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«Zelfs muur was
niet blijven staan»

Voor het goede
doel — ALS — liet
skydiver Bruno Brokken in
Spanje geen emmer water over zich
heen storten, maar 1.500 liter water uit
een overvliegend vliegtuig. De waaghals was op
slag bewusteloos. «Mijn zoon heeft al veel gekke dingen
gedaan», zegt zijn vader.
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7 METER

1.500 LITER
of 1.500 kilogram water: de massa die

de Belg over zich heen kreeg, was enorm. Daar
komt ook nog eens de snelheid bij waarmee het

water de man raakt, wat de impact nog vergroot.

VaderEdgardBrokkenuitKoksijde
waakt aan de telefoon sinds hij
dinsdagnamiddag het bericht
kreeg uit Spanje dat zijn 51-jarige
zoon Bruno in kritieke toestand
was overgevlogen naar het Josep
Trueta-ziekenhuis inGirona.«Alles
zou goedmoeten komen», zegt hij.
«Volgens zijn Duitse vrouw zal
Bruno niets overhouden aan de
stunt. Ikhoophet.»
Iets na de middag raakte Bruno
Brokken— een cameraman en be-
kend skydiver — bewusteloos op
een vliegveld in Girona, in het
noordoosten van Spanje. Brokken
was totaalvandewereldnadateen
overvliegend vliegtuig vanop
amper 7 meter hoogte zijn vracht
water — maar liefst 1.500 liter —
overhemhaduitgestort.Dein1986
uitgeweken Vlaming had de stunt
opgezetomgeldintezamelenvoor
deaandoeningALS.Samenmeteen
bevriende piloot zou hij de ‘ge-
pimpte’ ijsemmeruitdaging heb-

ben bedacht. Die piloot vloog met
een vliegtuig dat normaal ingezet
wordtombosbrandenmeeteblus-
sen. De vrouw van Brokkenwas er
getuigevan toenhet fout liep.
Het vliegveld van Empuriabrava
maakte gisteren bekend dat Brok-
ken volgens de informatie van de
artsen echter wel volledig zal her-

stellen.Testenzoudenhebbenaan-
getoond dat hij geen inwendige
verwondingenheeft.
Rolf Kuratle, hoofd van het sky-

diveteamEmpuriabrava, bevestig-
de gisteren dat het incident zich
voordeed in het kader van de ‘Ice
Bucket’-uitdaging. «Blijkbaar mis-
rekenden ze zich met de hoeveel-
heidwater», aldusKuratle.

Niet verstandig
Fysicus professor Jorgen D’Hondt
(VUB) noemt de stunt «niet ver-
standig». «1.500 liter water weegt
1.500kilogram.Ikdenkdathetdui-
delijk isdat1,5tonwateropje laten
storten vanuit een vliegtuig flink
pijn kan doen. Het is duidelijk dat
het slachtoffer niet al het water
over zich gekregen zal hebben,
maar zelfs al is het nog maar een
fractie, bijvoorbeeld tien procent,
dan is dat nog altijd 150 kilogram.
Vergeet ook niet dat dat vliegtuig
komtovervliegenaaneenbepaalde
snelheid. Dat zorgt ervoor dat het
gewichtvanhetwaterooknogeens
tegen een zekere snelheid tegen je
aan wordt gegooid. Dat veroor-

zaakt een enorme impact», zegt
professor D’Hondt. «Ik vermoed
zelfs dat, als ze bij deze stunt de
persoon hadden vervangen door
eenmuur,datzelfsdienietwasblij-
venstaan.»
Vader Brokken bedekt het stunt-
gedragvanzijnzoonmetdemantel
der liefde. «Het belangrijkste is dat
hij oké is en dat hij snel volledig de
oude wordt. Waarom zou ik dan
ook kwaad op hem zijn? Hij heeft
al veel gekkedingengedaan.»
BrunoBrokken is eenbegrip in het
skydive-wereldje. Hij sprong voor
heteerst in1980inKoksijdeuiteen
vliegtuigenintussenheefthijmeer
dan19.000jumpsachterzijnnaam.
Brokkensprongzichopkampioen-
schappen in de prijzen in onder
meer België, Duitsland, Spanje en
Oostenrijk. In 1992 werd hij
wereldkampioen freestyle. Bruno
Brokken werkte nu vaak op grote
skydive-evenementen als foto-
graaf.

Steunactie voor ALS al
goed voor

BrunoBrokken (51) is een ervaren skydiver,
die al jaren inSpanjewoont. Foto KOS

Blijkbaar hebben
ze zich misrekend
met de hoeveelheid
water in het toestel
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De ijsemmeruitdaging ten voordele van ALS blijft
razend populair. Atleten, sporters, muzikanten,
politici: iedereen lijkt de uitdaging aan te gaan. Op
YouTube staan er intussen al meer dan 2,3 miljoen
video’s inverbandmet ‘IceBucketChallenge’.Alselk
filmpjezestigsecondenzouduren, isernogmeerdan
vier jaar nodig om ze allemaal te bekijken. De voor-
bije maand waren er op Google ook veel meer
zoekopdrachtennaardeuitdagingdannaarGazaen
Irak tezamen. Wereldwijd zou de actie sinds 29 juli
al ruim110miljoeneurohebbenopgeleverd.DeALS
LigaBelgiëwildegisterennoggeencijferskwijt. Vol-
gende weekmaandag komt zemet het bedrag naar
buiten. (BJM)

EXTREME ‘ICE BUCKET’ Belg (51) gewond na douche van blusvliegtuig

Schauvliege laat
vijfde van perenoogst

vernietigen
VlaamsministervanLandbouwJoke
Schauvliege (CD&V) heeft een
compensatievoorstel klaar voor
perentelers die een deel van hun
afzet verliezen door de handels-
boycot van Rusland. Het doel
van minister Schauvliege is om
ongeveer 2.000 hectare van de
9.000hectareperenteelt inVlaande-
renniet te oogsten. De compensatie
bedraagt 8 of 16 eurocent per kilo,
afhankelijk van het feit of de teler
aangesloten isbij eenveilingof niet.
De niet-geoogste vruchten worden
behandeld met een product
waardoor ze sneller afvallen en
nadienverhakseld.

Het niet-oogsten is eenmaatregel om de prijs op niveau
te houden, nu Poetin de invoer van westerse voedings-
producten tegenhoudt. Ongeveer 37% van de Vlaamse
perenproductie is rechtstreeks voor de Russische markt
bestemd. (DDW) Foto Belga
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