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Jürgen Roelandts heeft acteertalent. De
kopman van LottoSoudal maakt dezer
dagen zijn opwachting in een filmpje
dat onder de noemer ‘zot van fietsen’
het jeugdwielrennen moet promoten.

Terwijl drie kleine renners er, boekentas op
de rug, over de kasseien dokkeren, duikt
aan de kant plots Jürgen Roelandts op in de
rol van mecanicien. Maar wel een mecani
cien met zelfspot. Als hij een van de rakkers
erop wijst dat hij de drinkbus al rijdend
moet aannemen, merkt zijn kleine tegen
speler gevat op: ‘Ik heb u dit jaar ook niet
veel zien winnen, hé manneke.’ Wat klopt:
ondanks een behoorlijk seizoen won Roe
landts dit seizoen nog geen wedstrijd.(wvo)

Roelandts in rol
van mecanicien
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‘‘Het prijzengeld van de Copa América is
bevroren door het onderzoek van de FBI’’
De CONMEBOL, overkoepelende bond van ZuidAmerika, heeft niet voldoende financiële middelen om
straks het prijzengeld van de Copa América uit te keren. Het gaat om omgerekend negen miljoen euro.
Dat schrijft de Uruguayaanse krant La Ovación.
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Wanda Nara heeft het telefoonnummer
van haar ex Maxi Lopez – spits van To
rino – online gezwierd. De Argentijnse
WAG is kwaad op haar ex omdat die
volgens haar niet omkijkt naar hun
kinderen. Vorige zondag wilden de
drie zoontjes van Nara hun vader op
bellen voor Vaderdag. Helaas kregen
ze geen antwoord. Daarop gooide
Nara de onbeantwoorde oproepen

lijst op Twitter. ‘Gisteren
was het Vaderdag en hij beant

woordde, zoals altijd, zijn oproepen
niet. Hij blijft in Dubai en mijn kinderen kun
nen wachten.’

Nara is intussen getrouwd met Interspits
Mauro Icardi, waarmee ze een

dochtertje heeft. Met Maxi
Lopez heeft ze drie zoon

tjes.(gegy)
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Vertrektie of vertrektie niet? In Italië
brandt dezer dagen die vraag alsof het om
een minister gaat. Hij wàs dan ook een
beetje ‘minister van middenveld’ bij Juven
tus, AC Milan en de Italiaanse nationale
ploeg de afgelopen 15 jaar. Maar nu zou
Andrea Pirlo dus naar de Amerikaanse MLS
competitie verhuizen. Het feit dat hij in
New York gespot werd met vrouw en kinde
ren én met Yankeepet doet alvast vermoe
den dat hij straks tekent bij New York City
FC. Pirlo is 36 jaar en telt 112 caps voor Ita
lië. Recent nog sprak hij zijn ambitie uit om
er ook bij te zijn op het EK 2016.(kbz)

Pirlo is al in
Yankeestemming
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Waar hij op vakantie
is, moeten we u ont
houden. Maar dat er
leeuwen zijn, kun
nen we wel zeggen.
En dat ze zich laten
aaien onder toe
zicht van een park
wachter. Kevin De
Bruyne vond het zelf
zo bijzonder dat hij
een foto op Twitter
gooide. Walking
with lions! #whatan
experience
Na zijn vakantie
wordt het misschien
weer spelen met
wolven voor Kevin,
als hij weer aansluit
bij die Wölfe van
Wolfsburg.

Kevin op vakantie tussen leeuwen
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Simon Mignolet heeft het hart op de juiste
plaats. Hij en zijn kersverse vrouw Jasmien
schenken hun bloemen – waarmee ze tij
dens hun huwelijk van afgelopen zaterdag
de zaal en de kerk versierden – aan de
ALS Liga, waarvan hij peter is. Die verkoopt
de bloemen deze week ten voordele van de
wetenschappelijke projecten. Het gaat om
23 Vandaplanten, een zeldzame bloem die
ook wel de ‘parel van de orchideeën’ wordt
genoemd, en 22 snijbloemvarianten van de
Vanda.
Ook een set van 6 schaaltjes met snijbloe
men in buisjes staat te koop. Wie interesse
heeft, kan op de facebookpagina van de
ALS Liga terecht.(gegy)

Mignolet
schenkt bloemen
aan ALS Liga
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Ouderwets veel mosterd onder de neus smeren hielp kennelijk niet
bij Kang Sooil, een ZuidKoreaanse voetballer van Jeju United. En
dus greep de 27jarige aanvaller naar een crème die moest helpen
om wat beharing op zijn bovenlip te krijgen. Met als gevolg een
flink haar in de soep. Zijn snorrenzalf bevatte het verboden be
standdeel anabole steroïden. Twee weken geleden testte hij posi
tief bij een dopingcontrole. Het ZuidKoreaanse antidopingbureau
heeft hem nu voor vijftien wedstrijden geschorst. De crème hielp
overigens niet: Kang Sooil is nog steeds snorloos.(kvu)

Koreaan geschorst na ‘snordoping’
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Boze WAG zwiert nummer
van Maxi Lopez online

FOTO PHOTO NEWS
FOTO GVA


