
was gestolen. Bovendien zat S. met
zijn voeten op kentekenplaten die
ook die nacht waren gestolen in
Zaandam en Amsterdam.
De twee ontkenden dat ze wisten
dat het om een gestolen auto ging.
Van I. zei dat dat hij de auto had ge-
leend, maar wilde niet zeggen van
wie. Hij wilde wel kwijt dat hij ’bij
iemand’ in Poelenburg op bezoek
was geweest. D.S. zei dat hij zijn ei-
gen auto had uitgeleend en mee

De politie hield de 32-jarige D. van
I. en de 25-jarige D.S. in de nacht
van 27 op 28 juni dit jaar in Assen-
delft aan. Ze reden in een auto die
enkele uren daarvoor in Zaandam

kon rijden met Van I. Beide man-
nen verklaarden geen gestolen
kentekenplaten in de auto te heb-
ben gezien.
De officier van justitie vond dat de
mannen geen geloofwaardig ver-
haal hadden. Als je met z'n tweeën
midden in de nacht in een gestolen
auto wordt aangehouden,
schreeuwt dat om uitleg, zo stelde
de aanklaagster. De advocaat pleit-
te voor vrijspraak. Volgens hem is

er geen bewijs dat zijn cliënten de
auto en kentekenplaten hebben
gestolen. Er zou hooguit sprake
kunnen zijn van heling.
De politierechter vond diefstal wel
bewezen en vonniste conform de
eis: 120 uur werkstraf elk. Zij ba-
seerde zich op het vreemde gedrag
dat de mannen bij hun aanhou-
ding vertoonden en het feit dat zij
met een verhaal kwamen dat niet
concreet is en niet te controleren.

Werkstraffen voor diefstal auto en kentekenplaten
Frits Verhagen

Zaandam ✱ Twee mannen uit
Zaandam en Schiedam zijn giste-
ren voor de diefstal van een auto en
kentekenplaten veroordeeld tot
een werkstraf van ieder 120 uur. 
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Het waren de restanten van een tegenval-
lende reclameactie. De caissière bij de

supermarkt probeerde daarom de overgeble-
ven blikjes Radlerbier na het afrekenen mee te
geven aan de klanten. Toen ik mijn lunch had
betaald bood ze mij ook een blikje aan, maar ik
sloeg het af. Het zette me wel aan het denken.
Had ik er geen zin in? Of is lunchtijd te vroeg
om aan bier te denken? Maar er zit geen alco-
hol in. Dus is het een soort frisdrank. Ik heb

collega’s die de hele dag door cola drinken.
Koffie is ook niet per se goed voor je. 
Maar als ik dat blikje wel zou aannemen, hoe
zouden mijn collega’s op de redactie dan rea-
geren als ik pontificaal alcoholvrij bier ga
zitten drinken onder werktijd? Wat weerhoudt
me er eigenlijk van om een krat Radler onder
mijn bureau te zetten en elk uur een flesje leeg
te klokken? En is het dan erg als ik er een
e-sigaret bij opsteek?

Ik heb het mijn collega’s voorgelegd. Uit de
reacties maak ik op dat het sociaal ongewenst
gedrag is. De Radler-drinkende collega zou
toch een beetje gezien worden als iemand met
alcoholische neigingen. Ik heb het daarna ook
maar even aan de hoofdredactie voorgelegd.
De conclusie was dat ik in wezen niks verkeerd
zou doen. Maar de ondertoon was ’dat moet je
helemaal niet willen’. Misschien is Radler dan
iets voor in de auto naar huis?

In 60 seconden Coen Polack ✱ c.polack@hollandmediacombinatie.nl

Radler

advertentie

Zaandam ✱ Hij noemt het ’aange-
stoken door het wijnvirus’, maar
Zaandammer Ed Carper is een
griepje al ver en ver voorbij. Hij
kan zelfs Vinoloog van het Jaar
2017 worden. In januari staat hij in
de landelijke finale, samen met
tien andere wijnadepten.
Het is de voorlopige bekroning op
zijn keuze om te stoppen met zijn
ICT-werk en zich volledig te rich-
ten op wijn als professie. Hij was al
goed acht jaar bezig met wijn in
deeltijd, maar merkte dat een dag
slechts 24 uur heeft, een week maar
zeven dagen telt. „Ik was al langer
bezig met studie en wijn ontdek-
ken, maar als je begint dan is er
ineens zó veel te ontdekken. Je
komt tijd te kort. In 2015 stond ik
al op het punt om te stoppen, maar
er kwam toen een klus op mijn pad
waar ik geen ’nee’ tegen kon zeg-
gen. Die opdracht was deze zomer
afgerond en toen heb ik de knoop
doorgehakt om mij volledig te
gaan richten op mijn vak als regis-
ter (gediplomeerd, red.) vinoloog.”
Zo geeft Carper nu zelf cursussen
in de Verskade voor oplopende
officiële wijndiploma’s in samen-
werking met Desirée Lookman van
Terravin. Hij ziet zijn eigen en-
thousiasme terug in de deelne-
mers. „Wij waren ooit in de Bor-
deaux op vakantie en ik verbaasde
mij over zo’n grote keuze in ver-
schillende wijnen. Gegrepen door
het wijnvirus wil je ook andere
wijnen ontdekken en dan gaat er
een nieuwe wereld voor je open. Zo
ervaren cursisten dat ook.”

Naast cursussen heeft Carper ook
zelf wijnen op zijn website carper-
vinum.nl. In de cursussen die hij
geeft als voorbereiding op officiële
SDEN-examens staan wijn en
wijnproeven centraal. Voor een
goede structuur in de lesstof kan
Carper bogen op de steun van zijn
vrouw Rebecca, die in het onder-
wijs werkt.
„Je moet wijn leren drinken en dat
begint met kijken, ruiken en proe-
ven. Niks geen theater, zo leer je
wijn te ontdekken.” Zo gebeurt het
ook op een wedstrijddag voor
Vinoloog van het Jaar 2017. „Je
krijgt een aantal wijnen die je moet
proeven en daar krijg je gedetail-
leerde vragen over. Op cursusavon-
den in de Verskade proeven we op
die manier ook verschillende wij-
nen. Zo wordt het praktisch en
toch leerzaam.”
Carper heeft als vinoloog ook cur-
sussen gevolgd op het gebied van
’wijn en spijzen’. Zaterdagavond
laat hij proeven in de Verskade.
Onder de naam Giro d’Italia intro-
duceert hij acht Italiaanse wijnge-
bieden; wijnen en bijpassende
traditionele hapjes. „Als vinoloog
denk ik: wijn kun je niet meer
veranderen; het gerecht wel. Voor
koks is dat vloeken in de kerk,
maar gelukkig zijn er standaard-
combinaties om mee te beginnen.”

Wijdewormer ✱ De bouw van hotels
langs snelwegen in de regio Zaan-
streek-Waterland heeft nauwelijks
toegevoegde waarde. Dat blijkt uit
een regionaal ’Onderzoek markt-
ruimte en kansenzones hotelsector’
dat door onderzoeksbureau LA
Group is uitgevoerd.
Uit het onderzoek blijkt eveneens
dat de gemeenten in Zaanstreek en
Waterland genoeg hebben aan on-
geveer 2200 hotelkamers. Medio dit
jaar beschikte de regio over 1638 ka-
mers in 192 hotels, pensions en bed
and breakfasts. Er zijn nog plannen
voor ongeveer 750 extra kamers in
Zaanstreek-Waterland, maar als
daarvan de ruim 500 worden opge-
leverd die het meest zeker zijn, is de
hotelmarkt in elk geval tot 2022 ver-
zadigd, berekenen de onderzoekers.
Wat betreft die bouwplannen is LA

Group niet onverdeeld positief.
,,Van de 505 geplande kamers liggen
er 365 langs een snelweg met een
sterke oriëntatie op Amsterdam (A7
Kalverschans, Kom A7 en A10 Lands-
meer)’’, aldus het rapport. Ook het
plan voor ruim 100 hotelbedden aan
de westkant van het treinstation
Zaandam draagt om die reden wei-
nig bij aan het toerisme in de regio.
Uit analyses blijkt dat het zinvoller
is om hotels te bouwen ’op toeris-
tisch aantrekkelijke plekken zoals
in of tegen een historische kern of

aan de kust van het Markermeer of
een binnenmeer’. ,,De plannen in
Waterland (Mirror Waterhotel en
Lake Land Hotel) versterken meer
het toeristisch profiel van de regio
dan de bovengenoemde plannen’’,
stelt het onderzoeksbureau vast.
Ook zou de regio meer moeten in-
zetten op middelgrote hotels, en
minder op ketenhotels.
In totaal zijn er dertien nieuwe ho-
telinitiatieven in de regio. Dat vari-
eert van uitbreiding van bijvoor-
beeld verplaatsing van het Van der
Valk naar de Kom A7 in Purmerend
(140 kamers) tot de bouw van een
nieuw hotel op het Hemmeland in
Monnickendam (50 kamers) en re-
novatie van het Lake Land Hotel dat
daarbij echter wel 20 kamers inle-
vert. Ook wordt gesproken over een
hotel met 150 bedden langs de A7 in
Wijdewormer en een hotel met hon-
derd bedden bij station Zaandam.

Zaandam ✱ Het programma van de
29-ste Zaanse Ondernemersdag be-
gint langzaam vol te lopen nu de na-
men van de kandidaten voor de On-
dernemingsprijs 2017 bekend zijn.
Dat zijn Bosma & Bronkhorst, Laco
en Breakdown Asbestsanering. La-
ter volgen nog de kandidaten voor
de Startersprijs.
Voorzitter Jan Wieringa van de
Zaanse Ondernemersdag maakt zelf
deel uit van de jury. ,,We hadden
aanvankelijk een lijst met twaalf na-
men, daarvan bleven er vijf over in
een shortlist. Na bezoek aan de be-
drijven leverde dat deze drie kandi-
daten op.’’ De winnaar blijft tot het
moment van de bekendmaking ge-
heim. Wel wordt bij alle drie kandi-
daten een bedrijfsfilm opgenomen;
zowel als prijs als introductie op de
Zaanse Ondernemersdag.
Bosma & Bronkhorst ontwerpt,

maakt, installeert, onderhoudt en
renoveert elektrotechnische instal-
laties, aandrijf- en automatiserings-
systemen. Het bedrijf dat volgend
jaar 60 jaar bestaat telt afgerond
honderd medewerkers.
Laco is specialist wereldwijd in hy-
draulische en pneumatische gereed-
schappen, hoogwaardige hijs- en
heftechnieken, ook computerge-
stuurde systemen. Het bedrijf - op-
gericht in 1945 - heeft werkplaatsen
in Zaandam en Rotterdam en werkt
voor internationale bedrijven. 
Break Down is actief in asbestsane-
ring, sloop, zagen en boren. Vooral
de asbestsanering is de afgelopen ja-

ren sterk gegroeid. Het bedrijf ver-
zorgt voor bedrijven en agrariërs de
complete asbestsanering en doet
zelf verwijdering en afvoer.
De Zaanse Ondernemersdag, dins-
dag 7 november in het vernieuwde
Zaantheater, is traditiegetrouw ter
lering en vermaak. Dagvoorzitter is
cabaretier en stand-up comedian
Rayen Panday, die op ludieke wijze
de onderdelen aan elkaar zal praten.
Carlo van de Weijer waarschuwt on-
dernemers om niet achterover te
leunen, want overal loeren disrup-
tieve innovaties, die traditionele
markten kunnen ontwrichten. 
Vorig jaar bezochten 525 mensen de
Zaanse Ondernemersdag. Wieringa
rekent opnieuw op een grote op-
komst. ,,Dit is het grootste zakelijke
netwerkevenement van het jaar in
de Zaanstreek. Als ondernemer en
managementteam wil je daar toch
bij zijn.’’
www.zaanseondernemersdag.nl

Zaanse Ondernemersdag
2017 loopt langzaam vol 

Oostzaan ✱ Heetgebakerde harre-
warrende raadsleden met verwijten
over en weer. Ze vinden van elkaar
dat ze niet genoeg doen om Oost-
zaan te beschermen tegen grote in-
frastructurele verkeersmaatregelen
van Rijkswaterstaat. Afgelopen
maandag kon de gemeenteraad het
na lang discussiëren niet eens wor-
den over het verlagen van de snel-
heid op snelweg A8 naar 80 kilome-
ter per uur. 
Het was verloren moeite.
De snelheid verlagen van snelweg
A8 is helemaal geen optie, zegt
Rijkswaterstaat. 
Rijkswaterstaat kijkt met onder
meer regionale en lokale overheden
naar mogelijkheden om de bereik-
baarheid te verbeteren op het traject
Hoorn-Amsterdam. De verwachting
is dat die zonder maatregelen over
enkele jaren overstroomt met ver-
keer. ,,We kijken naar verschillende
alternatieven, ook naar het open-
baar vervoer en gedrag, die met de
bereikbaarheid te maken hebben.

De snelheid verlagen op de A8
draagt niet bij aan de verbetering
van de bereikbaarheid, dat wordt
niet als maatregel onderzocht’’,
meldt woordvoerder Judith Rosina
van Ingen van Rijkswaterstaat. 
Een andere mogelijke maatregel is
de uitbreiding of verbreding van
snelweg A8 langs Oostzaan. Oostza-
ners zijn bang dat dat ten koste gaat
van het natuurgebied Oostzaner-
veld en van de luchtkwaliteit in het
dorp. 
Raadsleden van PvdA, CDA en
GroenLinks wilden afgelopen
maandag dat het college van Oost-
zaan de snelheidsverlaging op de A8
verlangt bij Metropool Regio Am-
sterdam, het overkoepelende over-
legorgaan waar Amsterdam en om-
liggende gemeenten van deel uit
maken. Ze werden het niet eens over
die wens met D66 en VVD.

’80 km/u
op A8 is
géén optie’

Dominic Schijven
d.schijven@hollandmediacombinatie.nl

Snelweghotel voegt
weinig toe aan regio
Robert Jan van der Woud

Ed Carper gooit roer om, verkiest wijn boven ICT

Ronald Massaut

’Grootste Zaanse
zakenevenement’

Vinoloog Ed Carper bekijkt eerst een wijn voor te ruiken en te proeven. FOTO WIM EGAS

Zaandammer is
finalist Vinoloog
van het Jaar 2017

Ronald Massaut
r.massaut@hollandmediacombinatie.nl

Conclusie
regionaal
onderzoek 

Zaandam ✱ Guillermo S. (34), die
acht jaar in de cel zat voor verkrach-
tingen, mishandelingen en een
moordpoging in Zaandam uit 2007,
hoeft niet terug in de cel.
De man was vervroegd vrijgelaten,
maar werd betrapt toen hij 11 juni 's
nachts zwaar beschonken door Den
Helder reed. Er hing de Amsterdam-
mer nog vier jaar celstraf boven zijn
hoofd, maar de rechtbank vindt het
niet in verhouding staan om hem
weer jaren in de cel te zetten wegens
rijden onder invloed. Wel krijgt S.
een geldboete van 350 euro. Ook jus-
titie wilde S. nog een kans geven,
omdat de man zijn leven op de rit
heeft en de reclassering tevreden
over hem is. 
De Amsterdammer werd vrijgespro-
ken van drugsbezit. De rechter vond
niet bewezen dat de 3,5 gram coca-
ine die bij S. in de auto lagen echt
van hem waren. Er zaten namelijk
meer mensen in de auto.

Geen jaren cel
maar boete na
dronken rijden
Jeannine Verhagen

Wormerveer ✱ De politie heeft
dinsdagmiddag een op dat mo-
ment niet in bedrijf zijnde wiet-
kwekerij opgerold in een be-
drijfspand annex woning aan de
Samsonweg in Wormerveer. De
29-jarige bewoner is ter plekke
aangehouden. De politie ging op
onderzoek naar aanleiding van
een melding over henneplucht.
De bewoner liet de agenten
binnen. In een kast op een slaap-
kamer werd een heel kleine
hennepkwekerij gevonden.
Hoewel er wel apparatuur voor
hennepkweek aanwezig was,
werden in de kast geen planten
aangetroffen. Wel vond de poli-
tie een zakje met 130 gram hen-
neptoppen en een paar zakken
met hennepafval. De politie nam
de hennep en de apparatuur in
beslag. Tegen de man wordt
proces-verbaal opgemaakt.

Monetdiner en
veiling kunst
Zaandam ✱ Het tweede Monet-
diner van dit jaar vindt plaats op
8 oktober in de Verkadefabriek.
Ook is er een veiling van kunst-
werken die gemaakt zijn voor de
zomerserie Inspiratie over Mo-
net, gepubliceerd in Dagblad
Zaanstreek. Het gaat om een
vijfgangendiner in de voormali-
ge Verkadefabriek, Westzijde
170C, derde etage. Inloop 16:00
uur, aanvang diner 17:00 uur. De
kosten zijn € 69,95 waarvan 10
euro ten goede komt aan de
stichting. Reserveren via
www.monetinzaandam.nl of via
het secretariaat van de stichting:
info@monetinzaandam.nl.

Wietkweek in
Wormerveer

Politiek gesteggel
verloren moeite


