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EXCLUSIEF: SOS Belgische trainers
Hog nooit zoveel trainers met topdiploma, nog nooit zoveel zonder club
Woe nsdag 4 'mart 2015 • 1,40 euro

DE ENTENAIR
Atitb*PN
VOOR HET EERST
GENTSE JONGEREN
NAAR SYRIE::::::=
Er zijn voor het eerst van uit aent twee geradieali ,
seerde jongeren 'mar het
Syrische front vertrokken,
zo bevestigt het federaal
parket.
De twee volwassen man nen zijn eind 2014 al ver
trokken, elk apart. Er zou

F.

geen verband zijn tussen de
twee.
'We vermoeden dat ze naar
Syrie zijn vertrokken nm
aan de gewapende strijd
deel te nernee, zegt het federaal parket, dat twee dossiers heeft geopend„ We de
twee nlannen aijit , bleef

teren onduidelijk.
Midden januad nog prees
de Gentse hurgemeester
Termont (SPA) zich
gelukkig dat zijn stad geen
Syriestrijders kende
Gent sehrapt de twee uit de
hevolkingsregisters
it Sin)

4

Dilemma voor regering:
inbinden of acties

KONINGIN MATHILDE IN
ROBTOEL NA SKI-ONGEVAL

'Marmeren vloer te groat
risico am weer te vallen'
--

Karen van K3 verliest
6 kilo door eigen tvprogramma
31

4

Door hun wel heel VeT regaande voorstel over de
versoepeling van de hrugpensioenen - zo meet
volgens de Groep van
Tien geenenkele toekomsdge bruggepeEsioneerde
amief op zoek mar
werk - small premier Midid (MR) en co voor een
aartsmoeilijlie keuze ofwel zwakken ze het regeerakkoord stevig af en
wordt het Linger weaken
dr ast iseh terugge-

sehroefd.Ofwel Leggen ze
het s °dad overleg gewoon maw' zieh neer en
verklaren re opnieuw de
oorlogaan de vakbonden
Die voerden gisteren de
druk no gwat op. AC Vvoorzitter Mare Leemans
henadrukt dat het akkoord 'te nemen of te latee is, anders dreigen ex
vrijdag al nieuwe aeties.

irli
-

Hand vernkk'
pastoor wacht al
21 jaar in
bokaal op
verdachte

Bart Weilens (36) stopt
per direct met veldrijden

'Die dopingzaak
is een druppel,
niet dé druppel'

GENTSE MODE
HOUDT STAND
IN CRISISTIJD

mag niet te
snel willen gaan
>22-23
Bears >25 Lezersbrieven > 22 Televisie >32 laurzele >34 Strips >3S Weer >32
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GENTSE MODE HOUDT STAND
Vier ontwerpers over crisis in mode en nieuwe collectie

Polo: 180 curs, rok: 220 euro.

Jo De Visscher (39)

Jan Welvaert (50)

'Met eigen centen denkje twee keer na'

'In solden zijn mensen even welkom'

• Gestart 21308
• Eigen winkel skids: 2013
• Prodnetiet in Palen

• Gestart ha 1.9g0
nadeel Maar ik apprecieer iedereen
• 01:gelding Modeaca.demie
die een stuk van mij aansehaft. MenAntwerpen
sen die alleen in de solden kopen
• Winkel Ands: tien jaar. Eerst .op zijn even welkom. En ik heb ook
Ajuinle i, sinds 2409 in Brabantdam, tear beta albere stukken, een scherp
• Producti.m in Wevelgem
geprijscle breigoedcollectie. En toffe
eollecties van jonge ontwerpers, zoIkkan me inbeelden dat het voor
als T-shirts. kousen of sneakers.'
ontwerpers niet to eenvoudig is vanMet export hen ikgestopt Ik heti
daag Mij lukt het. Maar ik ben vijfwel nog eel: verkooppunt in Diisselentwintigjaar bezig en heb een
dorf en dat draait erg - geed.'
trouw publiek lk bleef algeef les in de mode-opleitijd trouw tan mijn stij1
ding van Syntra. Mijn raad
Commercialiteit was nooit
aan studenten is: loop niet am
het uitgangspunt. Architechard van stapoL Neent het
/male vormen zijn tuijn
De overheid beste watje hebt en baseer
handelsmerk. De jongste Jadaarop een mini•oollectie. Zo
ren ides ik daar nag catego- mag e'en
beperkje het riticc.Dcoverrischer veer, met nog inge - 5tCentJP
heid inn een steentje mogen
wikkelder designs_ Mijn
bijdragen bi
jcir2gen' met lollistieke
doel is moole dingen versteun of rentekte leningen:
spreiden, in plaats van de
Over de somereolleetie
crap van grote ketens. Ik maak mijn
20151'nc koos voor veer eenvoudige
lderen vain klassevolle mensen.
vormen met een twist, ma's een
Maar ook in het luxesegment veranmantel tender mouwen_ Ikgebruikte
dert het koopgedrag Men koopt
primairc kleuren met een endertoon
meer doelgericht, ter vervanging van
van antrarifq, awart en krijtwit'
een voorgaand stuk.'
Het Centre publiek is sowieso veer INFO
prijsbewust. bat speelt rotas in mijn
aba rtda m EL wracjanwehta or ffa s hi o

ik er mocht blijven. Een grote kans,
want als nieuwkomer kwam ik
naust govestigde waarden als Stephan Schneider te haugen:
'Mode heeft me altijd geinteres¶lenderd stttksin Insist:amen, daar
seerd - het tsrpische verhaal van als
ben ik mee begonnen Geleidelijk
jong ineizje kleertjesmaken voor de
groeienisvolgeeamij de enige nue
Barbies. Toch heb ik algemeen se nier. 1k heb budgetbeheer ge vole
eundair onderwijs gevolgd. thurrna
Belangrijk, want ik stepte mijn eigen
koos &Wel voor de kunst ik stucenten in mijn mak Nog een tip aan
deerde schilderkunst„
aRe starters: als je het tell
tie restauratie. Dallaaisie
niet kunt, kat je bijsman:
omelet ik niet genoeg in
*Ik zit intnssen aan mijn
metelf geloofde..Na mijn
veertiende collectie. Nn ik
studies richtte ik een res winkel heb, helpt de diHet tem po ligt een
tanratiebedrUte op met
recto feedback van klanten
een partner. Toon ik kon wel erg hoog
me cm nog meer Ic geloven
meewerken aan een tenin wat ik doe. Soms heb ik
monstelling in het Muhka,voelde ik
het nmeilijk met het outtettend hoge
de kriebel weer. Zo heviLdat ik in
tempo. Maar de taken lopen geed. Ik
avondschoolpatroontekenen volgde
ben to gelukkigdat ik dit kan doen
en een Syntra-cursus modeontwerp
Over de somereollectie 2015c
in AaLst. Ik kreeg lovende reacties op 'Postis-Pasteque is geinspireerd op
mijn aistudeerprojece
P rankrijk en vakantie Er zijn in •Tijolens een kunstevenement in
vloeden van tennis en petanque. Ik
Gent ken ikeen kleine collemie to heb er telfseen bennuda ingestopt
nen in designwinkel Aksent in de
en die verkoopt goed.'
Hoogpoort. De aanpalende kledingwinkel Suite wilde die stuks verkoINFO
pen. De reacties waren to good dm
Haorristraat S. wwwjovutchr . bc
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