Hij heeft hard gevochten, maar Parijs-Roubaix
winnen, dat deed Boonen gisteren niet. De
14-jarige Georges Vermast apetrots maken, dát
wel. Toen de renner als tiende over de
meet kwam in Roubaix, stond de
tiener die aan hersenverlamming
lijdt klaar op de eerste rij. Vanuit
Kortrijk was ze op haar
driewieler naar de piste
gekomen, en dat terwijl ze
enkele maanden geleden
nog niet kon fietsen. «Op
karakter heb ik de tocht
gedaan.» Tom was erg
fier: «Dit doet mij véél
deugd.» De eindzege
gingverrassendnaar
zijn ploegmaat Niki
Terpstra.
‰
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Ouders bedisselen
samen familiedrama

Aangehouden nadat ze dochter
pillen gaven en huis in brand staken
Het gezinsdrama in Roeselare dat vorige week
verijdeld werd door het elfjarige dochtertje,
was bedisseld door vader én moeder. Ze
schreven samen een afscheidsbrief, gaven
het meisje slaappillen, namen zelf een
overdosis en staken de woonst in brand. Het
dochtertje werd wakker en redde iedereen.
De onderzoeksrechter in Kortrijk liet de
voorbije dagen zowel vader Andy D. als
moeder Cindy M. — beiden dertigers — verhoren in het ziekenhuis van Roeselare, waar
ze nog steeds op Intensieve Zorgen verblijven. Na de verhoren werden de twee aangehouden. «Allebei voor moordpoging, de
vader ook nog voor brandstichting bij nacht
in een bewoond pand», klonk het gisteren
bij het parket van Kortrijk.

Motief voor de wanhoopsdaad moet worden gezocht in het droevige leven dat het
gezin leidde. Moeder Cindy was al zeker
acht jaar aan haar bed gekluisterd en vocht
tegen haar chronische pijn met een morfinepomp. Vader Andy zat financieel aan de
grond. «Ze zagen geen uitweg meer», aldus
hun advocaat die uitvoerig met hen sprak.
Het paar schreef samen een afscheidsbrief,
doodde de cockerspaniël van het gezin en

Al ruim 3.000 klachten
tegen Telenet
Al meer dan drieduizend klanten van Telenet hebben bij Test-Aankoop
een petitie ondertekend tegen de vervanging van de oude SD-box.
Telenet heeft beslist om uiterlijk op 2 september geen beeldsignaal
meer door te sturen naar klanten die nog zo’n oude digibox of digicorder hebben. Daardoor zullen ze nog enkel analoog kunnen tv-kijken
en geen programma’s meer kunnen opnemen. Telenet raadt die kijkers
aan een HD-digibox aan te schaffen voor 79 euro of er één te huren.
Maar Test-Aankoop vindt die beslissing onaanvaardbaar en eist dat
Telenet ofwel de oude technologie blijft ondersteunen ofwel de digibox gratis aanbiedt. Met de petitie wil Test-Aankoop druk uitoefenen
op Telenet, maar het Mechelse kabelbedrijf buigt voorlopig niet. «Dit
signaal kunnen ze echter niet negeren», meent Jan Moers van
‰ 9
de consumentenorganisatie. (FrD)
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gaf hun elfjarig dochtertje een dosis slaapmiddelen. Daarna slikten ze zelf nog een
overdosis. Terwijl de vrouw haar polsen
oversneed, stak de man een hoop kranten
in brand.
Ondanks de medicatie werd de dochter
wakker, trof haar zieltogende ouders aan in
de brandende woonst en ging hulp halen bij
de buren. Het meisje redde iedereen. Vandaag verblijft ze bij familie.
‰ 3
(LSI/BDW/KW)

Jill Peeters na VN-rapport klimaatopwarming

«Als we niets doen, overleven
onze achterkleinkinderen het niet»

Het is nog niet te laat om iets aan
de opwarming van de aarde te
doen, maar dan moeten we snel
handelen, zegt het klimaatpanel
van de Verenigde Naties. Doen we
dat niet, dan zijn tegen 2100 alle
planten en dieren eraan. «De
kleinkinderen van onze kinderen

President Oekraïne
wil leger inzetten
Het conflict in Oekraïne heeft opnieuw mensenlevens
gekost. Bij een confrontatie tussen pro-Russische militanten en de ordediensten in de oostelijke stad Slaviansk
viel er in beide kampen zeker één dode. De president wil
het leger inzetten.
De schietpartij, die zich aan een wegblokkade buiten de
stad zou hebben afgespeeld, volgde op een hele reeks
bestormingen van overheidsgebouwen. Die werden
uitgevoerd door zwaar bewapende en kennelijk goed
georganiseerde milities, wat het regime in Kiev en het
westen deed besluiten dat het wel om een vanuit Moskou
georkestreerde actie moest gaan. Rusland blijft dat echter
ontkennen. Dat de Oekraïense president Oleksandr
Toertsjynov nu ook het leger wil inzetten om het protest
te bestrijden, vindt Moskou «crimineel».
Een Vlaamse studente journalistiek die zelf naar het
conflictgebied trok, noemt de westerse houding hypocriet.
«Ik heb met eigen ogen kunnen vaststellen dat er wel
degelijk Russen van buiten Oekraïne bij de protesten
betrokken zijn, maar dat neemt niet weg dat een groot deel
van de bevolking de acties wel degelijk steunt», zegt Naomi
Skoutariotis. «De mensen die mij dat vertelden, willen niet
allemaal bij Rusland gaan horen. Maar voelen zich wel
volkomen miskend. Het is dus heel gevaarlijk om alleen
naar Rusland met een beschuldigende vinger te
wijzen.» (GVV)
‰ 8
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Gloednieuwe auto
aangereden tijdens
inladen reiskoffers

DE BLOCK MOET OPEN VLD REDDEN
Open Vld gaat in de campagne één
vrouw volop uitspelen: huisarts
Maggie De Block (op de foto tussen
RuttenenDeCroo).Datbleekgisteren op het programmacongres van
departij.Hetpopulairsteregeringslidwerktaaneenplanwaarinzeeen
nieuwe visie op gezondheidszorg
uittekent. Dat moet helpen om de
liberalen als een ‘warme’ partij in de
markt te zetten, tegenover de ‘kou-

STREEKNIEUWS

WEST- EN MIDDENKUST

zullen daardoor niet overleven»,
waarschuwt weervrouw Jill
Peeters. En dus moeten we dringend meer inzetten op hernieuwbare energiebronnen. Daardoor
zal de wereldeconomie wat
afremmen, maar de maatregelen
zijn betaalbaar, klinkt het. Nu
groeit de wereldeconomie jaarlijks met 2%. «Met de nodige
maatregelen zal dat nog altijd
1,86 à 1,94% zijn», aldus Peeters.
Het klimaatpanel stelde gisteren
in Berlijn zijn laatste
‰ 4
rapport voor. (DB/VES)
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DIALOOG

de’ N-VA. «Ons Maggie is de beste
garantievooruwzorg.Enzijzalhaar
schouderszettenonderonzerecepten voor zorg en uw oude dag», zei
partijvoorzitsterGwendolynRutten
in haar slotspeech. Het plan moet
over enkele weken klaar zijn. Open
Vld zal haar ster trouwens meer en
meer uitspelen naarmate 25 mei
nadert.Departijstaaterindepeilingen niet al te best voor en zeker dan
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is een publiekslieveling als ‘Mega
Maggie’ een troef. De vraag is of De
Block ook kiezers buiten VlaamsBrabantnaarhaarpartijkanlokken.
Het felste applaus op het congres
wastrouwensweggelegdvoorKarel
De Gucht. Toen Rutten de belaagde
eurocommissaris in haar toespraak
vurig verdedigde, zette prompt de
hele zaal de handen op
‰ 2
elkaar. Foto PN
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PUZZELS

Een onbekende trucker heeft gisteren in het Oost-Vlaamse Lebbeke de
wagen van een man aangereden
die net zijn reiskoffers aan het
inladen was. Gelukkig was Ken
Callebaut op dat moment net even
naar binnen gegaan. «Buiten zag ik
in de verte nog een truck met legermotief wegrijden. Al mijn koffers
lagen op straat. Die chauffeur moet
achteruit en weer vooruit zijn
gereden, want hij is ook over een
sporttas gereden. Mijn auto is total
loss. Goddank is hij omnium verzekerd, ik had hem nog maar veertien
dagen.» Ken laat het incident zijn
verlof niet vergallen: «We gaan
zoals gepland met het hele gezin
naar Normandië, maar nu met de
auto van mijn moeder en met
enkele uren vertraging.» (GMD)

maandag 14 april 2014

Ze heeft nog meer afgezien dan de renners die
Parijs-Roubaix uitreden, maar ze heeft het gehaald: Georges Vermast (14) is ondanks haar
hersenverlamming van Kortrijk naar de piste
in Roubaix gefietst om haar grote held Tom
Boonen aan te moedigen. Die werd pas tiende, maar dat kon de pret niet drukken. «Dit is
belangrijker dan koersen winnen», bewierookte Boonen de knalprestatie van zijn heldin.
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Dit is
belangrijker
dan winnen

Ook al is het 23 kilomter lang zwoegen,
Georges verliest er met de hulp van
vrienden en sympathisanten
haar glimlach niet bij. Foto’s Kos

Georges’ blik spreekt
boekdelen bij de ontmoeting met haar held.
Het was een afspraak tussen de twee:
Boonen zou alles op alles zetten om zijn
vijfde kassei binnen te halen, Georges
zou de 23 kilometer tussen Kortrijk en
Roubaix overbruggen met haar driewieler. Een ferme krachttoer voor het
meisje, want door een aangeboren
hersenverlamming kon ze een jaar geleden amper fietsen. Maar de twee gaven elkaar moed. Boonen inspireerde
haar tijdens haar maandenlange oefeningen, zij stond gisteren na haar helse
fietsrit in de Velodroom op de eerste rij
te supporteren voor haar idool.
Luttele momenten nadat hij zichzelf
257 kilometer afbeulde, staat hij er al
naast een plots wel heel verlegen Georges. «Je bent er dus geraakt?», vraagt hij
trots. «Een hele prestatie hé, zeker als je
ziet van waar je komt.» Iets later komt
ook Toms vriendin Lore langs om te zeg-

Dit doet mij deugd.
Dat niet alleen
wielerfans plezier halen
uit de koers, maar
het ook motivatie biedt
TOM BOONEN
gen dat ze fier is. Als de aankomstchaos
voorbij is, wordt Georges uitgenodigd
aan de teambus van Boonen voor een
wat langere babbel. «Het was wind af,
zeker, van Kortrijk naar hier?», daagt hij
haar uit. «Néééén», protesteert Georges.
Boonen: «Serieus, dit doet mij deugd.
Dat niet alleen wielerfans plezier halen
uit de koers, maar het ook motivatie
biedt. Dat is eigenlijk belangrijker dan
koersen winnen: dat je iets nuttigs
doet.»

hoewel ze amper kon stappen en massa’s pijn leed, wou ze koste wat het kost
leren fietsen, net als haar idool. Afgelopen november kwam het dan tot dé uitdaging. «Superleuk, hé?», aldus Georges.
Dat Boonen zaterdag in zijn column in
onze sportkrant beloofde te winnen
voor haar, heeft haar enorm geraakt. «Ik
wist eerst niet dat hij dat gezegd had!
Mensen vertelden dat ineens tegen mij.
Ik ben daar wel van gepakt. Mooi.»
De eerste kilometers richting Roubaix
gaan gezwind: sneller zelfs dan de
10 kilometer per uur die papa Stefaan
had verwacht. Dat ze bij het uitrijden
van Kortrijk over enkele pittige hellingen moet, deert haar niet. «Gaat goed,
hé!», roept ze met een smile tot achter
haar oren. Dat de klimmetjes in haar
kuiten bijten, laat ze als een echte prof
niet merken. Nochtans moet ze alle heuveltjes op pure wilskracht overwinnen,
want versnellingen heeft haar driewieler niet. Als haar papa dan eens een
duwtje wil geven, moet ze er niet van
weten. «Af!», klinkt het vastberaden.

Valpartij

Nichtje Amber (19) en beste vriendin
Justine (15) houden haar gezelschap tijdens de hachelijke tocht. «We vertellen
mopjes. Dan gaat het allemaal wat sneller.» Net zoals bij de echte renners, volgt
er plots een valpartij. Georges op de
grond, haar driewieler bovenop haar.
«Maar ik heb niets, hoor», roept ze meteen. «Niets aan de hand. Enkel geschrokken. We moeten misschien wat minder
tetteren (lacht).» Papa zet haar opnieuw
op haar stalen ros en hup, ze kan weer
verder.

Na een picknick
— met na de
sandwiches snoepjes om op kracht te
komen — volgen nog 13 kilometer tot de
finish. Eitje voor Boonen en zijn
collega’s, een gigantische uitdaging voor
Georges. «De echte bergjes zijn voorbij»,
verzekert papa Stefaan. «Echt?», twijfelt
Georges terwijl ze maar blijft trappen.
Elke meter verder vergt veel concentratie én een pak inspanning. Na een rood
licht vanuit stilstand opnieuw op gang
komen, is zwoegen.
Aan de Franse grens krijgt ze het even
het moeilijk. «Dat blijft hier maar op en
neer gaan», zucht ze. Even rusten dan
maar? «Nee, nee. We gaan door tot aan
de finish.»

Ik heb een beetje pijn
aan mijn poep. Maar dat
heeft iedereen zeker?

GEORGES VERMAST
Als de 8-jarige Alex uitgeput langs haar
komt fietsen, vraagt ze bezorgd of het
nog gaat. «Want je kan ook mee met de
volgwagen, hoor.» Het typeert het meisje: vooral bekommerd om anderen,
want zélf zal ze er wel raken. «Georges
is een plantrekker», vertelt haar papa.
«En ze heeft tonnen doorzettingsvermogen. Daarom moeten we haar uitdagen,

Na een
valpartij
helpt vader
Stefaan zijn
dochter weer
op haar fiets.
«Niets aan
de hand.
Enkel geschrokken!»

Iedereen denkt dat
mensen met een
beperking niets meer
kunnen, maar dat is
niet. En dat toont
Georges. En hoe
VADER VAN GEORGES
Bijna in Roubaix, steekt het meest beruchte wielerkwaaltje de kop op. «Ik heb
een beetje pijn aan mijn poep. Maar dat
heeft iedereen zeker?», waarna een
lachsalvo volgt. Intussen is het na 13 uur,
en komt de koers kilometers verderop
écht op gang. «Hoe doet Tom het?», roept
ze naar de volgwagen. «Ik ben aan het
duimen, he!» Wanneer de Velodroom
nadert, gaat het tempo opnieuw de
hoogte in. «Kom, we doen een sprintje»,
grapt papa. Met een gigantische glimlach bereikt ze de eindmeet. 23 kilometer heeft ze erop zitten, en ze stráált
zo hard dat het pijn doet aan je ogen.
«Yes! Het is gelukt!»

Revalidatie

Gisterochtend vroeg. In Kortrijk vertrekt Georges op haar driewieler met in
haar zog een stoet supporters en een
volgwagen. «Kom, we gaan door. Ik heb
de goede vorm te pakken», grapt de
tiener. Door haar stoornis staat er te veel
spanning op haar onderste ledematen,
waardoor bewegen moeilijk gaat. Tot
een zware operatie in 2010 kon ze haar
benen niet eens buigen — laat staan dat
ze kon fietsen. Toen de Oostduinkerkse
revalideerde in het ziekenhuis van
Pellenberg, kwam Boonen op bezoek als
peter van de organisatie ‘Move to Improve’. De wielerheld maakte grote indruk:

zodat ze haar grenzen verlegt.» Urenlang trainde hij de afgelopen maanden
met haar. Eén keer per week op de weg
en twee keer op de spinningfiets in de
fitness. «Soms liet ik mij door haar zelfs
duwen op de fiets om haar spieren te
trainen. Als er dan iemand passeerde,
zei ik dat ze moest loslaten, want anders
beginnen ze nog te denken dat ik een
beul ben (lacht). Maar kijk nu eens naar
haar kuiten, ze heeft enorm veel kracht.
Maar eigenlijk ging het niet om deze
tocht of om Tom Boonen. Het draaide
om er alles uit te halen, leren fietsen.
Zodat ze eens zonder mij of haar mama
weg kan met vriendinnetjes. Dat ze
autonomie heeft. Iedereen denkt dat
mensen met een beperking niets meer
kunnen, maar dat is niet. En dat toont
Georges. En hoe.»

Ook Lore Boonen was vol bewondering
voor Georges’ krachttoer.
**

