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Stop meer beweging in je leven

Fitcoach Slim
Maak van je dagelijkse activiteit een gezonde bezigheid
• Stappenteller, hartslagmeter, calorieverbranding, 

afstandsmeting en slaapmonitor
• OLED-display – ‘touchscreen’: aan/uit zetten en 

bedienen via aanraakscherm
• Trilt bij oproep, sms, whatsapp-bericht, alarmklok, 

stilzit-alarm, …
• Herlaadbare batterij via geïntegreerde usb

Fitcoach Unique
Bevat alle functies van de Fitcoach Slim  
+ extra’s voor sporters:
• Meerdere sportmodi
• Gps-locatietracking: bekijk na het outdoor sporten  

de exacte trainingsgegevens & het afgelegde parcours
• TFT lcd-kleurenscherm – ‘touchscreen’: aan/uit zetten 

en bedienen via aanraakscherm
• Stijlvol design, verkrijgbaar in zwart of roze

Fitcoach Sport + gps
Bevat alle functies van de Fitcoach Slim  
+ extra’s voor sporters:
• Meerdere sportmodi
• Geïntegreerde gps: bekijk tijdens het outdoor sporten 

de exacte trainingsgegevens & het afgelegde parcours
• OLED-kleurenscherm – ‘touchscreen’: aan/uit zetten 

en bedienen via aanraakscherm
• Extra’s: bloeddrukmeting en weergave 

weersomstandigheden

3 activity trackers

€ 29,90
i.p.v.

€ 59,90
adviesprijs

€ 39,90
i.p.v.

€ 79,90
adviesprijs

€ 59,90
i.p.v.

€ 119,90
adviesprijs

Bestel nu op gvashop.be en krijg  
je Fitcoach thuis geleverd  
OF Haal met deze bon je Fitcoach  
af bij Standaard Boekhandel

B
O
N OP=OP Actie geldig zolang de voorraad strekt t.e.m. 13/07/2019 bij afgifte van deze bon. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen. Niet geldig op de voorraad op de winkelvloer tegen de gewone handelsprijs of op de webshop van Standaard Boekhandel. 

grote publiek loslaten. Maar dat
was buiten de VRT gerekend, die
weigert het spotje uit te zenden.
“Het gebeurt heel zelden dat we
zo’n beslissing nemen”, zegt VRT-
woordvoerder Hans Van Goe-
them. “Maar dit vonden we te
choquerend om los te laten op
nietsvermoedende kijkers. Het
zou worden uitgezonden in de
gratis zendtijd die wij aan goede
doelen en verenigingen beschik-
baar stellen en zo in primetime de
huiskamers binnenkomen. Dat
kunnen we niet doen zonder om-
kadering.”

Ook communicatie-expert en re-
clamemaker Marc Fauconnier
vindt de spot té hard. “Ik kan te-
gen een stootje, maar dit is zo
choquerend dat je er niets mee
bereikt. Mensen die de spot bekij-
ken, blijven zitten met een slecht
gevoel. En dan is er geen call-to-
action, in dit geval geld storten.

Er zijn genoeg studies rond bloe-
derige verkeerscampagnes en ook
die bleken geen effect te hebben.
Als je iets wil bereiken, moet je
mensen net een positief gevoel
geven.”

Grote machteloosheid
Reclamebureau Publicis One be-

grijpt de commotie niet. Het bu-
reau maakt ieder jaar een cam-
pagne voor de ALS Liga en won
daar vorig jaar zelfs prijzen mee. 

“We zijn geschrokken van de re-
actie”, zegt creatief directeur
Kwint De Meyer. “Het was niet de
bedoeling te choqueren. We wil-
den overbrengen hoe het voelt om
gevangen te zitten in je lichaam.
Er waren nog andere scenario’s
uitgewerkt, waaronder een brand
die begon in de hoek van de ka-
mer terwijl de ALS-patiënt moest
toekijken. Uiteindelijk zijn we
voor deze scène gegaan, de groot-

Een kind in een zwembad, dui-
delijk in nood, slaagt er niet in om
zichzelf boven water te houden.
Een man kijkt toe langs de kant,
maar grijpt niet in. De jongen
spartelt, gaat kopje-onder en ver-
drinkt. Dan pas wordt duidelijk
waarom de man niet kan helpen:
hij is ALS-patiënt en zit in een rol-
stoel. De boodschap: meer geld
voor onderzoek naar ALS.

Naar aanleiding van Wereld
ALS-dag vandaag wilde de ALS
Liga het filmpje deze week op het

Te choquerend. De campagne die 
de ALS Liga maakte ter gelegen-
heid van Wereld ALS-dag van-
daag, zal daarom niet uitgezon-
den worden door de VRT. “Heel 
zelden dat we zo’n drastische be-
slissing nemen, maar dit konden 
we niet op onze kijkers loslaten”, 
klinkt het. De ALS Liga begrijpt 
de beslissing niet.

Voor de huidige
minister-presi-
dent is het logisch
dat zijn partijge-
note en viceminis-
ter-president hem
opvolgt. Bour-
geois kan zijn
mandaat als
nieuw verkozen Europees Parle-
mentslid immers niet combineren
met het minister-presidentschap.
De regelgeving laat ook niet toe
om de eed later af te leggen. Het
gevolg daarvan is dat hij zijn post
in Vlaanderen sneller moet los-
sen. Bourgeois zal volgende week
dus voor de laatste keer de
Vlaamse ministerraad voorzitten.

Vanaf dan is er dus een vacature
voor dit mandaat. De politieke lo-
gica schrijft voor dat het Vlaams
minister-presidentschap naar een
lid van de grootste partij gaat. Het
is daarbij dan aan de viceminister-
president van N-VA, en dat is
Homans. Zij zal waarschijnlijk op
2 of 3 juli de eed afleggen bij ko-
ning Filip. Homans wordt zo de
eerste vrouwelijke Vlaams minis-
ter-president, minstens totdat de
nieuwe Vlaamse regering aan-
treedt.

Zelf wenst Homans nog niet uit-
gebreid te reageren. “Het klopt
dat de logica voorschrijft dat het
Vlaams minister-presidentschap
naar de grootste partij gaat”, zegt
Homans. (svw)

Homans wordt 
(voor even)
minister-
president 
Minister Liesbeth Homans (N-VA) 
legt begin juli de eed af als 
nieuwe Vlaams minister-
president van een regering in 
lopende zaken. Zij volgt partijlid 
Geert Bourgeois op, die op 2 juli 
de eed aflegt als Europees 
Parlementslid.
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ste machteloosheid. Dat is het ge-
voel dat we wilden overbrengen.”

De campagne werd ook afge-
toetst bij ALS-patiënten. “Van hen
hoorden we vooral dat het dicht
bij de waarheid ligt, dat zij zich
inderdaad zo voelen. We hebben
dan ook geen spijt van de spot.”

Ook de ALS Liga blijft achter de
campagne staan. “De VRT heeft
het recht niet om te beslissen of
iets te hard is als het de realiteit is.
Omdat wij iedereen willen laten
zien hoe groot de impact van ALS
is, doen wij er alles aan om de
spot toch bij het grote publiek te
krijgen”, zegt CEO Evy Reviers.

De Liga hoopt met de campagne
geld in te zamelen voor meer on-
derzoek. “Er zijn veelbelovende
proeven bezig en er zijn middelen
nodig om die gaande te houden.
We hadden gehoopt hiermee
fondsen te verwerven.”
NINA BERNAERTS

CAMPAGNE
VRT beslist om spotje van ALS Liga niet uit te zenden op televisie

De reclamespot toont de machteloosheid van een ALS-patiënt, terwijl voor zijn ogen een kind verdrinkt. FOTO RR

Té hard


