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EXTRA TIME
‘Rode doelman’
moeilijker te
kloppen
Voetballers
hebben
meer kans
om een penalty te missen als de
doelman een
rode uitrusting draagt.
Dat blijkt uit
een studie
aan de University
of
Chichester
(Engeland).

KIM EN BRYAN DOEN
KINDEREN BEWEGEN
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De onderzoekers bestudeerden
de prestatie en het zelfvertrouwen om te scoren van veertig
spelers van het universitaire
voetbalteam. De spelers trapten
penalties tegen verschillende
doelmannen die telkens een anders gekleurd shirt droegen. Elke speler had twintig pogingen:
tien tegen een doelman met een
zwart gestreept shirt en tien tegen een doelman met een blauw,
geel, groen of rood gestreept
shirt.
Vooraleer op doel te trappen,
moesten de spelers aangeven
hoe zelfzeker ze waren om te
scoren. De kleur van het shirt
had geen invloed op het zelfvertrouwen van de spelers, maar er
werd uiteindelijk toch beduidend minder gescoord tegen de
‘rode doelman’. Slechts 54% van
de penalties tegen een rode keeper werden gescoord, terwijl dat
percentage tegen de andere
doelmannen duidelijk hoger
was: geel (69%), blauw (72%) en
groen (75%).
‘Deze bevindingen ondersteunen het idee dat rode kledij een
sportman, in dit geval een doelman, een klein maar betekenisvol voordeel verschaft’, aldus
onderzoeker Iain Greenlees. ‘Dit
principe is ook van toepassing
voor competities waarbij de ene
tegenstander in een rode hoek
moet kampen, zoals bij het boksen of andere vechtsporten.’

Luxekledingmerk Luis Vuitton
bracht voor zijn recente reclamecampagne de Heilige Drievuldigheid van het voetbal samen. Pelé, Maradona en Zidane
poseerden voor de lens van de
Amerikaanse topfotografe Annie Leibovitz. Op de foto spelen
ze in een Madrileens café een
partijtje tafelvoetbal onder legendes. Antoine Arnault van
Luis Vuitton verklaart de keuze
voor het trio: ‘Voetbal is een populaire, opwindende sport en
moest vroeg of laat deel uitmaken van onze campagne. We kozen voor drie spelers die het
imago van hun sport hebben
veranderd. Pelé, Maradona en
Zidane hebben allen een iconische status.’ (YDS)
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MASSALE OPKOMST VOOR OPTOCHT IN CENTRUM VAN VILVOORDE

BETOGERS EISEN
ONMIDDELLIJKE SPLITSING BHV

Maradona, Pelé en Zidane. © if

Franse voetballer
vervalst rijexamen

Ref: ‘You don’t
know shit’
Sinds kort heeft Tim Black, de
Amerikaanse guard en kapitein
van Antwerp Giants, een blog
op eurobasket.com. Er stond
wel een opvallende quote in.
Toen de wedstrijd tussen Antwerp en Oostende (vorige zaterdag) wat fysiek werd pakte één
van de refs twee spelers aan.
Black ging naar de referee en zei
‘Things are going to get heated’.
Hij kreeg als antwoord: ‘You
don’t know shit’. Black was verrast door de quote van de ref en
ging zich nog eens vergewissen.
‘He reapeted it with even more
intensity’, zei Black. (CPM)

Drie levende
legendes spelen
tafelvoetbal
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Maandag werd het startschot van
Chiquita Moov gegeven, een actie
die kinderen meer moet doen bewegen. Kim Clijsters en haar man
Bryan Lynch deden een fietstochtje over de Hasseltse Groene
Boulevard samen met zo’n 200
kinderen.
‘Door mijn tenniscarrière breng

ik veel tijd in het buitenland door.
Als we dan eens in eigen land
zijn, ontbreekt me ook soms de
inspiratie om uitstapjes te doen.
Ik wil jonge mama’s via de website van Chiquita Moov tips geven, en ik hoop dat ze ook mij
kunnen inspireren’, zegt Kim
Clijsters. ‘Ik vind een gezonde le-

vensstijl met voldoende beweging voor Jada zelf heel belangrijk. Zelf speelde ik vroeger ook
vaak buiten met mijn zus. De ene
dag speelden we met de poppen
buiten, de andere dag bouwden
we een boomhut. We waren zeer
actieve kinderen wat we ook van
thuis uit meekregen.’

Het zijn harde
tijden voor voetbalminnend
Frankrijk. Deze
week geraakte
stervoetballer
Franck Ribéry
samen met collega’s Govou en
Benzema in een
seksschandaal
verwikkeld. En N’Zogbia ©pn
nu is ook Charles N’Zogbia gearresteerd. De
Franse middenvelder die uitkomt voor het Engelse Wigan
Athletic werd aangehouden op
verdenking van het vervalsen
van zijn theoretisch rijexamen.
Hij liet iemand anders zijn
plaats innemen.
Toen de 23-jarige N’Zogbia in eigen persoon kwam opdagen
voor de praktische test kreeg het
personeel van het examencentrum argwaan. Ze belden de autoriteiten die hem inrekenden.
Roberto Martinez, de trainer
van Wigan, is mild voor zijn speler: ‘Charles heeft zich slecht laten adviseren en heeft een naïeve fout gemaakt.’ Momenteel is
N’Zogbia vrij op borg. Hij riskeert voor zijn poging tot bedrog
een maximum gevangenisstraf
van tien jaar. (YDS)

Meer leuk sportnieuws op
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Verschillende politici, waaronder heel wat van de burgemeesters uit de Vlaamse rand, liepen mee in de betoging. © foto’s Koen Merens

Met meer dan
tweeduizend waren de
betogers gisteravond
in de straten van
Vilvoorde. Ze vroegen
de onmiddelijke
splitising van
Brussel-HalleVilvoorde. Onder hen
ook heel wat politici.
WIM TROCH

VILVOORDE

De Werkgroep Brussel-HalleVilvoorde, een samenwerkingsverband
tussen
de
Vlaamse Volksbeweging, het
Halle-Vilvoorde Komitee en
het Taalaktiekomitee, had al
een week geleden opgeroepen
om gisteravond te betogen om
de kieskring van Brussel-Halle-Vilvoorde te eisen. Dat de
regering gisteren is gevallen
over deze kwestie, maakte de
zaak actueler dan ook. Vanuit
heel Vlaanderen kwamen
sympathisanten naar Vilvoorde. Er werden zelfs bussen ingelegd uit Oost- en WestVlaanderen.
Verschillende
rechtse bewegingen waren
vertegenwoordigd door delegaties met trommels, vlaggen
en spandoeken. Daarop veelzeggende leuzen zoals ‘Democratie: splitsing nu’, ‘Wanneer
5 min. politieke moed?’ of
‘Mijn haar splitst sneller dan
BHV’.
Onder de betogers ook heel
wat politici. Onder andere de

burgemeesters Dirk Pieters
(Halle),
Bart
Coopman
(Zemst), Willy De Waele (Lennik), Michel Doomst (Gooik)
en Marc Van Asch (Vilvoorde)
waren present. Ook uit de nationale politiek liepen kopstukken als Bart De Wever (NVA), Filip Dewinter (Vlaams
Belang) en Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) mee.

voor de splitsing’, motiveerde
Vilvoords burgemeester Van
Asch (CD&V) zijn deelname
aan de betoging. ‘We hebben
tot het ultieme gepoogd om tot
een onderhandelde oplossing
te komen. Nu dat niet lijkt te
lukken, moet er maar over gestemd worden.’
Kamerlid en Kraainems gemeenteraadslid Luk Van Biesen (Open VLD) vond ook zijn
aanwezigheid niet meer dan
‘Al vijftig jaar’
‘We ijveren met alle burge- logisch. ‘Al vijftig jaar plaatsen
meesters van de rand al jaren wij deze rechtvaardige eis op

de politieke agenda. De Franstaligen hadden allicht verwacht dat wij meegaander
zouden zijn, maar nu moet
men weten dat het moment is
gekomen dat er op een fundamentele wijze iets verandert
en dat de kieskring wordt gesplitst.’

weinig aan de verbeelding over
latende slogans als ‘Dehaene,
den dikke, hij laat u stikken’, of
‘Franse ratten, rol uw matten’.
In zijn toespraak na de betoging sprak burgemeester De
Waele van Lennik harde woorden. ‘De Vlamingen zijn het
enige volk ter wereld dat afstand gedaan heeft van zijn
numerieke meerderheid om de
Geen incidenten
De betoging zelf door het cen- voorrechten van de Franstalitrum van Vilvoorde verliep gen te waarborgen’, klonk het
zonder incidenten. Aan de op het Tyndaleplein.
staart van de stoet klonken
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aanwezig!

KOM NU ALLES TE WETEN OVER DE VOORDELEN VAN DRUKVERLAGEND SLAPEN BIJ:

Gezond slapen door drukverlagende eigenschappen.
TEMPUR® vormt zich exact naar de contouren van uw lichaam.
De unieke drukverlagende eigenschappen zorgen niet alleen voor
een optimaal slaapcomfort, maar leveren ook een bijdrage aan het
verminderen van nek- en rugklachten, pijnlijke gewrichten
en problemen met de bloedsomloop.
Wereldwijd wordt TEMPUR aanbevolen door meer dan
75.000 medisch specialisten.
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3020 VELTEM
TEL. 016/48.83.36
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www.meubelen-patrima.be

7.000m² woon- en slaapideeën
Open: ma-vrij: 9-12h & 13-18h, za: 10-12h & 13-18h, zo: 14-18h,
donderdag en feestdag gesloten

