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T O M A S  V A N  D I J K
Exact deze vraag onderzocht Wayne Jones, werkzaam bij

een Zweeds forensisch onderzoeksinstituut. Hij deed dit al
in 1999, lang voordat het onderwerp naar aanleiding van
een tv-programma heel Vlaanderen zou gaan bezighouden.
Het antwoord van de toxicoloog is ontnuchterend. Al na
het eten van twee chocolaatjes zouden zijn drie proefperso-
nen van de weg gehaald worden. Een minuut na het eten
van twee likeurpralines wees een blaastest namelijk uit dat
ze promillages zouden hebben van 0,53, 0,64 en 0,87. Idioot
hoog in Zweden, waar 0,2 de limiet is.
In België geldt een limiet van 0,5 voor chauffeurs van perso-
nenauto’s. En dus ook Belgen zouden na het eten van twee
pralines de pineut zijn. Sterker nog, waarschijnlijk zou één
praline al te veel zijn. De (Finse) pralines die Jones gebruik-
te in zijn onderzoek, bevatten 0,2 gram alcohol. Een Bel-
gisch chocolaatje bevat al gauw het dubbele of driedubbele,
zo blijkt na een telefonische rondvraag. In een likeurprali-
ne van Leonidas zit ongeveer een halve gram alcohol, en
een Mon Chéri van Ferrero bevat 0,67 gram alcohol.
Kun je hieruit afleiden dat het oppassen geblazen is met
likeurchocolaatjes? ‘Nee, absoluut niet’, zegt Jones. De
blaastesten geven valse positieven, aldus de onderzoeker.
‘De hoge scores worden veroorzaakt door de alcohol die
nog aanwezig is in de mond en het bovenste deel van de
luchtwegen.’
Officieel moet de politie een kwartiertje wachten voor ze
iemand laat blazen. Vijf minuten zou echter al lang genoeg
zijn, zo blijkt uit
Jones’ onderzoek.
Vrijwel alle alcohol
is dan uit de mond
verdwenen, of u nu
één, twee, drie of
vier chocolaatjes
hebt gegeten.
Maar wat als u zich
helemaal volpropt
met pralines? ‘Hoe-
veel pralines moet
iemand eten om
werkelijk een pro-
millage van 0,5 te
behalen? Ha, dat is
een leuke vraag’, re-
ageert toxicoloog
Jan Tytgat van de
KU Leuven. ‘Posi-
tief blazen bij een
alcoholtest betekent dat er minstens 0,22 mg alcohol per
liter uitgeademde (alveolaire) lucht aanwezig is. Dat komt
overeen met een halve gram alcohol per liter bloed – van-
daar de bekende 0,5 promille.’
Tytgat gaat uit van pralines met een halve gram alcohol. Hij
haalt de alcoholformule van Widmark erbij en komt dan tot
de volgende conclusie: een man van tachtig kilo moet 54,4
pralines eten om over de schreef te gaan. Voor een vrouw
van vijftig kilo volstaan 30 van deze pralines.
‘Ik denk niet dat het gezond is om zoveel chocolaatjes te
eten en dan nog achter het stuur te kruipen’, zegt Tytgat met
gevoel voor understatement. ‘De maag zal fel protesteren.’
Wilt u voor uzelf nagaan hoeveel likeurpralines u mag
eten? Dan moet u ook maar even stoeien met de formule
van Widmark: A = C x p x r (A = hoeveelheid alcohol in
gram; C = alcoholconcentratie in het bloed in gram/liter; p
= lichaamsgewicht van betrokkene in kilogram; r = een
constante, voor mannen is r 0,68 en voor vrouwen 0,60).
Overigens geldt bij de bovenstaande berekening de aanna-
me dat u de pralines in een keer naar binnen werkt. Dat kan
natuurlijk niet. Stel dat u een uur lang pralines aan het eten
bent, dan heeft u in die tijd alweer een aanzienlijk deel van
de alcohol afgebroken. Als man zou u daarom eigenlijk in
een uur ongeveer zeventig pralines moeten eten en als
vrouw een veertigtal. Maar mogelijk is zelfs dit nog een on-
derschatting. Het vet van de chocola vertraagt namelijk de
opname van de alcohol in het bloed.

- Vragen over de wetenschappelijke achtergrond van 
alledaagse fenomenen kunt u sturen naar De Standaard,
Wetenschapswinkel, Gossetlaan 28, 1702 Groot-Bijgaarden,
of naar wetenschap@standaard.be, onder vermelding van
voornaam, naam en adres.

Een man 
van tachtig kilo
moet in een keer
54,4 likeurpralines
eten om over de
schreef te gaan

Hoeveel likeurpralines moet je
eten om positief te blazen bij
een alcoholtest?
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BRUSSEL De Duitse krant
Welt am Sonntag kon een docu-
ment inkijken waaruit blijkt dat
Günter Wallraff (69) voor zijn
bestseller Ganz unten met een in-
formant (IM) van de Oost-Duitse
veiligheidsdienst heeft samenge-
werkt. De journalist Frank Berger
(55) zou van 1978 tot de val van de
Muur in 1989 onder de naam Fi-
scher voor de Stasi hebben ge-
werkt. Berger deed research voor

Wallraff en zou zelfs stukken van
diens boek geschreven hebben.
Günter Wallraff is hét boegbeeld
van de onderzoeksjournalistiek.
Toen hij in 1985 Ganz unten uit-
bracht, werd hij wereldberoemd.
Voor dat boek, in het Nederlands
vertaald als Ik (Ali), werkte hij
een tijd undercover in West-Duit-
se fabrieken, vermomd als Turkse
gastarbeider. Zo legde hij de er-
barmelijke werkomstandigheden

van buitenlandse arbeiders bloot.
Het is niet de eerste keer dat Wall-
raff verdacht wordt van banden
met de Stasi. In 2003 dook een do-
cument op dat naar hem verwees

als ‘IM Wagner’.
Maar hij heeft
dat altijd met
klem ontkend.
Ook van de ban-
den van Berger
met de Stasi had
hij geen weet,
stelt Wallraff.
(vdr)

Günter Wallraffs ‘Ik (Ali)’ meegeschreven door Stasi?
Günter Wallraff zou voor zijn legendarische undercoverboek 
‘Ik (Ali)’ hebben samengewerkt met een informant van de Stasi. 

VA N  E E N  M E D EW E R K E R

LUC VAN DOORSLAER
ANTWERPEN Was de dubbele

ervaring nu verrijkend of ver-
warrend? Contradictorisch of
paradoxaal? 
Op vrijdag bezocht ik op vraag
van deze krant Slow sports, een
fascinerende dansvoorstelling
over sport. Op zaterdag was ik
commentator voor Sporting Te-
lenet op de match Dortmund-
Mönchengladbach, de Bundes-
liga-kampioenenwedstrijd met
al evenzeer artistieke momen-
ten. Tachtig toeschouwers ke-
ken in de Monty met intense
en ingehouden interesse; tach-
tigduizend supporters volgden
in Dortmund met intens en uit-
gelaten genot.
Ondanks een verwaarloosbaar
verschil in dionysisch gehalte
zijn de raakpunten tussen de
twee ervaringen onmisken-
baar. De Spanjaard Albert Que-
sada begint zijn voorstelling
met nervositeit en concentratie
(de opwarming), zoomt in op
technisch kunnen (balverliefd-
heid), maakt gretig gebruik van
zowel auditieve stadiontheatra-
liteit (volkslied, gezangen, diepe
bas) als toegevoegde visuele

prikkels (videowall, fotoshoots)
en verheerlijkt de suggestieve
kracht van superslomo’s. 
Welke tv-sportcommentator of
-regisseur herkent die mix niet?
En net zo goed geldt: welke
sportestheticus wordt niet her-
innerd aan Leni Riefenstahls
film Olympia (1936) als de licha-
men van de dansers geromanti-
seerd vertraagd hun sportding
doen, wanneer ze met openge-
sperde monden de uitgepuurde
emoties tonen?

En toch is er ook een verschil.
Terwijl Riefenstahl de lichaams-
cultus rechtlijnig esthetiserend
verheerlijkte, injecteert Quesa-
da telkens ook een wrang shotje
dat tot nadenken stemt: de emo-

tionalisering van de sportver-
slaggeving, de vluchtigheid van
de krantenknipsels en vooral de
worsteling die de verheerlijking
overstemt. De thematische een-
zijdigheid van Riefenstahl, hoe
esthetisch verantwoord ook,
wordt in Slow sports een mix
van sportieve bewondering en
in aanzet subversieve reflectie.
Dortmund voetbalt zich met
soepele spelversnellingen een
weg naar het Duitse kampioen-
schap. Quesada creëert een soe-
pele voorstelling die zich een
weg naar een tevreden en poten-
tieel ruim publiek danst. En om
de parallellie compleet te ma-
ken: zowel de tachtig als de
tachtigduizend drinken nadien
een glas en becommentariëren
wat ze beleefd hebben. Elk op
zijn manier. 
Geslaagd in de opdracht dus:
misschien is Albert Quesada wel
kandidaat voor promotie naar
een hogere klasse.

Luc Van Doorslaer is doctor 
in de letteren en voetbalcommen-
tator voor Sporting Telenet.
‘Slow sports’ nog op 26/4 
in KC Buda, Kortrijk.
!!!""

Als dansen (echt) sport wordt
De Spaanse choreograaf Albert Quesada ging vrijdag in Antwerpen in
première met ‘Slow sports’, een dansvoorstelling over sport. De sport-
commentator Luc Van Doorslaer zag dat het goed was. 

Welke
sportestheticus
denkt bij deze
voorstelling 
niet aan Leni
Riefenstahl?

‘Slow sports’: sportjargon in een dansvoorstelling. © A. Bofill



De Standaard 23 April 2012

When dancing becomes (real) sports 

Friday Spanish choreographer Albert Quesada premiered in Antwerp with ‘Slow Sports’ a dance 
performance about sports. Our sports commentator Luc Van Doorslaer only saw good things. 

from our editor Luc Van Doorslaer

Antwerp / Was the double experience enriching or confusing? Contradictory or paradoxical?  This 
newspaper asked me to go to the premiere of the fascinating dance performance Slow Sports, a 
performance about sports, on Friday. On Saturday I was the commentator for the match Dortmund-
Mönchengladbach, the championship match of the Bundesliga, equally filled with artistic moments. 
Eighty spectators watched the performance in the Monty with restrained fascination; eighty 
thousand supporters followed the match in Dortmund with intense and exuberant joy. 

Despite a negligible difference of Dionysian caliber the crossovers between the two experiences are 
undeniable. Spanish Albert Quesada begins his performance with nervousness and concentration 
(the warming-up), zooms in on the technical capacities (the love for the ball), uses auditory stadium 
theatrics excessively (national anthem, hymns, deep basses) as well as additional visual impulses 
(video wall, photo shoots) and glorifies the suggestive power of super slow motions. Which sports 
commentator or director doesn’t recognize this mix? And even so goes: which sports esthetic 
doesn’t remember Leni Riefenstahls movie Olympia (1936) when the bodies of the dancers are 
executing their sports routine in romanticized slow motion, when they’re showing purified emotions 
with open mouths. 

And yet there’s a difference too. While Riefenstahl glorified the body cult on a rectilinear aesthetic 
level, Quesada repeatedly injects a harsh shot leaving food for thought: the increasing emotionalism 
in sports news, the volatility of newspaper extracts and especially the struggle overruling the 
idolizing. The thematic unilateral approach of Riefenstahl, how aesthetically justified it was at the 
time, grows in Slow sports into a mix of sportive admiration and an incentive to subversive 
reflection. With supple accelerations in the game Dortmund wins the German championship. 
Quesada creates a supple performance dancing its way to a satisfied and potential large audience. 
To complete the parallel: as well the eighty as the eighty thousand people afterwards drink a glass 
and analyze what they’ve experienced. Each on their on way. 
Mission accomplished: maybe Albert Quesada is promoting to a higher league. 

Luc Van Doorslaer is Doctor of Literature and soccer commentator for Sporting Telenet. 
‘Slow Sports’ on 26/4/12 in KC Buda, Kortrijk. 
3 stars


