
DeN-VAkrijgt ditweekendmeer volk over
devloer danWaasland-Beveren tegenKV
Kortrijk. AntwerpExpomoet hetWerchter
vandepolitieke congressenworden.Drie
dagenzal het applaus er duren,met als
orgelpunt een staandeovatie voorBartDe
Wever vannaar schatting2minutenen36
seconden—da's lang.Nochtans zouDeWe-
ver het kort kunnenhouden.Veel nieuws
heeft hij op zijn congresnietmeer temel-
den.WatN-VAonder confederalismever-
staat, heeft departij al in novemberduidelijk
gemaakt: Belgiëals skelet. Ookwiewelke
lijst gaat trekken is nubekend. Enopde
vraagof hij kandidaat-premier is, zal BartDe
Wevermorgengeenantwoordgeven.Maar
deenevraagdie hijwel zoumoetenbeant-
woorden, iswaarN-VAstraksde lat legt voor

regeringsdeelname, niet zozeer voor zich-
zelfmaar voor haar coalitiepartners. Stel
die vraagaan tienpartijtoppers en je krijgt
elf verschillendeantwoorden.Wie heb ik aan
de lijn, hallo hallo?
MisschienmoetDeWever eens zijn licht op-
stekenbij TiaHellebaut. Dieweet alles over
wat in het hoogspringendeaanvangshoogte
heet: dehoogtewaarop je de lat legt voor je
eerste sprong.Die aanvangshoogte, zal Tia
hemvertellen, kanbeslissenoverwinst of
verlies. Leg je ze te laag, dan riskeert het de
sprong te veel tewordendie je ophet eind
zuur opbreekt. Leg je ze te hoog, dandreig je
er zelf niet eensover te rakenen is het afge-

lopennogvoor het is begonnen. Siegfried
Bracke legt de lat naarVlaams-nationale
normenzo laagdat het niet eensdevraag is
wie er overheenkomt,maarwelke limbodan-
ser er nogonderdoor raakt. VoorBrackevol-
staat het dat er aandeoverkant vande
onderhandelingstafelmensenvangoedewil
zitten, zonder taboes.VoorLiesbeth
Homansmaghet al ietsmeer zijn. En voor
BenWeyts hoort deoverkant spontaan—
copyrightBracke—een stijve te krijgenbij
de gedachte aaneenconfederaalBelgiëà la
flamande.Weyts’ lat ligt zohoogdat de
Franstalige partijen zeeraf springenbij hun
eerste poging. Endat zede tweedeende

derdepogingmetplezier afslaan.
Kortom,BartDeWevermoet kiezen.Ofwel
gaat hij resoluut voor eenpoging tot confe-
deralisme,maar daarvoor heeft hij een
tweederdemeerderheid nodig endusookde
PS.Ofwel dumpthij diePSengaat hij samen
metReynders, DeCroo,GeensenWathelet
voor een rechts-liberale regeringdie dit land
sociaal en economisch in eenandereplooi
legt,maar dan stopt hij zijn confederale
plannenvoor vijf jaar in de frigo. DeWever
zouwelwillen—hijzelf is het voddenzwaaien
ver voorbij —maar zijn aloude flamingante
achterbangruwtdaarvan.Wat zal het zijn,
voorzitter?Want de twee samen, dat lukt
nooit. DeWever kent ze, deuitdrukking: on
nepeut pas avoir le beurre et l'argent du
beurre.Het is houdenof verkopen.

jan.segers@persgroep.be
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MAGGIE DUIKT
OP IN KIEKEBOE
MaggieDeBlockheefteen‘bij-
verdienste’. InhetnieuweKie-
keboe-stripalbum ‘De dode
brievenbus’duiktzeimmersop
als geheimagente Mia Maer,
aliasDubbelM. Watongetwij-
feld ook op de ronde vormen
van de staatssecretaris slaat.
«Eenfijnpersonage.Zetekent
lekker», verklapt tekenaar
Merho in ‘Gazet van Ant-
werpen’. Zelf lijkt Maggie De
Block vereerd met haar eigen
stripfiguurtje. Op haar Twit-
teraccount maakt ze alvast
wat reclame voor het album:
«Ikwist van niks,maar ik vind
het wel leuk, zolang de car-
toons maar grappig en res-
pectvolzijn.» Foto Merho

Sp.a roept leden op
om campagneposts

online te delen
De Vlaamse socialisten plannen
eenopvallendonline campagne-
offensief: de partij roept haar le-
denopomgeorganiseerdbepaal-
de posts op Facebook en Twitter
overtenemen.«Datkomtminder
aanvallend over dan online ad-
vertenties», legt communicatie-
directeurMirandaMaesuit.«Niet
dat we daarmee nu per se veel
nieuwe mensen gaan bereiken,
maar zo spreken we toch onze
sympathisanten aan.» Wat zij
kunnenovernemen? «Adverten-
ties en filmpjes over onze pen-
sioenvoorstellen, bijvoorbeeld,
maar ook quotes van partijvoor-
zitter Bruno Tobback. Eigenlijk
vormen zij een online versie van
de vrijwilligers die voor de cam-
pagne huis-aan-huisbezoeken
doen.» Gisteren hadden al 650
leden ingetekend om ‘online’
sp.a-ambassadeur teworden.

(KST)

Dank u, beste lezers
‘HetLaatsteNieuws’blijftmeteenverkoopvan287.169krantenper
dagdepopulairstekrantvanhetland.DatblijktuitdenieuwsteCIM-
cijfers voor 2013. De hele Vlaamse krantenmarkt daalde het afge-
lopen jaar met 0,45% tot 921.380 exemplaren, bij de oplage van
‘Het Laatste Nieuws’ kwam er 0,03% bij. Cijfertjes na de komma,
maarwezijn er heel blijmee enwillen u, beste lezer, er uitdrukkelijk
voorbedanken.
‘HetBelangvanLimburg’verloor1,87%of1.787exemplaren,omuit
te komen op 93.678. ‘Gazet van Antwerpen’ gaf 1,16% prijs tot
92.558digitaleenpapierenexemplaren.Bij ‘HetNieuwsblad’daalde
de dagelijkse verspreiding van papieren en digitale kranten
0,68% tot 256.029 stuks. De Standaard verloor 0,3% tot 98.908
exemplaren op beide dragers. ‘De Tijd’ verkocht 3,84% minder
papieren kranten, maar boekte in totaal toch een groei van 1,07%
dankzijhundigitaleeditie. ‘DeMorgen’totslotgroeidemeteenhalf
procenttot53.416papierenendigitaleexemplaren.

KATRIEN STRAGIER

Met de verkiezingen in zicht
wakkert er een nieuwe obses-
sie op indeWetstraat: die voor
de eigen partijkleur. Zéker als
er camera’s in zicht zijn. Zoals
op de nieuwjaarsreceptie voor
de ‘Gestelde Lichamen’ afgelo-
pen woensdag, waarvoor pre-
mierElioDiRupozicheenstrik-

je in het allerhelste PS-rood
ombond. Partijgenoot André
Flahaut haalde de dag nadien
danweereendasvanhetzelfde
knalkaliber boven. Wie don-
derdag op tv de politieke dis-
cussies indeKamervolgde,kon
niet naast de rode streep op de
buik van de Kamervoorzitter
kijken, die achter elke spreker
prominentopdoemde.

Oranjegekte
Maarookanderepartijenlieten
zich niet onbetuigd. Zo lijkt li-
beraal Didier Reynders onaf-
scheidelijkvanzijnblauwedas.
«Dat past nu eenmaal goed bij
de kleur van zijn pakken», zegt
zijn woordvoerder. «Maar een
rode das zou natuurlijk uitge-
sloten zijn. Daar zal je hem
nooit inzien.»BijCD&V’erKoen
Geens ligt dezer dagen dan
weer een oranje exemplaar in
debovenste schuif. «Hij zietdie
kleur gewoon graag, maar

vooral zijn vrouw is er dol op»,
klinkt het op zijn kabinet.
Niet verwonderlijk, weet mar-
ketingprof Malaika Brengman
(VUB). «Bekende politici die
hun politieke kleur dragen,
associërendiemet eenpositief
gevoel.»
Om de oranjegekte bij CD&V
helemaal compleet te maken,
sleurt kopman Kris Peeters er
zelfs de Chinese kalender bij.
Want die luiddedezeweekhet
Jaar van het Paard in. «Met
als kleur van het jaar: oranje»,
gooide de minister-president
op Twitter. «Zelfs demake-up-
trends gaan in campagne-
modus dit voorjaar», grappen
CD&V’ers verder nog online.

Socialist Elio Di Rupo met een rood
strikje, liberaalDidierReyndersmet
een blauwe das en N-VA’er Bart De
Wever met een gele pin. In aanloop
naar de verkiezingen van 25 mei
latenpolitici nu zelfs létterlijkmeer

en meer hun partijkleur zien. «Een
goeie truc om te tonen in welk kamp
je zit. We zullen de komende weken
nog véél meer oranje en ander poli-
tiek gekleurde dassen zien», voor-
spellen marketingexperts. Maar de

allerpopulairste van de Wetstraat
doetnietmee. «Maggie gaatnuniet
plots met blauwe schoenen, een
blauwe handtas, laat staan met
blauw haar buitenkomen», klinkt
het op haar kabinet.

De kleurenmaken deman

POLITICI PASSEN GARDEROBE AAN VOOR VERKIEZINGSSTRIJD

Want fashionista’s kleuren de
lippendeze lente... oranje.
Maar levert al die kleuren-
kolder wel wat op? «Voor veel
mensen is het niet zo evident
om de juiste partij bij de juiste
persoonteplaatsen.Enmeteen
blauwe das identificeer je je
meteen als een liberaal», zegt
marketingexpert Fons Van
Dyck, topman bij merkadvies-
bureau Think BBDO. Zeker in
tijden van stemcomputers is
dat cruciaal. Bij papier en pot-
lood heb je nog een overzicht
vanalle lijsten enalle kandida-
ten, maar bij een stemcom-
puter moet je eerst de partij
aanvinken. Pas daarna ver-
schijntde lijstmetkandidaten.

«Vooral onbekendere politici
kunnen de bekende politieke
kleur gebruiken om in de
smaak te vallen bij de kiezers
vandiepolitiekekleur.Datpro-
ces noemen we ‘framing’»,
werpt Brengman op. De échte
toppersdie iedereen tochkent,
zoals Kris Peeters, hebben het
dusmindernodig. «Het isvoor-
al belangrijk dat je geen ver-
warringzaaitdoordekleurvan
je concurrenten aan te trek-
ken»,waarschuwtVanDyck.
AldookBartDeWevergisteren
voor het N-VA-congres dood-
leukineenblauwpakmetdon-
kere das op. Maar wél met een
gele pin op de revers, die hij
sinds woensdag heeft geruild

metzijnAntwerpseexemplaar.
«Geel is niet evident om aan te
trekken, want over het alge-
meen is dat bij consumenten
niet zo’n geliefde kleur», weet
Brengman. «Blauw is eigenlijk
de beste optie,want die valt bij
demeestemensen indesmaak
endoet jebetrouwbaar lijken.»
Maar Wetstraats populairste,
OpenVld’sterMaggieDeBlock,
droeg deze week geen spatje
blauw en verscheen zelfs met
eenroodsjaaltjevoordecame-
ra’s, de tint van de concurren-
tie. «Ach, Maggie doet daar
allemaal niet aan mee. Dat
vindt ze ookniet nodig», klinkt
het op haar kabinet. «Ze blijft
lievergewoonzichzelf.»

MinistersDidierReynders (MR), ElioDi Rupo (PS) enKoenGeens (CD&V) laten hun (vlinder)das promotie voeren,
burgemeesterBartDeWever (N-VA) verving subtiel deAntwerpse ‘A’-pin door één van zijn partij (hier uitvergroot).Belga

DeBlock is in de strip
geheimagenteMiaMaer.

VOOR VEEL
MENSEN IS HET
NIET EVIDENT OM
EEN PERSOON
AAN DE JUISTE
PARTIJ TE
LINKEN. HET KAN
DUS HELPEN
Marketingexpert
Fons Van Dyck

JOOST FREYS

«Op een aantal bestemmingen hebbenwe
devoorbije jarenallichtteveelbetaaldvoor
onzetickets», zegtprofessorVandeVoorde.
«Door een gebrek aan concurrentie.» Dat
belooft dit jaar wel eens flink anders te
lopen. Lowcostmaatschappijenuit Spanje,
EngelandenIerlandhebbenZaventemont-
dekt als mogelijke nieuwe groeimotor. De
‘klassieke’maatschappijendieopBrussels
Airport opereren, zitten in ferme rode cij-
fersendatopentmisschienperspectieven.
«EasyJet zet met haar nieuwste bestem-
mingen ongeveer 250.000 extra stoelen
in», weet luchtvaartexpert Luk De Wilde.
«Vuelingdoetermet550.000extrastoelen
eenfermeschepbovenop.DeSpanjaarden
verhogen het aantal routes van vier naar
elf. Maar Ryanair, dé uitdager bij uitstek,

belooft de grootste dreun uit te delen. De
Ierseprijsbrekerzetvanafeinddezemaand
op Zaventem met vier gestationeerde
Boeings maar liefst 1.450.000 vliegtuig-
stoelen klaar.» In één klap zijn er dus
2,2 miljoen extra plaatsen te boeken op
Zaventem. Als die allemaal gevuld raken,
kent Brussels Airport in één jaar tijd een
fabelachtigegroei van liefst 13%.
Het lowcost-offensief heeft voor grote
zenuwachtigheid gezorgd. Niet in het
minst bij Brussels Airlines, de Belgische
‘flagship carrier’. Eerst was er woede —
vooralomhetloonlastvoordeeldatRyanair
geniet dankzij een hoofdzetel in Ierland.
Maar intussen heeft de Calimero in de
Brusselaars plaats gemaakt voor Mike

Tyson.«BrusselsAirlinesheeftzichinkorte
tijd ontpopt tot een commerciële
bommenwerper», aldus professor Van de
Voorde.

Kerkhof
Eerder deze week kondigden de Brusse-
laarsal400.000extrazitjesaan,elfnieuwe
bestemmingen, twee nieuwe, grotere toe-
stellen, méér service en vooral: scherpere
prijzen.Ookandere ‘klassieke’maatschap-
pijen,zoals IberiaenAlitalia,voeleninmid-
dels de hete ademvan de lowcost carriers.
«Op bestemmingen waar de frequenties
verhoogd worden en twee, drie tot zelfs
vier aanbieders ten tonele verschijnen,
mag je échte koopjes verwachten», aldus
Van de Voorde. «Als we in oorlogstermen
spreken:RomeenMadriddreigeneenecht
kerkhof te worden. Maar ook op bestem-
mingenzoalsAlicanteenMalagawachteen
prijzenslag. Wie goed uitkijkt, ziet de
gemiddelde prijs mogelijk tot de helft of
meer zakken.»

Reisspecialisten
geven het openlijk
niet graag toe, maar
raden op fluistertoon
tochaannognietmeteen
aanhetboekenteslaan.«De
komende weken gaan de prijzen alleen
maar zakken. Neem je voorzorgen, verge-
lijk prijs/kwaliteit en hap pas toe als échte
‘promoties’wordengelanceerd.»

Nederlanders
2,5 miljoen extra zitjes zijn wel héél veel.
Wiegaatdieallemaalvullen?«Zegaanniet
allemaalgevuldraken.Opeenaantalnieu-
webestemmingen, zoalsAjaccio, zal Brus-
selsAirlinesbijvoorbeeldgeenconcurren-
tieondervinden.Deprijzenzullendaarniet
spectaculair laag zijn. Daar mag je allicht
eenbezettingsgraadvan50à60%verwach-
ten», zegt Eddy Van de Voorde nog. «Toch
verwacht ik wel wat instroom vanuit
Nederland.Onzenoorderburenzijnenorm
prijsgedreven. Toen enkele jaren geleden
de vliegtaks werd ingevoerd op Schiphol,
waren sommige vliegtuigen op Zaventem
al voor de helft gevuld met Nederlanders.
Ookuit Frankrijkmogenwekoopjesjagers
verwachten. De treinverbindingen zijn fel
verbeterd.»
Reisspecialisten verwachten danweer dat
meer Belgen de auto laten staan. «Op
sommige bestemmingen in Frankrijk of
Italië zal je je broek scheuren aan tol en
brandstof», luidt het. «Mogelijk zal ookhet
binnenlandse toerisme,naardekust ende
Ardennen, afnemen.»
Eén zaak is tot slot zeker: na deze zomer is
het allicht gedaan met de prijzenslag.
Maatschappijen die een dreun krijgen,
zullen routes schrappen.

Vliegreizigers mogen juichen. Luchtvaartexperts voorspellen deze
zomer een historische Slag om Zaventem. Dankzij de komst van
nieuwevliegmaatschappijen, 15nieuwe routesen2,5miljoen (!) extra
stoelen, ligt een prijzenoorlog in het verschiet. «Sommige bestem-

mingen worden mogelijk tot de helft goedkoper», verwacht trans-
porteconoom Eddy Van de Voorde (UA). Reisspecialisten

raden wel aan om nog even ‘hard to get’ te spelen.
«De komende weken barst alles los.»

EXPERTS VERWACHTEN ZWARE CONCURRENTIESLAG OP BRUSSELS AIRPORT

Loewe start door
Goed nieuws! Het premiummerk
Loewe heeft nieuwe eigenaars. De
Duitse investeerdersgroep Panthera
GmbH wil zich met het merk in de
toekomst richten naar een breder
en ook jonger doelpubliek, geïn-
teresseerd in design en techniek.

Loewe start door en strijdt niet
met de minste wapens. Ex-top-
managers van Apple, Bang &
Olufsen, Hewlett-Packard en Dell
doen beroep op de onschatbare
know-how van Loewe en de nieuw-
ste technologieëndankzij de samen-
werking met Hisense (grootste
HighTech-fabrikant van China, goed
voor 12 miljoen televisies op jaar-
basis). Hiermee is Loewe opnieuw
klaar voor succes.

Jan Gesmar-Larsen, vroeger top-
man van Apple Europa, en Loewe
CEO Peter Orre zijn verantwoorde-
lijk voor de strategische oriëntatie.
“Door onze krachten te bundelen,

zullen we met de juiste product-
ideeën, technologiepartners en
marketinginitiatieven nieuwe doel-
groepen en afzetmarkten bereiken”,
verheugt Peter Orre zich.

Ook Renie Danneels, CEO van Loewe
Benelux, is positief: “De combinatie
van deze verse expertise en onze jaren-
lange ervaring laten ons toe opnieuw
de juiste weg in te slaan. Ik wens
ook onze partners te bedanken die
Loewe altijd zijn blijven steunen.”

Het gerenommeerde Loewe-DNA
blijft natuurlijk bewaard. Loewe
ademt design en staat al sinds 1923
garant voor beeld- en geluidsop-
lossingen van het hoogste niveau.
Dankzij een aantal zeer aantrekke-
lijke instapmodellen (vanaf€799 voor
een beeldscherm van maar liefst 80
cm) wordt Loewe nu ook toeganke-
lijk voor iedereen die zoekt naar de
betere en toch betaalbare synergie
tussen beeld, geluid en design.

advertentie

prijzen kunnen tot zakken»50%
«Wacht met boeken:

OP BESTEMMINGEN MET
MEERDERE AANBIEDERS
MAG JE ÉCHT KORTINGEN
VERWACHTEN: ROME,
MADRID, ALICANTE
EN MALAGA
Econoom Eddy Van de Voorde

Ryanair reageert meteen
Het grote charmeoffensief van Brus-
sels Airlines is de Ieren niet ontgaan.
«We verwelkomen de competitie»,
luidt het. «Maar wij blijven de goed-
koopste op de routes die we allebei
vanuit België aanbieden—Bari, Cagli-
ari, Figari, Montpellier en Sevilla.»
Straffe taal, maar toch baart de extra
servicedieBrusselsAirlinesbelooft,de
Ierenenigezorgen.Gisterenkondigde
Ryanairaandatpassagiersvoortaanbij
het boekenof inchecken zelf hun zitje
kunnenkiezen.Voor een toeslag,wel-
teverstaan, van5 tot10euro. (JF)

ZO VIND JE DE BESTE KOOPJES
Wiewil genieten van een koopje, neemt best z’n voorzorgen. Zo kan je je
inschrijvenopdeONLINENIEUWSBRIEVENvanverschillendemaatschap-
pijen.Opendaarvoormisschieneennieuwe-mailadres,zodatjemeteenop
éénplekalleaanbiedingenkrijgt toegestuurd.
Ookopsocialenetwerken,zoalsFACEBOOKenTWITTER,zal jeregelmatig
specialeaanbiedingenofpromotieszienverschijnen.
Vergeetook jeREISAGENTniet. Je kanhemeenaantal bestemmingenbe-
zorgenenvrageneenseintjetegevenwanneerdaarzaakjestedoenzijn.
Eenmaal de promoties in je schoot vallen, kan je maar beter SNEL
REAGEREN.Naarmatehetaanbodzetelsdaalt, stijgendeprijzen. (JF)

De hoofdrolspelers en hun nieuwe bestemmingen
• Brussels Airlines: Athene, Bari, Cagliari, Malta, Montpellier, Sevilla,
Ajaccio,Bastia,Figari,WarshauenKrakau.
•Ryanair:Alicante,Barcelona,Ibiza,Lissabon,Malaga,Palma,Porto,Rome,
ValenciaenVenetië-Treviso.
• Vueling: Rome, Lissabon, Porto, Venetië, Ibiza, Palma de Mallorca en
SantiagodeCompostela.
•EasyJet:Napels,BordeauxenLondenGatwick.

Verbod op vloeistoffen versoepeld
HetEuropeseverbodophetmeenemenvanvloeistoffenaanboordwerdver-
soepeld. Voortaan kunnen passagiers taksvrije drank die ze kopen op lucht-
havensbuitendeEUbij zichhoudenbijeentransfernaareenvolgendevlucht.
WiebijvoorbeeldwhiskykooptinHongkongeneerstinHelsinkilandtvooraleer
hijnaarBrusselvliegt,moetzijnflesnietmeerafgeveninHelsinki.Alszeisver-
zegeld ineenveiligheidszakjewordtzesimpelweggescreend.Alsditsysteem
succesvolblijkt,zoudentegen2016allebeperkingenhieromtrentwegvallen.
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