
Sneeuw, ijs, hitte, langdurige regen
of storm. Wat het jaar 2010 ons
brengt qua weer is volgens Werkho-
ven moeilijk te voorspellen. ,,Ik durf
daar geen uitspraken over te doen.
Er is immers niks zo veranderlijk als
het weer. Wel kan ik met enige ze-
kerheid zeggen dat het in de eerste
week van januari op zondag en
maandag gaat vriezen. Denk aan
min tien of min vijftien graden.
Waarschijnlijk kunnen we dan
schaatsen’’, zegt Werkhoven, zelf
schaatsliefhebber, verheugd.
Over het klimaat kan de Kortenhoe-
ver wel enige voorspellingen doen.
Al blijft het ook op dit punt gissen.
,,Wetenschappers spreken elkaar
constant tegen.’’ 
De klimaattop waarover de afgelo-
pen weken zoveel ophef was, heeft
Werkhoven met verbazing gevolgd.
,,Het ging erom dat we moeten voor-
komen dat de aarde twee graden
warmer wordt. Ik kan je vertellen:
het klimaat lacht om twee graden. In
het verleden is gebleken dat de tem-
peratuur van de aarde schommelt.
Soms is het twee graden warmer,
soms twee graden kouder. 
Voor Nederland verwacht Werkho-
ven een kleine ijstijd, zoals die rond
1600 was. ,,Dat komt doordat de zon
op dit moment morsdood is.’’ 
Werkhoven wijst naar zijn laptop

waarop een grafiek van de zon te
zien is. ,,Het aantal zonnevlekken
neemt niet toe, terwijl dat wel zou
moeten. Daardoor is de zon nog
steeds in een dal. In dat opzicht is de
situatie hetzelfde als in 1600.’’
Aan de andere kant maakt Werkho-
ven zich juist zorgen over de opwar-
ming van de aarde. ,,Ook dit jaar is
het weer relatief warm geweest.’’ 
De monumentale woning van de
Kortenhoever aan de Koninginneweg
zal onder water lopen als het zover
is. De nul meter NAP loopt namelijk
precies in de weilanden achter zijn
huis.
,,Ik overweeg om naar het oosten van
het land te verhuizen. De ontwikke-
lingen van het klimaat zullen bepa-
len of we hier blijven wonen of naar
een ander gebied vertrekken. We
hebben nu geen haast, we kunnen al-
tijd nog gaan.’’ 

Extreem weer
Als het ooit zover komt, zal Werkho-
ven het als een van de eersten weten.
Elke dag staat de meest actuele
weersinformatie op zijn site. ,,Sinds
2002 heb ik een metertje in de ach-
tertuin waarop de luchtvochtigheid,
grastemperatuur, neerslag en lucht-
druk worden gemeten. Op het dak
staat nog zo’n zelfde soort metertje
en aan de schuur hangt een simpele
thermometer. De meetresultaten
vanuit de tuin worden rechtstreeks
geüpload naar zijn website. 
,,Ik heb deze apparatuur ooit ge-
kocht, omdat ik kinderlijk nieuws-
gierig ben. Ik vind het leuk om over
allerlei onderwerpen meer te weten
te komen.’’
Vooral schaatsliefhebber weten het
semi-professionele weerstation op
internet te vinden. ,,Mijn site wordt
met extreem weer zo’n tienduizend
keer per dag bezocht. Op gewone da-

gen ligt dat aantal rond de vijfhon-
derd.’’ In tijden van vorst kunnen be-
zoekers precies zien waar ze het best
het ijs op kunnen in het uitgerekte
schaatsgebied tussen Loosdrecht en
Nederhorst den Berg. Niet omdat
Werkhoven elke dag op zijn knieën
ligt om het ijs te meten. ,,Ik geloof
niet in die techniek. Het ijs is im-
mers op elke plek weer anders; er is

veel verschil in dikte. Waar ik wel
naar kijk is de wetenschap: hoeveel
dagen heeft het gevroren en wat zijn
de overige weersomstandigheden.’’
Aan de hand daarvan geeft de Kor-
tenhoever advies op zijn site. ,,Uiter-
aard komt daar op te staan wanneer
het veilig is om te schaatsen. Maar
soms raad ik het juist af. Vaak is dat
het geval als het heeft gesneeuwd.

Dat geeft veel warmte af, waardoor
het ijs dunner wordt.’’ Zelf laat
Werkhoven geen kans onbenut om
het ijs op te gaan. 
,,Voor ijs wijkt alles.’’ Twee weken
geleden bond hij zijn schaatsen voor
het eerst sinds de zomer weer onder.
De ijsmeester kwam er niet onge-
schonden vanaf. Hij kneusde voor de
derde keer zijn ribben toen hij uit

stilstand ten val kwam. Dat lag, zegt
hij nadrukkelijk, niet aan de slechte
kwaliteit van het ijs. Dat was name-
lijk best goed, volgens Werkhoven.
,,Vroeger ging ik nog wel eens iets te
snel het ijs op. Als het water een tijd
goed was afgekoeld, het windstil was
en het twee nachten minstens min
zeven graden had gevroren, trom-
melde ik al mijn vrienden op. Dan

gingen we direct naar de Ankeveense
Plassen. Puur genieten.’’ Tegenwoor-
dig wacht Werkhoven een nachtje
langer voordat hij de schaatsen on-
derbindt. ,,Schaatsen op natuurijs
brengt altijd risico’s met zich mee.
Maar je moet het natuurlijk wel zo
veilig mogelijk houden’’, vindt
Werkhoven.
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Eerste week
nieuwe jaar

schaatsen
Kortenhoever voorspelt weer in 2010

Met zijn weerstation De Arend
is oud-leraar, uitgever van
leermethoden,
amateurmeteoroloog en
zelfbenoemd ijsmeester Jos
Werkhoven (59) een begrip in
Kortenhoef en omgeving. 

Jos Werkhoven uit Kortenhoef. FOTO STUDIO KASTERMANS

enorme schuldlasten. De crisis gaat
zeker nog duren tot en met 2011-
2012’’, aldus Crol. Dat er anno 2009
nog steeds banken en bedrijven zijn
die hun scheidende directeuren hoge
bonussen meegeven kan in deze tijd
absoluut niet, meent het Larense
Amstel Capital Management. Ban-
ken, verzekeringsmaatschappijen en

Om de economie echt op gang te
krijgen zal niet meevallen, want ko-
mend jaar zullen veel bedrijven het
niet redden. Gevolg: nóg meer ont-
slagen.
,,De consument laat zich ook ’gek’
maken, want de portemonnee blijft
dicht. De aankoop van een nieuwe
auto of televisie wordt uitgesteld en
aan verhuizen willen we nu liever
niet denken. Een hypotheek is moei-
lijk te krijgen.’’
,,Toch is de situatie in Nederland in
vergelijking met Amerika veel min-
der slecht. De overheid pompt daar
voor enorme bedragen in industrie
en woningmarkt. Dat is echter een
bodemloze put en bovendien zade-
len ze hun kinderen later op met

pensioenfondsen moeten alles doen
om het hoofd boven water te houden
en de consument is daarvan de dupe,
zegt Crol. ,,Dat wij via het deposito-
garantiesysteem voor het debacle van
de Icelandbank of DSB moeten beta-
len is natuurlijk belachelijk. De
werkloosheid in ons land loopt zeker
op tot over de 700.000. De overheid

moet ophouden met sinterklaas spe-
len, de deeltijd-WW is niet goed voor
de economie. Een bodemloze put en
de goede bedrijven worden de dupe.
Den Haag neemt vaak verkeerde be-
slissingen in deze moeilijke tijd, die
is te vergelijken met de crisis in de
jaren dertig van de vorige eeuw. Wel
goed is de verhoging van de AOW-
leeftijd tot 67 jaar, want de AOW
gaat door de vergrijzing onbetaal-
baar worden.’’
En Crol vervolgt: ,,We krijgen nog
een zware tijd. Om de tekorten
enigszins de baas te zijn moeten be-
lastingen worden verhoogd en uitke-
ringen worden verlaagd. We kunnen
niet volhouden dat mensen die niet
werken tóch geld krijgen. Daarnaast
moet het gevoel van vertrouwen on-
der de burgers terugkomen. Daar
kan de overheid aan meewerken. Het
kopen van aandelen is op dit mo-
ment niet interessant.’’
Volgens hem valt er momenteel maar
één ding te doen: uitzieken! ,,Het
komt allemaal weer op zijn pootjes
terecht. Zo is het altijd gegaan en zo
zal het ook nu gaan. We moeten even
geduld hebben, overleven. Wel hoop
ik dat bedrijven en overheden iets
van deze crisistijd hebben geleerd,
want duidelijk is toch zeker wel dat
er de afgelopen jaren veel fouten zijn
gemaakt, met name bij banken en
toezichthouders.’’
A N T O O N  B R U G G E L I N G

’Uitzieken, het komt allemaal goed’
Vermogensbeheerder uit Laren over economische crisis

Conrad-Jan E. Crol: ,,De crisis gaat nog zeker tot en met 2011-2012 duren.’’ 

,,Het gaat nog steeds slecht met onze
economie, ondanks dat Duitsland en
Amerika wat uit de put beginnen te
kruipen. Bedrijven hebben het
moeilijk omdat de consument het
geld in de zak houdt. De
autoverkopen zijn dramatisch en
woningen worden nauwelijks
verkocht. Hele bouwprojecten zijn de
ijskast ingegaan. De bouwwereld
krijgt het nóg zwaarder in 2010.’’ Dat
meent drs. Conrad-Jan E. Crol van
Amstel Capital Management, een
vermogensbeheerder, in Laren.

Het blijft nog wel even slecht gaan met de economie; de sombere gezichten op
de beurzen blijven daarmee ook. FOTO REUTERS
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Goede voornemens
Waarom zou je je beste wensen opspa-
ren voor het begin van 2010? Het hele
jaar door stroomt mijn mailbak over
van hartelijkheid en goede raad. ,,Ik
hoef uw column natuurlijk niet te le-
zen, maar af en toe waag ik mij er toch
even aan. Ik heb sterk de indruk dat u
een ongelofelijke burgerlijke blaaskaak
bent en dat uw genegenheid voor uw
zoon trekken heeft van een soort com-
plex. Dat u uw gezin niet anders kunt
vermaken dan met elektronische speel-

tjes. U laat zien dat u inderdaad
bij het gepeupel hoort wat op de

camping niet buiten zijn mo-
biel kan, niet zonder tv, niet

zonder laptop. U geeft uw
kinderen zo een geweldig

voorbeeld. Later als u
oud bent, niet klagen
dat ze niet in u geïnte-
resseerd zijn!’’
Tien kilo afvallen, le-

ven voor de sport, een
eerzaam huisvader zijn
en af en toe spontaan
tegen mijn eega zeggen
hoeveel ik van haar

houd. Jazeker, het staat ook dit keer
weer allemaal op mijn lijst met Goede
Voornemens. Maar op de grens van
oud en nieuw mag ik voor mijn verbe-
terpuntjes en leermomentjes nog graag
even te rade gaan bij mijn lezerspu-
bliek. 
,,Ik lees momenteel het boek ’Waarom
doet mijn puber zo vreemd?’ van Bar-
bara Strauch. Misschien ook wat voor
jou?’’
,,We weten allemaal nu zo langzamer-
hand wel wat jouw hobby is. Schrijf
ook eens een stukkie waarin het woord
’fiets’ niet voorkomt.’’
,,Als mensen de wijsheden in uw co-
lumn van vandaag in de praktijk wil-
len brengen, komen ze van de regen in
de drup. Teken met alcohol behandelen
is echt verkeerd. Ze kunnen als reactie
gaan ’braken’, waardoor de kans op
een eventuele besmetting juist groter
wordt. Niet doen dus.’’
,,Ik hoop dat de beschrijving van de
houding van uw dochter naar uw zoon
enigszins overdreven is, want anders
zou ik er toch over denken eens serieus
een gesprek met haar aan te gaan en

me af te vragen wat haar knelpunten
zijn.’’
,,Helaas was ik vanmorgen erg teleur-
gesteld over uw column en wel om de
volgende zinsnede: ’ging het raam van
mijn Gereformeerde Bonds-buurman
open enzovoort’. Waarom is dat nodig?
Het heeft alleen als gevolg dat er altijd
maar weer geschimpt wordt op gelovi-
gen. Ik zal niet ontkennen dat uw
buurman ’zalvend sprak’, maar is het
nodig dat dit na zoveel jaar nog ver-
meld wordt? Jammer dat u zich tot dit
soort uitspraken laat verleiden.’’
,,Ik denk dat het de taak is van ouders
om hun kinderen zelfstandig te ma-
ken, en soms wordt daar wel wat laat
mee begonnen.’’
,,Over vaatwasleed gesproken. Wat ik
trouwens als laadondeskundige (want
vrouw) niet begrijp is wáárom deze ap-
paraten zó ingewikkeld in elkaar zit-
ten, met van die aller-achterlijkste rek-
jes waarin geen kopje handig wil blij-
ven staan, laat staan een wijnglas op
poot. Daar kan maar één verklaring
voor zijn: dit soort apparaten wordt
ontwikkeld door mannen!’’

,,Wat mij als kampeerder stoort is dat
hele families met (in jullie geval) drie
caravans met drie families met aan-
hang een eigen ’stuk grond’ innemen.
Als campingeigenaar zou ik hetzelfde
gereageerd hebben. Laat deze families
mijn camping voorbijgaan en hun ge-
luk elders zoeken.’’
,,Meestal lees ik uw column met ge-
noegen, maar nu ben ik helemaal ont-
daan en ben tot het besef gekomen dat
u totaal niet weet waarover u
spreekt.’’

Dus wil ik mijn lijstje Goede Voorne-
mens voor 2010 graag uitbreiden door
plechtig te beloven niet meer over fiet-
sen, het verwijderen van teken, opvoe-
ding in het algemeen, de Gereformeer-
de Bond, het deskundig inladen van
vaatwassers en de combinatie van
kamperen en elektronica te schrijven.
En wil ik ten slotte nog wijzen op we-
tenschappelijk onderzoek waaruit
blijkt dat het gemiddelde Goede Voor-
nemen niet langer dan zes dagen mee-
gaat.
Tot over een week, derhalve.


