
De erfgenamen van een Belgische verzamelaar dreigen een
standbeeldmeteengeschattewaardevan1,5 miljoeneurokwijt
te raken aan de Cambodjaanse staat. De familie had het 1.000
jaar oude kunstwerk aan veilinghuis Sotheby’s toevertrouwd
voor eenverkoop indeVS.Maarhet standbeeld is er doorde FBI
aangewezenals ‘gestolen’. Dat gebeurdena eenklacht uit Cam-
bodja. Sotheby’s probeerde gisteren een inbeslagname te voor-
komen.Het1,5 metergrotebeeldhouwwerktoontdemythische
krijger Duryodhana. Volgens de Cambodjanen stond het oor-
spronkelijkaaneentempel inhetnoordenvanhet land.Hetzou
tijdensdeburgeroorlogindejaren70gestolenzijn. In1975 kocht

eenverzamelaar inBelgiëhetbeeldbij eenBrits veilinghuis.
(JF) Foto KosHet wrak van de Titanic maakt

voortaan deel uit van het onder-
zeesWerelderfgoed van de Unes-
co.Hetschipzonk100jaargeleden
naardebodemvandeAtlantische
Oceaan,naeenbotsingmeteenijs-
berg.Meerdan1.500vande2.200
passagiers kwamen om. «De
restenvandeTitanicrustenopzo’n
4.000 meter diepte voor de kust

vanNewfoundland.Voortaankan
devernieling,plundering,verkoop
en verspreiding van voorwerpen
afkomstig van het schip worden
verboden.»
Regelmatig verzamelen speci-
ale duikteams voorwerpen op
de rustplaats van het schip.
Meestal worden die vervol-
genstentoongesteld.

Vertraging nadat trein
op slijpmachine botst

AlsweeenZweeds
onderzoekmogen
geloven,klopthet

clichévandedommevoetballerniet.
Voetballersblijkennamelijkeenstuk
intelligenterdandeklassiekemoppen
overdegroottevanhunbreinons
vertellen.Opmerkelijk:hoehogerde
klasse ,hoeslimmerdespelers.

‘Voetballer’ en ‘intelligent’ inéénzin:de
combinatie komt zelden voor. Al zou
daarnuweleensveranderinginkunnen
komen. Een Zweeds onderzoek heeft
aangetoond dat voetballers heel wat

slimmer zijn dan de meesten denken.
Onderzoekers van het Karolinska Insti-
tute inStockholmbestudeerdendecog-
nitieve prestaties van voetballers uit de
Zweedse eerste en tweede klasse. Het
onderzoek richtte zich niet uitsluitend
opIQ,maar testteookdecreativiteitvan
voetballers, hun flexibiliteit in denken,
hoesnelzeinformatieverwerkenenhun
kortetermijngeheugen.

Meer goals, hoger IQ
Voetballers bleken opvallend hoog te
scoren en professionele spelers deden
hetdannogeenseenstukbeterdanhun
collega’s uit de lagere klasse: de profs
bevinden zich in de hoogste 2% van de
totale bevolking. De allerslimsten ble-

ken de topschutters uit de eerste klasse
tezijn:hoemeergoals,hoeslimmerdus.
«Een voetballer moet krachtig en snel
zijn», zegt onderzoeker Torbjörn Vest-
berg.«Maardat isnietgenoegals jebrein
niet weet hoe die vaardigheden op het
veld te gebruiken.» Maar hoe komt het
dan dat ze niet altijd een erg snuggere
indruk maken? «Profvoetballers zijn
vaakopheel jongeleeftijdprofessioneel
beginnentespelen.Doorhungebrekaan
opleiding kunnen ze dus somswat dom
overkomen.»
Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderin-
gen. Zo heeft topvoetballer Frank Lam-
pard van Chelsea een diploma Latijn en
naar verluidt een duizelingwekkend
hoog IQvan150. (EVH)

PHILIPPE GHYSENS

Een supertruck is 50 tot 60 ton zwaar
en mag tot 25,25 meter lang zijn.
Een gewone truck haalt ‘slechts’
18,75 meter en 44 ton. Het grote
voordeel is dus dat een Langere en
Zwaardere Vrachtautocombinatie
(LZV)meer kan vervoeren inminder
ritten: tweesupertruckskunnendrie
gewone vrachtwagens vervangen.
Het brandstofverbruik en de uitstoot
van CO2, fijn stof en stikstofoxiden
vanéénLZVliggenlagerdaninhetge-
val van twee gewone trucks voor het
vervoer van dezelfde hoeveelheid
goederen.

Niet in sneeuw
Inhet staatsblad is zopashetKonink-
lijk Besluit verschenendat de gewes-
tentoelaatomproefprojectenmetde
LZV’s op te starten. Er zijnwel enkele

voorwaarden: de trucksmogen geen
gevaarlijke stoffen of vloeistoffen in
tanksvervoerenennietbij sneeuwof
ijzel uitrijden. In Zweden en Finland
zijn de supertrucks al helemaal in-
geburgerd, inDuitslandenNederland
lopen proefprojecten. Maar voor ze
ookbijonsinhetstraatbeeldverschij-
nen, moeten nog enkele wettelijke
hindernissen genomen worden: zo
moet de Vlaamse regering nog het
voorontwerp van decreet goed-
keurenenmoetnoghetadviesvande
Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen (SERV) en de Raad van
Stateafgewachtworden.
Vlaamsminister vanMobiliteitHilde
Crevits onthoudt zich voorlopig nog
van commentaar. Ze zei eerder in de
bevoegdecommissiedatdeverkeers-
veiligheid belangrijk is. De LZV’s
zullennietopallewegenrijden,enkel
daar waar het kan. Het kan ook niet

debedoelingzijnonzeinfrastructuur
extra te belasten of wegen te be-
schadigen. Nogeenvoorwaardeisdat
de supertrucks geen goederen gaan
vervoerendienuper treinof overhet
water gaan. Zoworden in Nederland
onder meer tulpen vervoerd, omdat
die niet over het water of per trein
kunnen.

87% Belgen is tegen
Tochisniet iedereenevenenthousiast
over de monstertrucks. «LZV’s
zijn niét goed voor het milieu», zegt
Komimo, de koepel van duurzame
mobiliteitsverenigingen. «Door de
lagere prijzen voor wegtransport zal
de vraag ernaar groeien. Uiteindelijk
gaanermeervrachtwagensopdeweg
rijden in plaats van minder, wat
nadelig is voor het klimaat, de lucht-

kwaliteit en de verkeersdruk. Door
hunextra lengteengewichtzijnLZV’s
een stuk onveiliger dan gewone
vrachtwagens. De overheid zal flink
moeten investeren in de weginfra-
structuuromdenegatieveeffectenop
de verkeersveiligheid te vermijden,
zoalshetverstevigenvanvangrailsen
verlengen van in- enuitvoegstroken.
Monstertruckszijn infeiteenkelgoed
om de winstmarges van grote weg-
vervoerbedrijven tevergroten.»
Uit een onderzoek dat Komimo liet
uitvoeren bij duizend Belgen, is dui-
delijk dat een meerderheid van 87%
tegen de komst van supertrucks is.
«70,2%vandeBelgen is overtuigddat
LZV’s slecht zijn voor de verkeers-
veiligheid en 78,9% denkt dat de
kwaliteit vanhetwegdek slechter zal
wordendoordeinvoeringvanLZV’s.»
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Vlaamse wegen open voor
supertrucks

GEWESTEN STARTEN BINNENKORT MET PROEFPROJECTEN

Het licht staat op groen voor de komst van
supertrucks op Vlaamsewegen. De vrachtwagens
van bijna 26meter lang en 60 ton zwaar zijn nochtans
fel omstreden. Ze belasten hetmilieu zwaarder en zijn
door hun omvang onveiliger dan gewone vrachtwagens,
zeggen tegenstanders. De Vlaamse regering gaat nu
een aantal proeftracés opstellen.

Vrachtwagen knalt op
dienstwagen Kris Peeters
EenvrachtwagenisgistermiddagopdeBoom-
sesteenweg in Aartselaar ingereden op de
dienstwagen van minister-president Kris
Peeters. De minister zat zelf niet in de auto,
wanthijbegeleiddeeenIndiasedelegatie inde
havenvanAntwerpen.
De auto was onderweg naar Antwerpen om
Peeters op te pikken. De chauffeur stond stil
voorhetverkeerslichtopdeBoomsesteenweg.
Eenvrachtwagenhadde file te laatopgemerkt
enbotsteachteropdeAudiA6.Depolitiekwam
ter plaatse voor de nodige vaststellingen.
Niemand raakte gewond. Ookminister-presi-
dent Peeters ondervond geen enkele hinder
omzijndagprogrammaverderaf tewerken.

(PLA)

Meisje (4) dat stierf
aan meningitis

vandaag begraven
Hetvierjarigemeisje JanaClaesenuitDilsen-
Stokkem,datwoensdagoverleednaeen
hersenvliesontsteking, zal vandaagvolgensde
islamitischegebruikenbegravenworden
opeen islamitischperkopdebegraafplaats
vanEisden-Tuinwijk inMaasmechelen.

Bijhetmeisjewerddinsdagdebacteriëlevorm
van hersenvliesontsteking vastgesteld. Het
meisje was bij haar oma. Ze maakte al vanaf
maandag koorts en haar toestand verergerde.
De omaverwittigde dehulpdiensten, die haar
reanimeerdenvooraleerzeinkritieketoestand
naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk
werd overgebracht. Ze belandde in een coma
en overleed woensdag. Voor zover bekend
waren er gisteren geen andere gevallen van
hersenvliesontstekingbekend.«DeFODVolks-
gezondheid houdt de situatie nauwlettend in
degaten,maartotophedenzijnergeenandere
gevallen van meningitis bekend», zegt veilig-
heidscoördinator Frans Peeters van de ge-
meenteMaasmechelen. (JDSL)

Baby’tje geboren
in volle vlucht

Op12.000meterhoogte, aanboordvaneen
DeltaAirlines-vlucht tussendeAmerikaanse
staatAtlantaenSenegal, zagdekleine
Edosalumehet levenslicht. Zijnmoeder
KatherineOyedohbevieldriewekentevroeg.

De geboorte dateert al van 23 maart, maar
het nieuws raakte nu pas bekend. Passagier
KatherineOyedohwas37wekenzwangertoen
ze op het vliegtuig richting Senegal stapte.
Midden de vlucht brak haar water. Gelukkig
wasereengynaecoloogaanboord. Dieduidde
een stewardess aan als assistente, een passa-
gier moest de bloeddruk in de gaten houden,
eenanderede timingvandeweeën. Bij gebrek
aan echte bevallingsinstrumenten werd keu-
kengerei gebruikt. Dat werd eerst ontsmet
met... wodka. Om 3.20 uur ’s ochtends werd
het jongetje Edosalume geboren, onder luid
applaus van alle passagiers aan boord van het
vliegtuig. Na de landing in Senegal, werden
moeder enkindnaar het ziekenhuis gebracht.
Papa Greg miste de geboorte helaas want hij
wasnog thuis indeVS.
De meeste luchtvaartmaatschappijen laten
hoogzwangere vrouwen nietmeer aan boord.
Bij Brussels Airlines bijvoorbeeldmag je vanaf
34 weken zwangerschap niet meer vliegen.
Maar Delta Airlines heeft geen beperkingen
voor zwangerevrouwen. (BVP) Foto Fox News

Profvoetballers zijn slimmer dan collega’s uit lagere klasse
NIEUWE STUDIE

SUPERTRUCK = 25,25 meter

6 personenwagens = 25,25 meter

Max. gewicht = 44 TON

gewone truck = 18,75 meter

Max. gewicht = 58 TON

Boeing 737-300 = 32,18 meter

Max. gewicht = 60 TON

Zuigelingensterfte historisch laag
De zuigelingensterfte in Vlaan-
deren is nog nooit zo laag
geweest.Datblijktuiteenonder-
zoek van de studiedienst van de
Vlaamse regering. Tussen 1999
en 2008 daalde het aantal sterf-
gevallen bij zuigelingen van
5,4 per duizend levend geboren

jongens tot 4,6. Dat is eendaling
van 14%. Bij meisjes daalde dat
aantal van 4,6 tot 3,5 (-24%). Uit
de analyse blijkt dat de helft van
de zuigelingensterfte plaats-
vindt in de eerste week na de
geboorte, een kwart zelfs op de
dagvandegeboorte.

Titanic is voortaan werelderfgoed

De trein van Doornik naar
Antwerpen heeft gisterochtend
om 5.30 uur een slijpmachine
aangereden in Buizingen. Het
werktuig,waarmee ’snachtson-
derhoudswerken gebeuren, lag
te dicht bij de sporen. Iedereen
bleef ongedeerd, maar de 80 in-
zittenden zaten 2,5 uur vast. Ze

werden om 8 uur geëvacueerd.
De spoorwegpolitie legde alle
verkeer stil. Treinen naar Ge-
raardsbergen, Brussel, Dender-
monde en Leuven hadden de
helevoormiddagtoteenuurver-
traging.Hetongevalgebeurdeop
200 meter van de plek waar de
fatale crash in2010gebeurde.

Belgische familie moet ‘gestolen’ beeld teruggeven

FrankLampard vanChelsea
heeft een IQ van 150. Foto AP
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telescoop
1663 n. Chr.

BOEK 3: MORGEN, ALLEEN BIJ

Wist je dat?
• De eerste vaccinatie plaatsvond in 1796?
• Kwik het enige vloeibare metaal is op kamertemperatuur?
• Bloemen geslachtsdelen hebben?

het wiel
3500 v. Chr.

stoommachine
1765 n. Chr.

evolutie
1859 n. Chr.

gramofoon
1878 n. Chr.

relativiteit
1905 n. Chr.

schaal v. Richter
1935 n. Chr.

zwarte gat
1988 n. Chr.

feiten en
formules

FRANK DEREYMAEKER

Onlangs lekteuitdathetACWzowelbij
Belfius Bank (300.000) als bij Belfius
Verzekeringen (130.000) over winst-
bewijzen beschikt. Die geven de chris-
telijkearbeidersbeweging rechtopeen
deel van de winst. De voorbije jaren
heefthetACWopdiemaniermiljoenen
opgestreken. Tussen2003en 2010ging
hetomintotaal72,2 miljoeneurobijde
banken25miljoeneurobijdeverzeke-
ringspoot. Hetsysteemgaatterugtotde
jaren50. ToenbrachthetACWcliënten
aan bij de toenmalige Bacob en kreeg
daarvoor in ruil een vergoeding. Later
gingBacobop inDexia.

Jammerklacht
MaartoenDexiaBank(nuBelfius)vorig
jaar werd overgenomen door de Belgi-
sche staat, nam die de winstbewijzen
nietmeeover. Diebleveninhandenvan
hetACW. Datleiddevorigeweeknogtot
scherpe discussies in de Kamer. Zowel
de oppositie als Open Vld pakten het
ACWenCD&Vhardaan. WanthetACW
was via Arco één van de grootste aan-
deelhoudersvan Dexiaendraagtopdie
manierookmedeverantwoordelijkheid
voor de ondergang van Dexia. «Zelf-
bediening van het ergste soort», tierde
de N-VA. Open Vld-Kamerlid Luk Van
Biesen riep het ACW op om de winst-

bewijzenvianotariëleakteteschenken
aandeoverheid.MaarhetACWlijktdat
niet van plan, zo blijkt uit een mede-
delingdiedebeweginggisterendedeur
uitstuurde.
Voorzitter Patrick Develtere slaat
wel (een beetje) een mea culpa. «Wij
beseffen goed dat er in het verleden
inschattingsfouten zijn gemaakt. Jam-

mer genoeg ook door onze beweging.
We dragen er nu de pijnlijke gevolgen
van», zo luidt het. «Onze beweging in-
casseerde een groot financieel verlies
door de neergang van Dexia Groep en
devereffeningvan Arco. NochhetACW
noch zijn deelorganisaties genieten de
garantieregeling voor de aandelen die
ze hadden in Arco», jammert het ACW.
De beweging benadrukt dat er over

2011geenwinstwasbijBelfiusenerdus
ook geen winst is uitgekeerd. «En ook
voor dit jaar zijn de inkomsten on-
zeker.» Maar verder dan die jammer-
klachtgaathetACW niet. Dearbeiders-
beweging blijft erbij dat zij bij Belfius
nog steedsdezelfde rol vervult als inde
jaren 50: het aanbrengen van nieuw
cliënteel. «De experts van de Dexia-
commissiehebbenaangetoonddathet
aangebrachte cliënteel tot de meest
trouwedoelgroepvanBelfiusbehoort.»
HetACWbenadrukt dat de gesprekken
met Belfius wel doorgaan en er nog
gezocht wordt naar een manier om de
winstbewijzenineenmoderner jasjete
steken. «Dit is een gevoelige materie,
niet alleen voor ons, maar ook voor de
bank. Het is daarom van het grootste
belang dit rustig aan te pakken», zo
luidthet.

Winst bevriezen
Kamerlid Luk Van Biesen reageert
verontwaardigdopdehouding vanhet
ACW.«Diewinstbewijzenmoeteneruit.
Het kan niet dat de beweging nu nog
altijd een vergoeding krijgt voor het
aanbrengen van cliënten. Als de Bel-
gische overheid Belfius op termijn wil
verkopen, zullen die winstbewijzen
de interesse van kandidaat-kopers
beperken.» Volgens Van Biesen moet
vanuit het parlement het initiatief
komen om met de top van het ACW
rondde tafel te gaan zitten. «Eventueel
moet die winst bevroren worden of
moetereenandereconstructieworden
bedacht. Ik denk bijvoorbeeld aan het
verzamelenvandiewinstbewijzenbin-
nen Arco. Op die manier zou de put bij
ArcometeendeelvandewinstvanBel-
fius kunnen gedekt worden en de fac-
tuur lager uitvallen voor de belasting-
betaler.» Van Biesen wil evenwel niet
dathetACWvooreenoverdrachtwordt
vergoed. «De staat heeft al een enorme
inspanninggeleverdvoorArco.»

Het ACWslaat eenmea culpa in de zaak rond de
controversiële winstbewijzen van Belfius. Al weigeren ze
nog steeds om de bewijzen af te staan aan de overheid.
Volgens de christelijke arbeidersbeweging speelt ze nog
altijd een belangrijke rol «in het aanbrengen van het
cliënteel». Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen reageert
verbolgen. «Dit is onaanvaardbaar. De staat heeft al
genoeg inspanningen geleverd voor die groep.»

ACW erkent fouten,
maar houdt winst

ARBEIDERSBEWEGING BUIGT NIET IN BELFIUS-ZAAK

Youssou N’Dour wordt
minister van Toerisme

De Senegalese zanger Youssou N’Dour wordt
minister van Toerisme en Cultuur onder de
nieuwe president Macky Sall. Hij had aanvan-
kelijk zijn zinnen gezet op het presidentschap,
maarraaktenietaandenodigehandtekeningen
voorzijnkandidatuur. De52-jarigeN’Dourwerd
inhetbuitenlandvooralbekendmet ‘7Seconds’,
een duet met Neneh Cherry. Hij schreef ook de
hymnevoorhetwereldkampioenschapvoetbal
in 1998, die hij samen opvoerde met de Belgi-
scheAxelleRed. Inzijn thuislandishijnogaltijd
immenspopulairenheefthijhetooktotsucces-
vol zakenman geschopt. Zo bezit hij een in-
vloedrijk mediabedrijf, een nachtclub en een
muziekstudio. (GVV)

Laura isstagiairebijhetGentsemode-
label ‘Black Balloon’ en stelt momen-
teelmaattabellen op voor de produc-
tie van mannenkleding. Halfnaakte
mannen opmeten? Er bestaan ergere
karweien voor een vrouw. Demodel-
lenkledenzichechteromineenapart
kamertje engaan inkamerjasnaarde
bodyscanner. «Bovendien mogen ze
hun onderbroek aanhouden», lacht
Laura. Aanvankelijk was de opkomst
mager. «Ik kreeg vooral wielrenners
over de vloer nadat ik wat flyers had
achtergelaten in een fietswinkel.»
Maar na een oproep via Q-music,
wordtde studentenuoverspoeldmet
mailtjes.
De mannen gaan overigens niet met
legehandennaarhuis.Lauravondeen

sponsor op maat in Duvel Moortgat.
«TijdensdeFashionWeekinParijszag
ik dat Vedett één van de Belgische
sponsors was», zegt Laura. Enkele
telefoontjes later was de zaak al
beklonken.Demannenmogenzichna
hun taak dus verheugen op een fris
pintje.

Geen flirters
Vanflirtersdiehunbesteonelinersbo-
venhalen, heeft ze weinig last. «Er
wordtwel eens gezeverd en gelachen
onder vrienden. Ze staan dan elkaars
matentevergelijken.Maarmeerniet»,
besluit Laura. Bereidwillige mannen
tussende25en45mogenmailennaar
juniorballoon3@blackballoon.be.
«Allematenzijnwelkom!» (WEVG)

Studente zoekt
230 mannen
in ondergoed

WE BESEFFEN DAT
WE DE ZAKEN NIET
ALTIJD JUIST HEBBEN
INGESCHAT, MAAR
WE BRENGEN NOG
ALTIJD VEEL CLIËNTEEL
AAN EN IN 2011 WAS
ER ZELFS GEEN WINST
Patrick Develtere,
ACW-voorzitter

Barbara Gandolfi heropent parenclub
Barbara Gandolfi, eigenares van een nachtclub-
imperiumenvriendinvandeFransefilmster Jean-
Paul Belmondo, heropent vanavond haar paren-
clubLePrivilège inRonse.
De club was sinds januari gesloten na een fout
gelopenzakendealmetDannySchacht,demandie
als gerant in de zaak was aangesteld. Gandolfi
maakte van diemaanden gebruik omde club van
eenfris likjeverf tevoorzien.«Hetdecor isvolledig
vernieuwd en bestaat uit attributen die van over
dehelewereldkomen», verteltGandolfi. «Zoheb-
benwe kristallen gordijnen uit Dubai. Een ideale
omgeving voor mensen die hunweekend op een
klassevolle manier willen doorbrengen», besluit
ze. Gandolfi heeft zaken in Kortrijk en Oostende
en kwam eerder al in de aandacht door het bezit
vanverbodenwapensenzwartwerk.

De24-jarige studenteModetechnologieLauraHoste lanceert eenopmerkelijke

oproep.Zij zoekt230 mannendievoorhaaruitdeklerenwillengaan.

Wiedenktdathetomeenerotischgetinteoproepgaat, komtvaneenkale

reis thuis.Destudente is enkelgeïnteresseerd inkledingmaten.

Neil Young gaat strijd aan met mp3
DeCanadesezangerNeilYoung

werktaaneenverbeterde

opvolgervandedigitalemp3-

muziekbestanden.Destervan

‘LikeaHurricane’heeft zelfs

zijnmerknaamalklaar:Pono.

Wellicht hoopt Young met de
naam Pono te scoren bij perso-
nendievia internetopzoekzijn
naar porno en een tikfout ma-
ken.Maarwathijechtwilberei-
ken is een standaardformaat
creërenwaarin de originele re-
solutie van de opname behou-
denblijftwaarbij tochnietmeer
opslagruimte nodig is dan bij

een mp3-bestand. De beste
kwaliteit afleveren op zijn al-
bums is immers altijd al een
kenmerkvanYounggeweest.
Destervan ‘LikeaHurricane’en
‘Rockin’ the Free World’ zat
voor zijn plan al samen met
voormalige Apple-baas Steve
Jobs. «Diemanwas een pionier
ophetvlakvandigitalemuziek,
maaralshij thuiswas, luisterde
hij wel steevast naar vinyl-
platen», aldusYoung.Dezanger
vroeg de patenten al aan en
moetnueenjaarwachtenopde
verwerking daarvan door de
overheid.
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