
De LaNgsTraaT 3
LA

dinsdag 24 november 2020

Ook ’n fiets siert Mike’s shirt

Marry Bouman
Eethen

H
et kan zomaar zijn dat
als je over een paar
maanden bij Decathlon
een rood wielershirt
koopt, dat dat shirt door

Mike Nieuwkoop uit Eethen is ont-
worpen. Het ontwerp van de 11-jarige
scholier werd door een driekoppige
jury in de ontwerpwedstrijd Sjees je
Shirt gekroond tot mooiste shirt.

Sjees je Shirt is een project dat aan-
vankelijk gekoppeld was aan La Vu-
elta Holanda, die dit jaar door Bra-
bant zou komen. Zoals bekend werd
die wielerwedstrijd vanwege corona
afgeblazen. De ontwerpwedstrijd,
waarin BrabantSport en Ons Brabant
Fietst met andere partijen samen-
werkten, heeft ook als doel meer kin-
deren op de fiets te krijgen.

Binnenblijven
Mike Nieuwkoop moest vorige
woensdagmiddag ondanks het
prachtige weer een poos verplicht
binnenblijven. ,,Je blijft binnen.
Waarom? Dat zie je nog wel’’, luidde
het antwoord van moeder Trudie. 

Om even over tweeën ging de bel
van de voordeur. Mike werd gesom-
meerd open te doen. En daar was de
grote verrassing. Niemand minder
dan Lars Boom stond voor de deur
met een hagelnieuwe crossfiets en de
mededeling dat het shirt, dat Mike
had ontworpen, als winnaar uit de
bus was gekomen. 

De huldiging werd begeleid door
een videoboodschap van Christophe
van der Maat, lid van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant.

Mike moest ervan blozen. ,,Ik was
al een beetje vergeten dat ik meege-
daan had’’, klonk het stamelend. Dat
een bekende wielrenner voor de deur
stond was natuurlijk een leuke bij-
komstigheid, want Mike doet zelf
ook aan wielrennen. Sinds een jaar of
vier klimt hij wekelijks op een BMX-
fiets en doet aan vele wedstrijden
mee.

Klasgenoten
Samen met al zijn klasgenoten van
groep 8 van basisschool Prins Willem
Alexander was Mike ingeschreven
voor de ontwerpwedstrijd. ,,Alle vijf-
tig kinderen van de bovenbouw heb-
ben een shirt ontworpen. We hebben

de kinderen laten stemmen welk
shirt het mooiste was. Daar kwamen
tien winnaars uit en tenslotte is het
shirt van Mike het geworden’’, vertelt
juf Eline van Esch vol trots.

Het shirt dat Mike ontwierp moest
bijzonder zijn in de ogen van het Eet-
hense manneke. ,,Er moest graffiti,
fietsen en het woord Brabant in voor-
komen’’, vertelt hij als een volleerd
ontwerper. Het concept bleek dus
een goede optie. 

Uit meer dan tweehonderd inzen-
dingen werd zijn shirt verkozen. ,,De
Brabantse vlag stond erop en veel
dingetjes die op een shirt gebruike-
lijk zijn’’, lichtte jurylid Lars Boom
een tipje van het juryrapport op.

Voor Mike is het winnen van de
prijs een stimulans om nog harder te
gaan crossen op zijn BMX, zegt hij.
Hij hoopt net zo goed te worden als

Een verrassing voor Mike
Nieuwkoop uit Eethen.
Hij ontwierp niet
alleen een wielershirt,
hij won er ook nog
eens een prijs mee.
Voormalig topwielrenner
Lars Boom kwam de
jeugdige Eethenaar
persoonlijk gelukwensen.
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▲ Mike Nieuwkoop
ontvangt uit handen
van wielrenner Lars
Boom het shirt en een
nieuwe mountainbike.
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wereldkampioen Twan van Gendt op
wiens baan in Ammerzoden hij veel-
vuldig oefent. ,,Ik wil later ook prof
worden’’, is het Eethens talent over-
duidelijk. 

Dat hij de BMX verkiest boven ‘het
voetballen’ is heel simpel. ,,Op voet-
ballen zit iedereen al.’’

Clinic voor de school
Mike verdiende met zijn eerste prijs
ook voor de hele school een clinic.
Niemand minder dan Nasser el Jack-
son, wereldkampioen groundmoves,
komt in het voorjaar naar de Eet-
hense school.

Het wielershirt en de casual vari-
ant zijn vanaf vandaag ook online te
koop via www.sjeesjeshirt.nl. Vanaf
het voorjaar hangt het shirt ook in de
Brabantse vestigingen van De-
cathlon.

Ik was al een
beetje
vergeten dat ik
meegedaan
had
– Mike Nieuwkoop

Een slager uit Wijk en Aalburg,
stichting Boodschappenbank uit
Boxtel en twee bestuursleden
van die stichting zijn gisteren
veroordeeld tot werkstraffen en
boetes voor de verkoop van ‘mo-
gelijk schadelijk vlees’. De recht-
bank in Den Bosch rekent het
hen zwaar aan dat zij zich ‘onvol-
doende hebben bekommerd om
de volksgezondheid’. 

Brigit Groeneveld
Den Bosch/Wijk en Aalburg

De kwestie speelde zich af in de zo-
mer van 2016. Via stichting Bood-
schappenbank gingen grote par-
tijen vlees van slager en markt-
koopman Marcel V. uit Haaren naar

minima in heel Nederland. Daarbij
werden zo ongeveer alle regels die
aan de verkoop van vlees gesteld
worden, overtreden. 

Niet gekoeld
De herkomst van het vlees was niet
traceerbaar omdat Marcel V., die be-
vroren restpartijen opgekocht, het
vlees uit de oorspronkelijke verpak-
king haalde en opnieuw inpakte.
De nieuwe verpakkingen werden
door hem niet voorzien van etiket-
ten en houdbaarheidsdatum.  Bo-
vendien werden bestellingen door
de Boodschappenbank in gewone,
niet gekoelde personenauto’s door
het land gereden, waarbij de tem-
peratuur te hoog opliep. 

Na klachten van klanten dat ze

bedorven vlees hadden ontvangen,
volgde er een onderzoek. Op een
tropische dag in augustus 2016 wer-
den vier auto’s van de Boodschap-
penbank aangehouden, vlak nadat

ze bij de slager in Haaren waren
vertrokken. Onderzoek wees uit dat
een deel van die partij bedorven
was. 

Of er daadwerkelijk mensen ziek
zijn geworden is niet bekend, maar
de rechtbank vindt dat zowel de
slager als bestuursleden Joop L. en
Lieke T. van de Boodschappenbank
onverantwoorde risico’s hebben
genomen. En dat ze hierover tegen
hun klanten hebben gezwegen,
wordt hen ook aangerekend. 

Taakstraf
De rechtbank Oost-Brabant heeft
de stichting een boete van 6500
euro opgelegd, waarvan 3750 euro
voorwaardelijk. De 55-jarige Joop L.,
die in 2016 in Zaltbommel woonde
maar inmiddels naar Boxtel is ver-
huisd, is veroordeeld tot een taak-
straf van 80 uur, waarvan 30 uur
voorwaardelijk, plus een voorwaar-

delijke boete van 1500 euro. Mede-
bestuurslid Lieke T. uit Boxtel krijgt
dezelfde straf. 

De 56-jarige Marcel V., die inmid-
dels van Haaren naar Wijk en Aal-
burg is verhuisd,  krijgt 120 uur
taakstraf, waarvan 40 uur voor-
waardelijk. Verder moet hij een
boete van 1000 euro betalen. Zijn
straf is wat hoger omdat hij als be-
roepsslager alle gevaren rond de
verkoop van vlees hoort te kennen.

In dit soort zaken zijn overigens
zwaardere straffen mogelijk, maar
in dit geval is rekening gehouden
met de trage gang van zaken bij het
Openbaar Ministerie, waardoor be-
trokkenen vier jaar op de behande-
ling van hun zaak moesten wach-
ten.

Werkstraffen en boetes voor bedorven vlees
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een onderzoek


