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Trainen als een Navy Seal 13
Voetbalelftal van Ameland gestuurd
AMELAND – Burgemeester Albert
de Hoop van Ameland heeft afgelopen weekend een compleet voetbalteam uit de gemeente Súdwest Fryslân van het eiland gestuurd.
De spelers die een lang weekend
in een kampeerboerderij in Nes
hadden geboekt, grepen een taxichauffeur bij de keel, vernielden zijn
taxibus, bedreigden hem en stalen
bier van een feest op het strand.
Het gaat om het 2e elftal van VV

redactie@spitsnieuws.nl

Nijland. Vier spelers worden verdacht van diefstal van bier. Negen
mannen moeten zich verantwoorden voor het taxi-incident. Het team
was met 23 spelers op pad. De rest is
ook weer naar het vasteland. „De
sfeer was voor hen toch al flink verziekt”, aldus een politiewoordvoerder. De voetbalclub neemt geen
maatregelen omdat het een privéuitje betrof, aldus de secretaris.
(ANP)

Artsen tegen maagband
DOOR ANNETTE KARIMI
De maagband die
jaarlijks bij drieduizend volwassenen
met ernstig overgewicht geplaatst wordt,

AMSTERDAM –

heeft voor de meeste van deze patiënten
geen zin. Dat stelt het Amsterdamse
Slotervaart ziekenhuis. „Bij 30-50 procent van de mensen geeft de maagband

complicaties binnen tien jaar, zoals verklevingen in de buik, en moet deze verwijderd worden”, aldus chirurg Sjoerd
Bruin. ,,Ook heeft Zweeds onderzoek

aangetoond dat de langetermijneffecten
wat afvallen betreft minimaal zijn.”
Met drie collega-chirurgen pleit Bruin
voor een maagverkleining (gastric bypass) bij deze patiënten. „Hoewel deze
operatie veel ingewikkelder is dan een
maagbandoperatie, geeft het veel betere
resultaten op langere termijn. Na een
jaar zijn mensen dertig procent lichaamsgewicht kwijt, en op langere termijn een kwart. Gewrichtsproblemen
nemen af, net als hart-en vaatziekten, en
ernstige ademhalingsproblemen tijdens
de slaap.” Ook kan de maagverkleining
diabetes type 2 genezen bij de meeste
mensen die lijden aan obesitas, bevestigt
het Amsterdamse VU medisch centrum.
Bruin verwacht dat het aantal maagverkleiningen in zijn ziekenhuis ten opzichte van vorig jaar zal verdriedubbelen naar
bijna 640.
Maar ook bij deze operatie kunnen
(ernstige) complicaties optreden, zoals
een naadlekkage, nabloeding, wondinfectie, maagzweer, blaas- of longontsteking en darmbeschadiging. Dat gebeurt
bij vijf procent van de maagverkleiningsoperaties, in ongeveer 0,2 procent van de

gevallen overlijdt de patiënt. Bij een
maagverkleining wordt de maag verdeeld in een heel klein deel, (ter grootte
van een kiwi) en een groot deel (restmaag). Het kleine deel wordt direct aangesloten op de dunne darm waardoor de
restmaag en de twaalfvingerige darm
worden uitgeschakeld.
„Wij vinden dat medisch gezien, gekeken naar de risico’s van overgewicht, het
risico waard. Maar deze operatie moét
wel plaatsvinden in ziekenhuizen die
zich specialiseren”, vindt Bruin. Donderdag voeren chirurgen van het Slotervaart ziekenhuis live een maagverkleiningsoperatie uit in het theater Tuschinksi in Amsterdam, bij een patiënte
met vijftig kilo overgewicht. „We moeten
eerst haar maagband verwijderen voordat we de bypass uitvoeren. We willen laten zien wat de schade is die een maagband kan aanrichten.” Volgens internationale regels, waaraan het Slotervaartziekenhuis zich houdt, komen alleen patiënten die tussen de 18 en 65 jaar in
aanmerking voor een maagverkleining.
Daarnaast moet de patiënt doorgaans
een BMI hebben van minstens 40.

Na hitte komt noodweer
DOOR ROSANNE KROPMAN
het gisteren
nog goed toeven op de stranden, balkons en terrassen, vanavond wordt
het noodweer, inclusief rukwinden,
onweer, hagel en regen.
Aan het begin van de dag
zal de temperatuur nog verder oplopen dan gisteren, tot
lokaal 34 graden. Pas later op
de dag schuift een front vanuit het zuidwesten ons land
binnen. Het KNMI heeft een
waarschuwing
afgegeven
voor blikseminslag.
Niet alleen kan het bliksemen, ook
wordt gerekend op wateroverlast en
hagel, laat meteoroloog Jaco Van Wezel van Weeronline.nl weten. Gisteren deed het gerucht van hagelstenen
van vijf centimeter de ronde, maar dat
is van tevoren niet te voorspellen. De
ANWB twitterde wel een bericht om
de auto uit voorzorg binnen te zetten.
Ook is er kans op bijzondere

AMSTERDAM – Was

weersverschijnselen zoals rolwolken.
Een rolwolk is een rij buien die horizontaal en met grote snelheid beweegt. Door de roterende beweging
ziet het verschijnsel er dreigend uit en
kunnen voor de wolk uit valwinden ontstaan.
Hoewel het vandaag aardig tekeer zal gaan, is een extreme weerssituatie zoals die
zich vorig jaar juli voordeed
onwaarschijnlijk.
Toen
kwam een 62-jarige vrouw
om het leven na een windhoos in de Achterhoek en
raakten enkele mensen gewond door
het noodweer. Van Wezel: „Dergelijk
extreem weer ontstaat alleen als de
straalstroom, de wind die veel hoger
in de atmosfeer staat, harder waait
dan de wind op de grond. Als het
slechte weer vanuit de Noordzee
komt binnendrijven, waait de straalstroom boven Engeland en hebben
wij daar minder last van.’’

Antonio Banderas dol op Yo en Wes

Aanstootgevend?
Kunstenares Lilith dacht dit werk te exposeren
in een Limburgse abdij. Maar de geestelijken
lieten het verstoppen. Zie pagina 6

AMSTERDAM – Antonio Banderas, groot voetbalfan en gisteren even te gast in Amsterdam, heeft in
Wesley en Yolanthe Sneijder Cabau twee nieuwe
BFF’s heeft gevonden: de acteur sprak enthousiast
over het uitgebreide etentje dat hij vorige week in L.A.
had met de Nederlandse voetballer en zijn vrouw. ,,Ik
zag ze eerder in die week in een restaurant, ik herkende Wesley. We hebben toen even gepraat, een foto gemaakt en telefoonnummers uitgewisseld, maar daarna moesten we verder naar ons eigen gezelschap.
Drie dagen geleden hebben we dat etentje echter
goed over gedaan. We hebben erg gelachen, en Yolanthe is lovely.’’ (M.K) Zie ook pagina 17
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Seminarie ‘censureert’
orgasmekunstwerk
Religie en kunst hebben al eeuwenlang een moeizame verstandhouding.
In Limburg is een controverse ontstaan over een kunstwerk op de Dream Art Exhibition in een voormalige
abdij. „Dit is censuur.’’ DOOR JORIS POLMAN
KERKRADE – Waar zijn mijn kunstwerken? Met die vraag doolde de Reuverse kunstenares Henriëtte van Gasteren,

artiestennaam Lilith, afgelopen zaterdag
door de gangen van Abdij Rolduc in
Kerkrade. Samen met 71 andere kunste-

naars exposeerde zij in het kader van het
Dream Art Exhibition 2011 kunstwerken
over dromen. De zoektocht van Van Gasteren eindigde in een onooglijk hok ergens diep in de krochten van het gebouw.
Een medewerkster moest er aan te pas
komen om het kantoortje te openen. En
voila, daar hingen haar foto’s, onttrokken aan de ogen van de bezoekers.
Inmiddels is gebleken dat de werken
als ‘aanstootgevend’ zijn ervaren, zo
blijkt uit correspondentie tussen de kunstenaar en de organisatie van de expositie. De controverse draait om een zelfportret van Van Gasteren dat ze genomen heeft in een slaapkamer in haar ouderlijk huis. Boven het bed waar Van
Gasteren op ligt, hangt onder meer een
Christusbeeld. Over haar lichaam, eindigend tussen haar benen, ligt een rozenkrans. Het werk heet ‘Forgive me Father,
for…’ „Ik heb mijn eerste orgasme ooit
gehad tijdens een droom. Seks was
moeilijk bespreekbaar bij ons thuis, omdat ik een streng katholieke opvoeding
heb gehad. Ik voelde me schuldig door
dat orgasme. Dat wil ik met dit werk laten zien.” Maar de foto is ‘moeilijk gevallen’, zo liet een expositiemedewerker
donderdag al weten. Ze zijn verplaatst
omdat de gang waar ze hingen ‘veelvuldig gebruikt wordt door priesters en
nonnen’, zo blijkt uit mailverkeer.
Van Gasteren was er niet gerust op en
besloot zaterdag zelf poolshoogte te nemen. „Ik heb samen met een medewerker gezocht naar mijn foto’s. Ze hingen
Kunstenares Henriëtte van Gasteren
(rechts) overlegt zaterdag met een medewerker nadat ze haar kunstwerk in deze
kamer had aangetroffen.
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De deur naar het kamertje was zaterdag op slot. FOTO’S: ARCHIEF VAN GASTEREN

niet in de reguliere expositieruimtes, zo
bleek al snel, maar in een soort koffiekamer en achter slot en grendel. Er moest
een sleutel aan te pas komen om de deur
te openen. Ik vind het respectloos dat ze
me niets hebben laten weten. Dan had ik
de werken wel opgehaald. Maar dit
maakt mij verdrietig.”
Een woordvoerder van Rolduc bevestigt dat het werk van Van Gasteren mogelijk ‘aanstootgevend’ is voor katholieken. „In dit geval zit dat in het gebruik
van christelijke symbolen”, laat hij weten. Klachten heeft de organisatie echter
niet ontvangen. „We hebben de werken
verplaatst naar een videolokaal waar alleen bezoekers van de expositie komen.
Daar hebben ze de hele week gehangen.”
Een leugen, zegt Van Gasteren. „Ik

heb mijn werken zelf uit het hok gehaald
en opgehangen in het videolokaal van de
expositie, zodat ze in ieder geval nog te
zien waren. Ze liegen dat ze barsten.” De
woordvoerder van Rolduc ontkent dat hij
zich schuldig maakt aan leugens. „Ik
weet niet beter dan dat ze de hele week te
zien zijn geweest.”
Van Gasteren is woedend omdat de
organisatie ondanks herhaaldelijke
schriftelijke en telefonische pogingen
van haar kant om in contact te komen
over deze kwestie niets van zich laat horen. „De selectiecommissie van de expositie heeft mijn werk van tevoren gezien.
Men had mij vooraf de keuze moeten geven en niet achteraf stiekem mijn werk
moeten verduisteren. Ik noem dat censuur. Vandaag ga ik mijn werk ophalen.”
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Profiteer NU! Geniet van een heerlijke, onbezorgde All Inclusive vakantie in dit
4-sterrenhotel! De vele faciliteiten voor jong & oud, de comfortabele kamers en
de tropische tuin met zwembad zorgen direct voor een vakantiegevoel.
Ook nu geldt: OP=OP!
Klantwaardering 7,5
9 juli

Vertrek
2-persoonskamer
(algemeen)

16 juli

23 juli

€ 545,- € 595,- € 645,-

6 en 13 aug.

€ 675,-

Prijzen zijn per persoon. Geldig bij 2 personen in een 2-persoonskamer (algemeen). Reisduur: 8 dagen. Verzorging: All Inclusive. Vertrek: Amsterdam.
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

Schrijf je in op www.vaya.nl/megaknaller voor
de goedkoopste vakanties van Nederland!

0900-9998777 (15 cpm)

De 1000 beste platen
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Luister deze week nog éé

Heel veel vakantie voor je geld!

