vrijdag 30 juli 2021

2 in het nieuws
Flutwein

O

f het halbtrocken is of
lieblich, een Riesling of
een Spätburgunder – het
blijft tot de kurk van de fles gaat
een verrassing wat voor wijn de
Flutwein is, oftewel de vloedwijn.
In de Duitse streek Ahrweiler
tonen wijnboeren met de Flutwein hun verdriet. Twee weken
geleden zagen zij hun wijnranken weggespoeld worden door
het water. In de stroom van
auto’s, caravans en vrieskisten
nam het hoge water ook duizenden flessen wijn mee stroomafwaarts. Wijnkelders werden
leeggespoeld, etiketten verdwenen in de modder.
De getroffen Duitse gebieden
rondom de Ahr en de Moezel
leven van de hordes toeristen
die er ieder jaar wijn komen
drinken. Met de overstromingen
viel hun hele levensonderhoud
weg. De oogst van dit jaar is
mislukt, al is het maar omdat de

De strijd tegen het
water is allesbehalve
gewonnen
verwerkingsmachines niet meer
werken of de opslag niet meer
staat.
Wat nog van eerdere oogstjaren over is, wordt sinds deze
week verkocht als Flutwein. De
wijnmakers uit het Ahrdal verkopen hun wijnen in de staat
zoals ze de flessen aantroffen –
zonder etiket en onder de modder. De opbrengst wordt gebruikt om de wijnboeren een
nieuwe start te geven. De eerste
miljoen euro is al binnen.
Nu het water is gedaald, wordt
de ellende in de door de watersnood getroffen gebieden zichtbaar. Naast de ruim 170 doden
worden er nog altijd tientallen
mensen vermist. De schade in
de Belgische Ardennen en het
Duitse rivierengebied loopt in
de miljarden euro’s. Bewoners
zijn alles kwijt of mogen hopen

dat ze voor kerst terug zijn in
hun huis.
In Nederland bleef het bij
emotionele en materiële schade.
Het mag gezien het geweld van
het water een wonder heten dat
er in Limburg geen slachtoffers
zijn gevallen.
Dat doden uitbleven, leek het
teken om in Nederland de zelfapplausmachine aan te zetten
om te laten zien hoe dit land
omgaat met het water als grootste vijand. Het moet wrang
voelen voor de duizenden Limburgers die hun bezittingen
zagen wegstromen.
Natuurlijk is veel erger voorkomen, met miljardeninvesteringen in hogere dijken, overloopgebieden en keringen. Maar
de hevige regenval van de afgelopen weken, ook in het noordoosten van Friesland, laat zien
dat niet ieder huis, waar dat ook
staat, veilig is.
De strijd tegen het water is
allesbehalve gewonnen. De
gevolgen van de klimaatverandering zorgen voor meer extreem weer, waar Nederland
simpelweg niet goed tegen beschermd is. Het mag niet zo zijn
dat bij iedere dreigende rode
vlek op Buienradar.nl de zandzakken gevuld moeten worden
of inwoners het hogerop moeten zoeken. Die onzekerheid
moeten Haagse politici wegnemen, niet alleen met zalvende
woorden, maar met keiharde
daden.
De Flutwein mag geen souvenir in een wijnrek worden, maar
hoort op de onderhandelingstafel voor het nieuwe kabinet te
staan. Als symbool voor de
klimaatverandering die nog te
vaak als papieren probleem
wordt weggezet door Den Haag.
Het is te wensen dat er niet te
veel water meer door de Rijn,
Maas of IJssel stroomt voordat
het echte klimaatprobleem
wordt aangepakt.

Grensrechter Erwin
Zeinstra vlagt door
RENZE LOLKEMA

DRONRYP Het scheidsrechtersteam
Björn Kuipers mag dan na volgende week ophouden te bestaan, dat
betekent niet dat Erwin Zeinstra
stopt met vlaggen.

Zeinstra is al meer dan tien jaar een
van de vaste vlaggenisten die de vermaarde scheidsrechter terzijde
staat. Hij beleefde een grandioze zomer toen het Team Kuipers eerder
deze maand werd aangewezen voor
de EK-finale tussen Italië en Engeland. Na die wedstrijd nam Kuipers
een paar weken bedenktijd om na te
denken over zijn toekomst. Gisteren
besloot de Oldenzaler ermee te stoppen.
,,Mar dat betsjut net dat ik der ek
mei ophâld’’, reageerde Zeinstra (44)
gisteren vanuit zijn woonplaats

Dronryp. Zeinstra laat weten dat hij
na het duel om de Johan Cruijffschaal (volgende week zaterdagavond tussen landskampioen Ajax
en runner-up PSV) beschikbaar is als
vlaggenist voor welk eredivisieduel
dan ook. ,,Dat sil de KNVB bepale’’,
aldus Zeinstra.
Hij denkt niet meer in een team te
komen, zoals bij Kuipers. Het Nederlandse arbiterskorps kent nog twee
zogenoemde scheidsrechtersteams:
Team Makkelie (met zijn Friese assistenten Hessel Steegstra en Jan de

‘Ik fiel my fit
genôch om
dochs in pear jier
troch te gean’

Vries) en Team Gözübüyük.
Ook denkt Zeinstra internationaal zijn loopbaan te kunnen vervolgen. Een leeftijdsgrens bestaat er immers niet meer. Hij zou jonge, Nederlandse arbiters die hun eerste Europese duels gaan fluiten kunnen
bijstaan, opperde hij vanuit Dronryp. ,,Net as mentor, mar troch myn
ûnderfinings kin ik miskien wol helpe.’’ Hij gaat spoedig met de KNVB
om tafel om zijn nieuwe situatie te
bespreken.
Zeinstra: ,,Ik ha ek neitocht oer
myn takomst. Mar ik fiel my fit genôch om dochs in pear jier troch te
gean. Ik belibje d’r noch in soad wille
oan.’’
Dat Kuipers stopt, begrijpt Zeinstra. ,,Hij hâld op syn hichtepunt op.
Noch ien wedstryd te gean, nije wike. Om de Johan Cruijff-schaal.
Moaier kin in ôfskied net wêze.’’

TON VAN DER LAAN
commentaar@lc.nl
Erwin Zeinstra: ,,Ik belibje d’r noch in soad wille oan.’’
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gurbe

Jammer foar Sibbe Jan, mar der
is mar ien dreamfrou.

Ziekenhuizen in Heerenveen en
Drachten druk met bevallingen
VERVOLG VAN VOORPAGINA

*

Code Bruin

Vanaf vandaag komt er op Europees niveau een Code bij, voor
gebieden waar verschillende kleurcode’s gelden. Wanneer een
provincie als vakantiegebied Code Geel heeft, maar qua wateroverlast Code Rood, dan wordt dat Code Bruin. In werkelijkheid
levert Rood plus Geel Oranje op, maar die Code bestaat reeds,
verschillende lidstaten, waaronder Portugal, vonden dat te ingewikkeld worden. Ook wanneer er Code Groen voor luchtkwaliteit
is en Code Oranje voor stormverwachting levert dat Code Bruin
op. Een amendement van Polen, Bulgarije en Hongarije om in
plaats van Code Bruin Code Paars in te voeren, haalde het niet.
,,Iedereen met een verfdoos weet dat je bruin krijgt als je alles
door elkaar gooit’’, aldus commissaris Frans Schildermans.

LEEUWARDEN Het zijn drukke en le-

vendige tijden in de Friese ziekenhuizen. Met name in Drachten,
Heerenveen en Leeuwarden zijn
veel bevallingen.
In Drachten is het ,,spitsuur’’, in
Heerenveen klinkt een vergelijkbaar
geluid. Hier stond op 28 juli de teller
van Tjongerschans voor dit jaar op
784 bevallingen. Op dezelfde datum
in 2020 was dit 687, in 2019 was het
717 en in 2018 663. ,,Het is dus echt
een stuk drukker’’, vertelt Fokje Nagelhout namens het Heerenveense
ziekenhuis.
,,Qua bezetting en qua kamers is
het wel te doen’’, gaat zij verder. ,,Het
is altijd wat hollen of stilstaan, dat
zijn we gewend. Heel af en toe wordt

nu iemand doorgestuurd naar een
ander ziekenhuis, maar dat gebeurt
niet veel. En in andere tijden hebben
wij dat ook wel eens.’’
In het MCL in Leeuwarden is het
,,voor mijn gevoel veel drukker’’ dan
vorig jaar rond deze tijd, zegt teamleider Jeanette Zuidema. ,,Maar als ik
dan goed naar de cijfers kijk, valt het
nog enigszins mee. Er zijn iets meer
bevallingen, dat wel hoor, maar niet

‘Heel af en toe
wordt iemand
doorgestuurd
naar ander
ziekenhuis’

echt extreem veel meer.’’
De maand is echter nog niet om,
geeft Zuidema daar meteen bij aan.
Het kan soms snel gaan, weet zij.
,,Woensdag was er wel echt een flinke piek, met twaalf bevallingen! Dat
was een hele mooie dag. Die liep ook
als een trein. Het was gewoon flitsend. Iedereen kwam helpen, heel
mooi.’’
Antonius in Sneek wil nog niet
van een babyboom spreken. ,,Het is
wel druk, maar bevallingen gaan
vaak met pieken en dalen. Pas aan
het eind van het jaar is dat met zekerheid te zeggen’’, aldus woordvoerder Amarante Snellen. ,,Wel horen wij van verloskundigen van
praktijken om ons heen dat zij in augustus een boom verwachten. Dat
kunnen ze natuurlijk zien aan alle
uitgerekende data.’’

