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haarlemmermeer
& omgeving
Wulbert Stam:
krachtpatser
in een rokje

Bij uitdunnen bemanning vanwege bezuiniging

’Brandweerlieden
ernstig in gevaar’

door wessel mekking
H O O F D D O R P - Zijn buren kijken inmiddels niet meer raar op
als hij op het grasveld voor de
deur met een boomstam aan het
gooien is. Hoofddorper Wulbert
Stam (39) doet mee aan de Highland Games en organiseert een
landenwedstrijd in het Haarlemmermeerse Bos.

Bijna alle buren reageren enthousiast, vertelt Stam. De enkeling die klaagt dat hij het grasveld sloopt, laat daar juist zijn
hond poepen, grijnst de bewoner
van Overbos.
Schotland, het land waar de
Highland Games ontstonden,
heeft hem altijd gefascineerd.
Het ruige trekt hem. Hij was
vroeger basketballer, zat zelfs in
het Nederlands jeugdteam, maar
haakte vanwege een blessure af.
Hij deed al aan krachttraining en
ging daarmee door. Stam nam
deel aan sterkste man-wedstrijden, maar hij had te weinig
kracht om mee te doen om de
prijzen. Hij maakte kennis met
de Highland Games. Sinds vijf
jaar doet hij ook mee aan wedstrijden. Tijdens die duels wordt
niet alleen met boomstammen
gesmeten, maar moeten de deelnemers bijvoorbeeld ook een gewicht van 25,4 kilo zo hoog mogelijk gooien. ,,Ik ben eigenlijk
te laat begonnen met deze sport,
waardoor ik niet tot de absolute
nationale top hoor.’’
Stam meet 1,95 meter en weegt
bijna 135 kilo. En hij heeft een
buikje, zoal de meesten van zijn
collega’s. ,,Dat gaat ook niet
meer weg. Niemand van ons
heeft een sixpack. Hoe zwaarder
je bent, hoe beter het is. Zelf eet
ik heel veel. Wat maakt me niet
uit. Wij vallen op. We krijgen
veel aandacht van het vrouwvolk. Grote mannen in een rokje’’, knipoogt Stam, die in het dagelijks leven projectmanager is
bij wooncorporatie Ymere.
Zijn eerste wedstrijd speelde
bij traditiegetrouw zonder onderbroek. En zijn kilt raakte los.
Dat komt nu nog regelmatig ter
sprake onder de krachtpatsers.
Het is zo’n anekdote die nooit
verveelt. Wie goed zoekt, kan het
filmpje nog op YouTube vinden.
Deze zomer gaat hij voor het
eerst in zijn leven naar Schotland. Daar kwam het nooit van.
Zijn vrouw en kinderen zagen

door Carlo Nijveen en Ivo Laan

- De veiligheid van brandweerlieden bij het korps
Kennemerland komt ernstig in gevaar als de bemanningen
van blusvoertuigen worden uitgedund. Een bezuinigingsoperatie mag dan ook absoluut niet ten koste gaan van de
personele bezetting van de wagens.
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Dat stellen diverse betrokkenen
als reactie op het nieuws dat er
bij de Veiligheidsregio Kennemerland, waaronder de brandweer en de GGD vallen, sprake is
van een miljoenentekort. Ingrijpende maatregelen lijken dan
ook onontkoombaar.
De Kennemer burgemeesters,
die het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio vormen, hebben de directie van de dienst onlangs al opdracht gegeven te onderzoeken waar en hoe kan worden gesneden. De Haarlemse
burgemeester Bernt Schneiders
liet gisteren al weten dat er wat
hem betreft kan worden nagedacht over brandweerwagens die
met minder blussers uitrukken.
,,Dat zou onverantwoord
zijn’’, zegt een brandweerman
die liever anoniem blijft. ,,Bij een
brand komen wij nu al vaak handen te kort. Als we het straks met
nog slechts vier in plaats van zes

Wulbert Stam in actie. ,,We krijgen veel aandacht van het vrouwvolk. Grote mannen in een rokje.’’
FOTO INGE HOOGLAND

het land niet als vakantieoord.
Sommige collega’s die meegaan,
doen straks vier wedstrijden in
een week. ,,Dat lukt me niet
meer. Geestelijk ben ik nog 18,
maar lichamelijk trek ik dat niet
meer.’’ De dag na een wedstrijd is
hij ook altijd op.
Stam, die ook actief is voor de
Highland Games Federatie,
traint vier keer per week. Als het
warmer wordt, gaat hij meer
naar buiten. ’s Winters zit hij
vooral in de sportschool. Maar de
Highland Games draaien niet alleen om kracht. Ook de techniek

is belangrijk. ,,Bij het hamerslingeren kan ik nog de meeste progressie boeken. Daarom train ik
tegenwoordig ook mee bij atletiekvereniging De Spartaan in
Lisse. Van een kogelstoter daar
kan ik nog veel leren.’’
Vorig jaar was de landenwedstrijd in Friesland en dit jaar is
’Holland’ aan de beurt. Het
Haarlemmermeerse Bos leek
Stam een prima plek voor de
Highland Games. Wout Zijlstra,
volgens Stam een icoon, praat de
wedstrijd aan elkaar. En uit het
publiek worden altijd wel man-

nen gehaald die een poging mogen doen het gewicht zo hoog
mogelijk te gooien.
Ook vrouwen doen soms mee
aan de Highland Games. Ook
Stams vrouw Mika beoefende de
sport een paar jaar. ,,Ze was met
1,56 meter te klein. Ook vond ze
het niet leuk dat ze wat dikker
werd. En zoals veel vrouwen
heeft ze meerdere hobby’s’’, lacht
de Hoofddorper. ,,Ik heb maar
één hobby.’’
De Highland Games beginnen zaterdag
om 12 uur bij de paardenbak in het Haarlemmermeerse Bos. De toegang is gratis.

Illegale werknemers en XTC-afval aangetroffen

- Bij een
grote actie tegen illegale praktijken is de politie gisteren bedrijven op De Liede in Haarlemmermeer binnengevallen. Bij de actie
werden twee illegale werknemers ingerekend.
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De vreemdelingenpolitie bezocht samen met de Belastingdienst, de provincie, de milieupolitie en de gemeente Haarlemmermeer de firma’s, veelal auto-

sloopbedrijven. Bij eerdere controles bleek dat de bedrijven zich
niet altijd aan de regels houden.
Bij de controle werden diverse
bekeuringen uitgedeeld. Ook
troffen inspecteurs xtc-afval en
asbest aan.
Twee bedrijven hadden illegale medewerkers rondlopen. Deze
mannen, afkomstig uit Ivoorkust en Oekraïne, worden het
land uitgezet.
Ook de Belastingdienst stuitte
op tal van misstanden. Zo trof de

dienst bij een van de firma’s totaal geen administratie aan en
voerde een andere de administratie van een totaal onbekend
bedrijf. De Belastingdienst gaat
deze zaken tegen het licht houden. Tenslotte was ook de gemeente niet voor niets meegekomen: verschillende vergunningsvoorschriften werden niet
nageleefd en er stonden illegale
bouwsels. Vorige week werd er
ook al een handhavingsactie uitgevoerd in De Liede.
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Ontdek de 2 hoofdeilanden!
8-daagse eilandcombinatie
o.b.v. 7 x ontbijt
Vertrek: van 7 mei t/m 24 september

• inclusief vlucht, ontbijt en autohuur
• verblijf in het 3-sterren Hotel Ponta Delgada in de gelijknamige
stad en het 4-sterren Hotel Do Mar in Povoacão met zwembad
en direct aan de oceaan

• inclusief vluchten, transfers, verblijf in 3-sterren hotels in
Ponta Delgada en Angra do Heroismo o.b.v. ontbijt
• verken de 2 schitterende hoofdeilanden van de Azoren!
• optioneel autohuur mogelijk!

Zie www.kras.nl/35630

Zie www.kras.nl/35631

SÃO MIGUEL, FAIAL & TERCEIRA

Nóg meer AZOREN-to
ppers!

898
v.a.

o.b.v. 2

pers.

Prachtige combinatiereis!
12-daagse eilandcombinatie
o.b.v. 11 x ontbijt
Vertrek: van 10 mei t/m 20 september
• incl. vluchten, transfers, verblijf in 3- of 4-sterren hotels en ontbijt
• naast de 2 hoofdeilanden maakt u ook kennis met Faial, een
kleiner eiland met heel veel ongerept natuurschoon!
• optioneel autohuur mogelijk!

499

8- t/m 22-daagse eilandvakantie
o.b.v. 4 pe
rs.
App. Açorsonho*** o.b.v. logies
Vertrek: van 30/4 t/m 24/9 Zie www.kras.nl/38302

São Miguel – Ponta Delgada

8 dgn v.
a.

529

8- t/m 22-daagse eilandvakantie
o.b.v. 3 pe
rs.
Hotel Comfort Inn*** in het centrum, o.b.v. ontbijt
Vertrek: 30/4 t/m 24/9
Zie www.kras.nl/35636

São Miguel – Ponta Delgada

579

Zie www.kras.nl/35633 (3*) of www.kras.nl/35634 (4*)

15 cpm

Prijzen
zijnzijnexclusief
reserveringskosten
en zijn
Calamiteitenfonds
Prijzen
p.p., tenzij
anders vermeld. Prijzen
excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds
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- Zelf de foto’s
in een album plakken. Dat
doet toch niemand meer in
deze digitale wereld, waar
met slimme computerprogramma’s in een handomdraai digitale albums te maken en te printen zijn? ,,Juist
wel’’, klinkt uit enthousiaste
kelen in het tuinhuis van de
Zwanenburgse Lydia Lucke.

Z WA N E N B U R G

resterende energie wordt groen
ingekocht. Verder zit het pand
vol energiezuinige lampen. Zelfs
de liften zijn energiezuinig omdat optimaal gebruik wordt gemaakt van tegengewicht en verlichting die pas aanspringt wanneer iemand in de lift staat.
Om het watergebruik te halveren is een grijswaterstelsel aangelegd waarbij toiletten met regenwater worden doorgespoeld.
Het pand is ontworpen door
Paul de Ruiter en gebouwd in opdracht van Schiphol Real Estate.

brengen als minicameraatjes,
dieren, bloemen en pareltjes om
de scraps op te leuken. Scraps
zijn stukjes papier of foto en bij
scrapbooking vormen de stukjes
een mooi geheel.
Ook wemelt het daar van de
handige gereedschappen, vooral
op knipgebied. Hoewel het niet
verboden is om hele foto’s in te
plakken, kan er – met wat hulp
- zoveel meer in deze wondere
scrapwereld. Neem voorgevormde cirkels, ovalen, vierkantjes
met ronde hoeken of welke andere vormen dan ook – in open aflopende grootte om er net
zo gemakkelijk een ’schaduw’
onder te leggen. Even goed
drukken en.. het is op maat.
Grote hit: een golvende snede.
In een tuinhuis zetten dames hun leven mooi op papier. FOTO HDCMEDIA
Wie de foto zo uit elkaar laat
trekken en de helften los opken. Daar zit altijd wel een
werk levert en minder met frutplakt, geeft het meest statische
kleur of motiefje bij uit zo’n fosels aan het werk gaat. Meestal
beeld nog spanning mee.
to. Oude linten en andere verzijn het vrouwen. Die kunnen
Ook kunnen er oneindig veel
siersels koestert ze net zo hard.
er een mooi sociaal gebeuren
vormpjes uit foto’s en papieren
En verder moet iedereen vooral
van maken. Zo vliegen de tips
worden geponst. Van autowielmeenemen wat-ie niet weg kan
over de tuinhuistafel: ,,Die foto
tjes in een vakantiereisfoto tot
gooien; waar-ie wat ’mee heeft’.
zou ik ovaal uitsnijden.’’ Soms
bloemen in een tuin. Enz. enz.
Niet voor niets vat Lucke haar wordt er gepest. Dan weet B
Om nog maar niet te spreken
activiteiten in het tuinhuis saprecies welk mesje A wil hebover de ’distress’-messen. Die lamen onder de noemer ’outofben, maar geeft-ie net het verten randen van een foto in een
theshoebox’. Wie zijn herinnekeerde ding aan. En nadat C een
paar seconden net zo verouderingen meerwaarde wil geven
gouden tip heeft opgevolgd,
ren als normaliter in een eeuw.
en in een verhaal wil gieten,
klinkt bitter-zoet: ,,Moet je me
Hoewel ze voor sommige sjaneemt foto’s, folders, kaartjes
na-apen?’’
bloon-messensetjes vierhonderd en nog meer mee in een doos.
➔ Haarlem 2:
euro heeft betaald, houdt Lydia
Een enkel keertje meldt zich
Hoe dames hun zorgen
evenveel van oude behangboeeen man – die vaak wat strakker
vergeten

Van der Hoeven
ontvangt petitie
- De groep
Hoofddorpers die zich verzet tegen de komst van een stroomleiding langs hun huizen wordt
vandaag ontvangen door minister Maria van der Hoeven. Dat
heeft de groep bekend gemaakt.
De bewoners krijgen de gelegenheid om de handtekeningen tegen de komst van de stroomkabel aan haar te overhandigen.
Vorige week presenteerden de
HAAR LEMM ERM E ER

BOEK ONLINE
of bel 0900 – 9697

Het kantoor heeft als eerste gebouw in Nederland het Breeamcertificaat voor duurzaam bouwen ontvangen.
Het gebouw met een vloeroppervlak van 10.800 m2 is zo ontworpen dat zoveel mogelijk daglicht naar binnen komt. Dat is

prettig voor de werknemers en
het geeft een besparing op de
energierekening. De verlichtring, ventilatie en verwarming
zijn per ruimte en zelfs per werkplek te regelen. In vergaderruimtes wordt de lucht steeds gemeten en bij teveel CO2 gaat de ventilatie een standje hoger.
Op het dak van het pand staan
460 zonnepanelen, goed voor
tien procent van het elektriciteitsverbruik. Bij de ingang kunnen bezoekers zien hoeveel
stroom de panelen leveren. De

van onze verslaggever

8 dgn v.
a.

8- t/m 22-daagse eilandvakantie
o.b.v. 2 pe
rs.
Hotel The Lince**** in hartje stad, o.b.v. ontbijt
Vertrek: van 30/4 t/m 24/9 Zie www.kras.nl/38300

- Het duurzaamste
kantoorgebouw van Nederland
staat op Schiphol-Oost: het nieuwe hoofdkantoor voor Martinair
en Transavia.

SCHIPHOL

(ADVERTENTIE)

8 dgn v.
a.

São Miguel – Capelas

HDC 16.3.1

8-daagse fly-drive
o.b.v. 7 x ontbijt
Vertrek: van 14 mei t/m 24 september

door Paul van der Kooij

Het blijkt dé plek om ingelijste
fotopagina’s, een bijzondere
kaart en vooral veel creatieve foto-albums te maken. Want – zo
blijkt tijdens een workshop –
hier zijn de handigste materialen en gereedschappen aanwezig, kent men de technieken en
heerst de wil om elkaar aan een
uniek album of ander eigen juweel te helpen.
Want wie wil nu thuiskomen
met rechttoe, rechtaan ingeplakte foto’s? Niemand toch?
Zo’n digitaal geval is toch helemaal niet persoonlijk? ,,Hier leg
je je hele ziel en zaligheid in.’’
,,Dit is écht’’, klinkt uit de
grond van het hart. En: ,,Niet
iedereen is digitaal ingesteld,
zit graag achter de eigen pc.’’
In Amerika is het scrapgebeuren nog veel groter. Daar zijn
ook gespecialiseerde firma’s die
via Tupperware-achtige feesten
gelikte materialen op de markt

De AZOREN boekt u bij KRAS.NL!
v.a.

door frans van den berg

Knippen in de digitale wereld

(ADVERTENTIE)

Fly-drive SÃO MIGUEL

Duurzaamste kantoor van
Nederland op Schiphol

Ziel en zaligheid in het eigen album leggen

Weer grote inval op De Liede
van onze verslaggever

mensen op een wagen moeten
doen, wordt het voor ons nóg linker. En het gaat ten koste van de
kwaliteit van het bluswerk.’’
Brandweerdeskundige Ynso
Suurenbroek, lid van de Raad
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, begrijpt die vrees. ,,Met
een brand weet je nooit van tevoren hoe groot hij is. Je moet er
vanaf het begin bovenop zitten.’’
Wanneer dat niet gebeurt,
komt ook de veiligheid in het gedrang van het brandweerpersoneel. ,,Als je slechts met een
tweetal blussers op pad gaat, en
er gebeurt iets. Dan kan je geen
snelle redding uitvoeren. Terwijl
de brandweer juist gericht moet
zijn op een snelle binnenaanval.
Een redding laten uitvoeren
door een brandweer man is haast
niet te doen.’’
Daarnaast zal de schade aan
gebouwen toenemen. ,,Als je bezuinigt op de brandweerinzet,

dan moeten de gebouwen brandveiliger worden. Dat gebeurt
nauwelijks dus levert dat meer
economische schade op’’, aldus
Suurenbroek die ook docent is
bij de faculteit Construerende
Technische Wetenschappen. Een
proef doen met kleinere brandweerteams, zoals ook volgend
jaar in Rotterdam gebeurt, lijkt
volgens de deskundige gedoemd
te mislukken.
Hij weet wel een post waar bij
veel Veiligheidsregio’s op bezuinigd kan worden. ,,Je kunt ontiegelijk bezuinigen op de hoge
rangen bij de brandweer.’’
Toen in april bekend werd dat
Rotterdam gaat experimenteren
met kleinere brandweerteams,
was er ook kritiek van de Vakvereniging Brandweervrijwilligers.
,,In verband met de veiligheid
zouden we bij grotere incidenten
moeten wachten op een extra wagen, met alle risico’s vandien’’,
zei voorzitter Cees van Beek.
De Kennemer brandweerkorpscommandant Frans Schippers wil niet inhoudelijk reageren. ,,Landelijk wordt onderzoek
gedaan naar de bezetting van
blusvoertuigen. Bij ons is dat
momenteel niet aan de orde.’’

bewoners al 1.600 handtekeningen aan de gemeenteraad.
De bewoners uit Hoofddorp
Oost zien met angst en vrezen de
komst van een 380 kV hoogspanningsleiding vlak bij hun huizen
tegemoet. De Hoofddorpers vrezen voor hun gezondheid en
zien liever de leiding niet komen. Ook Schiphol heef twijfels
over de komst van de spanningskabel. Die zou vliegtuigen in de
weg kunnen zitten.

Haarlem 2
De Grote Sluis
in Spaarndam
weer in bedrijf

IN 60 SECONDEN

Helemaal
’Helemaal goed’, of ’Helemaal
leuk’, ik wordt er hélemaal gek
van. Zeg nou zelf, het klinkt
toch niet, dat ’helemaal’ in
combinatie met leuk, goed, geweldig, gaaf of wat dan ook?
Het is echt jammer van dat
woord dat toch een mooi
woord was. Door het veelvuldig gebruik als stopwoord is
het nu zijn betekenis kwijt.
Voor mij dan. Als iemand zegt
iets ’helemaal goed’ te vinden,
dan kan hij net zo goed bedoelen dat ie het wel oké vindt.
Vroeger, zeg maar twee jaar terug, wist je nog zeker dat de
persoon in kwestie inderdaad
bedoelde dat er geen spoortje
twijfel over de goedheid bestond. Als je nu een 8 op je
eindexamen Engels haalt, dan
loop je de kans dat vrienden
dit ’helemaal goed’ vinden,
maar daar klopt natuurlijk
niks van. Helemaal goed, dan
heb je een 10.
’Helemaal goed’ en ’helemaal leuk’, ze waren zelfs opgegeven voor de verkiezing
van het meest irritante woord
van 2009. Maar dat ging helaas niet ’helemaal goed’. Ze
eindigden op plek 7. Nummer 1
werd ingenomen door de volgens mij veel minder irritante
combinatie ’hun hebben’. Begrijp me niet verkeerd, ’hun
hebben’ verdient geen schoonheidsprijs, maar echt ’helemaal irritant’ vind ik het niet.
Ik denk dat ik ’helemaal
goed’ en ’helemaal leuk’ maar
ga opgeven voor de verkiezing
van 2010. Wellicht vind ik nu
meer medestanders. Ik ben er
HELEMAAL KLAAR mee.
FRISO BOS

hoofddorp

Klappen in de
familiesfeer
Een 47-jarige Hoofddorper is
maandagmiddag om 14.30 uur
door de politie aangehouden
nadat hij door het lint was gegaan in zijn woning en daar een
grote ravage had aangericht.
Tussen de man, zijn vrouw en
dochter was ruzie ontstaan
waarbij geslagen is door de
Hoofddorper.
Later heeft de verdachte zelf
ook klappen gekregen van zijn
schoonzoon waarbij hij licht gewond is geraakt. De man is
meegenomen naar het bureau.
Daar is hij ingesloten voor verhoor.

Lentekriebels

( ) lk wil van het Haarlems Dagblad, haar
partners en zorgvuldig geselecteerde bedrijven
informatie en interessante aanbiedingen
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