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Echt Olympisch is de ont- Wijdemeren, welgesteld
moeting met al die atleten eilandje in het Gooi
Vervolg van pagina 1
Nu de afstandsklassementen
belangrijker zijn geworden,
is ook het belang van de Spelen veel groter. Waarbij ook de
sponsoring van de topschaatsers een grote rol speelt.” Het
zijn lange en zware dagen voor
een coach. “Je moet naar de dopingcontrole, dat kan uren duren. Je moet de pers te woord
staan. Elke dag was je verplicht
om een vergadering van het
IOC bij te wonen, je moest dingen regelen in het Olympisch
dorp. ’s Avonds naar het Holland House. En natuurlijk tussendoor je team coachen, wedstrijden bespreken, schema’s
doornemen, enzovoort. Ik had
het nooit willen missen, maar
het was best pittig. Er mag namelijk niks mis gaan.”
Met Krook praten over schaatsen is een lust. De man weet
zoveel, ook van achter de schermen. Bovendien is hij zeer geinteresseerd in de psyche van
de mens. “Als je omgaat met
topsporters leer je daar heel veel
van. De een sluit zich totaal af,
is helemaal gefocust, een ander

zoekt de confrontatie en laat
zijn of haar emoties gaan. Het
is buitengewoon boeiend om
dat allemaal van dichtbij mee te
maken.” Veel namen passeren
de revue en Krook kent ze allemaal, tot en met Koen Verweij
die hij hielp bij zijn recente wederopstanding.

Voorspellen dat Nederland
16 medailles in de wacht
zal slepen, ziet Krook als
een grap.
Voorspellen dat Nederland 16
medailles in de wacht zal slepen, ziet Krook als een grap.
“Ach, je telt een beetje, je wikt
en weegt, maar dat blijft echt
een gokje. Meer niet, er zijn
zoveel factoren die een rol spelen.” Tot slot: “Sportprestaties is
één, maar het gaat erom dat je
samen een gemeenschap van
mensen vormt, vanuit de hele
wereld. Die ontmoeting in een
eetzaal met fenomenen, die gewoon mensen blijken te zijn,
dat maken de Spelen in mijn
ogen uniek.”

WIJDEMEREN- Met een doorsnee vermogen van 114.400
euro steken de vijf dorpen van
Wijdemeren ver uit boven de
meeste gemeenten in de regio.
Met uitzondering van Blaricum
en Laren. Al moet je natuurlijk
altijd beseﬀen dat het gaat om
gemiddelden. Veel mensen
zitten er ver onder (maar ook
velen er dus ver boven). Ook in
Wijdemeren leven mensen in
armoede en met schulden (zie
elders in dit blad).
OLib-lijsttrekker Martin Vuijk
stelde in een tweet over ‘een
vermogend eilandje’ terecht
dat bij ‘welvaart ook zorgplicht’
hoort.
Laren is met 280.700 zelfs
de meest vermogende van
Noord-Holland. Al zit er in
Blaricum ook veel geld: gemiddeld 151.000. Dit blijkt uit
een overzicht dat het CBS over
2016 maakte. Bij onze buren in
Weesp wonen de mensen met
het minste vermogen: 22.700,
gevolgd door Hilversum met
ruim 23.000. In Huizen is het
gemiddelde bijna 37.000 en in
Stichtse Vecht (met Loenen,
Vreeland en Nigtevecht als buren) is het bijna 51.000 euro.

Dit zijn cijfers van andere dorpen in de regio: Gooise Meren
(Naarden, Bussum en Muiden):
79.400, Bunschoten: 106.400 en
Eemnes: 118.200.
Doorsnee Nederland
Het doorsnee vermogen van
Nederlandse huishoudens steeg
in 2016 met bijna 10 procent tot
22,1 duizend euro. Het doorsnee vermogen is vooral hoger
doordat woningen in waarde
zijn gestegen. Zonder de eigen
woning is het vermogen even
hoog als in 2015. Dat meldt het
CBS op grond van nieuwe cijfers. Het totale vermogen van
alle huishoudens bedroeg 1157
miljard euro in 2016. Gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen
was dat 323 miljard euro (ruim
20 procent) lager dan in 2008.
Eigen woning
Waardeveranderingen van de
eigen woning hebben grote invloed op het doorsnee vermogen van huishoudens. Bijna 3
op de 5 huishoudens hadden
in 2016 een eigen woning. Die
woningen vormden met 57
procent van de totale bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. Daarna volgen

bank- en spaartegoeden en
aanmerkelijk belang. De hypotheekschuld is met 86 procent
de grootste schuldenpost.
Meer miljonairs
In 2016 had 2,2 procent van
de huishoudens een vermogen
van 1 miljoen euro of meer.
Dat zijn 167 duizend huishoudens, 9 duizend meer dan een
jaar eerder. Een doorsnee miljonairshuishouden had in 2016
een vermogen van 1,5 miljoen
euro.
Tegelijkertijd daalde het aantal
huishoudens dat meer schulden had dan bezittingen. In
2016 hadden 1,7 miljoen huishoudens een negatief vermogen, 107 duizend minder dan
een jaar eerder.
Grote steden
Huishoudens in Rotterdam
hadden in doorsnee met 1900
euro het laagste vermogen.
Ook Den Haag en Amsterdam
stonden in de top-tien met
laagste vermogens. Van de vier
grote steden behoorde Utrecht
niet tot deze top-tien, maar ook
daar was het vermogen met
5 700 euro relatief laag. In de
grote steden wonen relatief veel
jongeren, uitkeringsontvangers
en personen met een niet-westerse
migratieachtergrond.
Deze groepen hebben doorgaans weinig vermogen.

Binnen een maand bouwplan Achtererf +

Je trouwt niet om geluk te vinden,
maar om geluk te delen.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Hacheevlees
Met gratis kruiden en
gesneden uien

500 gram

5,95

Samen

5,95

Vleeswarentrio
100 gram achterham
100 gram gebraden gehakt
Bakje scharrelsalade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

