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Kevin De Bruyne en deze leeuw 
zijn dikke vrienden. Foto: twitter

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 meca
nicien met zelfspot. Als hij een van de 
rakkers erop wijst dat hij de drinkbus al
rijdend moet aannemen, merkt zijn klei
ne tegenspeler gevat op: ‘Ik heb u dit jaar
ook niet veel zien winnen, hé manneke.’ 
Wat klopt: ondanks een behoorlijk sei
zoen won Roelandts dit seizoen nog geen
wedstrijd. (wvo)

Roelandts in rol van mecanicien

Jasmien en Simon: het hart 
op de juiste plaats. Foto: pn

Wanda Nara heeft het
telefoonnummer van

haar ex Maxi Lopez
– spits van Torino –
online gezwierd.
De Argentijnse
WAG is kwaad op
haar ex omdat die

volgens haar niet
omkijkt naar hun

kinderen. Vorige zon
dag wilden de drie zoon

tjes van Nara hun vader opbellen voor
Vaderdag. Helaas kregen ze geen ant
woord. Daarop gooide Nara de onbeant
woorde oproepenlijst op Twitter. ‘Gis
teren was het Vaderdag en hij beant
woordde, zoals altijd, zijn oproepen niet.
Hij blijft in Dubai en mijn kinderen kunnen
wachten.’

Wanda Nara is intussen getrouwd met Inter
spits Mauro Icardi, met wie ze een dochtertje
heeft. Met Maxi Lopez heeft ze drie zoontjes.
(gegy)

Boze WAG zwiert nummer 
van Maxi Lopez online

Wanda kreeg het op haar heupen omdat Maxi Lopez (kleine 
foto) de telefoontjes van zijn kinderen negeerde. Foto: rr

Leeuwenkoning Kevin
Waar hij op vakantie is, moeten

we u onthouden. Maar dat er leeu
wen zijn, kunnen we wel zeggen.
En dat ze zich laten aaien onder 
toezicht van een parkwachter. Ke
vin De Bruyne vond het zelf zo bij
zonder dat hij een foto op Twitter

gooide. Walking with lions! 
#whatanexperience

Na zijn vakantie wordt het mis
schien weer spelen met wolven
voor Kevin, als hij weer aan
sluit bij die Wölfe van
Wolfsburg.

time
De achterkant van de sport

EXTRA
Lisa Simpson on drugs,

de nieuwe mascotte van
de Schotse eerste
klasser Partick Thist

le had amper een paar
uur na de lancering al een
weinig benijdenswaardige bij

naam. De angstaanjagende Kings
ley werd voorgesteld nadat de club
een nieuw contract getekend had
met een Amerikaanse sponsor. Het
figuurtje met boze ogen en mond

deed Twitter zowat ontploffen in heel het Ver
enigd Koninkrijk. Het contrast met de vorige,
lieflijke mascotte Jaggy Macbee de bij kon dan
ook niet groter zijn.  (toda)

Mignolet 
schenkt 
bloemen 
aan ALS Liga

Simon Mignolet heeft het
hart op de juiste plaats. Hij
en zijn kersverse vrouw Jas
mien schenken hun bloemen
– waarmee ze tijdens hun hu
welijk van afgelopen zater
dag de zaal en de kerk ver
sierden – aan de ALS Liga,
waarvan hij peter is. Die ver
koopt de bloemen deze week
ten voordele van weten
schappelijke projecten. Het
gaat om 23 vandaplanten,
een zeldzame bloem die ook
wel de ‘parel van de orchi
deeën’ wordt genoemd, en
ook nog eens 22 snijbloem
varianten van de vanda.

Verder staat een set van
6 schaaltjes met snijbloemen
in buisjes te koop. Wie inte
resse heeft, kan op de Face
bookpagina van de ALS Liga
terecht. (gegy)

Mascotte lijkt op boze 
Lisa Simpson

Lisa Simpson en 
Kingsley, zoek 
de gelijkenissen. 
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BEKIJK HET FLMPJE OP

nieuwsblad.be/roelandts


