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Tom Boonen-gekte
uit zich in stormloop
op zweetbandjes

Meester in de
chocoladekunst
Bruggeling Pol De Schepper mag zich voortaan
Belgian Chocolate Master noemen. Met een indrukwekkende chocoladecreatie wist hij op de vakbeurs
Chocoa in Brussels Expo de vakjury te overtuigen.
Thema was surrealisme. ,,Ik heb de twee zaken verbeeld die in mijn leven zeer belangrijk zijn: een vrouw
en een paard’’, aldus de laureaat. In oktober mag de
Brugse chocolatier ons land vertegenwoordigen op de
World Chocolate Masters in Parijs, een initiatief van
chocoladegigant Barry Callebaut. Aan de nationale
selectie namen elf chocolademakers deel. Naast een
spectaculaire surrealistische creatie moesten zij de jury
overtuigen met pralines en chocoladetaart. Een andere
prijs, de Belgian Creativity Award, ging naar de Brusselse chocolatier Sébastien Courlit. (ARG)
www.worldchocolatemasters.com
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Polsbandjes
uitverkocht

Dexia maakt instappen
gemakkelijker.

De Tom Boonen-gekte is helemaal losgebarsten. De
zweetbandjes die hij droeg in de Ronde van Vlaanderen
en Parijs-Roubaix zijn supergegeerde hebbedingetjes. Bij
Quick Step stond de telefoon gisteren roodgloeiend,
maar de bellers vingen bot. De hele voorraad is
inmiddels de deur uit. ,,We hebben het succes wat
onderschat’’, luidt het. Een volgende lading wordt
verwacht tegen de Ronde van Frankrijk.
Freddy VERMOERE
aat een sporticoon met een
nieuw gadget voor de dag
komen en je kan er gif op
innemen dat de modale sportliefhebber de volgende dag naar de
winkel holt. De bandana van Museeuw vloog de deur uit en met de
gele polsbandjes van Lance Armstrong ging het nog harder. Het
zweetbandje van Tom Boonen
lijkt alle records te gaan kloppen.
Bij Quick Step, de ploeg van
Boonen en producent van laminaat-parket, is men verrast met
dit succes. ,,Dit hadden we inderdaad niet verwacht’’ zegt Ro De
Jonckere. ,,Die zweetbandjes hebben we een week of twee, drie geleden voor het eerst te koop aangeboden nadat ‘onze’ renners ermee
rondreden. We hadden er een
vierhonderdtal in voorraad en die
waren in een mum van tijd de deur
uit.’’
Op dat ogenblik had Boonen ze
niet eens gedragen. Dat deed hij
voor het eerst tijdens Vlaanderens Mooiste. ,,Toen was het hek
van de dam. Uiteindelijk hebben
we het artikel van onze site moeten halen, waar het bij de merchandising stond. De voorraad is
uitgeput en we wachten op een
nieuwe lading. De vraag blijft
maar toenemen en de wachtlijst
beloopt al enkele honderden. Dat
hebben we nog nooit meegemaakt.’’
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Vooral in België
De zweetbandjes zijn over enkele maanden opnieuw te krijgen
(in geel en rood) en kosten per set-

je ongeveer 7 euro. Boonen won
telkens met ‘geel’, dus zijn het ook
deze die gevraagd worden.
Manager Bart Vanschijndel
van Le Coq Sportif, de kledingsponsor van Quick Step-Innergetic en producent van de zweetbandjes, is vanzelfsprekend opgezet met de interesse voor de zweetbandjes. ,,Vooral in België is de
vraag enorm, want Boonen heeft
hier zo stilaan de status van halfgod bereikt. Elders speelt dat toch
minder.’’
Het Franse merk Le Coq Sportif is, mede dankzij Quick Step,
weer helemaal terug. Het merk,
bekend om de haan in het logo,
bestaat al bijna een eeuw en was
met name in de jaren zeventig en
tachtig zeer gewild. Yannick Noah won in 1983 – gekleed in Le
Coq Sportif – Roland Garros en
werd vanaf dan het bekendste
boegbeeld van het merk. De jaren
negentig waren minder, maar dat
dipje lijkt weer helemaal vergeten.
Met dank aan de sterren. Zo
droeg in het tennis Justine Henin
een paar jaar geleden tenniskleren
van Le Coq Sportif. Nu heeft Jennifer Capriati die fakkel overgenomen.
De fiets- en tenniskleding van
Le Coq Sportif is voorlopig niet in
België te verkrijgen, maar wel in
Nederland. ,,In België zijn er van
Le Coq Sportif alleen schoenen te
vinden’’, zegt Bart Vanschijndel.
,,Toch blijkt ook in deze niche het
succes van Boonen voor een stijgende verkoop te zorgen. Tegen
de zomer van 2006 moet de fietsen tenniskleding van Le Coq
Sportif ook hier te koop zijn.’’
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IN DE KIJKER
■ Het Nederlandse trio Luv’ is
weer bij elkaar. Patty Brard, Josée
Hoebee en Marga Bult hebben hun
slepende ruzie bijgelegd. De meisjes
gaven op de verjaardag van hun
oud-producent Hans van Hemert
een spetterend optreden: Waldolala en Trojan Horse klonken door
de studio alsof er nooit een vuiltje
aan de lucht
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was.
■ Pamela Anderson haat reality-tv. De rondborstige babe (38) beweert zelfs dat ze al meerdere
voorstellen voor een eigen reality-soap van de
hand wees. ,,Ik kijk niet veel tv’’, vertelt ze, ,,Maar
als ik dan toch kijk, heb ik
geen zin om gewone mensen
te zien.’’
■ Actrice Liz Hurley be©REUTERS
kent dat kritiek van de pers
haar ráákt. ,,Ze schreven zelfs dat mijn baby lelijk
was’’, zegt ze, ,,Dat verdien ik niet: ik ben een behoorlijk aardig mens.’’ De filmster eist nu dat al
haar interviews opgenomen worden op band en
©REUTERS
wil zelfs enkele artikels zélf schrijven.

KOM VOOR 31 MEI 2005 MET NIEUW KAPITAAL EN BETAAL 0 % INSTAPKOSTEN OP
DE BELEGGINGEN GECOMMERCIALISEERD DOOR DEXIA BANK.
Hebt u beleggingen bij verschillende banken? Dan zijn er heel wat redenen om te overwegen ze te
centraliseren bij één bank. Uw beleggingsportefeuille is zo makkelijker te overzien en is evenwichtiger
opgebouwd. En u betaalt minder kosten. Bij Dexia Bank kunt u bovendien rekenen op een persoonlijke
begeleiding door uw relatiebeheerder. Er is altijd een agentschap van Dexia Bank bij u in de buurt,
waar u uw keuze kunt maken uit beleggingen die hun verdiensten al bewezen hebben. Maak het uzelf
dus gemakkelijk én profiteer van ons tijdelijk aanbod. Meer info hierover in uw Dexia
Bank-agentschap of bel het gratis nummer 0800 97 267.
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