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GIJZELING

Ruzie na voetbal maakt
slagveld van gevangenis
Bij rellen in de Gentse
gevangenis is een cipier
gegijzeld. Vijf andere cipiers
sloten zichzelf op. De onlusten
begonnen toen twee bendes
ruzie kregen na een
voetbalwedstrijd.
BRUSSEL | Twee rivaliserende
OostEuropese bendes gingen na
een voetbalwedstrijd in de Gentse
gevangenis met elkaar op de vuist.
Het potje voetbal ontaardde dus
danig dat twee gedetineerden
werden opgesloten in de isoleer
cel. Dat daarmee de kous niet af
was, ondervonden zes cipiers toen
evenveel gevangenen in de namid
dag hun geïsoleerde vrienden wil
den wreken.
De zes gedetineerden slaagden er
rond zes uur in een cipier te over
meesteren en te gijzelen. De
vrouw raakte daarbij in shock.
Hoewel zich op dat moment bui
ten de gevangenismuren een im
mense politiemacht ontplooide

ter voorbereiding van een inval,
waren het andere gedetineerden
die de gevangengenomen cipier
als eersten te hulp schoten. ‘Ze
slaagden er geweldloos in de
vrouw vrij te krijgen en haar over
te leveren aan de politie’, zeggen
bronnen binnen de gevangenis.
De amokmakers brachten tijdens
hun zwerftocht veel schade toe
aan het gebouw. ‘Alles wat ze in
handen kregen, moest kapot’, ver
telt politiewoordvoerder Manuel
Gonzalez. Naar verluidt stichtten
ze brand en werden delen van de
gevangenis onder water gezet. Vijf
cipiers voelden zich zo bedreigd
dat ze zich opsloten op verschil
lende locaties in de gevangenis,
onder andere in de keuken.
Iets na 20 uur vielen zwaargewa
pende politiemannen de gevange
nis binnen en werden de gevange
nen één voor één opgepakt en de
vijf cipiers bevrijd.
Vier gevangenen zouden zater
dagavond al zijn overgeplaatst
naar een andere gevangenis. Met
vijf anderen zou dat gisteren ge
beurd zijn. (sln)

REPORTAGE
Geen ellebogenwerk, geen 25 euro
inschrijvingsgeld en geen parkeerproblemen:
de ‘POLDER 10 MILES’, de sympathieke
tegenhanger van de overbevolkte ‘Antwerp
10 miles’ was gisteren aan zijn tweede editie
toe. Bananen, medailles en gepersonaliseerde
wegmarkering voor iedereen.
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Olifanten
moeder laat
jong niet toe

Op de Antwerp 10 miles & marathon was het koppenlopen...

| Het olifantenkalfje Q,
het mannetje dat vorige week in
het dierenpark Planckendael is ge
boren, deelt sinds zondag een stal
met alle vrouwtjes van de kudde in
Planckendael. Ze reageren rustig
op zijn aanwezigheid. Moeder May
Tagu laat haar kind echter nog
steeds niet drinken en laat de ver
zorgers ook niet toe om melk af te
kolven, laat het dierenpark weten.
Dat lukt wel bij de nog zwangere
Phyo Phyo. maar dat is op termijn
lang niet genoeg om het jong een
goede overlevingskans te bieden.
‘Baby Q’ heeft volgens Plancken
dael opnieuw een goede nacht ach
ter de rug en heeft vier liter poe
dermelk gedronken. Toch is de si
tuatie nog altijd zorgwekkend.
De olifantentempel blijft daarom
nog even gesloten voor het pu
bliek. Bezoekers konden de olifan
tenvrouwtjes zondag tussen 11 en
14 uur buiten een frisse neus zien
halen. (belga)

Moeder May Tagu laat ‘baby Q’ nog
altijd niet drinken. © belga
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‘Wie wil nu
tussen 42.000
anderen lopen?’

DIT IS ONZE GESCHIEDENIS !

Koninklijk Museum van het Leger
en de Krijgsgeschiedenis

BRUSSEL - www.expo14-18.be
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... tijdens de Polder 10 miles in Zandvliet daarentegen was het vooral gewoon lopen.

VAN ONZE REDACTRICE

SARAH VANKERSSCHAEVER
ZANDVLIET | ‘We hebben over

wogen om dit jaar een extra cate
gorie toe te voegen.’ De familie
Adriaenssens uit Zandvliet, bij
Antwerpen, heeft er goed over na
gedacht: 48 inschrijvingen tijdens
de tweede editie, dat vraagt om
een iets doordachtere organisatie.
Hoewel: ‘We hebben het uiteinde
lijk niet gedaan omdat we het
vooral zouden doen om vader te
plezieren’, zegt zoon Jan Adriaens
sens. Naast ‘man’ en ‘vrouw’ wil
den ze namelijk ook ‘65+’ toevoe
gen. Want hun vader Guido is...
bijna 66. En zowat de oudste deel
nemer.
Het eerste jaar bestond de deelne
merslijst van de Polder 10 miles
namelijk uit welgeteld drie lopers,
en toen werd vader Guido derde.
Verslagen worden op zijn eigen
route, het is niet meteen iets waar
een mens ’s nachts rustig van gaat
dromen.
‘Ach, zo erg is dat allemaal niet’,
wuift Guido het verhaal weg. Maar
hij ritst toch snel zijn jas open:
daaronder schittert het borst
nummer 1. ‘Geclaimd ter compen
satie’, knipoogt hij. Op de achter
grond van het nummer prijkt een
foto van zijn huis – de uitvalsbasis
van de loopwedstrijd. Een over
winning is niet altijd een kwestie
van minuten en seconden.
Het idee om een gezellig alterna
tief te organiseren voor het massa
evenement dat de Antwerp 10 mi
les vandaag is, kwam van dochter
Marie. ‘Die massa en die drukte,

dat is toch niet plezant’. De pater
familias stelde voor om op dezelf
de dag en op hetzelfde startuur
10 miles te lopen. Maar dan wel
volgens zijn route in Zand
vliet. ‘We vonden dat wel grappig’,
zegt Marie, ‘en dus maakten we er
iets officieels van, met wegwijzers
en borstnummers.’
Dit jaar hebben ze – zoals de echte
– sponsoring gezocht. ‘Genoeg
voor de bananen en de medailles.’
Het moet gezegd: wat een gemak,
die Polder 10 miles. Parkeren doe
je op tien meter van de start en
finishlijn, een inschrijving kost
slechts 3 euro, plassen doe je als
man gewoon achter de haag (volg
het pijltje), en aan de tafel waar je
je nummer moet afhalen, staat er
maar één wachtende voor je. Wie
man of vrouwlief langs het par
cours wil volgen met de fiets, is
ook welkom.
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Sebastien Steveniers

een paar duizend lopers. Nu is het
niet leuk meer: je bent meer bezig
met het ontwijken van trage lo
pers voor je dan met lopen zelf.’
Aan de startlijn staat een vrouw te
popelen om te vertrekken. ‘Tof,
toch? Straks langs het kanaal,
door het Reigersbos en langs klei
ne wegels. Dit is tenminste een
loopparcours dat tot de verbeel
ding spreekt, in tegenstelling tot
de industrieterreinen en brede la
nen die je tijdens zo’n Antwerp
10 miles doet. En geef toe: wil je
echt 25 euro betalen om af te zien?’
In de polders weten ze tenminste
hoe ze zure benen moeten zal
ven. Op de route kom je jezelf let
terlijk tegen: elke honderd meter
wordt een van de deelnemers per
soonlijk aangemoedigd met krijt
verf op de weg: ‘Komaan Guido!
Go go Nico! Allez Bert!’ Het is ver

dorie opletten waar je je rochels
laat neerkomen.
En ondertussen in Antwerpen...

De Antwerp 10 miles & marathon
telde dit jaar in totaal een record
aantal van 41.300 deelnemers, en
80.000 toeschouwers langs het
parcours. Er waren volgens het
Vlaams Verkeerscentrum minder
verkeersproblemen dan de voor
bije jaren, al was er nog stevige
hinder rond de start en aan
komstzone en het knooppunt
SintAnna op Linkeroever, vooral
door zoekende autobestuurders.
Om het op z’n Zandvliets te zeg
gen: ollemol gene lest van.
Om te weten met welke tijd Guido
over de finishlijn kwam:
http://polder10miles.be

Tunnels

‘Ach, die tunnels, die heb je onder
tussen toch wel al gezien’, zegt
Inge Verschueren (40). Ook zij
heeft het wel gehad met de Ant
werp 10 miles. En zo heeft ieder
een hier zijn reden om in Zand
vliet en niet in Antwerpencen
trum te zijn. ‘Wie wil er nu tussen
42.000 anderen lopen?’, zegt Ceci
lia Debacker (57). Bert Wouters
(39) vindt het zoeken van parkeer
plaats en zijn borstnummer al een
wedstrijd op zich. En Nico Bollens
(65), nochtans een 10 milesfan
van het eerste uur, heeft ook afge
haakt. ‘In 1987 was ik nog 36ste!
Maar ja, toen waren er ook maar

De Antwerp
10 miles telde dit
jaar een record
aantal van 41.300
deelnemers. De
Polder 10 miles een
record van 48 deel
nemers

Op het parcours
kom je letterlijk
jezelf tegen: elke
deelnemer wordt
in krijtverf aange
moedigd. ‘Komaan
Guido!’

Twee lopers
op intensieve
Twee lopers zijn tijdens de
Antwerp 10 miles onwel gewor
den en moesten worden gereani
meerd. Een vrouw van 59 jaar
werd onwel in de Waaslandtun
nel. De fietsploeg van het Rode
Kruis was daar net ook en kon
haar reanimeren. Ze werd met
de MUG overgebracht naar het
UZA. Even later kwam een man,
ook 59, vlak voor de Waasland
tunnel in de problemen. Ook hij
werd met de MUG weggebracht.
In totaal hebben honderd Rode
Kruisvrijwilligers een tweehon
derdtal mensen verzorgd. Meest
al vanwege blaren, spierletsels
en omgeslagen enkels. (gva)

