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Volwassene leest
of hoort 100.500
woorden per dag

Een volwassene wordt elke dag
blootgesteld aan meer dan
100.000 woorden. Dat gebeurt
tijdens het lezen van de krant, in
gesprekken, door tv te kijken,
naar de radio te luisteren,...
Woorden die werden gehoord of
gelezen tijdens het werk, worden
daar niet bijgerekend. Weten-
schappers menen dat we zodanig
overstelpt worden met informatie
dat de structuur van onze
 hersenen zou kunnen veranderen.
 Volgens Colin Blakemore, neuro-
wetenschapper van de universiteit
van Oxford kan «het verwerken
van overdadig veel informatie
 leiden tot de ontwikkeling van
nieuwe zenuwcellen.» (SVD)

Carjacker
bedreigt agenten

Een carjacker heeft zich gister-
middag urenlang verschanst in
het huis van zijn ouders in het
Vlaams-Brabantse Ternat. De
jongeman, een  Afrikaan, dreig-
de    met   wapens.   De kerel   had 
’s morgens een gewapende car-
jacking gepleegd in Brussel. De
wagen werd kort voor de
 middag opgemerkt bij het huis
van de carjacker aan de Reuken-
straat in Ternat. Toen de politie
hem wilde inrekenen, ver-
schanste hij zich met zijn
 wapen. Inwoners van de straat
mochten hun huis niet meer in
of uit, het Speciaal Interventie
Eskadron werd erbij gehaald. Na
twee uur telefoneren met een
onderhandelaar van het SIE gaf
de man zich over. (VDCL)

IN DRIE MAANDEN TIJD 
1 MILJOEN MENSEN MINDER
AAN HET WERK IN EUROPA

Het aantal Europeanen met een
job is met ruim één miljoen
 gedaald tijdens het derde
 kwartaal van 2009. De cijfers
komen uit de 27 lidstaten van 
de Europese Unie. 

Volgens het statistiekbureau
 Eurostat waren er tijdens het
derde kwartaal 221,6 miljoen
mannen en vrouwen aan het
werk in de Europese Unie. Dat
zijn er 1,02 miljoen of 0,5 procent
minder dan in het tweede
 kwartaal van dit jaar. 
In heel Europa waren er eind
september 144,8 miljoen mensen
aan het werk. Met de nieuwe
 daling kende Europa het vijfde
kwartaal op rij waarin de werk-
gelegenheid slabakte, al lijkt de

steile achteruitgang stilaan te
minderen. De economische
 motor zwengelde tijdens het
derde kwartaal weer aan, maar
de werkgelegenheid reageert
traditioneel met vertraging op
een heropleving van de econo-
mische activiteit. 

België
Algemeen wordt verwacht dat
de daling van de tewerkstelling
ook in het vierde kwartaal van
dit jaar minder groot zal zijn
dan  tijdens de vijf vorige kwar-
talen.
België doet het in elk geval beter
dan het Europese gemiddelde,
met een daling van ‘slechts’ 0,4
procent op kwartaalbasis.

(PV)

DIETERT BERNAERS EN
DIDIER VERBAERE

Tot wat een crisis leiden kan. Geert
Lammens moest dit jaar 128 dagen
verplicht gaan stempelen en dat
kwam hem op één vlak niet slecht
uit. De 39-jarige wielertoerist uit
Schellebelle had zich eind 2008 na-
melijk voorgenomen om zijn record
te breken. «Ik had al ooit 26.000 km
bij elkaar gefietst», zegt hij. «Als ik een
jaar lang alles met de fiets zou doen,
naar mijn werk bollen, op reis gaan en
op werkloze dagen zoveel mogelijk de
baan op, kon ik er misschien wel
10.000 meer doen. Al snel had ik door
dat het er véél meer zouden worden.»
Afgelopen weekend zette Geert met
een tochtje langs de Schelde zijn
50.000ste km op de teller. «Van Schelle-
belle naar Temse en terug», zegt de

strafste wielertoerist van het land. «En
daarna heb ik een feestje gebouwd,
waarin een hoofdrol was weggelegd
voor mijn favoriete trappist.» (lacht)
Geert reed dit jaar langs bekende
 parcours zoals dat van de Ronde van
Vlaanderen en Milaan-San Remo, maar
creëerde ook zelf een ‘klassieker’:
Schellebelle - West-Vleteren. «Op een
internetforum daagde een collega-

wielertoerist me uit om zoveel
mogelijk keren naar de trappisten -
abdij in de Westhoek te rijden», ver-
telt hij. «Uiteindelijk ben ik er 14 keer
naartoe gefietst. Telkens goed voor
200 km op de teller. En een sixpack
voor thuis in de frigo.»

Pedaalridder
In de lange-afstandsrace Madrid-Gijon-
Madrid reed Geert de 624 km tot het
keerpunt in één ruk. «Na drie uurtjes
slapen, ben ik opnieuw op de fiets ge-
kropen en terug naar Madrid gere-
den. Onderweg heb ik nog één uurtje
rust genomen.» Maar zijn strafste
tocht was de Ronde van Frankrijk voor
‘randonneurs’. «We reden letterlijk
langs de landsgrens van Frankrijk en
zo helemaal rond het land», zegt Geert.
«Goed voor 5.079 km en 52 cols.»
De koene Vlaamse pedaalridder kan
op veel ontzag rekenen. «50.000 km in
een jaar is een heel straffe prestatie»,
zegt Antoine De Borchgrave, voorzit-

ter van de Vlaamse Commissie voor
Recreatieve Sportbeoefening bij
 Wielerbond Vlaanderen. «Met een
vijfde van die afstand ben je al een
goeie wielertoerist. Zelfs profs met
een goedgevulde agenda halen maar
40.000 kilometer.»
Er moet dus iets heel strafs in de drink-
bus van Geert gezeten hebben. «Als
trappist van West-Vleteren doping is,
dan pleit ik schuldig», lacht de mara-
thonfietser uit Schellebelle. «Verder
heb ik niets speciaals genomen. Geen
vitaminekuren, geen speciale voeding.

Ik ben op voorhand naar
mijn huisdokter geweest
en die raadde me aan om
zo normaal mogelijk te
eten en te drinken. Mijn
 lichaam heeft op geen enkel
moment een teken gegeven dat
het te extreem werd. Ik heb nooit
last gekregen van stramme
 spieren, ik heb geen enkele
 blessure gehad en van zadelpijn
ben ik ook bespaard gebleven.»

Mentaal zwaar
Geert heeft zijn exploot netjes in
kaart gebracht. «Ik heb dit jaar 52
dagen niét op de fiets gezeten»,

zegt hij vanachter zijn computer.
«Ik ben een gescheiden vader van
twee dochters van 7 en 10 jaar.
Om de twee weken zijn ze een
weekend bij mij en dan pro-
beerde ik toch zo veel moge-
lijk tijd met hen door te bren-
gen. Maar toegegeven, als het
op zulke dagen goed weer
was, kriebelde het wel eens.»
Van de 50.000 km fietste hij
bijna twee derde — 34.156 km
precies — helemaal alleen.
«Mentaal was het soms
zwaar. Ik had de lat heel
hoog gelegd en ik moést er-
over. Soms vroeg ik me wel
af waar ik in godsnaam mee
bezig was. Toch ben ik blijdat
ik het heb volgehouden. Het
was een prachtige onderne-
ming. Maar een eenmalige. Nu
even afkicken en volgend jaar
opnieuw fietsen. Want ik geniet
nog altijd als ik erop uit kan trekken.»

Bezoekoekerers Fs Facebook kiebook kiezen
nieuwjaarnieuwjaarsbesbestemming Brusemming Brussels Airlinels Airlines

Op 31 december vliegt Brussels Airlines naar een Europese bestemming
om er nieuwjaarsnacht door te brengen. Welke bestemming dat wordt,
dat kan u zelf op Facebook bepalen. Brussels Airlines maakte er een
groep waar je tot 16 december kan stemmen voor Berlijn, Kopenhagen of
Barcelona. Info: www.brusselsairlines.com/NYEF (CSG)

50.000 km in één jaar

KERST KOST MEER DAN NIEUWJAAR
De Belgen geven gemiddeld
meer uit aan feestelijkheden
rond Kerstmis dan aan die
rond Nieuwjaar. Dat blijkt uit
een onderzoek van de ver brui-
kersorganisatie OIVO. Het
budget voor de kerstfeesten
(2008) bedraagt gemiddeld
53 euro per persoon, voor die
rond Nieuwjaar is dat 36 euro.

«Het verschil zit in de beleving.
Kerstmis is veel meer een
 familiegebeuren geworden
dan Nieuwjaar», luidt het bij

OIVO. «Zo viert bijna negen op
tien Belgen Kerstmis (status
quo). Slechts zes op tien viert
nog Nieuwjaar (-11%). Dat feest
wordt eerder gevierd door
 jongeren tussen 18 en 29 jaar,
die meer geneigd zijn om uit te
gaan.»

Zwaar tafelen
Wat de kerstmenu’s (kerst-
avond en kerstdag) betreft,
houden de Belgen het nog
steeds klassiek. Op de  feest -
tafel staat vooral kalkoen,

schelpdieren, ganzelever, ge-
rookte zalm en wild. Gemid-
deld zeven op tien gastheren
maken de maaltijden zelf klaar.
Champagne zit in de lift, onge-
veer 70% opent een fles. Slechts
zelden wordt verschijnt er ook
bier op tafel (15%). 
De menu’s met oudejaars-
avond blijven ook klassiek. Met
nieuwjaarsdag daarentegen
wordt er minder zwaar  ge -
tafeld en minder alcohol ge-
dronken. Opvallend is nog dat
steeds meer Belgen cadeautjes

geven met de feestdagen. Met
Kerstmis geeft 75% een ge-
schenk (+20%), met Nieuwjaar
is dat 17% (+8%). Het versturen
van wenskaartjes is lichtjes af-
genomen.
Tot slot blijkt nog dat bijna 90%
van de Belgen hun woning
 versieren met een kerstboom.
Slechts een derde verkiest een
echte boom boven een
 kunstboom. Een echte boom
mag gemiddeld zo’n 24 euro
kosten.

(JF)

De Lijn zet 400 BOB’s in op oudejaar
Vervoersmaatschappij de Lijn zal

tijdens de avond en nacht van 31
december 400 mensen inzetten om
feestvierders veilig naar hun be-
stemming te brengen. In totaal zul-
len er die nacht 303 bussen en
trams rijden op 168 lijnen. In een

aantal gevallen gaat het om een
speciale feestlijn met een gelegen-
heidstraject. Een biljet op oude-
jaarsnacht kost 2,5 euro. Meer in-
formatie vind je op de website, in
oudejaarsnachtmagazines op bus
en tram en in de Lijnwinkels. (SVD)

ALS TRAPPIST VAN
WEST-VLETEREN
DOPING IS, PLEIT IK
SCHULDIG

GEERT LAMMENS IS STRAFSTE
WIELERTOERIST VAN HET LAND

Ocharme, het zitvlak van Geert Lammens (39). De wieler-
toerist uit Schellebelle reed het voorbije weekend zijn
50.000ste kilometer van dit jaar. Dat zijn er 10.000
meer dan de doorsnee renner in het profpeloton. «Wat
begon als een uitdaging, werd uiteindelijk een obsessie
en soms een geseling», lacht de teambegeleider bij
 Volvo Trucks Gent die van de vele dagen economische
werkloosheid in zijn bedrijf gebruikmaakte om zijn
 onwaarschijnlijk aantal kilometers af te malen.
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Geert bleef gespaard van 
alle blessures en zadelpijn.Foto PN

1010.000 KM MEER D000 KM MEER DAN PROFRENNERN PROFRENNER
5252 DA DAGEN NEN NIÉTIÉT OP DE F OP DE FIETSTS

PER FPER FIETSTSDADAG GEMEMIDDEDDELD 1D 17474 KM  KM 
LANANGSGSTE ONAFE ONAFGEBROKEN RROKEN RITIT: 62624 KM KM

GEMEMIDDEDDELDE DE SNENELHLHEID: 2626 KM KM/U/U
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Oostkantons 
bijna volgeboekt

De vakantiehuisjes en -dorpen
in de Oostkantons zijn populair
tijdens de feestdagen. Vooral
 tijdens de tweede week van de
kerstvakantie is bijna alles al
volgeboekt. In de periode tussen
Kerstmis en Nieuwjaar en tijdens
de eerste dagen van 2010 zijn er
wel nog enkele plaatsjes
 beschikbaar. De hoteleigenaars
zijn ook tevreden over de
 reservaties voor oudejaars-
nacht; voor kerstavond is de op-
komst lager. Dit weekend wordt
er sneeuw verwacht in de Oost-
kantons. Als de sneeuwlaag dik
genoeg is, zullen verschillende
skicentra vanaf volgend week-
end hun deuren openen. (SVD)


