
HET NIEUWSBLAD MAANDAG 15 DECEMBER 2014 17NIEUWS

Als twee kleine kinderen
stonden ze daar te huilen,
op een bevroren atletiekpis
te in een Hollands dorp.
Arm in arm, stikka
pot. Maar dolgelukkig. ‘Ik
heb al in New York gelo
pen’, zegt Ronny De Coc
ker. ‘In Berlijn, Amsterdam
en Milaan. Maar nog nooit
was het zo emotioneel als
hier in Spijkenisse. Een
marathon delen, dat voelt
fantastisch. Ik heb met
mijn benen gedaan wat voor
Antonio helaas niet meer lukt.’

Liefst 42,195 kilometer duw
de Ronny De Cocker uit Sint
DenijsWestrem de rolstoel
van Antonio Ventriglia. In
3 uur en 35 minuten; een tijd
waarvan veel marathonlopers
dromen, maar Ronny deed het
dus voor twee. ‘We liepen in
oktober al eens een halve ma
rathon, en toen ging het heel
vlot’, zegt Ronny. ‘Maar nu was
het afzien: mijn onderrug was
kapot, we vielen ook eens on

te lopen? Alsof
het op je eentje al
niet moeilijk ge
noeg is. ‘Het komt
door de Marathon
des Sables’, zegt
Ronny. Dat is de
ultrarun in de Sa
hara, waar Tom
Waes ooit het vel
van zijn voeten

liep. Ronny loopt er komende
lente mee en gebruikt het eve
nement om aan crowdfunding
te doen. ‘Niet voor mezelf,
want de reiskosten betaal ik
volledig zelf. Wel voor Nema,
een organisatie die zich inzet
voor mensen met een spier
ziekte. Ik kwam hen op het
spoor via mijn dochter, een
studente orthopedagogie. En ik
geraakte diep onder de indruk.
Ondanks hun miserie, ondanks
het feit dat sommigen hooguit

hun pink kunnen bewegen,
blijven die mensen positief.
Terwijl wij soms beginnen te
zagen over een verkoudheid.’

Ronny wil daarom minstens
5.000 euro inzamelen voor Ne
ma. Met enkel wat reclame op
Facebook kom je er dan
niet. Dus besloot hij zich in de
kijker te lopen, met een rol
stoel voor zich uit. ‘Ik zag zo
iets al in de 20 kilometer door
Brussel, maar daar wisselden
lopers af. Ik wou het helemaal
in mijn eentje doen.’

Guinness World Records

Ronny is de eerste Belg die het
een hele marathon lang
doet. ‘Niet de eerste in de we
reld, want er is een Amerikaan
die zelfs triatlons doet met zijn
mindervalide zoon. Maar zijn
prestaties zijn niet geregis

treerd in het Guinness World
Recordsboek. Ik heb deze ma
rathon nu helemaal gefilmd, en
stuur het op naar het Guin
nessboek. Wie weet komt het
er nog in.’

Record of niet, de prestatie
staat er. ‘Dit pakken ze me
nooit meer af’, zegt Antonio.
‘Een jaar geleden kreeg ik te
horen dat ik ALS heb. Mijn we
reld stortte in toen, geen haar
op mijn hoofd dat er dan nog
aan dacht dat ik een marathon
zou lopen. Maar nu, in de wed
strijd, vergat ik alle miserie. En
voelde het een beetje alsof ik
zelf liep.’

INFO
Ronny De Cocker hoopt in totaal
5.000 euro in te zamelen voor Nema.
Meer info op de Facebookpagina
‘Ronny loopt Marathon des Sables
voor Nema’ en op www.nema.be

‘Nog nooit voelde een
marathon zo emotioneel’

Ronny De Cocker duwde ALSpatiënt

Antonio Ventriglia een hele marathon lang. ‘Het

was afzien, maar Antonio zit vast in zijn rolstoel.

Wie ben ik dan om te klagen?’ Foto: Frank de Roo

Ronny De Cocker, een
marathonloper uit
SintDenijsWestrem,
leverde gisteren een
van de strafste presta
ties van het jaar. Een
hele marathon lang
duwde hij rolstoelpati
ent Antonio Ventriglia
voor zich uit. ‘Opge
ven? Dat kon ik niet
maken. Niet tegenover
iemand die niet kan
lopen.’

BERT HEYVAERT

Ronny De Cocker (49)
duwt ALSpatiënt
42 kilometer voor zich uit

De Cocker hoopt zo geld in te zamelen

voor ALSorganisatie Nema. Foto: fdr

VUBsociologen Ignace Glo
rieux en Ilse Laurijssen legden
een eerdere studie over de in
schrijvingen aan de universi
teiten in de academiejaren
19581959 en 19881989 naast
hun gegevens over de acade
miejaren 20052006 en 2011
2012. Ze voegden er de in
schrijvingen voor professione
le bacheloropleidingen aan toe.

Hun conclusie is dat meisjes

(en jongens) eind jaren vijftig
inhoudelijk voor dezelfde op
leidingen kozen als nu. Om te
kunnen vergelijken, maakten
ze een onderscheid tussen ‘in
terne’ en ‘externe’ studierich
tingen. De ‘interne’ studierich
tingen slaan op mens en cul
tuur, terwijl de ‘externe’ gaan
over het controleren van de fy
sieke omgeving. Psychologie,
sociale wetenschappen en
rechten zijn ‘intern’, maar ook
biomedische of zuivere weten
schappen. Technologie, ingeni
eurswetenschappen en dierge
neeskunde vind je in de exter
ne opleidingen.

Dan is er de groep tussenin,
die extern kan worden ge

noemd, maar die zich buigt
over het menselijk organis
me. Daarin vind je onder meer
geneeskunde.

Wat blijkt? In 1958 koos
78,2 procent van de jonge vrou
wen voor een interne rich
ting. In 2005 was dat precies
hetzelfde. In 2011 gaat het om
75,5 procent (in de academi
sche richtingen).

De verhouding tussen man
nen en vrouwen blijft verba
zend stabiel: de kans dat vrou
wen voor een ‘interne’ richting
kiezen, ligt in alle onderzochte
jaren 20 procent hoger dan bij
de mannen. Zowel in de acade
mische als in de professionele
richtingen. (tmyt)

Meisjes blijven hardnekkig hetzelfde studeren
Alle emancipatie en cam
pagnes ten spijt kiezen
meisjes nog altijd voor de
zelfde studierichtingen als
vijftig jaar geleden. Dat
blijkt uit een onderzoek
van de VUB.

De Britse warenhuisketen
John Lewis ligt zwaar onder
vuur na de verkoop van beha’s
voor tweejarige meisjes. ‘Een
schande. Walgelijk. Dit is het
seksualiseren van kleuters’,
luidde het onder meer in de vele
tientallen klachten die de keten
in geen tijd binnen kreeg.

Het ging om een katoenen ‘vin
tage bloemenbeha’, die zowel
online als in de winkel zelf te
koop werd aangeboden voor zo’n
10 euro. Na de klachten werd het
kledingstuk van de website ge
haald en bood de keten zijn ex
cuses aan. ‘Dit is een fout’, ver
klaarde de woordvoerder van
John Lewis. ‘Deze beha’s waren

bedoeld voor
meisjes vanaf
elf jaar.’

De veront
schuldigin
gen kunnen
echter op
weinig bijval
rekenen,
vooral omdat de
behaatjes wel nog altijd in de
winkelrekken liggen. Ze maken
deel uit van een kledinglijn die
wel bedoeld is voor kinderen
vanaf twee jaar. De kleinste be
ha’s hadden een borstomtrek
van amper 50 centimeter: klei
ner dan de gemiddelde borstom
trek van een tweejarige. (mtm)

Brits warenhuis onder vuur door
verkoop beha’s voor tweejarigen

Foto:rr

derweg, mijn tank was hele
maal leeg. Maar opgeven was
geen optie. Dat kon ik niet ma
ken. Antonio heeft ALS, zit vast
in zijn rolstoel, en weet dat zijn
leven binnen enkele jaren ge
daan kan zijn. Wie ben ik dan
om te klagen?’

Marathon des Sables

Straffe kost, maar toch: hoe
komt iemand op het idee om
een marathon met een rolstoel


