip te hebben voor de teleur
stelling van Van .Buren over de 
trage aangifte. "Ik snap dat 
slachtoffers meteen aangifte wil
len doen. Maar het tijdstip van 
de aangifte maakt niet uit voor 
de verzekering." Bij navraag zegt 
ze het vermoeden te hebben dat 
er sprake is van miscommunica
tie. "Wanterwasgewoon plek op 
het politiebureau." Ze komt met 
een oplossing. "Ze kan nu mor
gen (vandaag, red.) sneller langs
komen voor de aangifte." 

(ADVERTENTIE) 

"Bij kindermishandeling wordt vaak gedath\ 
Marjan Adema en Mart van Zweeden "an h 

Oceaanroeier haalt 

Iedereen, profesSIoneel en parri
culieren, kan obs ook bellen om 
vrijblijvend signalen van kin
dermishandeli ng te bespreken. 

Tu·~n toe 
OOOR DORIEN KNIJNENBERG 

SCHTPHOL Oceaanroeicr 
Ralph Tuijn (36) is gisteren 
aangekomen op Sch1pbol. Hij 
kwam terugvan een reis waar
bij hij per roeIboot de Stille 
Oceaan overstak. 

Dochter lsis (4) sluit baar vader 
in haar armen laat hem ruet meer 
los. "Mijn papa is weer thuis", is 
het enige dat ze uitbrengt. Ze 
blijft om Tuijns nek hangen als 
hij de pers te woord staat. 

"Het is heerlijk om weer in Ne
derland te zijn", vertelt Tuijn. 
"Niet omdat ik zo van dit land 
hou, maar omdat mijn familie en 
vrienden hier wonen en ik hen 
weer zie", zegt hij in hun nabij
heid. 

Tuijn vertrok in maart vorig 
jaar uit Peru om in zijn eentje 
naar Australië te roeien. Het plan 
was in eerste instantie de reis 
zonder tussenstop te voLbren
gen, maar door pech lukte het de 
oceaanroeier niet dat doel te be
halen. Hij leed schipbreuk en 
doorstromingen en orkanen was 
hij genoodzaakt zijn reis te on
derbreken en naar Nieuw-Gui
nea te koersen in plaats van Aus
tralië. 

Dieptepunt 
"In feite heb ik mijn doel niet ge
haald ',zegtTuljo. "Het was een 
Ctrnn"r1-ipnr.on11n,..i'I., .. -Ir mil.... rat:.... 
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