
Dat LA Galaxy-voetballer Da-
vid Beckham (37) er nog steeds
mag zijn, bewijst de cover van
de Britse editie van het mode-
magazine Elle. De man van
voormalig ‘Posh Spice’ Victoria
poseert er halfnaakt in een spij-
kerbroek van Dior terwijl hij
uit een zwembad stapt. Daar-
mee is hij meteen de eerste
man ooit die de cover van het
vrouwenblad haalt.
Voor de fotoshoot baseerde fo-
tograaf Doug Inglish zich dui-
delijk op de populaire beelden
van James Bond-acteur Daniel
Craig, net als Beckham geze-
gend met een sexy sixpack en
een strakke blik. Toch zijn het

David Beckham
eerste man ooit
op cover Elle

vooral de vele tatoeages die in
het oog springen. ‘Ik ben ver-
eerd dat ik de kans heb om op
de cover van Elle te staan’, zo
zegt de voetbalster zelf. Vol-
gens Lorraine Candy, hoofdre-
dactrice van het blad, is Beck-
ham behalve een nationale
held, ook ‘één van de mooiste
mannen ter wereld’. (gpr)
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‘Ik heb de benen van een vier-
jarige. Ze staan altijd vol met
blauwe plekken en schrammen
én ik heb eczema.’ De relatie
van de Gentse Nike Annys met
haar benen gaat niet over rozen.
‘Ik schaamme dood om ze te to-
nen. Vooral in de zomer, want
de eczema verergert door te
zweten.’
30 graden of meer, tot vorig
jaar zag je Annys op elke zomer-

se barbecue steevast veilig in-
geduffeld in een linnen broek.
‘Ik niet alleen, zowat al mijn
collega’s en vriendinnen heb-
ben bijna uitsluitend broeken
in hun kleerkast hangen. Spat-
aders, cellulitis, te wit, te dik...
Zelfs die collega voor wiens be-
nen ik een moord zou plegen,
vindt wel een reden om ze
angstvallig te verstoppen.’
Annys heeft genoeg van al dat

gezaag. ‘Ik ken geen enkeleman
die zich doodschaamt omdat hij
een buikje heeft. Maar wij,
vrouwen, kunnen nooit eens
content zijn over ons lijf. En dat
terwijl we de schoonste schep-
sels zijn die op deze aarde rond-

lopen. Het wordt tijd dat we
onszelf wat liever zien.’

Juni is rokjesmaand

Vanaf vrijdag speelt Annys
haar broek dan ook onverbidde-
lijk uit, want juni is ‘rokjes-
maand’. Elke dag gaan zij en

haar collega’s van het AZ Sint-
Lucas gerokt naar het werk.
Weer of geen weer. ‘Als het wa-
ter giet, steek ik mijn rok wel in
mijn sjakosj en kleed ik me om
op het werk.’ En ze hoopt dat
heel vrouwelijk Vlaanderen

haar voorbeeld volgt.
Om de moreel hoog te
houden, post ze elke dag
een benenberichtje op
haar blog. Dat kan gaan
van onthaartips, over ki-
ne-oefeningen om stevige
kuiten te krijgen, tot tips
om te fietsen zonder té
veel inkijk. Ze krijgt daar-
bij de steun van bekende
Vlamingen als – hoe kan
het ook anders – Allemaal

rokjes-auteur Mme Zsa Zsa, tv-
presentatrice Eva Daeleman en
schrijfster Anne Provoost. Ook
nieuwsanker Freek Braeckman
en acteur Robrecht Vanden To-
ren zullen schrijven over be-
nen. ‘Niet over hun eigen be-
nen, wees gerust. Ze zullen een
lofzang brengen over het vrou-

wenbeen’, zegt Nike Annys.

Marlène Dietrich achterna

Om zich voor te bereiden op
haar maand zonder broek, trok
Annys de afgelopen weken al
regelmatig met blote benen de
straat op. En spijt heeft ze daar
niet van. ‘Wie mooie benen wil
hebben, moet ze door de blik-
ken van mannen laten masse-
ren’, zei filmlegende Marlène
Dietrich ooit en gelijk heeft ze.
De complimentjes en blikken
op straat doen wonderen voor
het zelfvertrouwen.’
Diehard feministes zullen het
graag horen. ‘Och, iedereen
wint bij rokjes. Demannen heb-
ben een mooi uitzicht, wij krij-
gen complimentjes en een fris-
se bries langs onze benen. Wie
kan daar iets op tegen hebben?’

‘Laat die blote benen zien!’
Nike Annys wil dat vrouwen meer rokjes dragen. ‘We moeten meer zelfvertrouwen hebben en ons niet schamen over onze benen.’ Foto: fvv

Nike Annys roept heel Vlaanderen
op om rokjes te dragen
‘Vrouwen toon uw benen, ook al zijn ze niet wat
je gedroomd had.’ Dat is de boodschap die de
Gentse Nike Annys (33) de Vlaamse vrouwen
meegeeft op haar Blote Benen-blog. De hele
maand juni geeft ze zelf het goede voorbeeld
door alleen maar rokjes te dragen.

MARIEKE VAN PEE

INFO
De blog: http://blotebenen.com
Volg de actie ook op Facebook via
www.facebook.com/blotebenen

’’Iedereen wint bij rokjes.De mannen hebben een
mooi uitzicht, wij krijgen
complimentjes en een
frisse bries langs de benen

NIKE ANNYS

De Brusselse raadkamer
heeft een ruim tien jaar
durend onderzoek naar
vermeende fraude bij
bouwgroep Besix naar de
prullenmand verwezen.
Het dossier is verjaard.

De strafzaak ging in novem-
ber 2000bij het Brusselse par-
ket van start toen het vermoe-
den rees dat er gefraudeerd
werd met de boekhouding en
de jaarrekeningen van de Bel-
gische betonmaatschappij.
Door jarenlang minder winst
te verklaren dan in werkelijk-
heid geboekt werd, moest de
firma niet alleen minder be-
lastingen betalen. Het stelde
het bedrijf ook in staat om de

aandeelhouders minder divi-
dend te betalen. Althans, dat
waren de aanwijzingen om het
gerechtelijk onderzoek op
gang te trekken.

Tien jaar later kwam het par-
ket tot de slotsom dat het ge-
rechtelijk onderzoek voldoen-
de elementen bevatte om de
oorspronkelijke aanwijzingen
te ondersteunen. De verval-
singen zouden gebeurd zijn

tussen 1990 en 2001. Te lang
geleden om het gerecht wette-
lijk in staat te stellen het be-
drijf zelf voor de strafrechter
te dagen. Dus gingen de onder-

zoekers op zoek naar aan-
wijzingen over de rol van de
topfiguren van het bedrijf in
de fraude. Zo werd onder
meer baron Paul de Mees-
ter, voorzitter van de bouw-
groep tussen 1985 en 2003,
in verdenking gesteld voor
schriftvervalsing en inbreu-

ken op de wetten betreffende
de boekhouding.
Maar de raadkamer besliste
dat heel het dossier verjaard
was. Van enige vervolging kan
dus geen sprake meer zijn.
(yb)

Tien jaar durend fraudeonderzoek verjaard

Toenmalige toplui van
Besix kunnen niet meer
worden vervolgd
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SPA-FRANCORCHAMPS
2 en 3JUNI 2012

SPEEL MEE
& WIN!

20 duo VIP-tickets + 10 duoseats*
of

2 duo VIP-tickets + helikoptervlucht
voor de World Series**

* Duoseat = een plaatsje als bijzitter in een racewagen op het circuit
** Helivluchten worden vervangen door duoseats bij slecht weer

Een hoogzwangere Jade Foret
(21) woonde gisteren in een
weinig verhullend broekpak
samen met haar verloofde de
tennismatch tussen Jurgen
Zopp enRichardGasquet bij op
RolandGarros in Parijs. Omdat
het Belgische topmodel geen
beha droeg, had het publiek een
goed zicht op de tatoeage in
haar linkerzij.
‘Ik ben altijd door tatoeages
aangetrokken geweest, maar ik
wist niet of ik moest kiezen
voor cijfers, voornamen of let-

ters’, zo zegt de vriendin van de
Franse topindustrieel, Arnaud
Lagardère (51), op haar blog.
‘Uiteindelijk heb ik geopteerd
voor de geboortedatums van
mijnmama,mijn drie broers en
mijn kleine zusje.’
Volgens het model is de tatoe-
age onder haar linkerborst de
‘meest waardevolle’ op haar li-
chaam. (gpr)

Jade Foret paradeerde op
Roland Garros aan de arm
van Arnaud Lagardère. Foto:pn

Hoogzwangere
Jade Foret
toont haar
‘familietattoo’

Een fraai zicht was het niet
voor de eerste zonnekloppers en
schoolkinderen die gisteroch-
tend het terrein van de Blaar-
meersen op trokken. Zowel het
strand als de ligweide van het
domein lagen bezaaid met ach-
tergelaten afval. ‘Het afval is uit-
zonderlijk een paar uur langer
blijven liggen’, zegt Danny La-
mont, de beheerder van de
Blaarmeersen. ‘Omdat er na dit
weekend zo’n hopeloos grote
berg achterbleef, hebben we
eerst de speeltuinen en kleinere
terreinen geruimd en pas daar-

na de ligweide en het
strand. ‘Zo zagen de
eerste gasten eens
hoe iedereen het
hier ’s avonds ach-
terlaat’, zegt La-
mont. ‘Erwordt al jarenheelwat
afval achtergelaten, maar dit
weekend was het echt grof.’

Gebrek aan normen

Is zo’n berg afval niet de tol van
eenpopulair domein? ‘Helemaal
niet’, zegt schepen van Sport
Christophe Peeters. ‘In het bui-

tenland zijn bezoekers wel ge-
disciplineerd genoegd om het
proper te houden. Maar blijk-
baar zijn wij Belgen gewoon een
vuil volkje.’
Gent gaat deze zomer gratis
vuilniszakken uitdelen op de
Blaarmeersen. Maar dat lijkt
niet meer dan een pleister op
een houten been. Ook aan de
Graslei, een andere populaire

hangplaats in Gent,
blijven de bergen
afval na talloze
maatregelen een
doorn in het oog.
‘Er is echteenmen-
taliteitsprobleem’, zeggen zowel
Peeters als beheerder Lamont.
‘Vuilbakken zijn er genoeg. Die
raken zelfs niet voor de helft ge-
vuld. En boetes uitdelen is prak-
tisch zeermoeilijk. Bewijzendat
iemand afval wil achterlaten is

niet eenvoudig en tijdrovend.
We kunnenmensen het zomak-
kelijk mogelijk maken om geen
afval achter te laten, maar door
het totale gebrek aan normen
dat vandaag bij heelwatmensen
heerst, staan we machteloos.’

De beheerders van de Gentse Blaarmeersen zijn
de wanhoop nabij omdat duizenden zonneklop-
pers afgelopen weekend - voor de zoveelste keer -
overal op het domein tonnen afval achterlieten.
Het strand lag bedolven onder de pizzadozen,
blikjes en glasscherven. ‘Triest, onaanvaardbaar
en compleet respectloos’, klinkt het boos.

BERT STAES

Gentse Blaarmeersen zijn tonnen
achtergelaten afval beu

Eergisteren
genoot een
massa volk van
het zonnetje
aan de
Blaarmeersen
(onder).
Gisterochtend
was te zien
hoeveel afval
ze hadden
veroorzaakt.
Foto: fvv, dodi

‘Wij zijn een vuil volkje’


