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Met dank aan de Grieken: onze eigen afgebrokkelde tempel
kers zouden langs een lint van
De eerste klap is een daalder
vrolijke winkels de stad inwandewaard. Dat geldt voor de vele toelen. Wonen en werken zou een
risten die arriveren op Hollands
nieuwe betekenis krijSpoor; de Stationsbuurt is hun
gen met hoogwaareerste indruk van de stad. Ook
dige nieuwbouw. Het
wethouder Norder moet dit in
2005 gedacht hebben, toen hij een belastingkantoor zou
monsterverbond aanging met pro- worden gestript en versierd worden met
jectontwikkelaar Geste. Deze zou
metalen takken
de buurt een forse opknapbeurt
geven door het hele
gebied opnieuw te
COLUMN
ontwikkelen. Een
prestigieuze naam
werd bedacht: de
Rode Loper. BezoeKort nieuws

Sjaak Bral
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Letterkundig
in de prijzen
Het Letterkundig Museum heeft
de ‘Hollandse Nieuwe’ gewonnen voor de online expositie ‘Ik
Jan Cremer’. Dat is een prijs van
het televisieprogramma AVRO
Kunstuur voor de beste presentatie van een nieuwe museumaanwinst. Het Letterkundig Museum laat het manuscript van
Jan Cremer zien door sociale
media te gebruiken. De tentoonstelling loopt tot 31 december.
AD100

Feestje bij
Knagertje
Stichting knaagdierenopvang
Het Knagertje viert zaterdag
tussen 12.00 en 16.00 uur haar
15-jarig bestaan. In de voorbije
jaren zorgden de vrijwilligers
voor bijna 9700 opgevangen en
herplaatste dieren. Iedereen die
de opvang een warm hart toedraagt is uitgenodigd in de bijgebouwen van Stadsboerderij
Op den Dijk aan de Bovendijk
141-143 in Den Haag.
MULDER010

Veelpleger op
scooter de fout in
Een 22-jarige Haagse veelpleger
heeft maandag zijn strafblad
uitgebreid. Een motoragent zag
de man op een scooter over de
Groen van Prinstererlaan rijden.
Omdat de man over de stoep
reed, liet de agent hem stoppen
en schreef hij een bekeuring uit.
De man bleek geen geldig rijbewijs te hebben, niet verzekerd te
zijn, op een gestolen scooter te
rijden en twee gevangenisstraffen van in totaal 37 dagen open
te hebben staan.
PENDER000

Polen slapen in
gestolen auto

met bladeren en zo zou ik nog wel
even door kunnen gaan met het
gebruik van het woord ‘zou’. De
ontwikkelaar heeft deﬁnitief de
ontwikkeling stopgezet, na zes
jaar aanmodderen. Eerlijk gezegd
is er nog niet veel gebeurd in de
afgelopen zes jaar. Wie een
beetje verstand heeft van
grote bouwprojecten weet
dat het lang kan duren.
Bestemmingsplannen,
bezwaarschriften, bestuurlijke procedures,
bouwvergunningen: je
bent zo een paar jaar

‘Oefenen in privacy’
DEN HAAG • 45 internationale golfbanen zitten er
in de eerste onbemande
golfsimulator van Nederland. Hij staat in de
Haagse Van Swietenstraat en moet er een van
meer worden. ‘Haal golf
de stad in’.
MAAIKE KRAAIJEVELD
De goedgebekte Mark de Vries somt
de voordelen op van zijn onbemande golfsimulator in een Haagse
woonwijk, boven een rondje buiten
op de golfbaan lopen. ,,Op je ﬁetsje,
ijzer nummertje 9 bij je en je kunt
aan de slag. In je eentje of met maximaal vier vrienden kun je in de privacy van deze ruimte je slagen oefenen. Want alles wat je hier doet
wordt geregistreerd met een 3D-hogesnelheidscamera en zelfs de pro’s
oefenen hun slagen hierop. Deze si-

Mark de Vries

‘Zelfs regen en
tegen wind is
in te stellen’

mulator uit Engeland heeft niets
van doen met een Wii thuis.’’
Weliswaar niet in de buitenlucht
tijdens een rondje op de baan, is de
simulator vooral bedoeld om beter
te worden in de sport die nog steeds
groeit. Golf is in de regio Den Haag
goed vertegenwoordigd met een
ﬂink aantal banen. Nieuw is het in
je eentje oefenen in een ruimte die
daar speciaal op is aangepast. ,,Je
hebt wel simulatoren op industrieterreinen, maar niet eentje waar je
zo privé kunt oefenen,’’ zegt compagnon Dennis Bouwman van Golﬁn’ the City. Een uurtje slaan gaat
21,50 kosten en een les van pro
Vince Kelly 55 euro plus gratis toegang tot de simulator. ,,Alles is te regelen via onze website. Daar geef je
je op en binnen een dag heb je een
speciale pas in huis waarmee je de
simulator in komt. Via internet reserveer je een tijd, hoe lang je wilt
en of je wel of geen les wilt,’’ legt De
Vries uit. Eigen clubs hoeven niet
mee, die staan er voor zowel linksals rechtshandigen.
Als golfer stel je de simulator zelf
in. ,,Er zitten 45 internationale golfbanen in om uit te kiezen. Je stelt je
handicap in, of je links- of rechtshandig bent. Zelfs regen of tegenwind is te regelen. Alles wat je hier
doet, is hetzelfde als op de baan.’’
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Onbeperkt

Maandag en dinsdag gesloten,
zondagmiddag open
Bentinckstraat 107
Tel.070-3318418
2582 ST Den Haag www.juffrouwbentinck.nl

Fitness - Aerobic - Spinning
7 dagen per week
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Mark de Vries (links), pro Vince Kelly en Dennis Bouwman in de eerste onbemande golfsimulator van Nederland. FOTO FRANK JANSEN

De omgeving van de simulator is
aantrekkelijk gemaakt met een zitje,
kofﬁe- en theemachine, toilet, zelf in
te stellen muziek en wiﬁ om tussendoor mails te checken. ,,Golf moet
de stad in,’’ vindt De Vries. ,,En toegankelijk worden voor iedereen.’’ Hij
heeft plannen voor een eigen competitie, golfreizen en arrangementjes met driegangendiners in het na-

bijgelegen café-restaurant Sint Joris.
Als het goed gaat lopen, wil hij eerst
uitbreiden naar andere delen van
Den Haag. ,,Statenkwartier, Benoordenhout en ik ben bezig met mijn
eigen voetbalvereniging Quick in de
Vogelwijk,’’ zegt De Vries. De simulator gaat deze week open. ,,Tot eind
december kunnen mensen gratis
kennis komen maken.’’

Ook in hoger beroep 12 jaar
geëist voor ‘strijkijzermoord’

PENDER000

Meubel- en
gordijnstoffen, behang,
lampvoeten en -kappen

- zijn verplichtingen niet na. Maar
de crisis maakt slachtoffers, ook
in de vastgoedwereld. Al schieten
wij daar geen moer mee op. Je
Haagse hart huilt bij de aanblik
van zo’n verloederd stuk van je
stad. Ondertussen arriveren dagelijks toeristen op HS. Je ziet ze
wegduiken in hun jas, met ﬂinke
pas. Met tegenzin wandelen ze het
rottende gebit in. Misschien kan
op zijn minst een spandoek in
veertig talen worden opgehangen
aan het begin van de Stationsweg,
met de kop van deze column. Als
doekje voor het bloeden.

Golfenin
hartjestad

Open 1 december 2011

De politie heeft gisteren twee
Poolse mannen (41, 45) slapend
in een gestolen auto aangetroffen. Een surveillerende agent
ontdekte de twee in een auto op
de Calandkade. Deze auto bleek
in oktober gestolen. De mannen
werden gewekt en opgepakt.

verder. Maar er lijkt toch wel erg
lang gewacht te zijn met een
voortvarende aanpak. Haagse
bouwwethouders hebben sinds
jaar en dag een rare verhouding
met vastgoedpartijen. Marnix
Norder is geen uitzondering. Adri
Duivesteijn, Peter Noordanus - u
kent de namen vast nog wel lagen ook vaak in die duivelse
spagaat: in zee gaan met een partij waarvan je maar mag hopen
dat die zijn verplichtingen nakomt. Want juridische procedures
zijn slopend en tijd is geld. De
Geste groep komt - feitelijk gezien
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Grátis inschrijven tot opening via

www.thefitnesshouse.nl
Laan van Noi 27 ( boven de ah )

DEN HAAG • Tegen de dader van
het misdrijf dat bekend staat als de
‘strijkijzermoord’ is ook in hoger beroep 12 jaar celstraf geëist.
De toen 24-jarige man zou in de
vroege avond van zaterdag 11 juli
2009 in zijn woning in het Haagse
appartementencomplex het Strijkijzer een 32-jarige zwakbegaafde,
dove vrouw hebben gewurgd. De
twee zouden ruzie hebben gekregen
over het gebruik van een condoom
en over de vraag of zij aids had. Dat
bleek destijds uit door de vrouw geschreven briefjes, die werden gevonden. Omdat de vrouw moeilijk
sprak, communiceerde zij bij lastige
gesprekken door haar woorden op
papier te zetten.

De verdachte heeft nooit een verklaring af willen leggen over de aanleiding voor de moord. De advocaatgeneraal van het Openbaar Ministerie (OM) noemde deze opstelling tijdens de zitting gisteren ‘zeer laakbaar, zeker met het oog op de nabestaanden’. Volgens het OM heeft de
verdachte het slachtoffer opzettelijk
van het leven beroofd en is er dus
sprake van doodslag.
Het OM acht een gevangenisstraf
van 12 jaar passend bij de ernst van
de zaak, aangezien ‘de verdachte een
zeer kwetsbare vrouw van het leven
heeft beroofd’. De verdachte weigerde mee te werken aan een psychologisch onderzoek.
Uitspraak volgt op 13 december.

