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opdebeurzenalzowatdrie jaar
inrechte lijnomhooggaat, zon-
dergrote correcties.Danbouw
jeookheelweinig steunniveaus
op. Als het mis gaat, dan gaat
het inrechte lijnnaarbeneden”,
legt beursstrateeg Philippe
Gijsels (BNPParibasFortis)uit.

“Tot nog toe vormde het
beleidvandeEuropeseCentrale
Bank een enorm tegengewicht
voor slechtere economische cij-
fers in Europa, de geopolitieke
spanningen en de groeivertra-
ging in China. Maar die steun is
sinds kort weggevallen, want
beleggers vragen zich steeds
meerafhoedeECB1.000miljard
inde economiewil pompen.”

Volgens De Leus en Gijsels
blijft het langetermijnplaatje
nogaltijd intact. “Degroeitrend
in de VS is toch nog altijd ste-
vig”, klinkthet. “Het isnuuitkij-
kennaarnieuwemacro-econo-
mische cijfers om te zien of de
paniek terecht is of niet.”

Volatiel
De komende dagen en weken
kanheteropdeaandelenmark-
tendanooknogvolatiel aan toe
gaan.Eensdebodembereikt is,
kunnen er zich dan koopkan-
sen voordoen. Want als gevolg
van de lage rente is er weinig
alternatief voor wie op zoek is
naar rendement. (HLN)

Beurspaniek: Bel20 kent grootste terugval in drie jaar

► Achtmaanden aan-
dringen voor twee dagen
fotograferen. Dat is wat
Debi Cornwall overhad
voor een kort verblijf
op GuantanamoBay.
De controversiëlemarine-
basis op Cuba liet niet
alleen een diepe indruk
na bij haar, maar ook
een sterke reeks. Al haar
foto’s tonen volgens de
Amerikaanse contrast –
tussen het tropische eiland
en het surrealistische
complex, tussen het leven
dat de gevangenen er
leiden en dat van
de guards. Cornwall
maakte haar foto’s onder
extreem strenge voor-
waarden: twaalf pagina’s
met regelsmoest ze
ondertekenen. Geen van
de 149 gedetineerden
mocht op de foto. Ook
werden de documentaire-
fotografe en haar
geheugenkaartjes voort-
durend gecontroleerd.
Momenteel wordt een deel
van Cornwalls project, dat
‘Gitmo at home, Gitmo at
play’ heet, tentoongesteld
op het Leiden Inter-
national Photo Festival.
Dat is nog tot 8 november
te bezoeken.
(FVG) © DEBI CORNWALL

Contrast heerst opGuantanamo

Hollen naar de uitgang.
Dat deden beleggers
gisterenmassaal, uit schrik
voor een recessie. Daardoor
kleurden beurstabellen
wereldwijd bloedrood.
In Brussel donderde
deBel20 3,31 procent lager,
de grootste terugval
sinds november 2011.

De Europese beurzen zitten al
sindsvorigweek inzwaarweer.
Beleggers vrezen steeds meer
datdeEuropeseeconomievoor
dederdekeer sinds2008 ineen
recessie zalbelanden.Deangst
voordie ‘tripledip’ is ingegeven
doordepublicatie vaneenaan-

tal slechtemacro-economische
cijfersvorigeweek inDuitsland.

Tot nog toe was de Duitse
economie de motor van het
Europese herstel. Maar nu het
ook daar begint te sputteren,
ziet het er niet goed uit voor
Europa.Gisterenkwamendaar
de cijfers uit de VS bij. Die zijn
slechter dan verwacht: de pro-
ducentenprijzen zijn in sep-
tember voor het eerst in een
jaar gedaald.

Ookdeverkopen indedetail-
handel vielen vorige maand
terug. Tot nog toe deed de
Amerikaanse economie het
goed, enwaszedesterkhouder
van de wereldeconomie. “Dat

die nu ook zou gaan sputteren,
iseenserieuze tegenvaller”, zegt
econoom Koen De Leus (KBC).

InvesteerdersopWall Street
kozendanookhethazenpaden
stapten massaal in veiligere
beleggingenzoals staatspapier.
Daardoor viel deAmerikaanse
langetermijnrente spectaculair
terug. “In20minutenzaktedie
van 2,06 naar 1,86 procent, en
weer terug, als gevolg van een
geweldige aankoop- en ver-
koopsgolf.”

Genadeloos
De uitverkoop op de Ameri-
kaansebeursvertaaldezichook
in kelderende koersen in

Europa.Demeestebeurzenzijn
hunwinst vandit jaar kwijt.De
Euro Stoxx 50, de korf van vijf-
tiggrootsteaandelen,donderde
3,61procent lager.Ookdebeur-
zen van Amsterdan (-3,46),
Parijs (-3,63), Frankfurt (-2,87)
enLonden (-2,83) verloren fors
terrein.

In Brussel zakte de Bel20
onder de psychologische grens
van de 3.000 punten. Alle aan-
delenindeindexkleurdenrood.
Niet alleen grote bedrijven ver-
loren terrein, ook de kleintjes
vlogen er genadeloos uit. Het
was al de zevende terugval op
rij voor deBrusselse beurs.

“Jemagniet vergetendathet

3,31%
► viel
de Bel20
gisteren
terug.
De meeste
Europese
beurzen zijn
hun winst
van dit jaar
kwijt
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e luchthaven vanNapels, tien jaar geleden. Op
het tarmac vandeAeroporto diNapoli staan
twee vliegtuigen klaar om te vertrekken.Geert
Vertongen, piloot vanhet ItaliaanseAirOne,
schuift de gashendel van zijn Boeing volledig
open omop te stijgen richtingTurijn. Plotseling
draait er aanhet einde vande startbaan een
ander vliegtuig de baan op.Ookdatwil opstij-
gen,maar in de andere richting. Vertongen, die
de crash ziet aankomen, gaat onmiddelijk in de
remmen.Hij brengt het vliegtuig – dat dan al
220 kilometer per uur haalt – vlak bij het andere
toestel tot stilstand.Achteraf krijgt hij applaus
van zijn Italiaanse copiloot, zijn passagiers en
zowat de hele luchtvaartsector.

Op 14 oktober 2014wordendeN-VA-mede-
werkers ophet partijhoofdkwartier opge-
schrikt.Wat iedereen onmogelijk achtte,
gebeurt dan toch: een partijlid voelt zich geroe-
pen omBartDeWever uit te dagenbij de
nakende voorzittersverkiezingen.Geert
Vertongen, eennobele onbekende inBrussel,
stelt zich officieel kandidaat. De voorzitter van
de lokale afdeling inDiepenbeekheeft binnen
de partij de nodige handtekeningen verzameld
ter ondersteuning van zijn kandidatuur. Nu is
het alleenwachten opde officiële bevestiging.
David versusGoliath. Alleenmaakt dezeDavid
geen schijn van kans.

In LimburgseN-VA-kringen staat Vertongen
bekend als razend ambitieus. “Geert is iemand
met uitstraling, ervaring en knowhow”, zegt
plaatselijkN-VA-schepenRikKriekels aanTV
Limburg. Ookpolitici van andere lokale partijen
roemenVertongen omdat hij op korte tijd de

D

Geert Vertongen daagt Bart DeWever uit

Blinkt piloot Geert Vertongen (47)
uit in koelbloedigheid achter
de stuurknuppel, dan oogst hij
in de Wetstraat vooral ongeloof.
Vanaf 3 november doet hij een gooi
naar het N-VA-voorzitterschap, als
tegenkandidaat van Bart De Wever.
ANN DE BOECK

Kamikazepiloot
van N-VA

politieke bandenmet andere partijen heeft kun-
nen aanhalen. De ruziemakers vanLimburg, zo
werdendeDiepenbeekse politici in de vorige
bestuursperiode genoemd.De gemeentewerd
jarenlang geteisterd door vetes, ruzies en
afscheuringen.

Vertongenwerd in 1967 geboren in hetOost-
VlaamseHamme,maar verhuisde op zesjarige
leeftijd naarMiddelkerke. Na omzwervingen in
Brussel en Phoenix (VS)woondehij een tijdje in
Californië. Als jonge gast konhij aan de slag bij
Sabena. Ten tijde vanhet faillissementwas hij
woordvoerder vanpilotenverenigingBelgian
Cockpit Association.Momenteel vliegt hij ook
nog voorAlitaliamet eenAirbusA320. In
Diepenbeek geloven ze dat hij de juiste capaci-
teiten heeft. “Maarmeer dan een schijnkandi-
daat is hij niet. Geert beseft nietwaarin hij
terechtkomt”, zegt een lokaal politicus.

Inge Vervotte
Opdewebsite vanN-VADiepenbeek zegt de
vader vandriewaaromhijwél een goede partij-
voorzitter zou zijn. “Het dragen van verant-
woordelijkheid enhet demonstreren vanmatu-
riteit in een omgeving van grote economische
enmenselijke kapitalen,maar ookhet herhaal-
delijk onderworpenworden aan strenge con-
troles en kritiek, zijn voor een lijnpiloot hoofd-
voorwaarden omgeselecteerd teworden.Het
lijktme een geschikte basis voor iemanddie
bestuursverantwoordelijkheidwil dragen.’

Vertongen heeft het eveneens over de “korte
maar briljante politieke carrière” van Inge
Vervotte, de voormalige CD&V-politica die na
het faillissement van Sabena al snel door-
stoomde naar de politieke top. Vertongen
hoopt in haar voetsporen te kunnen treden. Op
dit moment verblijft hij in het buitenland.
Morgen wordt hij verwacht op het partijhoofd-
kwartier in Brussel. Daar ligt alvast niemand
wakker van zijn kandidatuur. Volgens Bart De
Wever bewijst de move van Vertongen dan
weer dat N-VA “geen eenpartijstaat” is.

‘Meer dan een schijnkandidaat
is hij niet. Geert beseft niet
waarin hij terechtkomt’

EEN DIEPENBEEKS POLITICUS
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► Vertongen
(hier in 2001
als Sabena-
piloot) vliegt
nu voor
Alitalia en is
voorzitter
van N-VA
Diepenbeek.
© OLIVIER
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Ze zijn het symbool van
dewesterse verkwisting
inAfghanistan: twintig
Amerikaanse vliegtuigen.
De toestellen kostten
400miljoen, enworden nu,
na amper te vliegen,
tot oud ijzer verwerkt.

Kostbare C-27’s die de VS aan-
kochtenvoorAfghanistan,wer-
den wegens een gebrek aan
onderdelen gesloopt. Waarom
zijn ze niet verkocht? En wie is
de hoofdschuldige? In de VS
heerst er ongeloof over het
debacle. Dat niet elke cent van
de 82 miljard euro die sinds
2002inAfghanistanisgepompt
goedwerd besteed, is bekend.

MaardathetPentagonhetzó
bont kon maken, was ook voor
John Sopko een verrassing.
Sopko is deAfghanistan-waak-

hond van de VS, hij brengt elk
jaar rapport uit over de beste-
ding van de fondsen daar. Eind
2013zaghij zelfhoede20vlieg-
tuigen werkloos stonden in
Kaboel.Endezemaandhoorde
hij dat 16 ervan waren vernie-
tigd. En dat een Afghaanse slo-
per amper vijf eurocent moest
betalenperhalvekilogesloopte
C-27. “Ik ben bezorgd dat men
geen alternatieven heeft over-
wogen om belastingdollars te
redden”, schrijft hij aan defen-
sieministerHagel.

Met de C-27’s moesten
gewonde soldaten worden
opgehaald, eenheden bevoor-
raad en troepen verplaatst.
Maar door mismanagement
werd het project een complete
mislukking. Omdat er vaak
onvoldoende onderdelen wa-
ren,werd er amper gevlogen.

Operatie ‘schroothoop’ van 400miljoen
In 2011 stond de hele vloot

aandegrond. Indeeerstenegen
maanden van 2012 waren ze
slechts 234 uur in de lucht, in
plaatsvandevereiste4.500uur.
Er moest voor zo’n 160 miljoen
euro aan onderdelen worden
ingekochtomdeC-27’sweeraan
het vliegen te krijgen.
Maar zo ver kwam het nooit.
Contracten om de toestellen in
stand te houden werden opge-

► Vijf eurocent,
dat kost een

halve kilo
gesloopte

C-27.

zegd, en in maart 2013 trok de
Amerikaanse luchtmacht een
streep door het pechproject.

Voor vrijdag moet de lucht-
macht het mysterie oplossen.
Toezichthouder Sopko wil
wetenwatergaatgebeurenmet
de vier toestellen die nu op een
Duitse luchtmachtbasis zijn
geparkeerd.Hij is erniet gerust
op dat de slopers van de lucht-
macht deze vier zullen sparen.
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