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De Mol is nu ook
de Slimste Mens
. 30-31

Dubbel zo veel Vlamingen
komen om bij brand
Experts roepen
op om meer
rookmelders
te plaatsen

huis” rookmelders te hangen.
“We blijven vaststellen dat er in
veel woningen maar één rookmelder hangt, bijvoorbeeld in
de traphal”, zegt Tim Renders,
projectadviseur brandveiligheid
bij de FOD Binnenlandse Zaken
én brandweerman. “Dat wil zeggen dat wanneer er brand ontstaat op de kinderkamer, het
alarm pas afgaat wanneer de
rook de traphal binnendringt.
Maar dat is veel te laat.” (wer, phu,
atb) . 8

Niet topfavoriete Olga Leyers en evenmin Studio
Brussel-presentatrice Eva De Roo, maar wel
Gilles Van Bouwel mag zich een jaar lang
De Slimste Mens ter Wereld noemen.
VIER

Bij woningbranden zijn dit jaar
in Vlaanderen al dubbel zo veel
doden gevallen dan heel vorig
jaar. Toen waren het er 22, na
een brand gistermorgen in Leu-

ven staat de teller al op 45.
De vele elektronische spullen in
huis worden door brandexperts
als reden genoemd, net als de
verouderende bevolking, die
zich minder snel uit de voeten
kan maken bij brand. Maar
brandweerlui stellen ook vast
dat woningen bij brand veel
sneller dan vroeger onder een
verstikkende rook hangen, met
grote gevolgen.
Experts vragen daarom met
klem om “in élke kamer van je

Voetbalsupporter krijgt
900 euro boete na racisme

AA GENT
ANDERLECHT

Voor het eerst is
een Belgische voetbalsupporter veroordeeld wegens
racisme, nadat hij
een speler uitschold. Hij krijgt
900 euro boete.
Het incident gebeurde niet in eerste klasse, wél tij-

2-3
. Sport

dens een match in
de Antwerpse vierde provinciale.
“Eindelijk”, klinkt
het bij Unia, het
Gelijkekansencentrum. “Racisme
wordt in voetbal
nog veel te weinig
bestraft.” (tdk, bhe)
.6

HELP!
De origineelste Het is weer eindejaar
kerstwensen dankzij
deze tips van schrijvers 20

Zulte
Waregem
wil Olivier
Deschacht

.

De 50 van
Het Nieuwsblad

Liesbeth
Homans

“Uit alles wat
je doet, kun
je bijleren”
. 18-19

DBA

Zeven jaar na
Yasmine stapt ook
haar zus Anja uit
het leven . 4-5

WDK

Teodorczyk
zadelt 10 Buffalo’s
op met kater

Jarige vrouw sterft bij
brand in hotelkamer
in het Theater Hotel op de
Bondgenotenlaan in Leuven is donderdagochtend
een vrouw om het leven
gekomen. Volgens de deskundigen is ze gestorven
door rookvergiftiging.
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Te veel elektronica en nog
altijd te weinig rookmelders
een bejaard koppel uit het Vlaams- heel Vlaanderen blijft stellen. “In elBrabantse Moorsel begin deze maand ke kamer van je woning moet een
nog levensgevaarlijk gewond, toen de rookdetector hangen. Maar we blijbatterij van hun
ven vaststelelektrische
fiets TIM RENDERS
len dat er in
voor een uitslaande ADVISEUR BRANDVEILIGHEID
veel woninbrand zorgde.
gen maar één
“Je trekt al die aprookmelder
paraten dus het best
hangt,
bijuit wanneer je het
voorbeeld in
huis verlaat of gaat
de traphal”,
slapen. Maar die gezegt
Tim
woonte is bij ons
Renders.
niet ingeburgerd”, zegt Renders. “Dat wil zeggen dat wanneer er
“Komt bij dat moderne bouw- en brand ontstaat op de kinderkamer,
meubelmaterialen heel snel een huis het alarm pas afgaat wanneer de
onder de rook zetten, waardoor men- rook de traphal binnendringt. Veel te
WERNER ROMMERS, PIETER HUYBERECHTS EN ALAIN TRAPPENIERS
sen soms al binnen een paar minuten laat dus.”
stikken. Zeker wanneer je slaapt, omEen moeder van twee kwam gister- bij de FOD Binnenlandse Zaken. Hij dat je dan niets ruikt.”
ochtend om het leven bij een woning- vermoedt dat – naast de traditionele
brand in Leuven. Tine (47) overleed oorzaken als een kortsluiting of ro- Rookdetector in élke kamer
door de hevige rookontwikkeling, na- ken – het veelvoud aan elektronische
b Pas extra op met
b Vergeet het fonduedat een brandende sigaret vermoede- spullen in huis mee verantwoorde- De Nederlandse brandonderzoeker vuurwerk, kaarsen en of gourmettoestel na
lijk het huis in brand had gezet.
lijk is voor deze loodzware balans. Joost Ebus wijst ook op de veroude- brandbare kerstgebruik niet volledig
Tine is het zoveelste dodelijke “Allemaal apparaten die je geregeld rende bevolking. “Die blijft langer zelf- versiering. Vervang
uit te schakelen.
slachtoffer van een woningbrand dit moet opladen, soms te lang in het standig thuis wonen, en kan zich bij versleten kerstboom- b Hou in het geval
jaar. Terwijl in 2015 in Vlaanderen stopcontact blijven zitten, waardoor een eventuele brand minder snel uit de verlichting.
van fondue een blus22 mensen zo om het leven kwamen, ze oververhit kunnen geraken, met voeten maken. Voldoende rookmel- b Fondue of gourdeken achter de
staat de teller dit jaar al op 45. brandgevaar als gevolg.”
ders in hun woning installeren
met? Let erop dat nie- hand, voor mocht de
Een verdubbeling, zo blijkt uit Het gaat daarbij om de vele smart- is dan ook essentieel, zodat ze
mand over de stroom- olie vuur vatten. Blusde cijfers van Tim Renders, phones en tablets per gezin,
sneller gealarmeerd worden bij
kabel van het toestel
sen met water is lenaast brandweerman ook pro- maar ook om de batterijen van
eventueel brandgevaar.”
kan struikelen, waar- vensgevaarlijk.
jectadviseur brandveiligheid elektrische fietsen. Zo raakte
Een probleem dat zich in
door het toe- b Hou kleine kindestel eventu- ren uit de buurt van
eel van ta- vuurwerk, kaarsen en
2016
fel valt.
ook fondue- en gourmetstellen.

Al dubbel zo veel doden bij woningbranden

Een huis vol elektronische spullen en een verouderende bevolking die minder snel uit de voeten kan.
Volgens brandexperts verklaart dat mee waarom
er dit jaar al dubbel zo veel slachtoffers zijn gevallen bij woningbranden in Vlaanderen als in heel
2015. Veel slachtoffers worden bevangen door de
verstikkende rook. “In elke kamer van je woning
moet daarom een rookmelder hangen.”

“Je trekt al die elektronische
apparaten het best uit als
je weggaat of gaat slapen”

Hoe komen we (brand)veilig
de eindejaarsfeesten door?
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