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Tal van nieuwsfeiten houden ons dit jaar maandenlang in een ijzerenGreep, de rechtzaak tegen Willem
Holleeder, de perikelen rond de overnamevan ABN AMRO en niet te vergeten de zogeheten ontvoering
vanhet Engelse meisje Maddy in Portugal.Oorlogen, terroristische aanslagen, massamoord en hongersnood
zoals inDarfur sieren bijna traditiegetrouw de voorpagina's. Dichter bij huis wordtEngeland getroffen door
omvangrijke overstromingen en Griekenland doordramatische bosbranden. We raken in Nederland steeds
meer betrokken bijoorlogen. In de Afghaanse provincie Oeroezgan sneuvelen Nederlandse vredessoldaten
door het geweld van de Taliban. In eigen land worden we gelukkigvoor calamiteiten gespaard, want de
uitbraak van cultgorilla Bokito eist welde nodige aandacht op, maar van een ramp kun je niet spreken. In
economischopzicht gaat het ons voor de wind. De werkgelegenheid groeit als kool. Fusiesen overnames zijn
aan de orde van de dag.De vaderlandse politiek kent enorme verschuivingen.
Toch wordt betrekkelijksnel een nieuw kabinet van CDA, PvdA en nieuwkomer ChristenUnie
gevormd.Balkenende IV wordt op 22 februari door koningin Beatrix op paleis Huis tenBosch geinstalleerd.
Het politieke landschap lijkt zich drastisch te wijzigen.PvdA en VVD staan er slechter voor dan ooit. De
liberalen nemen afscheidvan de populaire Rita Verdonk. Zij begint haar eigen partij Trots op Nederland.Het is
in alle opzichten een raar jaar. Zelfs op meteorologisch gebied. Zowordt april de mooiste maand van het jaar.
Ofschoon wij ons plaatsen voor hetEK voetbal 2008, raakt ons land, zeker op clubniveau, zijn toppositie
kwijt.Lichtpuntje is dat Jong Oranje onder Foppe de Haan Europees kampioen wordten zich plaatst voor de

Olympische Spelen in 2008. Wel sportieve successenin andere takken van sport, bij het schaatsen winnen we
bijna alles, bij hetbaanwielrennen zijn we top. Lorna Kiplagat wordt de beste veldloopster terwereld en Barney
gooit voor de zoveelste keer zijn pijltjes in de roos. Diten nog veel meer leest u in ons tiende jaarboek.

