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Vlaamse sterren dagen elkaar uit in strijd tegen spierziekte ALS

Van Stef Wauters tot monnik
Giel. Het lijkt erop dat élke
Bekende Vlaming deze week
een emmer ijswater over het
hoofd kreeg. De actie, ten
voordele van de ongenees-
lijke spierziekte ALS, heeft
stilaan de hele wereld in
haar greep.

Deregel issimpel:als jegenomineerd
wordt voor de ‘Ice Bucket Challenge’
heb je twee keuzes. Ofwel laat je
iemand een emmer ijskoud water
over je hoofd leeggieten, ofwel stort
je 100 euro op de rekening van de
ALS-liga.Demeestenkiezenvoorhet
eerste. Geen geld, maar wel naams-
bekendheid voor de spierziekte die
nog veel te vaakonder de radar blijft.
De grootste sterren hebben elkaar
intussen uitgedaagd. Eddie Vedder,
dezangervan Pearl Jam,nomineerde
vlak nadat hij een ijskoude douche
had gekregen de jongens van One
Direction en Bruce Springsteen.
Jennifer Lopez werd genomineerd
door CristianoRonaldo endaagdeop
haarbeurt zangerPitbull uit.

TomBoonen
Maardehypeheeftdusookonzester-
renbereikt. JoVandeurzenwas er als
één van de eersten bij, zag u gisteren
al in deze krant. Hij daagde onder
anderen Stef Wauters uit en die liet
gisteren in het ‘VTM Nieuws’ van
13 uurziendathijeenlefgozer is. Zijn
baas kieperde een volle emmer ijs-
water over zijn hoofd. «En nu is het
aan Tom Boonen, Rik Torfs en Kürt
Rogiers.»Dielaatstegingdeuitdaging
eenuur lateralaanengafde ijskoude
emmerdoor aanSvenOrnelis enElio

Ik nomineer

Omdat ik denk dat
rft

KÜRT ROGIERS

Di Rupo, «omdat ik denkdat die toch
niet durft». En aan Evi Hanssen, met
wie hij samen het VTM-programma
‘De Grote Sprong’ presenteerde.
«Haarkies ikvoorde ‘wetT-shirt’.»
Heel bekend Vlaanderen krijgt de
komendedagen zo’n douche, zo lijkt
het nu wel. Marcel Vanthilt nomi-
neerdenazijndoucheonderanderen
monnik Giel. Die ging in India met-
een tot de actie over. «Nu moet ik
mijn haarweer kammen», grapte hij
achteraf. Giel nomineerde op zijn
beurtCathérineMoerkerke,hetTele-
facts-anker dat destijds zijn plannen
om naar het klooster te trekken
publiek maakte. Ook onze sport-
vedettendoenmee.VincentKompa-
nykreeghetgisterenkoud,ennoem-
dedaarnadenamenvanbondscoach
MarcWilmots envanStromae. Maar
op de Facebookpagina van de
Maestroblijft het voorlopigdroog.

VincentKompany ondergaat, cool als altijd, de ijs-douche
van zijn ploegmaats bijManchester City.
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