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De koning reageerde gisteren op de uitdaging van radiomaker Sven Ornelis om een emmer ijswater over zich uit te kieperen en zo de
strijd tegen zenuwziekte ALS te steunen met de Ice Bucket Challenge. Al bleef het bij 'een knipoog', Filip hield en houdt nog steeds het
hoofd en de kleren droog.

Ornelis daagde koning Filip maandag na zijn eigen ijsdouche uit. Een tijdje bleef het stil, tot er gisterennamiddag op de Twitteraccount
van het Paleis enkele foto's van een emmer verschenen. Zou de vorst werkelijk een emmer ijs over zijn koninklijke hoofd uitgieten?
Helaas, zover kwam het niet. 'Een teaser of een knipoog', zo zegt het Paleis. Vrij vertaald ging het bewuste emmertje water tegen
de keien in plaats van over Filip. Die is namelijk nog met vakantie. Op Twitter waren de reacties op de 'knipoog' uiteenlopend. Een
deel vond het flauw dat de koning zo 'ontsnapte' aan de uitdaging, maar zowel Ornelis als de ALS-Liga stuurden hun dank uit voor de
reactie. Het is op zich al straf dat de koning ingaat op een dergelijke campagne. Maar op het Paleis laten ze weten dat de ziekte zo
weinig aandacht krijgt dat ze deze keer vonden dat ze moesten reageren. Of er ook 100 dollar gestort wordt - dat maakt ook deel uit
van de uitdaging - werd niet bevestigd 'omdat zoiets tot de privésfeer behoort en er nooit gecommuniceerd wordt over giften.' Koning
Filip nomineerde tot slot nog de Rode Duivels, de Red Panthers en de Yellow Tigers. De Rode Duivels lieten kort daarna op hun
Facebookpagina weten dat hun uitdaging al vervuld was. (csn)
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