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Kussen voor de kunst
Wie heimwee had naar de nieuwjaarszoenen of gewoon een
tong wilde draaien, kon gisteren terecht in het Mechelse
kunstencentrum nOna. De Spaanse kunstenares Aitana
Cordero zoekt honderd vrijwilligers die een anonieme
jongedame willen kussen. Een twintigtal onverbiddellijke
zoeners, vooral mannen, kwam opdagen. «Alles voor de
kunst», luidde het —niet altijd even gemeend.
Aan de deur hangt een bordje ‘Hier binnen voor de zoeners’. In de cafetaria valt
meteen op dat vooral mannen op de oproep zijn ingegaan. De ene is al wat zekerder van zijn adem dan de andere, want de pepermuntjes
worden stiekem uit de
broekzakken gehaald. Eentje
glipt zelfs de toiletten in om
zijn tanden te poetsen.
De drie vrijgezelle vrienden
Stijn (24), Bart en Dries (beiden 21) wachten geduldig
hun beurt af, vooraleer ze
een kamer binnengaan waar
ze — onder het oog van de
camera — een anonieme jongedame mogen zoenen.
Choreografe Cordero geeft
tekst en uitleg: «Dit project
kadert in ‘3 ways to master a
kiss or a twentyfiveminutes
kiss at your neck’, een dansvoorstelling en een videoinstallatie. Bedoeling is dat
de beelden worden uitgezonden op publieke tvzenders. Want ik hou ervan
om de grenzen van intimiteit
tussen twee onbekenden af
te tasten. Alle kussen zijn
toegestaan.»

Superintiem
Luttele minuten later komen
de vrienden een voor een
buiten. «Ik heb gewoon een
brave kus op de mond gegeven», aldus Bart. Zijn vrienden gingen voluit voor de
‘French kiss’. «Het was super-

De Spaanse artieste
Aitana Cordero zoekt
100 vrijwillige zoeners.
intiem. Alsof we elkaar écht
graag zagen. Wat een fantastische ervaring!» Nieuwsgierig, maar vooral uit plichtsbesef, geef ik me als kusvrijwilliger op. Cordero draagt
me op om vooral niet te praten en plots staat een beeldschone jongedame voor mijn
neus. Denkend aan vrouw en
kind, hou ik het wijselijk bij
de Eskimo-variant.
Een nachtzoen voor het slapengaan, een vriendschappelijke kus op de wang of gewoon een stevige knuffel...
allen passeerden ze gisteren
de revue in nOna. Wie zijn
kans nog wil wagen, zal er
wel een trip naar Amsterdam voor over moeten hebben. De dansvoorstelling zelf
gaat op 4 maart in première
in kc nOna tijdens het nO
new artists!festival. Meer
info: www.nona.be.
(JR) Foto Legreve

Kikker in prins veranderen
kan gevaarlijk zijn
Vijftig Amerikaanse kinderen zijn ziek geworden nadat ze een
kikker probeerden te kussen zoals het prinsesje Tiana in de
nieuwste Disneyfilm ‘The Prinsess and the Frog’. Ze hoopten zo
ook hun prins te vinden. De kinderen, allemaal jonger dan tien
jaar, raakten door de kikkerkus besmet met salmonella en moesten met hevige diarree en misselijkheid in het ziekenhuis
worden opgenomen. Vele
kikkers hebben immers
een giftige huid en het
is dus gevaarlijk om
hen aan te raken.
«Salmonella kan levensgevaarlijk zijn,
dus pas hier heel goed
mee op», waarschuwen dokters.
(KS) Foto iStock

Lijk lottowinnaar teruggevonden
in betonnen muur
In Miami is het lijk van de 43-jarige lottowinnaar Abraham
Shakespeare teruggevonden in de betonnen muren van het
huis van zijn boekhoudster. Het lichaam was in de beton
ingemetseld. De voormalige truckchauffeur, die vier jaar
geleden 22 miljoen euro had gewonnen met de Lotto, was
sinds 9 november 2009 vermist. De speurders spreken van
een «koelbloedige moord». (KS)

Driekwart kinderen gelooft in ufo's
Drie op de vier kinderen denken dat ufo’s echt bestaan. En
een op de drie is er zelfs van overtuigd dat hun leraren buitenaardse wezens zijn. Dat blijkt uit een enquête bij Britse
leerlingen tussen 5 en 16 jaar. Voorts denkt 72 % dat marsmannetjes en andere buitenaardse wezens vredelievend zijn.
Daarentegen is het erg bedroevend gesteld met de kennis
over het heelal. Negen van de tien jongeren slaagden er niet in
om de acht belangrijkste planeten - Mercurius, Venus, Aarde,
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus - te benoemen.

Pool speelt 4 dagen non-stop piano
Een Poolse pianist, Romuald Koperski, heeft een
concert van 103 uur en 8 seconden gegeven, goed
voor een wereldrecord. Het meer dan vier dagen
durende optreden vond plaats in een shoppingcentrum in Gdansk. De pianist had recht op vijf
minuten pauze per uur. Hij probeerde die pauzes
op te sparen om langer rust te nemen en at en
dronk zo weinig mogelijk om geen tijd te verspillen. Koperski
beëindigde het concert zondagavond. De Hongaar Charles Brunner was eerder recordhouder met 101 uur en 7 minuten. Foto EPA

Zelfmoordterroriste maakt 41 doden in Irak

PROFESSOR GROEPSDYNAMICA OVER LIEFDES
SRIVALEN IN ENGELSE NATIONALE PLOEG
Wel meer topvoetballers
gaan voor
vrouw van ploegmaat...

«Ze moéten ssamen
onder de douuche.
En dat is ook de oplosssing»

Heibel in de kleedkamer van de Engelse nationale
ploeg. Kapitein John Terry (29) bezwangerde de
ex van ploegmaat Wayne Bridge (29). Een sappig
schandaal, maar hoe moet het verder met het
team, vier maanden voor het WK? Professor
Groepsdynamica Frank Van Overwalle: «Liefdesintriges zijn eigen aan elke werkvloer. In bedrijven
is elkaar ontwijken de meest gekozen strategie
onder rivalen. Maar een elftal moét wel samen
onder de douche. En daar zit ook net de oplossing.»
KATRIEN DE MEYER EN
VALERIE HARDIE
Beroering in Groot-Brittannië.
Zelfs minister van Sport Gerry
Sutcliffe mengt zich: «Terry is een
fantastische speler en een goede
kapitein, maar als kapitein van
Engeland heb je een grotere verantwoordelijkheid voor het land.»
Vorig jaar werd John Terry —
getrouwd met zijn jeugdliefde
Toni — nog uitgeroepen tot ‘Vader
van het jaar’, als voorbeeldige
papa van hun tweeling van 3 jaar.
Vrijdag lekte uit dat de centrale
verdediger aan de rol was gegaan
met Frans lingeriemodel Vanessa

TERRY HEEFT TWEE
OPTIES: TIJDELIJK
STOPPEN ALS
AANVOERDER, OF
IN HET OPENBAAR
SORRY ZEGGEN
Perroncel (33), de vriendin van
ploegmaat Wayne Bridge. Dat
koppel was — afhankelijk van welke tabloid je leest — net gesplit of
nog net niet gesplit, toen het
model in oktober zwanger werd
van van Terry. De abortus vond
enkele weken later plaats, naar
verluidt betaald door en op aandringen van Terry. De kapitein
deed er alles aan om het nieuws
uit de media te houden. Vanessa
zou zwijggeld gekregen hebben
en via de rechter verkreeg Terry
een publicatieverbod, dat het Brits
hooggerechtshof afgelopen vrijdag toch ophief. «De heer Terry is
enkel ongerust over het verlies
van zijn sponsorcontracten», liet
de rechter optekenen.

Abortus
De hamvraag: Kan Terry nog aanvoerder blijven? Is er bij de rest
van het team nog loyauteit voor
een kapitein die onder de duiven
van zijn ploegmaat schiet? Een
ploegmaat die met een aanslepende knieblessure thuis zit? Drie
van Bridges collega’s bij Manchester City droegen afgelopen zondag
alvast het opschrift ‘Team Bridge’
op hun shirt, om duidelijk te maken welke kant zij kiezen. De man
die over Terry’s positie beslist, is
de bondscoach van Engeland Fabio Capello. Een katholieke Italiaan die fel tegen abortus gekant is.
Donderdag vliegt hij naar GrootBrittannië voor een gesprek.
Kleedkamerruzies en nog maar
vier maanden te gaan tot de start

van de Wereldbeker in ZuidAfrika. VUB-professor Frank Van
Overwalle, sociaal psycholoog en
specialist groepsdynamica vindt
het alvast een interessant sociaal
experiment. «Hoe dit team samen
kan blijven? Ik zie maar twee
opties. Eén: de leider moet eruit,
tenminste tot alles bekoeld is. Dat
zie je ook bij loyauteitscrises in het
zakenleven of in de politiek.
Herinner je de ‘ontluizingsperiode’ van Yves Leterme als premier.
Kan de ploeg zo’n topspeler niet
missen op het WK? Dan kunnen
ze hem nog wel opstellen, maar
zeker niet als aanvoerder. Optie
twee: Terry kan zich verontschuldigen in een publieke schuldbekentenis en opnieuw het
vertrouwen vragen van zijn team.
Zolang dit conflict niet duidelijk
uitgeklaard is, zullen de groepsprestaties eronder lijden. Vertrouwen is een conditio sine qua non
voor een leider, zeker in een
ploegsport.»

Foto’s PN/Franklin/EPA/AP/
Getty/Daily Mail/SkySports

te klaren via groepsgesprekken.
«Niet nodig. Marc heeft zich altijd
als een grote jongen gedragen. Hij
zag in dat er in Vlaanderen meer
vrouwen dan kerken zijn. Hij
dacht ‘ik kies me wel een ander’.
Maar als Leo of Marc een goal
maakte, zag je het goed. Die twee
liepen nooit op elkaar af met
felicitaties. Er was altijd
die afstand.»
Hugo Broos, toenmalig ploegmaat van
Van der Elst en
Degryse, herinnert zich ook
nog de wrevel
tussen
de
twee. «Maar
wij als spelers namen
geen
standpunt in.
Het is normaal dat je
met de één altijd closer bent
dan met de ander,
maar we hebben
ons allemaal professioneel
gedragen.
Daar komt
het op dat
moment
op aan.»

MICHEL PLATINI
In Washington was gisteren bijna
geen ziel te bespeuren die écht tevreden was met de budgetvoorstellen
van Obama. En al zeker niet langs
Republikeinse kant. Obama leek er
immers een kleine sport van gemaakt
te hebben om zowat alle (prestige-)
projecten van zijn voorganger Bush
de nek om te draaien. Zo zal onder
meer de belastingverlaging voor rijke Amerikanen niet verlengd worden
en bevriest hij de uitgaven voor sommige overheidsprogramma’s voor
liefst drie jaar. De geplande bemande
missie naar de Maan van het ruimtebureau Nasa gaat bovendien de diepvriezer in. De besparingen moeten er
mee voor zorgen dat het begrotingstekort naar beneden gaat. Dat komt
dit jaar al uit op 1.600 miljard dollar.
Dat is nog 150 miljard dollar meer dan
vorig jaar, toen al het grootste tekort
sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor
2011 verwacht Obama dat het tekort
nog ‘slechts’ 1.267 miljard dollar zal
bedragen.

In de jaren tachtigmaakte de eerste vrouw van MICHEL
PLATINI een privétransfer naar JEAN-FRANÇOIS LARIOS.
De twee heren waren ploegmakkers bij Saint-Etienne.
Larios won in de liefde, maar verloor in het spel. Toen het
nieuws bekendraakte, bereidden de twee het wereldkampioenschap van 1982 in Spanje voor. Larios moest het
oefenkamp én de ploeg Saint-Etienne verlaten.

LEE CHAPMAN

n 1992 verhuisde ERIC CANTONA van Leeds United naar
grote concurrent Manchester United. Voor een spotprijsje. Naar verluidt wilden de ploegmaats af van het Franse
enfant terrible, omdat Cantona een slippertje had
gemaakt met de eega van hun collega LEE CHAPMAN. De
geruchten over overspel verspreidden zich snel: de Leedsaanhang maakte er zelfs liedjes over.

FRANK RIJKAARD

(JF/GVV) EPA

Ondanks het immense begrotingstekort zet Obama niet
zwaar het mes in de uitgaven.
De begroting komt daardoor
zelfs 3% hoger uit dan
de circa 3.721 miljard
dollar in het lopende
jaar. «Zolang Amerika
niet terug aan het werk
is, zal mijn regering

Amerikaanse president
past voor Europese top

FRANCO BARESI

Het gebekvecht rond de vraag of de
Europese Unie haar volgende top in
Madrid of in Brussel moet organiseren, kan stoppen. Want Barack
Obama, de eregast waar de ruzie om
draaide, heeft bedankt voor de trip.
De jaarlijkse samenkomst van de EUleiders die voor mei staat gepland,
vindt normaliter plaats in Madrid.
Spanje oefent op dat moment immers
het halfjaarlijkse voorzitterschap uit.
Maar omdat er intussen ook zoiets
bestaat als een Europees president —
onze eigen Herman Van Rompuy —
gingen er in de Europese gelederen
stemmen op om het evenement te
verhuizen naar diens standplaats
Brussel. Tot groot ongenoegen van de
Spaanse regering, die haar eigen

... maar je kan ook netjes
je beurt afwachten
Ze zijn nu al alle twee met pensioen, maar in 2001 waren
STEFAN EFFENBERG en THOMAS STRUNZ niet elkaars
beste vrienden. Ze speelden wel beiden bij Bayern
München, maar daar stopte het dan ook. Reden voor die
moeizame relatie lag bij mevrouw Claudia Strunz, die in
2004 mevrouw Stefan Effenberg werd. Of Claudia al een
relatie had met de Duitse international terwijl ze nog
samen was met Strunz, maakte deel uit van veel speculaties, maar officieel zou Effenberg netjes zijn beurt
afgewacht hebben.

Geen felicitaties

niet rusten», luidde de boodschap. Zo
komen er wél belastingvoordelen
voor bedrijven die nieuwe werknemers in dienst nemen, krijgen werklozen meer steun en wordt extra geld
uitgetrokken voor de vele staten die
al geruime tijd geen cent meer in de
schatkist hebben zitten. «We geven
alleen geld uit aan dingen die we
nodig hebben», zei Obama.
Het Amerikaanse Congres buigt zich
de volgende weken over de begrotingsplannen van Obama. De Republikeinse oppositie belooft alvast met
scherp te schieten. «De president
moet met een strenger plan op de
proppen komen om de begrotingscrisis te bezweren», liet de Republikeinse senator Judd Gregg gisteren al
verstaan. «Deze begroting bevat meer
uitgaven, meer leningen en meer
belastingen.»

Werklozen

In 1993 deed AC Milan plots FRANK RIJKAARD van de
hand. Zonder boe of ba. Vreemd, want Rijkaard was een
sterkhouder bij de rossoneri. Het gerucht gaat dat AC
Rijkaard aan Ajax verkocht omdat de Nederlander een
relatie had met de vrouw van Italiaans sterspeler FRANCO BARESI. Pittig detail: Maura Baresi beviel in januari
1991 van Edoardo, een jongen met een donkere huid. Hij
zou de vrucht zijn van de buitenechtelijke relatie.
De ruzie tussen de twee voetballers zette zich door tot in
de kleedkamer van AC Milaan. Het gebekvecht eindigde
naar verluidt pas toen directeur Galliani en voorzitter
Berlusconi de kant kozen van de bedrogen Italiaanse
echtgenoot, met de transfer van Rijkaard als gevolg.

Collega’s of vrienden die amoureus elkaars vijver leegvissen, vind
je overal. «In vriendengroepen of
in bedrijven kiezen rivalen er
meestal voor elkaar te ontwijken. Gebeurt het in
vrijetijdsgroepen als een
loopclub of een duivenmelkersbond, dan zie je
vaak een splitsing in
twee groepen.»
«Maar ontwijken en
splitsen is geen optie
voor een nationaal
voetbalelftal met amper 20 leden uit de Aploeg. Die moéten passen doorgeven, die moéten
samen onder de douche. Het voordeel van zo’n klein groepje is dus
dat zo’n situatie niet lang kan blíjven verrotten. De groepsleden
vinden elkaar sneller terug, eens
alle emoties en twijfels op tafel
zijn gegooid.»

derden bedevaarders daarheen om
het einde van een veertig dagen
durende rouwperiode te vieren.
De voorbije dagen vonden al verschillende bomaanslagen op pelgrims
plaats. Het Iraakse ministerie van
Binnenlandse Zaken waarschuwt
voor nog meer aanslagen op het einde
van de week, wanneer het hoogtepunt
van de bedevaart bereikt wordt. (SVD)

OBAMA LEGT BEGROTING
VAN 3.834 MILJARD DOLLAR VOOR
De staatskas van de Verenigde Staten
blijft ook volgend jaar nog in
behoorlijk vieze papieren zitten.
Dat blijkt uit de nieuwe begroting
van de regering-Obama. Daarin
vraagt de president voor volgend jaar
liefst 3.834 miljard dollar. Het gigantische tekort zou bescheiden moeten
zakken naar 1.267 miljard dollar.
Daarvoor schrapt Democraat Obama
onder meer 120 — hoofdzakelijk
Republikeinse — projecten.

ERIC CANTONA

Op tafel gooien

Een Belgische coach die kan meespreken over liefdesrivalen in zijn
kleedkamer, is Henk Houwaart,
trainer van Club Brugge in het
midden van de jaren ’80. Leo Van
der Elst begon een relatie met
Leentje, de vriendin van zijn
ploegmaat Marc Degryse. Verschil
is wel dat zij hiërarchisch op gelijke voet stonden. «Ik heb die situatie maar één keer meegemaakt»,
vertelt Houwaart, «maar prettig
was het niet. Gelukkig vormden
de spelers bij ons geen clans en leden de resultaten er niet onder.»
Houwaart probeerde de lucht niet

Bij een zelfmoordaanslag in het
noordoosten van Bagdad (Irak) zijn
gisteren minstens 41 mensen om
het leven gekomen. Er vielen ook
106 gewonden.
Een vrouwelijke terroriste liet haar
bomgordel ontploffen te midden van
een groep sjiitische pelgrims die op
weg waren naar de heilige stad
Karbala. De hele week trekken hon-

John Terry is lang niet de eerste topvoetballer
die het aanlegt met de vrouw van een ploegmaat. Tot nog toe eindigden de pittige
histories veelal met een gedwongen afscheid
van de ‘bedriegers’ bij hun toenmalige ploeg.

JEAN-FRANÇOIS LARIOS
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premier José Luis Rodríguez Zapatero graag gastheer zag spelen voor de
speciale genodigde uit de VS. De
rechtse Spaanse krant ‘ABC’ stak de
vinger diep in de wonde toen ze vorige week meldde dat Obama zelf liever
naar Brussel zou reizen dan naar Madrid. Maar gisteren liet het Witte Huis
blijken dat het geen scherprechter wil
spelen in Europese stammentwisten.
Obama komt waarschijnlijk helemaal
niet, luidde het daar. De officiële
reden voor die beslissing is dat het
Amerikaanse staatshoofd de voorbije
maanden al genoeg heeft gereisd en
zijn verplaatsingen een beetje wil inperken. In zijn eerste twaalf maanden
bezocht Obama 21 landen — meer
dan om het even welke voorganger
deed. (GVV)

127 kilo kwijt maar nog steeds de dikste

Spelers Manchester
kiezen partij

Bridges collega’s bij Manchester
City maakten zondag alvast duidelijk wiens kant zij kiezen. Deze
Carlos Tevez en nog twee andere
spelers toonden de supporters én
de camera’s hun shirts met het
opschrift ‘Team Bridge’.

John Terry (rechts) bezwangerde de vriendin — of op dat moment nét de ex-vriendin — van Wayne Bridge.
De twee moeten normaal binnen
b
vier maanden samen spelen op het WK in Zuid-Afrika.
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STEFAN EFFENBERG

De Brit Paul Mason — beter bekend als ‘de dikste man ter wereld’ — is 127 kilogram afgevallen. Mason weegt nu nog 311,1 kilogram, maar is zijn weinig
benijdenswaardige titel nog niet kwijt. Volgens vrienden is hij wel vast van
plan om nog verder af te vallen. Mason werd onlangs naar een ziekenhuis
overgebracht in Chichester, in het zuiden van Engeland. Daar kreeg hij een
levensreddende bypass-operatie aan de maag. Foto Kos

THOMAS STRUNZ
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