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Supportersclub Niels Albert vindt nieuwe poulain in jonge veldrijder

«Wij steunen voortaan Kobe Goossens»
TREMELO

De supportersclub van Niels Al-
bert uit Tremelo steunt voortaan
dejongecyclocrosserKobeGoos-
sens. «Eenvandezorgendieerbij
hetplotseeindevanmijncarrière
kwamenkijken,washetvoortbe-
staan van de supportersclub»,
zegt Niels Albert (28), die het
nieuws dinsdagavond zelf be-
kendmaakte.
«Omdaterniemandmeerwasom
nog voor te supporteren,werd er
in eerste instantie aangedacht te
stoppen. Een spijtige gedachte,
want dit is hier al jarenlang een
echte vriendenkring. Natuurlijk
voelt het wel wat raar dat mijn
supporters nu voor Kobe gaan
supporteren, maar het zou ook
spijtig zijn geweest als de vrien-
denclub omwille vanmij zou op-
houden te bestaan. Met Kobe
hebben ze nu opnieuw een doel
om elke week naar de cross te
gaan. Al mogen zemij natuurlijk

ooknogwelaltijd inhunhartdra-
gen», lachtAlbert.
«Meteen na de bekendmaking
vanhetabrupteeindevandecar-
rièrevanNiels iser inderdaadge-
zegddatwewellichtnietvooreen
andere renner zouden gaan sup-
porteren»,herinnertookvoorzit-
ter PatrickVanHoof zich. «Nudik
drie maanden later de eerste,
grootsteemotieswatzijnwegge-
ëbd,denkenwedaarandersover.
We hebben besloten voor een
renner uit de omgeving te sup-
porteren», legtVanHoofuit.«Ook
voor het werven van sponsoring
is het meegenomen dat Kobe uit
de buurt is. Maart dit betekent
nietdatweNiels latenvallen»,be-
klemtoont de voorzitter. «Hij be-
houdtookhetpeterschapoverde
club en we zullen hem in al zijn
wielergerelateerde acties en ini-
tiatievenvoorhetgoededoelblij-
ven steunen.» De club hoopt dat

het 400-tal leden de vereniging
trouw zal blijven. «Er zullen na-
tuurlijk enkele leden afvallen,
maar met de bestaande suppor-
tersvanKobeerbijhopenwezelfs
nog te kunnen groeien. Dat zou
mooi zijn.»

Extramotivatie
De 18-jarige eerstejaarsbelofte
KobeGoossensuitBaal isvereerd
zo’ngrote, sterkeverenigingach-
terzich tekrijgen. «Eenextramo-
tivatie. Ikzalzekermijnbestdoen

ommijn nieuwe supporters niet
te ontgoochelen», verzekert de
talentvolle jongerennerdievorig
jaarnogdeWereldbeker inKoks-
ijdewon.
Goede raad zal Niels zijn ‘opvol-
ger’ wel niet kunnen geven. «Het
probleemisdatKobevoordever-
keerdeploegrijdt», lachtdegewe-
zen wereldkampioen. «Mogelijk
neem ik een functie binnenmijn
eigenploegopenzalikdaarbijeen
vanKobe’sconcurrentenmeeaan
overwinningenmoetenhelpen.Ik

ben ondertussen ook al druk ac-
tief in de zakenwereld. Momen-
teel kruipt er enorm veel energie
in de opstart vanmijn eigen fiet-
senzaak. Drukke dagen dus. Van
verveling isergeensprake.»
Het clublokaal blijft Café Volks-
huis, Bij Paula langs de Baalse-
baan. Daar vinden op 5 en 6 sep-
tember ook de jaarlijkse Bierda-
gen van de club plaats. Een nieu-
we, geschikte naam heeft de lei-
ding van de supportersclub nog
niet gevonden.

Desupportersclub vanNielsAlbert suppportert voortaan voor de jongeKobeGoossens. Foto Ponsaerts

De supportersclub van Niels Albert uit Tre-
melo blijft ook na het abrupte einde van de
carrière van Niels bestaan. De club sluit
met de 18-jarige eerstejaarsbelofte Kobe
Goossens uit Baal (Tremelo) ook een nieu-
we veldrijder in de armen. Albert blijft als
peter wel bij de club betrokken.
SVEN PONSAERTS

BrechtSannen, DrPuff, steunt deALS liga
met zijn nieuwe cd. Foto Mine Dalemans

Terwijlmenigvolkeen ijsemmerover
hethoofduitgietomdestrijd tegen
despierziekteALS te steunen,paktde
19-jarigeBrechtSannenuitTessen-
derlohetheel andersaan.Hij startte
dezezomermeteensolodjproject
onderdenaamDrPuff endoneertde
helft vandewinstvanzijneerste sin-
gle ‘Lights’ aanALSonderzoek.

«Ik zag op Facebook een filmpje over
hoe de Ice Bucket Challenge gestart
was en vond dat heel pakkend. Het
ging over een man die succesvol was
als sporter,maarnu in een rolstoel zit
en niet meer kan praten. Iedereen is
overdehypebezigenikwouookmijn
steentje bijdragen», vertelt de jonge-
man.«Persoonlijkkenikniemandmet
deziekte.»Half augustuswerddeeer-
stesinglevanBrechtalsDrPuff gelan-
ceerd op iTunes, Amazon en Google
Play Store. «Begin deze zomer ben ik
gestart met mijn soloproject, daar-
voor was ik al actief als dj in een duo.
Het nummer ‘Lights’ kost amper 99
centopiTunesenopGooglePlayStore
zelfs maar 69 cent. Ik hoop dat men-
senditwelwillendoneren.Voorlopig
staatdepopulariteitsmeteropiTunes
erg hoog,wat tochwil zeggen dat het
liedje verkocht wordt.» Hoeveel
Brecht al kan doneren aan het goede
doel,weet hij nogniet. «Ik gapas over
enkelewekeneenideehebbenvande
opbrengst. Van de winst moet ik een
klein deel afgeven aan de websites
waarhet liedjetekoopstaatenderest
deel ik door twee. Een ijsemmer heb
ik nog niet over mij heen gekregen,
maardoneren lijktmetochbelangrij-
ker.» (ERS)

TESSENDERLO Muziekproject om ALS te steunen

LAKEN

Smurfen mascotte
van Memorial
Van Damme
De Memorial Van Damme en
het Stripfeest slaan dit jaar de
handen in mekaar. Zo worden
de Smurfen de nieuwemascot-
tes van de Memorial. Dat is
uniek voor een eendagswed-
strijd.Ookzullenreuzenballon-
nenvanKuifjeenRobbedoesop
vrijdag5septemberhetpubliek
verwelkomen aan de ingang
van het Koning Boudewijnsta-
dion en zullen daarna striphel-
denSmurfen,Robbedoes,Suske
enWiskemetdeatletendepiste
opgaanvooreen ‘ereronde’.Het
Stripfeest, dat loopt van 5 tot 7
september, pakt uit met een
overvol programma voor klein
en groot. Het hele weekend
doorduikendepapierenhelden
overal in Brussel op: de Bal-
loon’s Day Parade, het stripfes-
tival, de autorally van de Kuif-
jeskrant, signeersessies, strip-
tentoonstellingen, het avond-
spektakel in het Warandepark
engeleidebezoeken.DeMemo-
rialVanDammeverwelkomtop
vrijdagavond 49 medaillewin-
naars van de Europese kampi-
oenschappen in het Zwitserse
Zürich. Voor de meeting zijn
momenteel nog zo’n 6.000
ticketsbeschikbaar. (AMG)

LEUVEN

Wegverzakking
verstoort verkeer
In de Naamsestraat in Leuven,
ter hoogte van de Krakenstraat
en de Standonckstraat, werd
door een wegverzakking giste-
rennamiddag een gedeelte van
de straat met hekken afgeslo-
ten. Fietsers en voetgangers
konden het voetpad gebruiken
om langs de wegverzakking te
geraken. Het andere verkeer,
waaronder de bussen van ver-
voersmaatschappij De Lijn,
moest omrijden. De oorzaak
van de wegverzakking is nog
niet duidelijk. Pas vandaag kan
een technische ploeg van de
stadLeuventerplaatsegaanom
eenonderzoekintestellen.Mo-
gelijk ligt een probleemmet de
riolering aan de oorzaak. «We
hebben eerder al een gelijkaar-
dig probleem gehad in een an-
der deel van de Naamsestraat»,
klinkt het bij de Leuvense poli-
tie. «Toen lag het probleem bij
de riolering en heeft het enige
tijd geduurd vooraleer denodi-
geherstellingswerkenaanderi-
olen en de straat waren uitge-
voerd.Hoe langhetzalduren, is
nogeenopenvraag.» (ADPW)

SCHERPENHEUVEL

Man verkoopt
namaak-Dr. Dre
Een 46-jarige man uit Scher-
penheuvel-Zichem riskeert zes
maanden cel omdat hij een tie-
ner eennamaak-hoofdtelefoon
had verkocht. In november vo-
rig jaar zette Peter V. een zoge-
naamdeauthentiekehoofdtele-
foonBeats byDr. Dre opde zoe-
kertjessite2dehands.beenver-
kondigde daarbij herhaaldelijk
dat het om een origineel pro-
duct was. Een jongeman kocht
de hoofdtelefoon voor 110 euro
nadat hij verschillende keren
verzekerd was geweest dat het
omeenauthentiekproductmet
fabrieksgarantie ging. Toen
bleek dat het om een namaak-
productging, is ereendiscussie
ontstaan tussen de ouders van
de tiener en de veertiger. «Die
gingerbehoorlijkheftigaantoe
en daarbij liet V. zich niet van
zijnmooistekantzien», sprakde
procureur.Op27oktoberwordt
de zaak verder gezet en kan de
manzichverdedigen. (KCL)

LICHTERVELDE
Rookwolkblijktstofwolk
De brandweer van Lichtervelde
rukte gisterennamiddag uit om-
dat een automobilist op de E403
een rookwolk in de buurt had op-
gemerkt.Terplaatsebleekergeen
sprakevanbrand,maarbleekhet
een stofwolk, veroorzaakt door
een landbouwer die op zijn akker
bezigwas. (LSI)

PascalBleys isniet viesvanextre-
meuitdagingen.Hijheeft erop-
nieuweenoriginelegevonden.
Op3september starthij - als eni-
geVlaming - inde ‘SUP11city
Tour’, eenelfstedentochtdus,
maardanrechtstaandopeen
soort surfplank.

Pascal Bleys (45) is al van jongsaf
al met sporten bezig. «Ik was als
kleinmannekeal fanvandeeelf-
stedentocht», vertelthij. «Ikdenk
zelfsdatdaarmijn liefdevoorex-
treme sportenontstaan is. Ik heb
zelfs al geprobeerd mij in te
schrijven voor die schaatswed-
strijd,maardat gaat niet zomaar.
Dat werktmetwachtlijsten en je
moet een peter hebben en zo,
kortomdatgaatniet.»
Bleysheeftwelalheelwatandere
indrukwekkende prestaties op
zijn palmares staan. «Maar ik
zocht ietsnieuw.Datsuppenleek
mij wel wijs, dus heb ik een bord
gekocht en ben beginnen oefe-
nen.» Sup is een sport die ieder-
eenkanbeoefenen.Het is rechts-

taand peddelen op een soort van
stabiele surfplank, op het water
uiteraard. Maar bij Pascal moest
hetuiteraardextreemzijn.Endus
behaaldehij -noggeenjaarbezig
- al de derde plaats op het Bel-
gischkampioenschap.

200 kilometer
En dus start Pascal op 3 septem-
beraandeSUP11CityTour inNe-
derland. «Dat is letterlijk hetpar-
cours van de Elfstedentocht,
maar dan op een SUP-bord. We
leggen 200 kilometer af op 5 da-
gen tijd, gemiddeld 42 kilometer
per dag en de laatste dag nog 27.
Datwilzeggendaterperdag5tot
6 uur onafgebroken gepeddeld
moetworden, of jehaalthetniet.
Ik ga helemaal alleen, en ga op
eenbootslapen.Erkomenkandi-
daten uit de hele wereld. Er zijn
wel een paar Vlamingen die één
of twee etappes meedoen, maar
ik ben de enige die de hele race
wil doen.» Volg Pascal op Face-
bookonder ‘fromzero tot 11-city
sup tour’. (VDS)

GENTENAAR IS ENIGE VLAMING
IN 11-STEDENTOCHT VOOR SUPPERS

GENT

Pascal Bleys in actie op hetwater. Foto WN

Doorhetpersoneelstekort inde
Brugsemuseawarenerdezezo-
merbepaaldebezienswaardig-
hedenenkeleurenof zelfs een
halvedaggesloten.Dat zegtMu-
sea-directeurManfredSellink.

Eerder dit jaar raakte bekend dat
een studie over de Brugse musea
uitweesdaterliefstveertigperso-
neelsleden te kort waren in de
Brugse musea. Veel werknemers
zatenbovendienophuntandvlees
na vele uren overwerk. De stad
slootondermeerhetmuseumcafé
en hoopte dat het personeelste-
kort opgevangen kon worden

door de tijdelijke sluiting van het
Groeningemuseum, die grote
werkenondergaat.

Verlof of ziek
Maardepraktijkheeftdezezomer
uitgewezen dat dit wishful thin-
king was. «We hebben sommige
bezienswaardigheden, zoals het
Gezellemuseum of de molens, af
entoekortstondigmoetensluiten,
omdat er problemen waren om
personeel te vinden. Sommige
medewerkerswarenmetverlofof
ziek en die konden we niet tijdig
vervangen. Daarommoesten we
musea enkele uren of zelfs een

halve dag sluiten.Wehebbendat
altijd in overleg gedaan, op een
manierwaaropdetoeristenofbe-
zoekers er niet onder leden. Wa-
renerdiedaggroepsbezoekenge-
pland, dan hielden we hetmuse-
umwelopen»,zegtSellink.Tochis
het personeelstekort nijpender
danooit.
DatbeseftookschepenvanPerso-
neel Jos Demarest (CD&V). «We
willenindenabijetoekomstextra
mensenaanwerven.Hoeveelpre-
cies is nog niet duidelijk. Mede-
werkerskrijgenooklessenomin-
zetbaar te zijn op andere postjes
binnendemusea.» (BHT)

BRUGGE

Musea sluiten halve dag door personeelstekort

Expo The Art of the Brick is voltreffer
De tentoonstelling in de Delvauxzaal van het Kursaal lokte al zo’n
35.000 bezoekers. The Art of the Brick is daarmee een absolute vol-
treffer. «Dit is, met nog een week te gaan, al een zeer mooi resultaat.
Wekunnenhiermeeenkel tevredenzijn.Het isnietonbelangrijkvoor
het gebouw en de stad.Wewillen daaromop dat elan verdergaan en
we hebben al een overeenkomst met Terminal 2, de organisator van
detentoonstelling,omookvolgendjaaropnieuweengroteexpoopte
zetten», zegtschepenenvoorzittervanhetKursaalNikoGeldhof (sp.a).
TheArtof theBrick looptnog tot7 september. (LBB)
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