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Koningin Mathilde ver
scheen gisterochtend op
krukken bij een werkbezoek
aan de Europese instellingen
in Brussel. ‘Ze raakte ge
wond bij een val’, vertelt
paleiswoordvoerder Pierre
Emmanuel De Bauw. ‘Haar
linkerknie, die niet mag be
wegen, zal nog enkele weken
worden ondersteund

door een spalk.’ Waar en
wanneer Mathilde ten val
kwam, wil het Paleis niet
zeggen. ‘Dat behoort tot de
privésfeer.’

Heeft de koningin zich ver
wond op skivakantie vorige
week? Dat lijkt op het eerste
gezicht onmogelijk. Afgelo
pen maandag – ze ontving
een topvrouw van de VN op
audiëntie – stapte ze nog
ogenschijnlijk vlot door de
gangen van het Koninklijk
Paleis. Maar Guy Verhof
stadt weet meer. Het Euro
pees Parlementslid (Open
VLD) kreeg van Mathilde te
horen dat ze haar blessure
weldegelijk opliep op win
tersportvakantie, toen ze
haar kinderen van de ski
les afhaalde. Het Paleis wil
dat verhaal bevestigen

noch ontkennen.
De blessure heeft geen

gevolgen voor de agenda
van Mathilde. Vandaag
brengt ze met koning Fi
lip een provinciebezoek
aan VlaamsBrabant. (dhs)

Koningin op krukken

Uw digitale krant
werd gehackt

Geen getuigen, geen bruikba
re camerabeelden, geen ver
dachten, geen motief, kortom
niets. Brusselse speurders
staan al anderhalf jaar voor een
raadsel na de moordaanslag op
de Vlaamse regisseur Michiel
Geluykens (24).

Na zijn shift in een café fietste
hij op 31 december 2013 huis
waarts, richting SintJansMo
lenbeek. Op de Ninoofsesteen
weg passeerde hij drie luid
ruchtige kerels. Hij reed hen
voorbij, maar werd zonder aan
leiding laf in de rug gescho
ten. De dokters spraken van

Wie heeft op de laatste dag
van 2013 regisseur Michiel
Geluykens (24) neergescho
ten in Brussel? Een robot
foto, anderhalf jaar later,
is het ultieme redmiddel
om het mysterie alsnog op
te lossen.

Koningin Mathilde

verscheen gisteren

met krukken op een

bezoek aan de

Europese instellin
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Acht op de tien jonge kinderen
gamen minstens één keer per
week. Een groot deel speelt
zelfs elke dag. Bij driejarigen is
dat al 24 procent, bij de tienjari
gen loopt dat nog op tot 63 pro

cent. De conclusie van een be
vraging van onderzoekscen
trum iMinds bij zo’n 10.000
Vlaamse ouders is duidelijk:
jonge kinderen gamen meer dan
ooit.

Duidelijke afspraken

‘Veertig minuten per dag is
veel, zeker voor zulke jonge kin
deren’, zegt orthopedagoog
Davy Nijs. ‘Maar het hoeft niet
per se een probleem te zijn.’

Hoelang mag een kind gamen,
op de pc zitten, tv kijken,... voor
het schadelijk wordt? Het zijn
vragen waar wetenschappers
zelfs nog geen eenduidig ant
woord op kunnen geven. ‘De
ene vindt dat je kinderen het
best zo lang mogelijk weghoudt
van al die schermen omdat
er mogelijk schadelijke
gevolgen zijn voor het
zicht. De andere vindt
dan weer dat kinderen
niet vroeg genoeg
kunnen leren om
gaan met al die mo
derne technologie. Ze
worden er toch hun he
le leven mee geconfron
teerd, luidt hun argument.’

Om problemen te voorkomen,
is het vooral belangrijk dat er
thuis duidelijke afspraken ge
maakt worden, zegt ook peda
goog Hans Van Crombrugge.
‘Kinderen verbieden te
spelen,
is niet
verstan
dig’, zegt
hij. ‘Maar
waarom zou je
als ouders geen
strikte regels opleg

gen? Maximaal een uurtje ga
men per dag, bijvoorbeeld. En
pas als het huiswerk gedaan is.’

‘Geen meerwaarde’

Ouders moeten er volgens Van
Crombrugge ook op toezien dat
de andere activiteiten van hun
kind niet in dezelfde aard lig
gen. ‘Als het kind na het gamen
gewoon in de zetel naar tv be
gint te kijken, wordt het wel een
eenzijdige opvoeding en gaat
het kind heel veel zaken mis
sen.’

Kinderpsychiater Theo Com
pernolle is toch kritisch. ‘Kin
deren leren niets bij als ze ga
men. Hoeveel onzin er ook ver
teld wordt over educatieve
spelletjes, bij de overgrote
meerderheid van de games is er
geen enkele meerwaarde voor
de opvoeding. En zelfs die leer
rijke games kunnen nooit een

vervanging zijn voor
de huidige leer

methodes.
Een aan

vulling
mis
schien
wel, maar
dan toch
een heel

beperkte.’

Kinderen tussen drie en tien jaar gamen gemid
deld 40 minuten per dag. Dat blijkt uit een
onderzoek bij 10.000 Vlaamse ouders. Zelfs een
kwart van de driejarigen speelt dagelijks
videospelletjes. ‘Zonder duidelijke regels thuis
leidt dit gegarandeerd tot problemen’, klinkt
het bij experts.

MICHAËL TEMMERMAN

Kwart van kleuters speelt
dagelijks videospelletjes, bij
10jarigen is dat al twee op drie

Drie jaar, en elke dag
40 minuten gamen

,,HANS VAN
CROMBRUGGE
Pedagoog

Het belangrijkste is
dat ouders afspraken
maken. Een uurtje
gamen mag, maar niet
langer. En pas als
het huiswerk klaar is

Gelukkig kon ze af

en toe ook op

haar Filip rekenen

om haar te onder

steunen. Foto: pn

Jonge kinderen gamen

meer dan ooit. Foto: ss

Het bedrijf waarlangs u de
tableteditie van Het
Nieuwsblad downloadt,
Twipe Mobile, is het slacht
offer geworden van een digi
tale inbraak. Dinsdagmid
dag merkte het Leuvense
bedrijf dat de server was ge
hackt. Het gevolg is dat er
problemen zijn met de ver
deling van de digitale krant
van Het Nieuwsblad en de
andere kranten van Media
huis. Alles wijst op een digi
tale vandalenstreek. Gister
avond waren er geen aan
wijzingen dat er ook
klantengegevens waren ge
stolen. Maar dat kan voorlo
pig niet met volle zekerheid
worden uitgesloten. De regi
onale ‘computer crime unit’
van de politie van Leuven
onderzoekt de zaak. (vhn)

een wonder
dat Geluykens
de aanval
overleefde.
Twee milli
meter meer
naar links of
rechts en de
kogel had zijn
aorta door
boord.

De daders zijn anderhalf jaar
later nog steeds onvind
baar. De drie worden beschul
digd van poging tot dood
slag. Het laatste redmiddel van
de speurders? Het slachtoffer
onder hypnose brengen. Dat
heeft succesvol geleid tot het
opstellen van een robotfoto,
die gisteren verspreid werd via
het VTMprogramma Faroek.
Wie de man herkent, neemt het
best contact op met de federale
politie op het nummer 0800
30.300. (phu)
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Hypnose leidt tot robotfoto schutter


