
	  

HILDE VAN MALDEREN
EN NIELS POISSONNIER

«Eigenlijk heb ik geen zin in dit ge-
sprek», verrast Lepoint meteen. Dins-
dag speelde hij zijn eerste 60minuten
sinds die noodlottige dag in januari
2011. Goed nieuws, denkt een buiten-
staanderdan.Nietsblijktminderwaar.
«Ikbenmoe», zegthij, kop indegrond.
Niet alleen fysiek, zo blijkt. Ookmen-
taal zijn er enkele zware dobbers. Ter-
wijl Lepoint op het veld voor zijn toe-
komst streed, raaktehij eenbeetje ge-
brouilleerd met zijn club. Maar laten
webeginnenbijhetbegin.«Oké,schiet
maar.»

Wewilden eigenlijk gewoonweten
hoehetmet jegaat?
«Goed. Op 16 april heb ik deelsmet de
groep hervat. Een beetje naar elkaar
passenenopdegoalschieten.Dinsdag
heeft Michel Louwagie dan plots be-
slist dat ikmoest spelenmet de belof-
ten. Ik weet niet of je het beseft, maar
ikhadopdatmomentnoggeenenkele
keer volledig met de groep getraind,
laat staanmeegedaanaaneenmatch-
vorm.Niemandwasookopdehoogte,
ik vernam zelf pas ’s ochtends dat ik
moest spelen.»

Wat was de oorspronkelijke plan-
ning?
«Volgenshetvooropgesteldeprogram-
ma zou ik deze week volledig bij de
groep aansluiten, maar nog zonder
contact op training. Alleen ging het
plotsvluggerdangedacht. Ikmoeteer-
lijk zeggen dat ik me nog geen match
zagspelen. Ikhadschrik,echtwaar.De
beloftentrainer zei me ook dat ik het
kalmaanmoestdoen,zodat iknietge-
blesseerd zou raken.Maar je kentme,
hé. Ikkanniet rustigspelen. Ikhebvan
links naar rechts gelopen en heb me-
zelf verbaasd. Al probeerde ik wel de
duels te vermijden. Voor de rest ging
hetwel.»

Hebjepijngevoeld?Hetwastochvijf-
tienmaandengeleden.
«Neen. Ik speelde met een tape rond
mijn knie en mijn enkel. Ik voelde al-
leeneenbeetje irritatie aanmijnknie,
maar dat zal nog tijd nodig hebben.
Tweedagen laterhad ikwel zwarebe-
nen,maardekinezegtdatdatnormaal
is. Vandaag (donderdag, red.) heb ik
volledigmeegetraind.»

DatzalTrondSolliedallemaalgraag
horen. Wat vond hij van je weder-
optreden?
«Datweet ik niet. Hij heeftmeniet ge-
vraagdhoehetgeweest is.Solliedpraat
nueenmaalnietzoveelmetdespelers.
AlhaddenPreud’hommeofDurynooit
toegelaten dat ik al met de beloften
moest spelen. Zo simpel ishet.»

Zien we je nog terug in deze play-
offs?
«Datweet jenooit.Opditmomentkan
ik datmoeilijk zeggen. Natuurlijk zou
ik graag eens op het veld komen, bij-
voorbeeld tijdens de laatstematch te-
gen Genk. Alleen zal die wedstrijd
waarschijnlijk nog beslissend zijn.
Maar gewoon al eens bij de groep zijn
zou ik super vinden. Al ligt mijn prio-
riteit nu toch vooral bij het volgende
seizoen.»

Begrijp je dat veel mensen twijfels
hebben over je comeback? Het is al
tweejaargeledendatjedeplay-offs
endebekerfinalespeelde.
«Ik begrijp hen zeker. Ik zal niet van
vandaag opmorgenmijn oudeniveau
halen.Daaromzeg ikookdat ikmikop
volgend seizoen. Kijk, iedereen ver-
trektdezezomeropvakantie, behalve
ik. Ikneeméénweek rust, voorde rest

zal ikwerkenaanmijnterugkeer. Ikwil
fitzijnvoordevoorbereiding. Ikgeloof
ernogin.Zobeniknueenmaal. Ikweet
wel dat het nietmakkelijk zal gaan. Ik
zit nu aan vijftig procent. Mijn been
kan ik bijvoorbeeld nog niet perfect
plooien. Ik moet nog een paar graden
winnen. Daarvoor doe ik oefeningen
bij de kine. Het feit dat ik nu opnieuw
kantrainenmetdegroepgeeftmewel
eenboost voorhetvervolg.»

Hadjeinjanuari2011gedachtdathet
zolangzouduren?
«Absoluut niet. Op datmoment zei de
dokter dat ik ongeveer acht à tien
maanden out zou zijn. In september
2011 kon ik weer aansluiten bij de
groep,maar op 26 oktober blesseerde
ikmeopnieuwtijdenseendueloptrai-
ning.Datwaseenserieuzeklap. Ikhad
gewerkt als een hond om terug te ke-
ren.Vijf,zesurenperdag.Voormiddag,
namiddag. Gelukkig stonden mijn
vrouw en haar familie achter mij, an-
ders had ik het niet gehaald enwas ik
gestopt.Hetmomentdat ikmedanop-
nieuwblesseerde,washetmoeilijkste
vanallemaal.Aanvankelijkdachtmen
dat ikeenstressfractuurhad,maarhet
bleekeenbreukaanhetzelfdebeen.En
die wou niet genezen. Toen ik hoorde
datikop2januarinogeensgeopereerd
moestworden, heb ik er inmijnhoofd
een kruis over gemaakt. Ik dacht dat
hetoverwas.Dat iknooitmeerzou te-
rugkomen. In totaal onderging ik vijf
operaties in één jaar tijd, dat is niet
niets. De gedachte passeerde in mijn
hoofd: ‘Wat ga ik doen als het niet
meer lukt als voetballer?’ Ik kanmaar
twee dingen: voetballen en koken.
Niet veel, hé.Maar hout vasthouden...
Ik heb een match gespeeld en ben op
degoedeweg.»

Op zo’n moment leer je je vrienden
kennen.
«Na het ongeval zijn veel collega’s me
komen opzoeken. Uiteraard vermin-
derde dat nadien. Pas op, ik neemhen
niets kwalijk. Zij hebben ook hun be-
zigheden.Datbegrijp ikzeker.Sommi-
gen belden wel eens of stuurden een
bericht.MbayeLeyeiseraltijdvoorme
geweest.ElGhanassyenMboyoook. In

het voetbal heb je nu eenmaal geen
duizendvrienden.»

EnBruzzese?Hij zataanhet stuurna
jullie feestnacht, maar na het onge-
valverweet jehemniets.
«Pfff,dat isnietmeerzoalsvroeger.We
praten nog met elkaar, maar er is iets
veranderd. ‘Seba’ heeft alles opmij af-
geschoven en dat kan ik niet accepte-
ren. Zeker tegen mijn vrouw heeft hij
vanallesgezegd.Zijwilnietdathijnaar
ons huwelijk komt. We trouwen in
juni en hebben iedereen van de club
een uitnodiging gestuurd. Behalve
hem.Hetheeftnietmethetongeval te
maken. Ik ben daarvoor niet boos op
‘Seba’, enfin, diep in mijn binnenste
misschienweleenbeetje.Maardaton-
geval heb ik hem vergeven. Wat hij

daarna allemaal verteld heeft niét.
Voor de rest wil ik daar liever niet te
veel over zeggen.»

Watbetekentdathuwelijkvoor jou?
«Het zorgt voor licht in het donker. Ik
heb Pauline ten huwelijk gevraagd na
de bekerfinale in 2010. Normaal gin-
gen we vorig jaar trouwen, maar dat
kon niet door het ongeval. Weet je
trouwensdat ikheelvaaknaardebeel-
den van die periode kijk? Van de be-
kerfinale,dematch tegenClubBrugge
en Kortrijk, waar ik helemaal op het
eindenog scoor. Ik speelde een super-
seizoenenzagdatbeloondmeteense-
lectie voor de Rode Duivels. Ik zat aan
mijn top, maar ik heb met vuur ge-
speeld enme verbrand. Telkens ik die
beelden zie, krijg ik nog steeds tranen
indeogen.»

Hebjeveelgeweend?
«Omeerlijk te zijn: ja. Ikweendevroe-
ger nochtans bijna nooit, maar ik ben
ookmaareenmens. Toen iknaheton-
geval hoordewat ik allemaal had, ben
ik in tranenuitgebarsten.Net zoals op
hetmomentdat ikvernamdat ikweer
geopereerdmoestworden. Ikweende
vooralals ikalleenwas,omdat ik liever
had dat mijn vrouw het niet zag. Het
zouhaar teveelpijndoen.Volgensmij
zal ik ook wenen als ik mijn eerste
match speel. Ik ga de tranen proberen
tegen te houden, maar het zal heel
emotioneel zijn. Omdat ik via Face-
booknogaltijdveelberichtenkrijgvan
de fans. Ze wachten ongeduldig op
mijn terugkeer.»

Voel je jeschuldig?
«Nietvoorhetongeval,maarwemoes-
ten niet uitgaan op datmoment. Daar
heb ik spijt van. Omwat ik demensen
rondommij daardoor aangedaanheb.
Mijn vrouw heeft meer afgezien dan
ik.Anderhalf jaar langheeftzeverdriet
gehad. Nu gaat het beter en kan ze
weerglimlachen.»

Denkjenogvaakaandiedag?
«Niet aanhet ongeval zelf. Ik vraagme
alleen soms af waar ik zou gestaan
hebbenzonderdatongeval.»

MisschiennietmeerbijGent.
«Zeker niet meer bij Gent, daar ben ik
vanovertuigd.Erwarencontactenmet
TwenteenWolverhampton.»

Ishetnogmogelijk?
«Engeland?Datweet ik niet.Mijn car-
rière is inelkgevalnogniet voorbij.»

Je hebt nog een contract tot 2014.
Blijf jebijGent?
«Datweet ik ook niet. Ik ben heel ont-
goocheld. Sommige zaken doen me
pijn.Dat iknahetongevalnietbetaald
werd, kan ik begrijpen. Maar in sep-
tember was ik weer fit en trainde ik
meemet de groep. Vanaf dan hadden
ze me moeten betalen. Dat is niet ge-
beurd. Ikhebmeopnieuwgeblesseerd
op de training en er is zelfs geen aan-
gifte gedaan voor de ziekteverzeke-
ring. Sinds die dag heeft Gent me ge-
woonindemiserie latenzitten.Ander-
half jaar zonder inkomen, dat is lang.
Ik hebdinsdag gespeeldmet de belof-
ten,maarniemandheeftmealgezegd
of ik nuweer betaald zalworden. Er is
iets gebroken. Los van de problemen
ben ik graag in Gent, want met de
coach,despelersendesupportersheb
ikwél eengoedeverstandhouding.»
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Christophe Lepoint is terug. Dachten we. Hij speelde dinsdag
met de beloften zijn eerstematch sinds zijn zwaar auto-

ongeval in januari 2011. En dus gingen we voor een gesprek
over herwonnen spelvreugde of over de hoop dat alles goed
zou komen. Alleen is datmaar een deel van het verhaal: de

comeback was volgens Lepoint geforceerd, zijn bankrekening
is zo goed als leeg en hij heeft gebrokenmetmaatje Sebastien
Bruzzese, die het ongeval veroorzaakte. «Ik vraagme soms af

waar ik nu gestaan zou hebben zonder dat ongeval.»

Christophe LEPOINT
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«Ik hebmet vuur
gespeeld enme
verbrand»

Michel Louwagie: «We zullen hemweer betalen»

«Ik heb inderdaadgezegddat Lepoint dinsdagmoest spelen», reageerdealgemeenmanager
Michel Louwagie gisteren op dewoorden van Lepoint. «De dokter en de kine hadden gezegd
dat hij nog niet wedstrijdfit is, maar omdatwe een brief kregen van Sportawaarin stond dat
hetwelzowas,heb ikdeopdrachtgegevenomtespelen.Wezullenhemnuweerbetalen.Voor
ons isdezaakopgelost. Lepointheefthiernogeencontract voor twee jaarenwehebbenhem
gemist.Maarwijhebbennatuurlijknietgevraagdomzijnnachtelijkeescapades. Ikvinddatwe
dusnietsverkeerdgedaanhebben.Hetwasgewooneencomplexdossier,metdeverzekering,
demutualiteit en de club,waarin iedereen zijn standpunt had.Wat ons betreft, blijft er alvast
nietshangen.» (HVM)

WORDT NOG ELKE DAG GECONFRONTEERD
MET ZIJN AUTO-ONGEVAL

Lepoints rechterbeen draagt nog altijd de sporen vanhet auto-ongeval. Joost De Bock

Lepointmagvan geluk spreken dat hij

levend uit ditwrak kwam. Foto Didier Verbaere

VriendinPauline bleef Lepoint steunen.

In juni gaan ze trouwen. Foto PN
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DE RING

Politie start onderzoek naar

fraude bij Inter-Vilvoordse

VILVOORDE

De gerechtelijke politie is een onderzoek gestart
naar het wanbeheer bij de huisvestingsmaat-
schappij Inter-Vilvoordse (IVMH). Demaat-
schappij zou te veel geld hebben betaald voor
enkele gebouwen en er zou gesjoemeld zijnmet
de boekhouding. OokVlaamsMinister vanWo-
nen, Freya Van den Bossche (sp.a), wil IVMH zo
snel mogelijk doorlichten.

KENNY HENNENS

Tweemaandengeledenal startte
de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen (VMSW) een on-
derzoek naar eventuele wan-
praktijken tussen 2008 en 2011.
Nu is ook de gerechtelijke politie
inactiegekomen.Zedoetditnaar
aanleiding van een rapport van
Iava, de interne auditdienst van
deVlaamseoverheid.Datrapport
kwameropvraagvanVlaamsMi-
nister van Wonen Van den Bos-
sche.Opbasisvanhetdossiervan
Iavazettedeanticorruptiecelvan
depolitieduseenstrafrechtelijke
procedure ingang.
Het onderzoek van Iava maakt
deel uit van een eerste luik. Uit
hun dossier blijkt een zwaar ver-
moeden dat IVMH op verschil-
lendemanieren fraudeerde. Iava
wijst op de verdacht hoge schat-
tingen van gebouwen die de Vil-
voordsehuisvestingsmaatschap-
pijmoestbetalen.Bovendienzijn
er enkele verdachte facturen ge-

vondenenzijnervermoedensdat
de wet op de overheidsopdrach-
ten isovertreden.
Omdatdefraudevermoedensvan
IVMHernstig zijn, is ook de afde-
ling Toezicht vanhetAgentschap
Wonen betrokken. In opdracht
vandeVlaamseoverheidlichthet
Toezicht nu de boekhouding

door.Hunsamenvattendrapport
moet volgende week klaar zijn.
Pas dan zal de Vlaamse regering
beslissen over de toekomst van
IVMH.«Eventueelzullendetoen-
malige leden van de raad van be-
stuur moeten opstappen, als
blijkt dat de vermoedens van
fraude worden bevestigd», zegt
men bij het kabinet vanMinister
VandenBossche. «Maar éénding
is zeker: de feiten uit het rapport
van de auditdienst wegen zo
zwaardoordatdestrafrechtelijke
procedurealvast is ingezet.»
Het isduswachtentothettweede

rapport klaarheid schenkt voor-
aleerVanDenBosscheeenbeslis-
sing zal nemen omtrent de toe-
komstvan IVMH.

Wie verantwoordelijk?
Maar de hamvraag blijft natuur-
lijk:wieisnuechtverantwoorde-
lijk voor de wanpraktijken bij
IVMH. Het onderzoek van Iava
lijkt belastend voor de voormali-
ge directeur Frederik Van Nuffel,
maar die ontkent voorlopig zijn
betrokkenheid. In het tweede
rapport, dat volgendeweekklaar
moet zijn, worden mogelijk ook

de verantwoordelijkheden van
de toenmalige leden van de raad
van bestuur vastgelegd. Die raad
stondtoenonder leidingvanhui-
dig burgemeesterMarcVanAsch
(Cd&V). «Ik geef geen commen-
taarophetauditrapportvanIava,
zolang ik het niet zelf kan inkij-
ken», zegt Van Asch. «De analyse
van de boekhouding vroegenwij
in 2010 als raad van bestuur zelf
aan. Daarom is de toenmalige di-
recteur (VanNuffel, red)ookont-
slagen geweest. Zijn ontslag is
trouwens bevestigd door de ar-
beidsrechtbank.»

De raad van bestuur van de Inter-Vilvoordse stond destijds onder leiding van
burgemeesterMarcVanAsch. Foto Lukas

WIJ VROEGEN IN
2010 ZELF OM EEN
AUDIT. DAAROM IS
DE TOENMALIGE
DIRECTEUR
TROUWENS
ONTSLAGEN
Marc Van Asch
Voormalig voorzitter
Inter-Vilvoorde

Vriendenverrassenoud-burgemeestermet feest

Onderdenaam‘BAL:Bedan-
kingaanLeo’organiserenze-
ven ledenvansp.amaandag-
avondeengrootvolksfeestom
gewezenburgemeestervanKa-
pelle-op-den-Bos, LeoPeeters,
tebedanken. «Hij zette zichal-
tijd invoorhetvolkennudoet
hetvolk iets terugvoorhem»,
aldusmede-organisatorDirk
Hermans.

Meer dan 30 jaar was Leo Pee-
ters burgemeester vanKapelle-
op-den-Bos. Daarnaast was hij
ook een tijdje minister. In de-
cember gaf hij de fakkel door
aan partijgenote Else DeWach-
ter. Nu is het volgens enkele le-
denvansp.atijdomdegewezen
burgemeester in de bloemetjes
tezetten.Enhoe!Maandagzak-
kenmeerdan700mensennaar
de sporthal van Eternit af voor
een volksfeest. «Tijdens zijn ac-
tieve politieke loopbaan was
Leo altijd aanspreekbaar en be-
woog hij zich tussen de men-
sen», zegt Dirk Hermans, ge-
meenteraadslid en coördinator
van het feest. «Om hem te be-
dankenvooralwathij beteken-
de voor onze gemeente speel-
denwij, al van bij zijn aftreden,
met het idee om een groot be-

KAPELLE-OP-DEN-BOS

Devrienden van de burgemeestermaakten een affiche
omhet feest aan te kondigen. Foto Lukas

dankingsfeestoppotentezetten.
Het was even zoeken naar de ge-
schikte locatie en nu zijn we te-
vreden dat er maandagavond
meer dan 700 mensen naar de
sporthal vanEternit komen.»

700 kaarten verkocht
Met verschillende optredens wil
de werkgroep, die uit zeven per-
sonen bestaat en zich al enkele
maandenbezighoudtmetdeuit-
werking van het project, jong en
oudaantrekken.«Westartenmet
het orkest The Sunbeats, gevolgd

door een optreden van Willy
Sommers. Nadien draaien vier
plaatselijke dj’s plaatjes. We
hebben al 700 kaarten in voor-
verkoopverkochtenookaande
kassazijnkaartenverkrijgbaar.»
Leo Peeters kijkt vol spanning
uitnaarmaandag.«Ditkomton-
verwacht», zegt hij. «Het doet
meuiteraardplezierdatmendit
voor mij doet. Ik weet niet wat
ikervanmagverwachten.»
De opbrengst van het BAL gaat
naarhetgoededoel.

(RDK)

In het restaurant van de toekomst bekijk je hetmenuuiteraard
niet op een ordinaire kaart. Foto Lukas

VILVOORDE

Klantenbepalen interieur nieuw

LivingTomorrow restaurant

Eindelijk is het zover: Living To-
morrowopent voorhet eerst zijn
deuren als restaurant. De firma
die vooral bekend staat om zijn
innovaties rond wonen, zal nu
dusookdehongerigemedemens
bedienen. «De laatste jaren kwa-
men onze klanten steeds vaker
vragen of ze bij ons iets konden
eten», zegtKathleenPeers,direc-
teur van Living Tomorrow. «We
speeldenopdievraag inendach-
ten plannen uit voor een restau-
rant.»
Maar die plannen zijn relatief,
want hoewel het restaurant al
openis,zullenerbinnenkortveel
aanpassingen gebeuren aan het
interieur. «Deklantenmogenzelf
een aantal voorstellen indienen

omtrent het interieur. Maar het
moet wel toekomstgericht zijn.
Zo kregen we van diabetici bij-
voorbeeld al de vraag om een
soortvanscansysteemteintegre-
ren zodat die mensen meteen
weten hoeveel suiker er in hun
eten zit. De beste vijf voorstellen
worden dan in september uitge-
kozen. De uitvoering ervan zal
pasplaatsvinden in2013.»
Het nieuwe Living Tomorrow
Restaurant, dat gelegen is aan de
Indringingswegnummer1, iseen
gewonebrasserie. Inplaatsvante
bestellen via de gewone menu-
kaart, kan je wel gebruik maken
van een Ipad om je keuze te ma-
ken.

(KHK)

KRAAINEM

CDH en MR
blijven weg
tijdens discussie
DelijstOpenvanfractieleiderLuk
Van Biesen is het non-beleid van
het regerende FDF grondig beu.
Daarom kregen de inwoners de
voorbije weken flyers in de bus
over een informatievergadering
omtrent de toekomst van Kraai-
nem. «De avond was zeer posi-
tief», vertelt Van Biesen. «Er zijn
heel wat burgers afgezakt van
verschillende afkomst. Zowaren
er bijvoorbeeld Engelstaligen en
Italianen aanwezig.» Afgevaar-
digden van de Franstalige partij-
enMR en CDH stuurdenwel hun
kat.VanBiesenhooptopdesteun
van zijn Franstalige collega’s om
de heerschappij van het FDF in
Kraainemtedoorbreken.Afgelo-
pen woensdag werd het wanbe-
leid van FDF nog eens in de verf
gezet, toen de gemeenteraad na
drieminutenalwerdafgesloten.

(KHK)

BRUSSEL

Vader en zoon
Perry samen
op Couleur Café

OmarPerry treedt uitzonder-
lijk samenmet zijn vader op.

Foto Â© GOEDEFROIT MUSIC

De affiche van Couleur Café be-
gint stilaanvormtekrijgen,want
nietminder dan vier namen bie-
den zich aan. Nas komt vanaf 29
juniexclusiefnaarTour&taxi.De
hiphoplegende zal er zijn nieuw
albumvoorstellen,begeleiddoor
een liveband.Nogeenprimeur is
deaanwezigheidvanLee‘Scratch’
Perry&OmarPerry&TheHome-
Grown Band, samen met Adrian
Sherwood. Uitzonderlijk voor
Couleur Café zullen dub-groot-
meester Lee Perry en zijn zoon
dus samen op één podium staan.
De fans van reggae kunnen dan
weer uit hundak gaanopdebas-
sen van Sebastian Sturm. Dub-
step-liefhebbers krijgen Son of
Kick voorgeschoteld. Hij is een
echte youtube-sensatie, want
zijn jongstevideoclip ‘Playingthe
Villain’werdalmeerdanvijfmil-
joen keer bekeken. Voor meer
infosurf jenaarwww.couleurca-
fe.be. (KHK)

TERVUREN

Goedkoper
renoveren
Wie zijn dak beterwil isoleren of
een nieuwe verwarmingsinstal-
latie koopt, kan dat binnenkort
doen via een goedkope lening.
Viahet Fonds terReductie vande
Globale Energiekost kunnen in-
woners van Tervuren een lening
aangaanmet eenvaste rentevoet
van2%.Personenmeteenlaagin-
komenof geldproblemenkrijgen
persoonlijke begeleiding en ko-
menzelfs inaanmerkingvooreen
lening zonder intrest. De ge-
meente en het OCMW willen er
zo voor zorgen dat de kwaliteit
van de woningen erop vooruit-
gaat, zodatmensen investeren in
energiebesparendemaatregelen.
De lening bedraagt maximum �
10.000,deterugbetalingsperiode
ishoogstensvijf jaar.

(KHK)

Nieuwe verkeerssituaties door kermis en wandeldagen
Tot zondagavond 20 uur mag er
niet gereden of geparkeerd wor-
den op het middenplein van de
Markt. Het verkeer dat uit Duis-
burg komt,wordt omgeleid naar
de School aan de Tervurendreef.
Deze tijdelijke verkeerssituatie

komterdoordewandel-en fiets-
dagenvanditweekend.
Maarook inDuisburggeldeneen
aantalverkeersmaatregelendoor
de zomerkermis. Zo mag je tot
woensdag 2 mei 23 uur niet rij-
den of parkeren op het midden-

plein van de Kerkplaats. Het is
tussen13en22uurookverboden
te parkeren langs de kant van de
onpare huisnummers tussen de
Mechelsestraat en de Rootstraat.
Daarkomennamelijkdekermis-
attracties te staan. (KHK)

TERVUREN


