
Hoewel het zonnetje straalt en alle
blikken aan het hotelzwembad gericht
zijnoppokerbabeCharlotteinwittebikini,
staat haar gezicht al uren op onweer. Ze
kan de nederlaag op het WK duidelijk
maar moeilijk verkroppen. Een sms’je
van collega-Pokerstars, de ex-‘Man Bijt
Hond’-tweelingMatthiasenChristophe
dieookinVegasvertoeft, tovertgelukkig
eenkleineglimlachtevoorschijn: ‘bbq@
villa.’Dat slaanweniet af.
«Wow!», ishetenigewatwekunnenuit-
brengenalsdepokerbroersonswat later
verwelkomen in hun villa — of beter:
paleis. Ikvoelmenetalsof ikbinnenstap
ineenlive‘MTVCribs’,hettv-programma
waarin sterrendeprachtenpraal inhun
optrekjestonen.Hetstulpjevandetwee-
ling hoeft er niet voor onder te doen. Er
iskeuzeuit liefstnegenslaapkamersmet
elkeenbadkamer.Dechiqueopenkeuken
loopt over in een zitruimte met relax-
zetels, gigantische flatscreen en een
eigen bar. De kelder is omgevormd tot
een grote game roommet—hoe kan het
anders? — een poker- en een pooltafel.
En wat dacht je van een plons in het
zwembadof de jacuzzi in de tuin terwijl
erietslekkersprutteltinderiantebuiten-
keuken?En last but not least: opdeoprit
wacht een monster van een limousine
mét chauffeur.
KostenplaatjevanditVegasiaansekasteel:
liefst 35.000 euro per maand. Maar
Matthias en Christophe hebben het er
graag voor over. «Ja, we houdenwel van
wat luxe en datmag geld kosten», vindt
Christophe. «Sinds we drie jaar geleden
als gewone studentjes met 50 euro on-
line poker begonnen te spelen, hebben
weerveel tijd enenergie ingestokenom
te staan waar we nu staan. We spelen
elkedag5à6uuronlineénzowatweke-
lijks op livetornooien. Voorts volgen we

ooklessenombeterteworden.Door
geregeld een tornooi te winnen –
wat tienduizenden en soms zelfs
honderdduizendeneuro’sopbrengt
— kunnen we nu ons droomleven
leiden.Daar is tochnietsmismee?»
«We zijn jong enwillen nu gewoon
met200peruurlévenenprofiteren.
We gaan dan ook zowat elke dag op
restaurant, fuivenopdehipstefeest-
jesenreizendewereld rond.Zonder
ergensnaartehoevenkijken.Fantas-
tisch. Dit pakt niemand ons ooit nog
af.Hopelijkblijft het altijdduren.»

20.000 euro verlies
Zonderverpinkenspelendebroerstijdens
hunverblijf van tweemaanden inVegas
voor meer dan 20.000 euro elk. «We
spelen zo’n tiental tornooien ophetWK
mee, met inzetten van 1.200 tot 7.500
euro. Tot nu toe hebben we al dit geld
verloren. Het is immers niet eenvoudig
om tewinnen tegen de beste spelers ter
wereld. Maar dat is niet erg. Eén keer
winnenopeenandertornooi isvoldoen-
deomdit verliesweergoed temaken.»
Aan investeren in de toekomst denken
Matthias en Christophe nog niet. «Ik
weet wel dat het misschien niet slecht
zou zijn om te sparen of ons geld in
immobiliën te steken. Onze ouders
hameren hier ook vaak op», zegt
Matthias. «Ooitwil ikweleenrestaurant
openeninAntwerpen. Ikhebzelfsaleen

naam: Mitte Matte Lo. Maar dat is echt
voorlater.Voorlopigwil ikgewoonpoker
spelen en geen zorgen aan mijn hoofd
hebben.»
HunvriendinnenFrances(22)enJoanna
(22), tweeeenvoudigemeisjes, zijndaar
niet al te opgetogen over. «Ik moet wél
veel sparen, gewoonalomaf en toeeens
mee te kunnen naar een pokertornooi»,
zegt Frances, al een halfjaar de vaste
vriendinvanChristophe.«Ikwerkbijeen
bakker inAntwerpenvooramper9euro
per uur, dus ik moet goed uitkijken wat
ikdoe. IkbegrijpvaaknietdatChristophe
zo met zijn geld smijt en zulke risico’s
neemt. Maar ja, het is zijn geld, hé. Ook
overdetoekomstmaakikmezorgen.Als
het aanhem ligt, blijft hij zijn hele leven
professioneel pokeren.Datwordtmoei-
lijktecombinerenmethetgezinnetjedat

«Inhetpokergaikooknietvoorhetgrote
geld. Ik speel vooral kleine tornooitjes
van150euro.»Winstmaakthijnietecht.
«Ikkeermeestalterugmetnetietsminder
of evenveel als waarmee ik vertrokken
ben.Dat isnieterg. Ikspeelpuurvoorhet
plezier. Ik zal ook nooit boven mijn
budgetgaan.Alshetopis, ishetgedaan.»

Pokeropa
Wie denkt dat poker slechts een gril is
van de jeugd, heeft het mis. Dat bewijst
Pierre Neuville, met zijn 68 lentes de
oudste profspeler ter wereld. «Poker is

mijn absolute jeugdliefde», vertelt de
gepensioneerdeKnokkenaar. «Ik speel-
demijn eerste tornooi opmijn 12de, in
1955. Ikwerder zobedreven indat ik er
zelfsmijnstudievankonbetalen.»Maar
eensaanhetwerk, eerstalsverkoperen
daarna als directeur van speelgoed-
keten Hasbro, moest hij zijn liefde af-
zweren. «Gokken kon niet voor mijn

imago. Meer dan 40 jaar heb
ik geen kaart meer aange-
raakt. Zelfs mijn vrouw en
kinderen wisten niet dat ik
ooit pokerde. Maar zodra ik
driejaargeledenmetpensioen
ging, kwam het pokerbloed
plots weer opzetten. Op een
gezinsvakantieopdeBahama’s
speelde ik inhetcasinovanhet
hotel voor het eerst weer een
tornooitje.Enikwon!Depassie
laaide weer op. Ik wist dat ik
nietmeerwilde stoppen.»
Sindsdien reist Pierre de hele
wereldrondompokertespelen.
«Alshetaanmij lag,zouikerheel
mijn pensioen en spaargeld in-

stoppen, maar ik heb mijn vrouw be-
loofd dat zij mag bepalen voor hoeveel
ik speel. En ik houd me daaraan. Het is

opmijn leeftijd trouwensooknietmeer
mogelijk om alle tornooien te spelen.
Daarvoor moet je dagen aan een stuk
meerdan12uuraandepokertafelzitten.
Ikhebdanookdrieartsendiemevoort-
durend opvolgen, zowel fysiek als
mentaal.»Almoet hij zeker niet onder-
doen voor de jonkies aan tafel. Tijdens
het wereldkampioenschap heeft hij
liefst 60.000 euro binnengerijfd. Toch
denkt Pierre stilaan aan stoppen. «Over
twee jaar is het genoeg geweest. Dan
heb ik alle toptornooieneenkeertje ge-
speeld en ben ik tevreden. Dan laat ik
hetoveraandejeugd.Misschienkandie
nogwel eencoachgebruiken?»
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Bluft ze in Las Vegas iedereen onder tafel of stapt ze met een lege koffer terug op het vlieg-

tuig? Samen met pokerbabe Charlotte Van Brabander — 21, slim en een sexy pokerface —

waagt redactrice Karen Sleurs zich tussen de jetset op hetWereldkampioenschap Poker. Op

zoek naar het grote geld. Vandaag: pokerprofsMatthias enChristophe leven alsGod inVegas.

enriantevillavan
35.000europer
maandmetnegen
slaapkamers,
zwembad, jacuzzi
eneigen limo-
service.Elkedagop
restaurant.En
vooral... feesten.
DeAntwerpse
pokerprofs
Matthiasen

ChristopheDeMeulder(23) leiden
eenluxeleventjetijdenshetwereld-
kampioenschapinLasVegas.«We
spelenpoker,verdienen veelgelden
léventegen200peruur.Fantastisch!
Hopelijkblijftditeeuwigduren.»

Onze ouders
hameren erop
dat we beter wat
zouden sparen en
investeren, maar
nu wil ik gewoon
poker spelen
Matthias

DEEL 2 LEVEN ALS GOD IN VEGAS

ikvoorogenheb.» Joanna,eenPoolsestu-
dente, heeft haarMatthias al duizenden
kerengesmeektompokeroptegeven.«Ik
vind het spel en het luxeleven helemaal
niks», zegtzeeerlijk. «Ikhebthuisgeleerd
om vooral te genieten van de kleine din-
gen. We hebben er dan ook vaak ruzie
over.Maar stoppenwilhij (nog)niet, dus
moet ikmeermaarbij neerleggen.»
Tochhoeftpoker inVegasnietaltijd rond
gigantische sommen te draaien. Een
andere vriend van Charlotte, Antwerpe-
naar Ward De Bock (25), doet het op de
lowbudget-manier. «Ik hebhethele jaar
gespaard om met 2.300 euro enkele
weken tekunnenkomenpokerenophet
WK. Samenmet enkele kameraden ver-
blijf ik op een kamer in het goedkoopste
hoteleneet ik indebetaalbaresnackbars.
Ik doe ook alles te voet en verzamel zo-
veelmogelijkkortingsbonnetjes.»

E

«Poen pakken en léven.
FANTASTISCH!»

Matthias (l.) en
Christophe bij
hunmonster
van een limo.

We gaan zowat
elke dag uit eten,
fuiven op de hipste
feestjes en reizen
de wereld rond.
Dit pakt niemand
ons nog af
Christophe

MORGEN, deel 3 Les van de allerbesten

MET POKERBABE

CHARLOTTE
NAAR LAS VEGAS

HERKENT U HEN NOG?
Matthias enChristophe als 9-jarige
tweeling in hun rubriek ‘Ouder van de
Week’ in de beginjaren van ‘ManBijt

Hond’.Met hun brutale bek en
hilarische vragen staken ze daarin
de draakmetBV’s die een namiddag
ophenmoesten ‘babysitten’. Foto EVG

Met de niet zo rijke vriendinn
etjes Joanna (l.) en Frances.

Prijskaartje va
n dit Vegasiaans

e paleis: 35.00
0euro permaand.
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DE RING
TEKORT AAN HUISARTSEN WORDT DRAMATISCH

«We gaan patiënten moeten weigeren»
REGIO

Zaventem, Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Lon-
derzeel kampenmet een tekort aan huisartsen.
Vooral in Zaventem lijkt de situatie onhoudbaar
te worden. «Als hier niet snel ingegrepen wordt,
dreigen we patiënten in de toekomst temoeten
weigeren», waarschuwt Patrick Dufraimont.

ROBBY DIERICKX

Nieuwop de lijst van gemeenten
waar een tekort aan huisartsen
genoteerd werd, zijn Zaventem
en Londerzeel. De lijst wordt op-
gemaakt op basis van cijfers van
hetRijksinstituutvoorZiekte-en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Waar in Londerzeel nog gezegd
wordt dat er voorlopig nog geen
moeilijkheden zijn, spreekt men
in Zaventem van een groot pro-
bleem. «We vrezen allemaal dat
de dienstverlening de komende
jaren in het gedrang komt te
staan», zegt Patrick Dufraimont,
verantwoordelijkevandewacht-
dienst vanZaventem. «Het is raar
dat onze gemeente nu pas aan
deze lijst toegevoegdwerd, want
het probleem stelt zich al langer.
De laatsteveertien jaar ishierna-
melijk geen enkele nieuwe huis-
artsmeergestart.Wetendedatde
gemiddelde leeftijd van onze
dokters 56 jaar is, dreigt het te-
kort alleen maar toe nemen. Als

hier niet snel ingegrepen wordt,
zullen we patiënten in de toe-
komst moeten doorsturen naar
dedienstspoedgevalleninomlig-
gendeziekenhuizen.»

Saint-Luc
Om jonge dokters te stimuleren
aande slag te gaan in gemeenten
waareentekort isaanhuisartsen,
heeft de overheid de aanmoedi-
gingspremie Impulseo het leven
ingeroepen. «Ondanksdathier al
lange tijd een tekort is, komt Za-
ventem niet in aanmerking voor
die premie. Volgens de overheid
zijn hier genoeg dokters. Dat
komt omdatmen ook artsen van
het ziekenhuis Saint-Luc in Wo-
luwe bij haar cijfermateriaal re-
kent.Daniser inderdaadgeente-
kort, maar die artsen zijn geen
huisartsen.»
«Toen ik hier in 1981 begon, wa-
ren er 22 huisartsen en telde Za-
ventem zo’n 20.000 inwoners»,

gaat Patrick Dufraimont verder.
«Nu zijn er 24 dokters, maar wo-
nenerwel30.000mensenindeze
gemeente.Voorhuisartsenwordt
dit een drama, want ze moeten
steedsmeerwachtdienstendoen.
Dithoudenzeniet vol.»
Huisarts Jean-Paul Martens uit
Nossegem erkent het probleem.
«Ikbenondertussendezestigge-
passeerd en toch ben ik nog
steeds regelmatig vanwacht. Dit

was niet voorzien,maar door het
tekortkunnenwenietanders.Als
er nu nog iemand wegvalt, heb-
benweeenheelgrootprobleem.»

Toekomst
Zowel in de Huisartenkringen
van Tervuren als Overijse-Hoei-
laart is het probleemmomenteel
nogmindergroot.Tochkijktmen
ook daar niet al te rooskleurig
naardetoekomst.«Delaatstetien

jaar zijn hier vijf nieuwe dokters
bijgekomen», zegt Peter De Cos-
ter, voorzitter van Huisartsen-
kringTervuren.«Dat isookhetre-
sultaat van het Impulseo-sys-
teem. Daarbij krijgen beginnen-
dedokterseenpremievan20.000
euro. Toch nadert een aantal van
onze huisartsen de pensioenge-
rechtigde leeftijd, wat in de toe-
komst mogelijk problemen kan
opleveren.»

Huisarts Jean-PaulMartens is al boven de zestigmaarmoet nogmeedraaien in dewachtdienst.
Foto Galicia

BRUSSEL

Parket bevestigt
onvoorzichtigheid
kermisslachtoffer
De 43-jarige man die maandag-
avonduitdeattractie«Tagada»op
de Brusselse Zuidfoor viel, heeft
het ongeval volgens de eigenaar
van de attractie aan zichzelf te
danken. De man zou de veilig-
heidsregels niet gerespecteerd
hebben. Het slachtoffer liep een
breukopaandebovenarm,aldus
hetBrusselseparket.
Deeigenaarmeentdathetslacht-
offer zichonvoorzichtiggedroeg.
Hij stond recht in de attractie en
sprong op enneer toen de «Taga-
da» al in beweging was. De eige-
naar legde de attractie stil en
vroeg de klanten om te blijven
zitten.
Toen hij de attractie weer in be-
weging zette, sprong het slacht-
offer opnieuw recht en kwamhij
ten val. De eigenaar verwittigde
de hulpdiensten en het slachtof-
fer werd naar het ziekenhuis
overgebracht.
Het parket stuurde dinsdag een
expert ter plaatse, wiens conclu-
sies in het voordeel van de foor-
kramer spreken. De attractie, die
maandag gesloten werd, mocht
dinsdagavondopnieuwopen.
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Discussie over platanen laait weer op
Nudestart vandewerkenvoor
deheraanlegvandeHavenlaan
inBrusselnadert, laaitdedis-
cussie ronddeverwijderingvan
de300platanen langsdeweg
opnieuwop.DeFranse land-
schapsarchitectdiehetpark
rondomThurn&Taxismoet
ontwerpen,wildatdeplatanen
behoudenblijven.Volgensmi-
nisterGrouwelswordende
plannennietmeeraangepast.

«De driehonderd platanen zijn
een groene lijn en een herken-
ningspunt in de stad», zegt Mi-
chel Desvigne, de Franse land-
schapsarchitect die door het
Brussels gewest aangeduid
werd om het park rondom
Thurn&Taxis te ontwerpen. «Je
ziet ze van ver. Ze zijn ook be-
langrijk voor het toekomstige
uitzicht van Thurn & Taxis. Ze
wegdoen, verandert alles.»
De architect wil zelfs dat de
plannen voor de heraanleg van
de Havenlaan aangepast wor-
den omdat de laan in functie
van het Brussels International
LogisticCenter(BILC)aangelegd
moest worden. Nu duidelijk is
dat dat center er niet komt,

BRUSSEL

Een actiegroep protesteertmet eenmetersgroot spandoek
tegen het kappen van de platanen. Foto Galicia

vindthijdatdeplannenherbeke-
kenmoetenworden.

Vrachtvervoer
Op het kabinet van Brussels mi-
nister Brigitte Grouwels (CD&V)
liet men gisteren weten dat er
niets meer veranderd wordt aan
de bestaande plannen. «Vanaf 16
augustus start men met de her-
aanleg en de platanen moeten
verdwijnen», aldus het kabinet.
«De plannen werden dan ook

doordevoltalligeBrusselse re-
geringgoedgekeurd.Deminis-
ter wil van de Havenlaan een
kwalitatief hoogstaande laan
maken voor zowel personen-
wagensals vrachtvervoer.»
In het verleden hebben actie-
voerdersal latenmerkendatze
nietwillendatdeplatanenver-
dwijnen. Een deel van hem
bond zich zelfs vast aan de bo-
menlangsdeHavenlaan.Zij lij-
kennudusbottevangen. (RDK)

MACHELEN

Ereschepen Van
Lierde overleden
EreschepenPieterVanLierde,die
van 5 januari 1971 tot 31 decem-
ber 1982 schepenwas inMache-
len, is afgelopen maandag over-
leden.De87-jarigeVanLierdeliet
het leveninLeuven.Hijbegonzijn
politieke carrière als raadslid in
degemeente,waarnahijschepen
werd. De plechtige uitvaartlitur-
gie, gevolgd door de plaatsing in
de familiekelder, zal opgedragen
worden in de Sint-Gertrudiskerk
inMachelenopzaterdag6augus-
tusom10uur.Hij laat eenvrouw,
LisetteVanMulder, na. (RDK)

BRUSSEL

Weytsnuanceert opvallende
cijfersBelgacomfacturen

Slechts zevenprocentvande
facturendieBelgacominBrus-
sel verstuurt,worden inhet
Nederlandsopgesteld.Daaruit
zoukunnenopgemaaktwor-
dendathetaandeel vandeVla-
mingen inBrussel slechts ze-
venprocentbedraagt.N-VA-
KamerlidBenWeytsnuanceert
dezecijfers. «Vlamingenpas-
senzichaan,waardoorzeveel
zaken inhetFransdoen.Ook
hetbetalenvan facturendie in
hetFransopgesteldwerden.»

Op 11 mei diende N-VA-
KamerlidBenWeytseenschrif-
telijke vraag in omdat hijwilde
weten hoeveel inwoners van
BrusseleenBelgacomfactuurin
het Frans krijgen en hoeveel in
het Nederlands. Minister van
Overheidsbedrijven Inge Ver-
votte (CD&V) liet hem weten
dat slechts zeven procent van
defactureninBrussel inhetNe-
derlands en ruim91procent in
hetFransverstuurdworden.De
krant La Libre Belgiquemaakte
daaruit op dat het aantal Vla-
mingen in de hoofdstad onder
de tienprocentbedraagt.

Gezinnen
«Ik wil die resultaten meteen
nuanceren», reageert Ben
Weyts op de cijfers. «De zeven
procent Nederlandstalige fac-
turengelijkstellenmethetaan-
tal Nederlandstaligen in de
hoofdstad is namelijk eenbrug
te ver. Eerst en vooral hanteren
de meeste taalgemengde ge-
zinnen het Frans als officieuze
correspondentietaal. Vlamin-

BenWeyts. Foto Belga

gen passen zich namelijk nage-
noeg altijd aan, in tegenstelling
tot Franstaligen in de Vlaamse
rand.»

Moeite
«Ten tweede kiezen buitenlan-
ders logischerwijze meestal
voor het Frans als voertaal. Zij
kunnen deze cijfers door hun
sterkeaanwezigheidingrijpend
vertekenen. Ook catalogeren
veel publiekemaar ook private
diensten, zoals Belgacom, hun
Brusselseklantensystematisch
in het Frans. Veel Vlamingen
doen niet eens de moeite om
een taalwijziging aan te vra-
gen.»
«Ditallestoontaandatdecijfers
genuanceerdmoetenworden»,
aldus nog Weyts. «De Neder-
landstalige vertegenwoordi-
ging ligt ongetwijfeld veel ho-
ger.» (RDK)

AlbertMichiels
wordt ereburger

Wijlen Albert Michiels wordt
aanstaande zaterdag postuum
gehuldigd tot ereburger. Albert
Michiels is de bezieler van Jazz
Hoeilaart, een internationale
jazzwedstrijd die steevast door-

gaat in de Bosuil in Jezus-Eik. De
huldiging vindt plaats om18uur
in het gemeentehuis. Nadien
brengt 5 voor 12 nog een jazzop-
treden.

(ABH)

HOEILAART

VILVOORDE

Inbraak in auto
Erwerdingebrokenineenautoin
Vilvoorde.Dewagenstondgepar-
keerd in de Slachthuisstraat. Op
het eerste gezicht werd er niets
gestolen. (ABH)

VILVOORDE

Vrouw aangereden
door auto
Op de J.B. Nowélei in Vilvoorde
werd een jonge vrouw aangere-
den door een auto. Het slachtof-
fer werd met lichte verwondin-
gen overgebracht naar het zie-
kenhuis. Ze mocht na controle
opnieuwnaarhuis.

(ABH)

JEZUS-EIK

Inbraak in woningen
Erwerdafgelopendinsdagtussen
8.15 uur en 9.45 uur ingebroken
in een woning aan de Permeke-
dreef in Jezus-Eik. De dieven ge-
raaktenbinnendooreenkleinzij-
ruitje van de berging te forceren.
Diezelfdedagsloegenooknogin-
brekers toe in een woning in de
Edmond Vandervaerenstraat in
Hoeilaart. De achterdeur van het
huiswerdopengebroken. (ABH)

OVERIJSE

Illegale
zwartwerker
opgepakt
De politie van de Druivenstreek
heeft afgelopen dinsdag rond 21
uur een zwartwerker opgepakt.
Hetgaatomeen18-jarigeBrazili-
aan die illegaal in ons land ver-
bleef. De dienst Vreemdelingen-
zaken zal de man repatriëren
naar zijn thuisland. (ABH)


