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Dagzwemshort,dag (balorige) jongeren

femKe vAn gARDeRen
brussel

MethetNetepark in
Herentals is eropnieuw
eenzwembaddat
zwemshorts verbiedt. ‘Om
hygiënischeredenen’, is de
officiëleuitleg. Maar inde
praktijkblijkt zo’nverbod
ookeenmakkelijk excuus
om,met succes, balorige
jongeren teweren.

Elio Di Rupo gaf het goede voor-
beeld aan de jonge generatie.
Zwemmen doe je in een slip, niet
in een short. Ook in het Netepark
in Herentals. Daar geldt sinds dit
jaar een nieuwe dresscode.
Bikini’s, badpakken en aanslui-
tende zwembroeken zijn er toege-
laten. Zwemshortsniet. Bronvoor
commotie afgelopen weekend.
Bezoekers pikten het nieuwe ver-
bod niet en heel wat overtreders
werdenuit het bad gevist. De poli-
tiemoest tussenkomen.
Uit recente cijfers van het

Vlaams InstituutvoorSportbeheer
en Recreatiebeleid blijkt dat lang
niet alleenhetNeteparkbij deklei-
nere zwemslip zweert. In 83 pro-
centvande 104ondervraagdeover-
heidsbaden in Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
was in 2012 een lange zwemshort
tot over de knie niet toegelaten. In
24 procent mocht een short, kort
of lang, helemaal niet. De reden?
Hygiëne, blijkt na een korte rond-
vraag. Dat zeggen ze ook in
Herentals. “Wewillenonzebezoe-
kers de best mogelijke waterkwa-
liteit garanderen”, klinkt het daar.
Maarhoeonhygiënischkaneen

zwemshort zijn? Dat lijkt bestmee
te vallen, leert een telefoontjenaar
Rudy Calders van het Provinciaal
Instituut voorHygiëne. Hijneemt
maandelijks stalen in de
Antwerpse baden. Ook het
Netepark werd door hem gecon-
troleerd, en daar was voordien
geen enkel probleemmet de kwa-
liteit van het water.
“Als eenzwemshortuitsluitend

voor zwemactiviteiten wordt
gebruikt,danvervuilthetnietmeer
dan een nauwaansluitend
broekje”, stelt hij. Volgens hem
worden shorts wel sneller voor
andere doeleinden gebruikt,
belandt zosnellergras, zand, enzo-
voort inhetbad. Ookhet feit dat er
een onderbroek onder wordt
gedragen, isniet hygiënisch. Maar
dannog is er geengrootprobleem.

“Onze zwembaden zijn hier op
voorzien. De waterzuiveringssys-
temenkunnendit vuil gemakkelijk
aan”, zegt hij.
Calders ziet geen reden tot het

plotseverbodvoorzwemshorts.Er
zijn volgens hem ook heel wat
andere dingen die het zwembad-
watervervuilen. Bijvoorbeeldzon-
necrème, cosmetica, en sinds de
afschaffingvandebadmuts,haren.
Calders zelf gelooft maar in één
regel, en die luidt: douchen. “Te
veelmensen duiken zo het zwem-
bad in. Dat is pas echt onhygië-
nisch.”
Dat het in de praktijk niet altijd

omdatbadwaterdraait, bewijstDe
Warande in Wetteren. In dat
zwembad werd twee jaar geleden
een shortverbod ingesteld. Niet
alleen om hygiënische redenen,
geeft directeur Rudy Vander
Heyden vandaag toe. Het was een
manier om de overlast met jonge-
ren aan te pakken.
“Die probeerden het bad en de

bar in te palmen, vielen mensen
lastig, enzovoort. De politiemoest
geregeld tussenkomen. Daarom
hebben we beslist om nieuwe
regels in te voeren. Een daarvan
luidde: geenzwemshortsmeer. De
jongeren in kwestie smokkelden
immersheelwatdingenbinnen in
de zakken daarvan.” Dat bleken
geen zand of gras te zijn, maar
mesjes of aanstekers. Het heeft
gewerkt, zegt de directeur. “Het is
vandaag veel rustiger.”
Het shortverbod blijkt dus ook

eenofficieel smoesje, eenwelkome
dekmantel om drempels te creë-
ren voor balorige jongeren, want
met die hygiëne lijkt het immers
wel mee te vallen. Spijtige van de
zaak is dat dat lapje textiel een
effect heeft opeenveelmeermen-
sen dan alleen die probleemjon-
geren. Alle jongeren, en ook vol-
wassenen moeten nu, willens
nillens,eenspeedoaan. Nietomdat
ze dat mooi vinden, maar omdat
hetmoet.Alszedaarvoorschroom
hebben,dan isdat jammer.Vooral
bijmoslimjongerenzouhetmoei-
lijk liggen om zo’n onthullend
broekje te dragen.
Najim Einauan, coördinator

van het Platform Marrokaanse
Jeugdwerking, betreurt de maat-
regel. “Hygiëne is nodig. Maar
overlast moet op een effectieve
manier bestreden worden”, vindt
hij. “Door zo’n shortverbod in te
stellen,wordt, onder andere voor-
wendselen, eenveel grotere groep
geviseerd. Dat kan niet. Willen
zwembaden probleemjongeren
weren, dan moeten ze dat doen
door henzelf aan te pakken.”

Bemiddelaarmoet slachtoffers inmediabeschermen

jAn DeBAcKeRe
brussel

Eenbemiddelaar zouniet
alleengoed zijn voor
slachtoffersmaarookvoor
journalisten. Dat is eenvan
deaanbevelingennaeen
onderzoekoverde relatie
tussenpers en slachtoffers.

Onderzoekers van de Antwerpse
en Leuvense universiteit analy-
seerdenopvraagvanministervoor
Media Ingrid Lieten (sp.a) en
minister voor Welzijn Jo
Vandeurzen (CD&V), bijna 1.400
artikelsuitdeVlaamsekrantenen
items uit de nieuwsuitzendingen

vanVRTenVTM.Ze interviewden
ookdertig journalistenenachttien
slachtoffers of hun familie.
Volgens de onderzoekers res-

pecteren de media de deontologi-
sche regels over privacy vrij goed.
“De media beschermen in vele
gevallendeanonimiteitvanslacht-
offers enoverdrijvenniet onnodig
wat sensatie betreft.”

Al betekent dat niet dat er geen
foutengemaaktworden. Zogaven
sommige slachtoffers tijdens de
interviews aan dat ze geen toe-
stemming hebben gegeven voor
het gebruik van beeldmateriaal of
dathunprivacygeschondenwerd.

Betere vorming
Om zulke problemen op te lossen,
stellendeonderzoekers een resem
aanbevelingen voor. Zo zou een
bemiddelaar de communicatie
kunnenstroomlijnenenerbijvoor-
beeld voor zorgen dat slachtoffers
ofhunnabestaandengeentientele-
foontjeskrijgenvanevenveelmedia.
Mediaenjournalistenzoudenop

hunbeurtmoetenwerkenaaneen
proactiefslachtofferbeleidenbetere

vorming op het vlak vanmedia en
ethiek.

Meer tijd voor klacht
Ook de raad voor de journalistiek
kan een grotere rol spelen door te
werken aan zijn bekendheid en de
drempelverlagenomeenklacht in
te dienen.De raad kondigde al aan
dat slachtoffers voortaan zestig
dagen de tijd hebben voor een
klacht. Totnutoewasdatmaarder-
tigdagen.
Lieten enVandeurzen overhan-

digdenhet rapport gisteren aande
hoofdredacteurs van de verschil-
lende media. Ze willen dit najaar
met hen kijken hoe de aanbevelin-
gen indepraktijkkunnenomgezet
worden.

‘Een zwemshort
zit gemakkelijker,
ziet er beter uit
dan een
zwemslip. die zit
te strak. Ik draag
nooit een
zwemslip tenzij
het echt moet’
Kjell sTeffens (15)

‘Ik schaam me
tussen zo veel
volk met een
zwemslip. Het zit
iets te strak. Ik ga
ook nooit
zwemmen op
een plaats waar
de zwemshort
verboden is’
DuRAn mAnuel (19)

‘Ik draag nooit
een zwemslip.
Een zwemshort is
handiger omdat
het zakken heeft
en is sexyer. In
een zwemslip zit
alles te strak’
eRiK DimleR (20)

‘Met een
zwemshort heb
je niet het gevoel
in een
onderbroek rond
te lopen. Mijn
geloof laat het
niet toe een
zwemslip te
dragen’
AnAs Ben TAliB (15)

KORT

Chauffeurs
onderschatten
ware snelheid
Zes op de tien automobilisten
onderschattenhunwerkelijkesnel-
heidwanneer ze geflitstworden in
de bebouwde kom.Dat zegtmobi-
liteitsclub VAB, na een enquête bij
ruim 1.600 automobilisten. Reden
isdesnelheidsmeterdieveelnauw-
keuriger is dan vroeger. Een snel-
heidsmetermagnooitminderaan-
geven dan de werkelijke snelheid,
maarVABvermoedtdatautomobi-
listen nog al te vaak verkeerdelijk
uitgaanvaneen ruimemarge.

Belgische alpinist
overleden in
Schotland
Een 25-jarige Belgische bergbe-
klimmer is overleden nadat hij op
hetSchotseeilandSkyeeenvalvan
180 meter maakte. Hij probeerde
kampeermateriaal te vangen dat
was gaan vliegen en viel van een
rots. Volgens de Britse krant The
Telegraph bevond de alpinist zich
samenmet drie andere Belgen op
de berg The OldMan Of Storr. De
vierwarenophetmomentvanhet
ongeval net hun tenten aan het
opbreken. (belga)

Volgens het
onderzoek
respecteren media
de deontologische
regels over privacy
vrij goed

Zwembaden zweren niet alleen bij zwemslip om hygiënische redenen
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Nadatniet-essentiële reizen
naarEgyptealwerden
afgeraden,maant Buiten-
landseZakennuookBelgen
aandieniet inkustresorts
verblijven, omhet land te
verlaten.

“Als vader zie ik nu geen goede
redenomnaarEgyptetegaan”,ver-
klaardeminister vanBuitenlandse
Zaken Didier Reynders (MR). Zijn
departement verscherpte gisteren
hetreisadviesnaarEgyptedoorhet
toenemende geweld. Niet toevallig

nadatveiligheidstroepenzondagin
Caïro opnieuw het vuur openden
op een demonstratie van de
Moslimbroeders. Zeker51mensen
werden doodgeschoten. “Er is een
verhoogdveiligheidsrisico,ookvoor
aanslagen”, zegtwoordvoerder Jo-
ren Vandeweyer. “Daarom vragen
weBelgenhet land te verlaten.”

Oranje knipperlicht
Al geldt dat niet voor landgenoten
dieverblijvenindehotelresortsaan
de kust van de Rode Zee en aan de
GolfvanAkaba. Integenstellingtot
landen als Frankrijk en Spanje die
ook afraden om naar die plaatsen
aftereizen.“Hunadviesisstrenger,
maarwijvindenditnietnoodzake-

lijk. In tegenstelling tot de rest van
Egypte zetten we het licht niet op
rood voor de Rode Zee en de Golf
vanAkaba. Hetiseerdereenoranje
knipperlicht: wees alert. Maar die
gebieden liggen vooralsnog ver
genoegvanhet strijdgewoel.”
Opditmomentlogerenongeveer

2.000Belgen inEgyptischekustre-
sorts. In Egypte zijn ook nog 600
Belgen ingeschreven. Wie niet
noodzakelijk in de rest van Egypte
hoeft te zijn, blijft er beterweg.
“We hebben al een tiental tele-

foontjes gekregen van Belgen die
ondanks ons advies toch naar
Egypte vertrekken. Tja, die keuze
blijft natuurlijk een persoonlijke
afweging.”
Tot een evacuatie roept Buiten-

landseZakenvoorlopignietop.Het
ministerie heeft wel besloten om
zijn ambassadegebouw in Caïro te
sluiten uit veiligheidsredenen. Het
personeelwerkt van thuisuit.

Verwaarloosbaar
DeBelgische touroperators volgen
de situatie op. Alleen Club Med
heeft al een tiental annuleringen
ontvangen. “Maar dat is verwaar-
loosbaarals jeweethoeveelBelgen
ernuelkeweeknaardeEgyptische
kust afreizen.” Thomas Cook
besliste eerder zelf om reizen naar
Luxor en Caïro niet te laten door-
gaan. “Maar het merendeel van
onzeklantenzit indekustresortsen
daar zijn geenproblemen.”

Ook reizigers die niet boe-
ken via een touroperator
moeten recht hebben op
schadeloosstellingen en
bescherming, zegt de
Europese Commissie in
een nieuw voorstel. Wie
via internet een reis met
verblijf geboekt heeft naar
een land waar een natuur-
ramp heeft plaatsgevon-
den, of waarvoor de
overheid een negatief reis-
advies gaf, moet die reis
kosteloos kunnen annule-
ren. Het voorstel moet
nog goedgekeurd
worden. (kvDP/BElgA)

reisannulering

Betere
bescherming

Concertticketsmetwinst
verkopenkannietmeer
Brussel — De Senaat buigt zich
vandaag over een wetsvoorstel die
de verkoop van concerttickets met
woekerwinstenverbiedt. DeKamer
keurde het voorstel al in mei goed,
en de verwachting is dat de Senaat
dat voorbeeld volgt.
Met het wetsvoorstel wordt het

verbodenomticketsvancultureleof
sportieve evenementen nog met
grote winst door te verkopen. Die
zwarte handel is al langere tijd een
fenomeen voor populaire evene-
menten.
Wie zijn ticket voortaan wil ver-

kopen,zaldatnietmetwinstmogen
doen. De verkoper moet aangeven
hoeveel hij zelf betaald heeft voor
zijnticketenmagdieprijsalleenmet
enkeleeuro’sverhogenomdeadmi-
nistratievekosttecompenseren.Het
ticket moet sowieso ook altijd aan
een vast bedrag verkocht worden.
Geïnteresseerdentegenelkaarlaten
opbieden via veilingsites als eBay
mag niet meer. Daarnaast verbiedt
het wetsvoorstel ook de georgani-

seerdedoorverkoopendedoorver-
koopmetwinstvangratisgekregen
of gewonnen tickets. Malafide ver-
kopers die op de primaire markt
tickets kopen, dus nog voor de offi-
ciëlevoorverkoopgestart is,worden
ten slotte ookeenhalt toegeroepen.
Gedupeerde kopers die toch te

veelhebbenbetaald,zullendiemeer-

kost steeds kunnen recuperen van
deverkoper. Alsdielaatstedaarniet
wilop ingaan,dreigthijeenboete te
moeten betalen van 250 tot 10.000
euro. De economische inspectie zal
controlerenof denieuwewetnage-
leefdwordt en kan eenpv opstellen
bij eenovertreding. (JDB)

Een toerist tijdenseenritje inGizeh
onderwegnaardepiramides.Veel landen
radennetalsBelgië af omnognaardaar
te reizen.© ANDRE PAIN / EPA

Handelswetenschappenmoet
Limburgsebraindrainstoppen
Brussel—Ondanksderationalise-
ringstendensinhethogeronderwijs
heeft de faculteit bedrijfseconomi-
schewetenschappenvandeUniver-
siteitHasseltdetoestemminggekre-
gen om de richting handelsweten-
schappen in te richten. Op dit
momentwordenbinnendeHasselt-
se faculteit de masteropleidingen
toegepasteeneconomischeweten-
schappen en handelsingenieur
georganiseerd, maar geenmaster-

opleiding met een specifiek prak-
tijkgerichtprofiel.Uithetactieplan
voorLimburg,datnadeaangekon-
digde sluiting vanFordGenkwerd
opgesteld,bleekdathetgebrekaan
zo’n opleiding bijdraagt aan een
braindrainuitLimburg.HetVlaams
Parlement heeft na gelobby vande
Limburgershetlichtopgroengezet
voordenieuweopleiding.Totgroot
ongenoegenvandeandereuniver-
siteiten. (DT/MO)

euro boete riskeert een
malafide verkoper van
concerttickets

250 tot
10.000

OnrustEgypte: adviesomland teverlaten


